
การประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์พลังงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 
 
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 โซนซี ชั้น 4  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมฯสิริกิติ์ 



ระเบียบวาระที่ 1   
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 



1.1 ความคืบหน้ายุทธศาสตร์ 1 Non Firm to Firm  
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

ส.อ.ท. ได้มีการว่าจ้าง TDRI เป็นที่ปรึกษาจัดท า โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมส ารองไฟฟ้าส าหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 60 

ได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมระบบส ารองไฟฟ้า Energy Storage ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ 14–17 มิ.ย. 60 น าโดยพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรมต.กระทรวงพลังงานและคณะจ านวน 21ท่าน 

ส.อ.ท. ร่วมกับ กนอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมNew S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง” เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 



 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
“โครงการสนับสนุนการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve  

และอุตสาหกรรมที่เกีย่วเนื่อง” 
ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
 

 



   วัตถุประสงค ์
• ศึกษาเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับโครงการฯ 
• ร่วมผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว 
•ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการลงทุน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
โดยเริ่มด าเนินการโครงการ “Quick Win” เป็นโครงการแรกภายใต้บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว 
 
    ก าหนดระยะเวลาความร่วมมือ 
• มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม 



 ขอบเขตความร่วมมือ 

• ร่วมกันก าหนด และวางแผนยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ส าหรับ การจัดตั้งโครงการฯ รวมถึง
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม New S-Curve  
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• ศึกษา และจัดหาพื้นที่ที่ เหมาะสมในการจัดตั้งโครงการฯ ให้กับผู้ประกอบการ 
ทีร่่วมโครงการฯ รวมถึงเร่งรัด แก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเร็ว 

• จัดตั้งคณะกรรมการในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ก ากับดูแล และผลักดัน 
ให้เกิดผลส าเร็จร่วมกัน รวมถึง แต่งตั้งคณะท างานในแผนงานต่างๆ ร่วมกันในอนาคต 

• สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 

• สามารถด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงาน 
จะท าความตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม 
เป็นรายกรณีๆ ไป 

 



7 

ขณะนี้ มีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมลงทุน  ในโครงการดังกล่าว  อาทิ 

1. บริษัท  พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน) 

2. SHENZEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY.CO.,LTD. จากประเทศจนี  

3. AMITA TECHNOLOGIES INC. จากประเทศไต้หวัน  

    โดยคาดว่าจะมีเงินลงทุนประมาณ 100,000 ล้านบาท 
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กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมระบบส ารองไฟฟ้า Energy Storage 
ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2560 



เย่ียมชม China Automotive Battery Research Institute Co., Ltd 



เย่ียมชม China Automotive Battery Research Institute Co., Ltd 



ศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถยนต์ Foton Motor Group 



ศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถยนต์ Foton Motor Group 



 

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดท า  
โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมส ารองไฟฟ้า 

ส าหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 
เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีส ารองไฟฟ้าส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า  

(Grid Energy Storage) ต่อการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลง 
ไปในอนาคต 

2. เพื่อศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า 
(Grid Energy Storage) ในประเทศไทย 

3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบส ารองไฟฟ้า
ส าหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage) 

4. เพื่อจัดท าเนื้อหาเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านประโยชน์ของเทคโนโลยี
ส ารองไฟฟ้าส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า 



 
แผนการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 7 เดือน หลังจากวันลงนามในสัญญา โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 4 เดือน เริ่มท าการศึกษาวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และส่วนช่วง 
ที่ 2 เริ่มศึกษาเมื่อ ส.อ.ท. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิก 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงศักยภาพของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบส ารองไฟฟ้า
ส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy Storage) ในประเทศไทย 

2. มาตรการส่งเสริมของภาครัฐในต่างประเทศ และประเทศไทย  
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบส ารองไฟฟ้า
ส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy Storage) ในด้านการสร้างแรงจูงใจในการ
ลงทุนและการสร้างตลาดภายในประเทศ 

4. เนื้อหาเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชน ในด้านประโยชน์ของเทคโนโลยี
ส ารองไฟฟ้าส าหรับโครงข่ายไฟฟ้า 
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1.2 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคลสัเตอร์ฯ เพิ่มเติม  
(คุณสมโภชน์ อาหุนัย) 



1.3 แจ้งการลาออกของเลขานุการคลัสเตอร์ฯ  
(ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต) 



ระเบียบวาระที่ 2   
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 



2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคลสัเตอร์
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559 



ระเบียบวาระที่ 3   
เรื่องสืบเนื่อง  



3.1 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
ขอรับฟังความคิดเห็นรอบสองจากผู้ผลติ 
แบตเตอร์รี่รายเดิม 



ระเบียบวาระท่ี 4   
เรื่องเพื่อพิจารณา 



4.1 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคลัสเตอร์ฯ เพิ่มเติม
(คุณกวิน  ทังสุพานิช) 



4.2 การขอเข้าเปน็สมาชิกคลสัเตอร์ฯ ของกลุ่มฯ
เทคโนโลยีชีวภาพ 



4.3 การหารือเพื่อจัดต้ังอนุกรรมการด าเนินงานโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

- ขอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) พิจารณาให้ ESS เป็นเรื่องหลัก 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ใช่อยู่ภายใต้ EV 

 

- หาข้อสรุปเรื่องนิยามของ ESS ในบริบทใหม่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับแบตเตอรี่เดิม  
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการออกกฎหมาย, ระเบียบ และข้อก าหนด 
ของภาครัฐ โดยอิงกับ HS Code สากล 

 

- ด าเนินการเรื่องภาษีน าเข้าในช่วงจัดตั้งโครงการฯ และภาษีศุลกากรระหว่าง
โรงงานในนิคมฯ ที่จัดตั้งขึ้น รวมถึงความซ้ าซ้อนของใบอนุญาตประเภทต่างๆ 

 

- ด าเนินการให้เกิด Free Trade Zone ภายในนิคมฯ 



ระเบียบวาระท่ี 5   
เรื่องเพื่อทราบ 



ระเบียบวาระท่ี 6   
เรื่องอื่นๆ 



6.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 



6.2 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการคลสัเตอร์
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งต่อไป 


