
3 กันยายน 2562

ความเหมาะสมและแนวทางในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแบตเตอรีกั่กเก็บพลังงาน

ในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย

3 กันยายน 2562



Key Messages (1)

2

• อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้า(grid energy storage)
ของไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากตลาดในประเทศท่ียังมีขนาดเล็ก 
และผลตอบแทนจากระบบกักเก็บพลังงาน(ESS) ยังไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการนํา
ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย 

• ต้นทุนสําคัญคือ ต้นทุนเทคโนโลยี ต้นทุนแฝงจากความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง และภาษีต่าง ๆ

• ผลประโยชน์ยังคงไม่สูงนัก เน่ืองจาก ความคุ้มค่าแต่ละ Application น้อย และ
โอกาสในการใช้ ESS พร้อมกันหลาย Application เพื่อเพิ่มมูลค่า ทําได้ยาก 

• แนวโน้มการลงทุนของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยังคง
กระจุกตัวในฐานการผลิตเดิม และเน้นการผลิตสําหรับตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า (EVs) 
เป็นหลัก

• ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สําหรับตลาด EVs แต่การผลิตสําหรับ grid 
energy storage ยังคืบหน้าไม่มากนัก



Key Messages (2)

3

• มาตรการส่งเสริมการใช้ ESS ในประเทศไทย
• ศึกษาประโยชน์ ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการพัฒนาโครงการนําร่อง
• สร้างแรงจูงใจทางการเงิน และกลไกตลาด
• ปรับกฎระเบียบและการกํากับดูแล

• มาตรการส่งเสริมการผลิต ESS ในประเทศไทย
• ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ใช้มาตรการทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี ( �NTMs)
• จัดเก็บภาษีสรรพสามิตของแบตเตอรี่ตามเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
• นําเข้าและพัฒนาแรงงานทักษะสูง
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1. ความคุ้มค่าของการนํา ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้า
ของประเทศไทย

2. ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่
3. มาตรการส่งเสริม Grid Energy Storage ใน

ต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

หัวข้อนําเสนอ
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ความต้องการใช้งาน ESS 
ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าของการลงทุนใน ESS

จุดคุ้มทุน: ประโยชน์ของ ESS (ต่อผู้ลงทุน) > ต้นทุน ESS

6

ประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน ESS

ลดต้นทุนการ
ให้บริการ

เพิ่มรายได้ ร่วมให้บริการในระบบไฟฟ้า
ควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าได้

ในบริบทของประเทศไทย ประโยชน์ส่วนใหญ่ของ ESS จะอยู่ในรูปของการลดต้นทุนให้แก่ผู้ติดตั้ง 
เน่ืองจากกติกาในระบบไฟฟ้าปัจจุบัน ยังไม่รองรับให้ ESS มีส่วนร่วมให้บริการเพื่อสร้างรายได้

ตัวอย่างท่ีโดดเด่น คือตลาดไฟฟ้าของ Pennsylvania-New Jersey-Maryland 
(PJM) ท่ีมีตลาดรับซื้อบริการ Frequency regulation ทําให้การใช้ Grid ESS เติบโต
อย่างรวดเร็ว



รูปแบบการใช้งานท่ีประเมินความคุ้มค่า

ส่วนการผลิตและควบคุมระบบไฟฟ้า
(Generation/System Operation)

ใช้คู่กับพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy)

ผู้ใช้ไฟฟ้า
(Consumer)

ตําแหน่งในห่วงโซ่มูลค่า

• Generation time shift 
• Peak shaving
• Frequency regulation

ผู้ใช้งานหลัก: กฟผ.

• Renewable energy time 
shift

• Capacity firming (SPP 
Hybrid)

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
, ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจ โรงงานและบ้านอยู่
อาศัย

• TOU management
• Demand charge 

management

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ใช้ไฟฟ้า

*หมายเหต:ุ ระบบกักเก็บพลังงาน สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบกว่าน้ี ในการศึกษาชิ้นน้ีคณะผู้วิจัยได้เลือกประเภทการใช้งานบางส่วนมาเป็น
ตัวอย่างในการคํานวณมูลค่าเท่าน้ัน 

7



Generation Time Shift (กฟผ.)

หมายเหต:ุ สมมติให้ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าช่วง off-peak คงท่ีท่ี 1.6 บาท/หน่วย
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ผลการประเมิน: 
คุ้มค่าได้ยาก

หลักการ: ซื้อตอนถูก 
(เก็บไว้) ขายตอนแพง
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Peak Shaving (กฟผ.)

ผลการประเมิน: 
คุ้มค่าได้ง่าย

หลักการ: ESS จ่ายไฟฟ้าช่วง
พีคของปี ชะลอการลงทุนสร้าง
โรงไฟฟ้าเพิ่ม

ราคา ESS (USD/kWh)

ต้นทุนโรงไฟฟ้าใหม่ (USD/kW)

ความคุ้มค่า (NPV)

ท่ีมา: Massachusetts Energy Storage Initiative Study (2013)

หมายเหต:ุ ระยะเวลาการชะลอการลงทุน เท่ากับอายุการใช้งาน Energy storage คือประมาณ 5,500 รอบ หรือ 15 ปี 9
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Frequency Regulation (กฟผ.)

หลักการ: ESS ช่วยรักษาสมดุล
ระยะสั้นในระบบไฟฟ้า ชะลอการ
ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม

ความคุ้มค่า (NPV)

ราคา ESS (USD/kWh)

ต้นทุนโรงไฟฟ้าใหม่ (USD/kW)

ผลการประเมิน: 
คุ้มค่าได้ง่าย

หมายเหต:ุ ระยะเวลาการชะลอการลงทุน เท่ากับอายุการใช้งาน Energy storage คือประมาณ 5,500 รอบ หรือ 5 ปี จาก
สมมติฐานว่ามีการอัดประจ/ุปล่อยประจุของระบบ Energy storage จํานวน 4.8 รอบต่อวันหรือ 1,680 รอบต่อปี
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Renewable Time Shift (ผู้ใช้ไฟฟ้า)
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หลักการ: ESS เก็บไฟฟ้าจาก PV ไว้
ใช้ช่วงกลางคืน หรือช่วงท่ีไฟฟ้าแพง 
ช่วยลด Energy charge และ 
demand charge

ผลการประเมิน: 
คุ้มค่าได้ยาก

*ยกเว้นกรณีท่ี load profile แหลม 
และมี demand charge แพง

ความคุ้มค่า (NPV)

ราคาไฟฟ้า (บาท/kWh)

ราคา ESS (USD/kWh)

หมายเหต:ุ ระยะเวลาการคํานวณผลประหยัด เท่ากับอายุการใช้งาน Energy storage คือประมาณ 5,500 รอบ หรือ 15 ปี
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Renewable Capacity Firming 
(ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน, SPP Hybrid Firm)
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หลักการ: ESS เก็บไฟฟ้าจาก PV 
เพื่อส่งเข้าระบบภายใต้ข้อกําหนด
SPP Hybrid Firm

ผลการประเมิน: 
เกือบคุ้มค่า

ไฟฟ้าท่ีส่งเข้าระบบภายใต้
ข้อกําหนด SPP Hybrid firm

ไฟฟ้าท่ีผลิตจาก PV

หมายเหต:ุ เน่ืองจากอายุการใช้งานของ Energy storage อยู่ท่ี 4,000 – 6,000 รอบ ดังน้ันเพื่อให้ดําเนินการได้ตามอายุสัญญา 20 ปี จะต้องมีการลงทุนซํ้า 1 ครั้ง 12



TOU / Demand Charge Management 
(ผู้ใช้ไฟฟ้า)
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ผลการประเมิน: 
คุ้มค่าได้ยาก

*ยกเว้นกรณีท่ี load profile แหลม 
และมี demand charge แพง
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หมายเหต:ุ ลักษณะการใช้ Energy storage ตามสมมติฐานน้ี อาจมิใช้
ลักษณะการใช้งานท่ีก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงท่ีสุด หากแต่คณะผู้วิจัยเลือก
นําเสนอเพราะง่ายแก่การเข้าใจ
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การลงทุนใน ESS ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้มค่า
หากนํามาใช้งานรูปแบบเดียว

ส่วนการผลิตและควบคุมระบบไฟฟ้า
(Generation/System Operation)

ใช้คู่กับพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy)

ผู้ใช้ไฟฟ้า
(Consumer)

ตําแหน่งในห่วงโซ่มูลค่า

Generation time shift

Peak shaving

Frequency regulation

ผู้ใช้งานหลัก: กฟผ.

Renewable energy time 
shift

Capacity firming (SPP 
Hybrid)

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน, ผู้ใช้ไฟฟ้า
ธุรกิจ โรงงานและบ้านอยู่อาศัย

TOU management

Demand charge 
management

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ใช้ไฟฟ้า

*หมายเหตุ: ระบบกักเก็บพลังงาน สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบกว่าน้ี ในการศึกษาชิ้นน้ีคณะผู้วิจัยได้เลือกประเภทการใช้งานบางส่วนมาเป็นตัวอย่างในการคํานวณมูลค่าเท่าน้ัน 

การนํา ESS มาใช้งานหลาย applications (benefit stacking) จะให้ความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นกว่าการใช้งานแบบเดียว 
อย่างไรก็ตาม กติกาในระบบไฟฟ้าปัจจุบันยังไม่รองรับให้ ESS มีส่วนร่วมให้บริการเพื่อสร้างรายได้มากนัก
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สรุป: การใช้งาน ESS ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายในปัจจุบัน 
เพราะผลตอบแทนน้อย เม่ือเทียบกับต้นทุนระบบ ESS
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1. ต้นทุนเทคโนโลยี ยังสูงในปัจจุบัน 
แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ

2. ต้นทุนแฝงจากความไม่ชัดเจน
ของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

3. ภาษีต่าง ๆ 

1. ความคุ้มค่าแต่ละ Application น้อย เพราะ
โครงสร้างราคาในระบบไฟฟ้าปัจจุบัน ทําให้ผล
ประหยัดจาก ESS มีมูลค่าไม่สูงมาก

2. โอกาสในการใช้ ESS พร้อมกันหลาย 
Application เพื่อเพิ่มมูลค่า ทําได้ยาก เพราะ
กติกาในระบบไฟฟ้ายังไม่อํานวยให้ ESS มี
ส่วนร่วมให้บริการในระบบ

>
ต้นทุน ประโยชน์ (ผลตอบแทน)
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ห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่



• มีแหล่งแร่สํารองท่ีสําคัญ ส่งออกสินแร่ไปยังประเทศเอเชียตะวันออก
• ท่ีผ่านมา พยายามยกระดับไปผลิตขั้นกลาง แทนการส่งออกสินแร่ ตัวอย่างการส่งเสริมการ

ลงทุน เช่น บริษัท Tianqi (700 ล้าน AUS$ ผลิต LiOH ท่ีเพิร์ท ออสเตรเลีย)

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบตเตอรี่ในระดับโลก

จีน

ชิลี
อาร์เจนตินา
ออสเตรเลีย

ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้

สหรัฐฯ เยอรมนี

Mine/Concentrate Refine/Process Electro-Chemicals Produce cells
Assemble

packs/systems

Hard rock vs. brine LiOH/Li2CO3 W. Graphite; Al;Ni;Cu;Si; CO… Sintering/Assemble Manufacturing/
management.

upstream downstream

• เป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมน้ีตั้งแต่ช่วง 1990s เพื่อผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้ในสินค้าตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แลพท๊อป 
โทรศัพท์มือถือ จนมาถึงรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน 

• จีนเป็นประเทศเดียวท่ีมีครบท้ังห่วงโซ่อุปทาน ผลิตแร่ลิเธียมประมาณ 3 พันตันต่อปี เป็นอันดับสี่ของโลกรองจากชิลี อาเจนตินา และ
ออสเตรเลีย และมีโรงงานท่ีสกัดแร่ลิเธียม (conversion plant) ท่ีมีกําลังการผลิตสูงท่ีสุดในโลก

• สหรัฐฯ และเยอรมนี เป็นผู้เล่นรายใหม่ เข้าสู่อุตสาหกรรมในช่วงกลางน้ํา-ปลายน้ําสําหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ตัวอย่างผู้ผลิต เช่น 
• สหรัฐฯ: 3M, DowDuPont, Johnson Controls, ConocoPhillips และ Tesla 
• เยอรมนี: BASF, Evonik Industries, และ Continental AG 

จีน
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บริษัท
(ประเทศ)

ส่วนแบ่งตลาด
(เปอร์เซ็นต)์

ผลิตภัณฑ์หลัก แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

BYD
(จีน)

16-17
(overall li-ion battery 

market)

Information technology;
Electric Vehicles;
Energy storage system 

2019: 24GWh battery factory in 
Qinhai, China

LG Chem
(เกาหลีใต้)

16-17
(overall li-ion battery 

market)

Battery for electronic devices 
and electric vehicles

2019: $1.07 billion battery factories 
in Nanjing, China (expansion)

CATL
(จีน)

8
(overall li-ion battery 

market)

Battery for automotive 2018: €280 million for 14GWh battery 
factories in Germany 

SAMSUNG SDI
(เกาหลีใต้)

n.a.

Battery for energy storage 
and automotive;
Display plasma panels;
Solar energy panels;

2019: $2.4 billion battery and 
capacitor plants in Tianjin, China

PANASONIC
(ญี่ปุ่น)

29
(battery market for plug-

in Hybrid and EVs)

Battery for automotive 2019: Expansion Tesla Gigafactory 1 
in US (in talk)

TOSHIBA CORP
(ญี่ปุ่น)

n.a.
Battery for energy storage 
and automotive

2019: ¥16.2 billion battery factories 
in Yokohama, Japan

ภาพของห่วงโซ่อุปทานในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

• แนวโน้มการลงทุนของผู้ผลิตรายใหญ่ยังคงกระจุกตัวในฐานการผลิตเดิม และเน้นการผลิตสําหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก

ท่ีมา: รวบรวมจากแหล่งข่าว
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ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สําหรับตลาด EVs

บริษัท
ประเภท
รถยนต์

มูลค่าการลงทุน 
(package)

ล้านบาท/ปีท่ีอนุมัต/ิท่ีตั้งโรงงาน

โตโยต้า มอเตอร์ HEVs 20,000
(2560/ฉะเชิงเทรา)

ฮอนด้า HEVs 2,766
(2561/อยุธยาและปราจีนบุรี)

นิสสัน HEVs 10,960
(2561/สมุทรปราการ)

มาสด้า HEVs 11,481
(2561/ระยอง)

ซูซูกิ HEVs 2,500
(รอการอนุมัต/ิระยอง)

เมอร์เซเดซ PHEVs 4,000
(2561/สมุทรปราการ)

บีเอ็มดับเบิลยู PHEVs 705
(2561/ระยอง)

เอ็มจี BEVs 1,030
(2561/ระยอง)

พลังงานมหานคร BEVs 1,092
(2561/ฉะเชิงเทรา)

ฟอมม์ BEVs 1,000
(2561/ชลบุรี)

หมายเหต:ุ HEVs – ไฮบริด; PHEVs – ปลั๊กอินไฮบริด; BEVs - ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 

• ไทยแทบจะเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีแหล่งสํารองแร่เหมือนกับประเทศ
กลุ่มต้นน้ํา ขีดความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตในขั้นปลาย
น้ํา ยังคงห่างไกลจากกลุ่มเอเชียตะวันออก

• ความร้อนแรงของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) และนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนแบบ package เป็นกุญแจสําคัญท่ีทําให้
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สําหรับ EVs เกิดก่อน

• การเติบโตของตลาด EVs เป็น global trend ผู้ผลิตรถยนต์ส่วน
ใหญ่ในไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีมาระยะหน่ึงแล้วและต้องการ
นําเสนอในตลาดรถยนต์ของไทย

• นโยบายสนับสนุนด้าน supply (BOI) และ demand (ภาษี
สรรพสามิต) เงื่อนไขสิทธปิระโยชน์คือ ผู้ผลิตต้องพ่วงการลงทุน 
(package) ท้ังรถยนต์และแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย 

โครงการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า
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แต่การผลิตสําหรับ grid energy storage ยังคืบหน้าไม่มากนัก

ผู้ผลิต
ประเภท
แบตเตอรี่

กําลังการ
ผลิต

(MWh)

มูลค่า
การ
ลงทุน 

(ล้านบาท)

ตลาด
ปีท่ีคาดว่า
จะลงทุน /

ท่ีตั้ง

บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จํากัด 
(มหาชน) (EA)

Li-ion
1,000      

(1st phase)
5,000

Grid 
energy 
storage

2561
ฉะเชิงเทรา

บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จํากัด (มหาชน) 
(GPSC)

Li-ion
(Semi-
Solid 
State)

100
(1st

phase)
n.a.

Grid 
energy 
storage

2561
ชลบุรี

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอุปกรณ์กัก
เก็บพลังงาน 
สถาบันวิทยสิริเมธี 
(VISTEC)

Li-ion, Li-
S

n.a. 180 
EV; Grid 
energy 
storage

2562
ระยอง

บริษัท เรดโฟลว์ 
(ประเทศไทย)  

electrode 
stacks 
(ZBM2) 

n.a. n.a.
Battery 
stack

2561
ชลบุรี

โครงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่สําหรับโครงข่ายไฟฟ้า

• มีภาคเอกชนในไทยเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่สําหรับตลาด grid energy storage 
ในขั้นปลายน้ําจํานวน 4 โครงการ

• ใช้วิธีการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (ไต้หวัน
, สหรัฐฯ, ออสเตรเลีย) เพื่อนํามาใช้ใน
สายการผลิตแบตเตอรี่ในขั้นปลายน้ํา

• สายการผลิตของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด 
(มหาชน) อาจครอบคลุมถึงช่วงกลางน้ํา เน่ืองจาก
บริษัทมีแผนงานท่ีจะตั้งโรงงานผลิตส่วนประกอบ
อื่นๆ สําหรับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ด้วย

• ตลาดหลักของผู้ผลิตเหล่าน้ีจะอยู่ท่ีตลาดใน
ประเทศเป็นหลัก ยกเว้นเพียงบริษัท เรดโฟลว์
(ประเทศไทย) ซึ่งส่งชิ้นส่วนแบตเตอรี่กลับไปเพื่อ
ประกอบท่ีออสเตรเลีย
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ความท้าทายสําคัญในอนาคต (1)

• บทเรียนของออสเตรเลีย คือ ขนาดตลาดแบตเตอรี่ในประเทศยังไม่มากพอท่ีจะคุ้มค่า (economy of 
scale) ในการผลิตขั้นปลายน้ํา

• กรณีของไทย สองโครงการลงทุนเป็นการริเริ่มผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากธุรกิจในเครือข่าย
เป็นหลัก ท้ังโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมท้ังรถยนต์ไฟฟ้า

• ขนาดตลาดเคยเป็นโจทย์สําคัญของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา 

• ฝั่งอุปทานหรือผู้ผลิตต่างมีเทคโนโลยีท่ีพร้อม ต้นทุนแบตเตอรี่ลิเธียมมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

• แต่ฝั่งอุปสงค์ ราคาท่ีแตกต่างกันอย่างมากของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิง ทําให้ขนาด
ตลาดของรถยนต์กลุ่มน้ียังไม่ชัดเจน ทําให้ผู้ผลิตรถยนต์ลังเลท่ีจะตั้งฐานการผลิตรถยนต์

• ดังน้ัน กุญแจสําคัญท่ีจะทําให้อุตสาหกรรม grid energy storage เกิดขึ้นในประเทศอยู่ท่ีฝั่งอุปสงค์
(demand side) 

• ขนาดของตลาด grid energy storage จะเป็นความท้าทายสําคัญของผู้ผลิตไทย
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ความท้าทายสําคัญในอนาคต (2)

• การแข่งขันจากแบตเตอรี่นําเข้าจากประเทศเอเชีย
ตะวันออก

• อัตราภาษีวัตถุดิบและส่วนประกอบส่วนใหญ่
เอื้ออํานวยต่อการนําเข้ามาผลิตแบตเตอรี่ใน
ประเทศ เน่ืองจากไทยยังไม่มีการผลิตสินค้า
เหล่าน้ี รวมถึงเป็นผลจากการเจรจาการค้า
เสรี (FTAs) ทําให้เกิดแต้มต่อในการนําเข้า
วัตถุดิบและส่วนประกอบเหล่าน้ีและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

• แต่อัตราภาษีศุลกากรสําหรับแบตเตอรี่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนอยู่ในระดับตํ่า 
ดังน้ัน ผู้ผลิตในประเทศอาจเผชิญการแข่งขัน
จากแบตเตอรี่นําเข้าในอนาคต

สินแร/่โลหะแรร์เอิร์ท แผ่นธาตุและส่วนประกอบอื่นๆ หม้อสะสมไฟฟ้า

FTA MFN

0%

5% 5%

30% 30% 30%

อัตราภาษีศุลกากรสูงสุด (ร้อยละ) 
สําหรับการนําเข้าวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์

จีน
ชิลี

ออสเตรเลีย

จีน
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น

ท่ีมา: รวบรวมจากกรมศุลกากร
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มาตรการส่งเสริม 
Grid Energy Storage 

ในต่างประเทศ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เกาหลีใต้จีน ญี่ปุ่น



มาตรการส่งเสริมการใช้ ESS ในต่างประเทศ

24

ศึกษาประโยชน์ ความเป็นไปได้
และโครงการนําร่อง

สร้างแรงจูงใจทางการเงิน
และกลไกตลาด

ปรับกฎระเบียบและ
โครงสร้างค่าไฟฟ้า

• ดําเนินการในทุกประเทศท่ีศึกษา
• เริ่มได้ง่าย ช่วยสร้างความม่ันใจ

และความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี

• Subsidy/rebate/tax credit: ลด
ต้นทุนในการติดตั้ง 
• ข้อจํากัด: ภาระในการอุดหนุน 

และบิดเบือนตลาด
• ควรใช้เป็นมาตรการระยะสั้น

• อนุญาตให้ ESS ร่วมให้บริการใน
ระบบไฟฟ้า: เพิ่มผลตอบแทนท่ีได้
จากการติดตั้ง ESS
• ควรใช้เป็นมาตรการระยะยาว

• ลดกฎระเบียบ: ลดต้นทุนแฝง

• ปรับค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน: 
เพิ่มผลตอบแทนท่ีได้จากการ
ติดตั้ง Energy storage
• ข้อจํากัด: ทําได้ยากกว่าการ

ให้แรงจูงใจ 
• ใช้เป็นมาตรการระยะยาว



ข้อเสนอแนะมาตรการส่งเสริมการใช้ ESS ในประเทศไทย

1. ศึกษาประโยชน์ ความเป็นไปได้
และโครงการนําร่อง

2. สร้างแรงจูงใจทางการเงิน
และกลไกตลาด

3. ปรับกฎระเบียบและการกํากับ
ดูแล
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1. ศึกษาประโยชน์ ความเป็นไปได้ และจัดทําโครงการนําร่อง

• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
• กฟผ., กฟน. และ กฟภ.

• ศึกษาศักยภาพ ความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้า 

• จัดทําโครงการนําร่อง

• เปิดเผยข้อมูลผลการศึกษา และแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้า

• พิจารณาบทบาทของเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ ในแผน
พลังงานระยะยาวของประเทศ
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2. สร้างแรงจูงใจทางการเงินและกลไกตลาด

• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
• คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
• กฟผ., กฟน. และ กฟภ.

ระบบ Energy storage ขนาดเล็ก
• เงินอุดหนุน (ระยะสั้น)
• ทบทวนอัตราภาษีสรรพสามิต 
• ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า 
• เพิ่มการมีส่วนร่วม เช่น โครงการ demand response 

ระบบ Energy storage ขนาดใหญ่
• ทบทวนอัตราภาษีสรรพสามิต 
• ประมูลเพื่อรับซื้อบริการในระบบไฟฟ้าจากเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย โดยกําหนดค่าตอบแทนท่ีสะท้อนมูลค่าของ
บริการ
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3. ปรับกฎระเบียบและการกํากับดูแล

• คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
• กฟผ., กฟน. และ กฟภ.

• กําหนดนิยามและบทบาทของระบบ Energy storage ให้ชัดเจน

• กําหนดกฎระเบียบการเชื่อมต่อท่ีครอบคลุม เป็นธรรมและชัดเจน

• กําหนดแนวทางการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานรูปแบบใหม่ 
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มาตรการส่งเสริมการผลิต ESS ในต่างประเทศ

29

สนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
และสาธิต

แรงจูงใจทางภาษี

• มักพบในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
และก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
• สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

และมีเป้าหมายชัดเจน
• ประเทศกําลังพัฒนาท่ีมุ่งพัฒนา

ความสามารถทางเทคโนโลยี เร่ ิม
ให้การสนับสนุนจริงจัง

• ยกเว้นภาษีหรือให้เครดิตทางภาษี
ในการลงทุน

• อาจมีเงื่อนไให้บริษัทสนับสนุนด้าน
การศึกษาและการจ้างงานใน
ท้องถ่ิน



ข้อเสนอแนะมาตรการส่งเสริมการผลิต ESS ในประเทศไทย

1. ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. พิจารณาเพิ่มมาตรฐานสินค้าสําหรับแบตเตอรี่ใหม่ท่ีใช้ใน Grid energy storage 
ขนาดใหญ่

4. สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา

5. นําเข้าและพัฒนาแรงงานทักษะสูง

3. จัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ตามประเภทเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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1. ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภทพื้นท่ีใน EEC
สิทธปิระโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไข
ยกเว้นภาษี ลดหย่อนภาษี 50%

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ 8 ปี + 3 ปี มีความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 

หรือศูนย์ความเป็นเลิศ ตาม

รูปแบบความร่วมมือท่ีกําหนด

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 ปี + 5 ปี

นิคม/เขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม 8 ปี + 3 ปี

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในกิจการผลิตอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีมีความจุสูงใน EEC 

• พิจารณาให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการ ระบบบริหารจัดการ
แบตเตอรี่ (BMS) และการนําระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิต
พลังงานอื่น (ESS integration) 

• สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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2. เพิ่มมาตรฐานสินค้าแบตเตอรี่ใหม่ท่ีใช้ใน
GRID ENERGY STORAGE ขนาดใหญ่

• โครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรของไทยค่อนข้างเอื้อต่อการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ โดยเฉพาะ 
วัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมช่วงกลางน้ํา ถึงปลายน้ํา ได้แก่ แร่ และส่วนประกอบของ
แบตเตอรี่ 

• ในปัจจุบัน มอก. ภาคบังคับท่ีเก่ียวข้องกับแบตเตอรี่ เป็นการควบคุมความปลอดภัย
เฉพาะแบตเตอรี่สําหรับการพกพา

มอก. 2217-2548

• เพิ่มมาตรฐานสินค้าสําหรับแบตเตอรี่ใหม่ท่ีใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าระบบ  Energy storage ขนาด
ใหญ ่เพื่อยกระดับการผลิตในประเทศ และป้องกันการนําเข้าสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน

• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
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3. แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิต

พิกัดภาษี/ประเภท รายการ อัตราภาษี (ร้อยละ)

๐๔.๐๑ (๑) แบตเตอรี่ 8

๐๔.๐๑ (๒) แบตเตอรี่ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น

เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

0

ท่ีมา: กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

อัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับแบตเตอรี่

• ระบบ Energy storage ซึ่งใชเ้ทคโนโลยีต่างกัน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างกัน ถูก
จัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน ดังน้ัน ระบบ Energy storage ท่ีใช้แบตเตอรี่ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงมีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต

• แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับแบตเตอรี่  โดยแบ่งตามเทคโนโลยีและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนต่อราคาของระบบ Energy storage ท่ีแตกต่างกันตามเทคโนโลยี

• กระทรวงการคลัง
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4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

• แหล่งเงินทุนวิจัยด้านพลังงานมีหลายแหล่ง เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

• เน้นการบริหารจัดการท่ีให้ความสําคัญกับ การกําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน 
ผลการวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
และการจัดสรรทุนอย่างสม่ําเสมอ

• กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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5. นําเข้าและพัฒนาแรงงานทักษะสูง

สมาร์ทวีซ่าสําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
• ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงท่ัวไป 

• เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน S&T ท่ีได้รับการรับรอง โดยหน่วยงานในเครือข่ายของ Strategic Talent Center
• มีเงินเดือน >= 1 แสนบาท หรือ >= 5 หม่ืนบาท ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีเกษียณอายุแล้ว หรือทํางานใน start up

• ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
• เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐท่ีว่าจ้างหรือผู้เชี่ยวชาญ

• สิทธิประโยชน์: อายุวีซ่าสูงสุดถึง 4 ปี ไม่ต้องขอใบอนุญาตทํางาน รายงานตัวทุก 1 ปี (เดิม 90 วัน) อัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเหลือร้อยละ 17 (ต้องมีรายได้ >= 2 แสนบาท จากการทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

• เร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพและทักษะท่ีตรงตามความต้องการของตลาด  โดยเฉพาะ
วิศวกร และนักวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

• เน้นการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ  รวมถึงกําหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

• ภาคเอกชน
• สถาบันการศึกษา
• กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 35



ภาคผนวก: สมมติฐานด้านเทคนิคในการประเมินความคุ้มค่า 

คุณลักษณะ สมมติฐาน

Energy storage เทคโนโลยี Lithium-ion

อายุการใช้งาน (Cycle life) 4,000 – 6,000 รอบ

Round-trip efficiency 80%

Capacity degradation 1.5%- 3% ต่อปี หรือ capacity ลดเหลือ 80%

หลังจากการใช้งาน 6,000 รอบ

Depth-of-discharge (DoD) 70%

ช่วงราคาสําหรับ Energy application 

(1C-rate หรือตํ่ากว่า)

200 – 500 USD/kWh 

ช่วงราคาสําหรับ Power application

(2C-rate ขึ้นไป)

400 – 700 USD/kWh 

อัตราคิดลด (discount rate) 6%

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/USD 32 บาท/USD
36



3 กันยายน 2562

THANK YOU
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