
รายงานการเข้าร่วมต้อนรับ 

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ  

 ในโอกาสเดนิทางมาศึกษาดูงานและเย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ณ เมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝูเจีย้น  วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 

 ด้วยเม่ือวนัท่ี 9 ก.ค. 59 นางอรรชกา สีบญุเรือง รมว. อก. ได้เดนิทางไปเย่ียมชมโรงงานผลิต

รถบสัไฟฟ้า (Feng Tai Bus & Coach Int’l Co., Ltd.- FTBCI) เมืองเซ่ียเหมิน ในโอกาสท่ีเดนิทาง

มาเยือนมณฑลฝเูจีย้น โดยมี คณะเจ้าหน้าท่ี สถานกลสลุใหญ่ ณ เมืองเซ่ียเหมิน  นางมาลีรัตน์ 

ทิพย์อารักษ์วงษ์ ผอ. สคต.เซ่ียเหมิน    ผจก. ธ. กรุงเทพสาขาเมืองเซ่ียเหมิน  ร่วมให้การต้อนรับ 

และร่วมการดงูานดงักลา่วด้วย  

   บ. FTBCI  เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งจีนและตา่งชาต ิภายใต้เฟิงไทก่รุ๊ป เงินลงทนุ 400 

ล้านหยวน เนือ้ท่ี 1 แสน ตร.ม. รง. มีพืน้ท่ี 6 หม่ืน ตร.ม. ด าเนินการออกแบบ วิจยั ผลิตและ

จ าหนา่ยรถยนต์พลงังานทางเลือก รถไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม รง. ตัง้อยูใ่นเขตการค้าเสรีเพ่ือการสง่ออกไหช่าง เมืองเซ่ียเหมิน ผลิต

และสง่ออก 100 % ไปประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทท่ีมีฐานการสง่ออกรถพลงังาน

ทางเลือกใหมท่ี่มีมลูคา่สง่ออกหม่ืนล้านหยวนเป็นแหง่แรกของจีน    

  ในการนี ้ นาย Wu Liang Tai ประธาน บ. FTBCI ได้กลา่วต้อนรับ รมว. อก. และคณะท่ี

ได้ให้เกียรตมิาเย่ียมชมโรงงานผลิตรถบสัไฟฟ้า ซึง่สง่ออกไปตลาดในตา่งประเทศเป็นหลกั ทัง้ใน 

ปท. ภมูิภาคยโุรป อเมริกา แคนาดา และเอเชีย และก าลงัได้รับความนิยมจาก ปท.ตา่งๆ โดยมีการ

น าไปทดลองใช้วิ่งในประเทศตา่งๆ แล้วด้วย ซึง่รถบสัไฟฟ้าถือเป็นนวตักรรมยานยนต์ท่ีมีความ

ปลอดภยัสงูและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานยโุรป  



  รมว.อก. ได้กล่าวว่า ยินดีท่ีได้มาเย่ียมชมโรงงานผลิตรถบสัไฟฟ้า ซึง่เป็นหนึง่ใน10 

อตุสาหกรรม ท่ีรัฐบาลไทยให้การสนบัสนนุอนัประกอบด้วย ได้แก่ ยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ 

ทอ่งเท่ียว เกษตรแปรรูป และอาหาร หุน่ยนต์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม   อตุสาหกรรมการเงิน ดจิิตอล 

เคมีชีวภาพ  การแพทย์และสขุภาพแบบครบวงจร   ซึง่ BOI ได้ชกัชวนให้ บ. ท่ีมีนวตักรรมและ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเข้าไปลงทนุใน ปทท. อยา่งตอ่เน่ือง โดย อก. ท่ี

ได้รับการสง่เสริมจาก BOI ในสาขาดงักลา่วจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เชน่ ภาษีเงินได้นิติ

บคุคล  นกัวิจยั กองทนุงานวิจยัและพฒันา เป็นต้น รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการตรวจลงตรา

และใบอนญุาตท างานแก่ จนท. ท่ีไปประจ าการท่ี ปทท. เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การลงทนุ

ด้วย จงึขอให้ บ. FTBCI พิจารณาไปลงทนุในไทยด้วย ส าหรับรถบสั city bus ใน ปทท. องค์การ 

ขสมก. มีเป้าหมายจะน าเข้ารถไฟฟ้าจ านวน  200 คนั แตมี่เง่ือนไขต้องให้ บ. ผู้ผลิต มาตัง้

โรงงานผลิตรถในไทยด้วย และยงัมีรถเมล์เก่าอีก 500 คนั ซึง่รัฐบาลจะให้มีการปรับเคร่ืองยนต์ 

หาก บ. FTBCI สนใจ ก็ถือเป็นโอกาสท่ีจะเข้าไปร่วมประมลูโครงการดงักลา่วได้  

  นาย Wu Liang Tai ประธาน บ. FTBCI กลา่ววา่  ยงัไมมี่โรงงานผลิตรถยนต์ประเภทนี ้

ใน ตปท. การตดัสินใจไปลงทนุในตา่งประเทศจ าเป็นต้องค านงึปัจจยัตา่งๆ ประกอบด้วย 

โดยเฉพาะขนาดของตลาด (scale of economy) และความต้องการของรถบสั เป็นต้น นอกจากนี ้

นาย Wu ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ได้ใช้ระบบการผลิตของออสเตรเลียท่ีได้

มาตรฐานของยโุรป มีความร่วมมือการผลิตกบับริษัทรถ ชัน้น า  เชน่ บ. Mercedes-Benz , 

Scania  บ.สามารถผลิตเพลา (chaisis) เองได้ หรือลกูค้าสามารถเลือกสัง่ให้ใช้เพลาจาก  บ. 

Mercedes-Benz ได้   

            โครงสร้างใช้เหล็กท่ีมีความคงทน โดยใช้แผน่เหลก็ชิน้เดียว ท าให้รถมีความแข็งแรงคงทน

กวา่การใช้ชิน้สว่นมาเช่ือมตอ่กนั ซึง่จะชว่ยชีวิตกรณีท่ีรถประสบอบุตัเิหตพุลิกคว ่า โดยต้องผา่น

การทดสอบความปลอดภยัในกรณีรถพลิกคว ่าด้วย  ใช้พลงังานไฟฟ้าแทนน า้มนัเชือ้เพลิง โดยใช้



เวลาชาร์จ 4 ชม. สามารถวิ่งได้ 300 กม. ส าหรับกรณีเร่งดว่น (quick charge) ใช้เวลาคร่ึง ชม. 

อายขุองรถใช้ได้ถึง 8 ปี แตถ้่าเป็นรถท่ีสง่ตลาดอเมริกาจะผลิตรถท่ีมีความแข็งแรงคงทน สามารถ

มีอายกุารใช้งานได้ถึง 15 ปี  

  ราคารถบสัชัน้เดียว ขนาด 45 ท่ีนัง่   ราคา  3.1 – 3.6  แสนเหรียญสหรัฐ  (10.85 – 

12.60 ล้านบาท) 

  รถบสัสองชัน้ ขนาด 90 ท่ีนัง่   ราคา   5.1  แสนเหรียญสหรัฐ   (17.85 ล้านบาท) 

ใช้แบตเตอร่ีลิเธียม ซึง่มี บ. ผลิตแบตเตอร่ีจากไต้หวนั และจาก บ. อ่ืนๆ ในจีน เป็นผู้ผลิตป้อน

โรงงาน ทัง้นี ้การใช้งานของแบตเตอร่ีมีอายถุึง 8 ปี  ซึง่หมายความวา่ สามารถใช้ได้ตลอดอายขุอง

รถ 

      การท่ีโรงงานผลิตตัง้อยูใ่นเขตการค้าเสรีเพ่ือการสง่ออกไหช่าง เมืองเซ่ียเหมิน ผลิตเพ่ือ

สง่ออก 100 % สามารถน าเข้าชิน้สว่นรถยนต์โดยปลอดภาษี บ. FTBCI จงึใช้สิทธิประโยชน์

ดงักลา่วในการลดคา่ใช้จา่ยการผลิต ท าให้มีต้นทนุต ่าลงในการผลิตเพ่ือการสง่ออก และมีความ

ได้เปรียบในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

  สกญ. ณ เมืองเซ่ียเหมินได้รายงานให้ รมว.อก.ได้ทราบว่า  สนง. BOI นครกว่าง

โจว รายงานวา่ มี บ. ผลิตกระเป๋าเดนิทาง 2 ราย ได้ย่ืนเอกสารขอรับการสง่เสริมการลงทนุและ

สิทธิประโยชน์จากทาง BOI เพ่ือเข้าไปลงทนุ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จ.สระแก้ว และ ธ.กสิกร

ไทย สาขาหลงก่าง เมืองเซิงเจิน้ แจ้งวา่ มีลกูค้าตอิตอ่เข้ามา 2 ราย สนใจจะให้ ธ. กสิกรไทยหาคู่

ค้าในประเทศไทย เพ่ือขยายตลาดและหากตลาดตอบรับดีก็จะไปลงทนุตัง้โรงงานผลิตประเทศไทย

ตอ่ไป ได้แก่ 1.บ. Fujian Hongbo Opto-Electronics Technology Co., Ltd   2. บ. Shejianlong 

Fujian Food Co. Ltd. (舌尖龙(福建)食品有限公司 ) 

 นอกจากนี ้ ธ. กรุงเทพ สาขาเซ่ียเหมิน ได้แจ้งวา่   



  1. บ. อุตสาหกรรม Jinyoung จ ากัด ได้หารือเก่ียวกบัการขยายตลาดไปลงทนุใน

ประเทศไทย โดยเป็น บ. วิจยัและผลิตวสัดพุอลิเมอร์แบบใหมเ่ป็นหลกั และผลิตพลาสตกิท่ีใช้ใน

งานวิศวกรรมตา่งๆ  น า ไปใช้เป็นสว่นประกอบใน อก. รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ทาง

การทหาร อก. การบนิ และ อก. รถไฟความเร็วสงู  

          2. บ.พัฒนาอุปกรณ์ boiler Chaoran เมืองเฉวียนโจว ผลิตหม้อน า้ประหยดั

พลงังานและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมส าหรับใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่สนใจขยายการ

ลงทนุในประเทศไทย  

   3.บ. Ningde Qiantong Import and Export Trade Ltd. เป็นบริษัทผลิตแท๊งค์น า้ท่ีใช้

วสัดโุลหะกนัสนิม มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ โดยจะกรองและเก็บน า้โดยปราศจากการ

ปนเปือ้นจากภายนอกและไมก่่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มีโครงการขยายตลาดแท๊งค์น า้โลหะกนั

สนิมไปประเทศไทย ซึง่เคยเดนิทางไปส ารวจและหาข้อมลูในไทยแล้ว  

 ข้อคิดเหน็ของ สคต.เซ่ียเหมิน 

  จากการดงูานพบวา่ รถบสัพลงังานไฟฟ้ามีมาตรฐานความปลอดภยัสงู  ระบบการผลิตท่ี

ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ประหยดัพลงังาน จดัเป็นรถบสัท่ีมีคณุภาพสงู มีกลุม่เป้าหมายเป็น

ตลาดระดบับน (high end) ท่ีชดัเจน  หากผู้บริหารของบริษัท ตดัสินใจไปลงทนุผลิตรถบสัในไทย 

ควรได้รับการสนบัสนนุจาก BOI  และเห็นควรปรับปรุงระบบขนสง่ ขสมก.โดยใช้รถยนต์ประหยดั

พลงังานเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครได้มากขึน้ 

..................................................................................................  

       ส านกังานสง่เสริมการค้าในตา่งประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 

11 กรกฎาคม 2559 

 


