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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัและบรษิัทย่อยด ำเนินธุรกจิโดยเป็นผู้รบัสมัปทำนจำกภำครฐั ดงันี้ 1) ผูร้บัสมัปทำนในกำรก่อสร้ำงและบรหิำร   
ทำงพิเศษ คือ ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร และทำงพิเศษอุดรรถัยำ         
2) ผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำระบบขนสง่มวลชนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ และโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง นอกจำกเป็นผู้ร ับสมัปทำนแล้ว บริษัทยังด ำเนินธุรกิจพัฒนำเชิงพำณิชย์ภำยใต้สมัปทำนที่เกี่ยวข้อง        
โดยปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรำ้งรำยไดด้งัต่อไปนี้ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

โครงสร้างรายได้รวม 
 

ด าเนิน 
การโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษทั 

ข้อมลูทางการเงินรวม 
ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2560 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2559 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2558 (1) 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธรุกิจทางพิเศษ   9,957 64.7% 9,301 70.3% 8,815 67.3% 

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทั  8,573 55.7% 7,978 60.3% 7,606 58.0% 

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทัย่อย  

(NECL) 

99.99 (2) 1,384 9.0% 1,323 10.0% 1,209 9.3% 

รายได้จากธรุกิจระบบราง   4,521 29.3% 3,230 24.4% 2,374 18.1% 

รำยไดค้่ำโดยสำรและค่ำบรกิำร
เดนิรถไฟฟ้ำ 

บรษิทั  
4,521 29.3% 3,230 24.4% 2,374 18.1% 

รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   675 4.4% 573 4.3% 549 4.2% 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์ บรษิทั  75 0.5% 78 0.6% 81 0.6% 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์ บรษิทัย่อย 

(BMN) 

65.19 600 3.9% 495 3.7% 468 3.6% 

ก าไรจากเงินลงทุน (3)   42 0.3% 31 0.2% 1,298 9.9% 

รายได้อ่ืน (4)   198 1.3% 98 0.8% 69 0.5% 

รวมรายได้   15,393 100% 13,233 100% 13,105 100% 
 
หมำยเหตุ  :  (1) ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน 

 (2)  บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ NECL เพิม่เตมิในเดอืนพฤศจกิำยน 2558 ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัใน 
NECL เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 53.33 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน  

 (3)  ก ำไรจำกเงนิลงทุนประกอบดว้ย ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนใน BMCL TTW และ CKP  

 (4)  รำยไดอ้ื่นประกอบดว้ย ดอกเบี้ยรบั ก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน และรำยไดเ้งนิชดเชยควำมเสยีหำย
จำกอุทกภยั 
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2.1 ธรุกิจทางพิเศษ 

2.1.1 ลกัษณะบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL เป็นผู้ก่อสร้ำงและบริหำรทำงพิเศษ ซึ่งได้แก่ ทำงพิเศษศรีรัช          
ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร และทำงพเิศษอุดรรถัยำ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) ทางพิเศษศรีรชั   

ทำงพเิศษศรรีชั เป็นโครงกำรก่อสรำ้งขนำดใหญ่โครงกำรแรกในประเทศไทยทีเ่กดิจำกควำมร่วมมอื
ระหว่ำงภำครฐับำลและเอกชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรจรำจรที่คบัคัง่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  
โดยลกัษณะโครงกำรเป็น BTO (Build Transfer Operate) คอื บรษิทั (เดมิคอื BECL) เป็นผูล้งทุน
ในกำรออกแบบก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษศรรีชั ซึ่งประกอบด้วยทำงพเิศษ 4 ส่วน คอื ส่วนเอ 
(พระรำม 9-รัชดำภิเษก) ส่วนบี (พญำไท-บำงโคล่) ส่วนซี (รัชดำภิเษก-แจ้งวฒันะ) และส่วนด ี
(พระรำม 9-ศรนีครนิทร)์ ระยะทำงทัง้สิน้ 38.5 กโิลเมตร ทัง้น้ี กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสร้ำงถำวรต่ำงๆ    
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ในทำงพเิศษศรรีชัจะตกเป็นของ กทพ. โดย กทพ. ลงทุนก่อสร้ำงและ
บริหำรทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที่ 1) ระยะทำง 27.1 กิโลเมตร บริษัทมีสทิธิได้รับ   
ส่วนแบ่งรำยได้จำกค่ำผ่ำนทำงของทัง้ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร และทำงพเิศษศรรีชั ตำมสดัส่วนที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งมรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับจำกวนัที่ 1 
มนีำคม 2533 และสญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนดี ซึ่งมีระยะเวลำ
สมัปทำน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษำยน 2540 

2) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

บรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรออกแบบและก่อสรำ้ง จดัหำและตดิตัง้อุปกรณ์และระบบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
มหีน้ำที่ในกำรบรหิำรจดักำร ให้บริกำรและบ ำรุงรกัษำทำงพเิศษรวมทัง้กำรเรียกเกบ็ค่ำผ่ำนทำง   
เพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรำยไดค้่ำผ่ำนทำงและรำยไดอ้ื่นๆ (ถ้ำม)ี ทำงพเิศษสำยนี้มแีนวเสน้ทำง
เริ่มต้นที่ถนนกำญจนำภิเษก และเชื่อมต่อกบัทำงพิเศษศรีรชับริเวณด้ำนเหนือของสถำนีขนส่ง     
หมอชิต 2 ระยะทำง 16.7 กโิลเมตร ทัง้นี้ บรษิัทเป็นผู้รบัภำระในกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนทัง้หมด และแบ่งผลตอบแทนหรือให้ประโยชน์แก่ กทพ. ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ       
ซึ่งมีระยะเวลำสัมปทำน 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 15 ธันวำคม 2555 โดยเปิดให้บริกำรเมื่อวันที ่        
22 สงิหำคม 2559 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำง        
ทำงเชื่อมต่อทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัทำงพเิศษศรรีชัดำ้นทศิเหนือ (มุ่งไปทำง
แจง้วฒันะ) เพื่อแกไ้ขปัญหำประชำชนทีต่อ้งกำรเดนิทำงจำกทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ไปยงัทำงพเิศษสำยศรรีชัดำ้นทศิเหนือ ทัง้นี้ บรษิทัไดล้งนำมกบั กทพ. เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 2560 
เพื่อจดัใหม้กีำรก่อสรำ้งทำงเชื่อมต่อดงักล่ำว ระยะเวลำกำรก่อสรำ้ง 18 เดอืน มรีปูแบบเป็นทำงเชื่อม
ยกระดบัขนำด 1-2 ช่องจรำจร โดยมจีุดเริม่ตน้ทำงแยกออกจำกพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ฝัง่ขำเขำ้บรเิวณต่ำงระดบับำงซื่อบรเิวณศูนยซ์่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำชำนเมอืง (EMU Depot) เลีย้วซำ้ย
มุ่งหน้ำไปทำงทศิเหนือ และบรรจบกบัทำงพเิศษสำยศรรีชัขำออกเมอืงมุ่งหน้ำแจง้วฒันะ ระยะทำง
ประมำณ 360 เมตร บรษิทัคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2561  
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3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

บรษิัทถือหุ้นใน NECL ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำรทำงพเิศษอุดรรถัยำ ซึ่งมี
เส้นทำงที่เชื่อมต่อระบบทำงพิเศษศรีรชัที่ถนนแจ้งวฒันะ และสิ้นสุดที่อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวัด
พระนครศรอียุธยำ มรีะยะทำงรวมประมำณ 32 กโิลเมตร โครงกำรนี้เป็นโครงกำรในลกัษณะ BTO 
(Build Transfer Operate) เช่นเดยีวกบัทำงพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผูล้งทุนในกำรออกแบบ
ก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษอุดรรถัยำ โดยกรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสร้ำงถำวรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือ     
ใช้ประโยชน์ในทำงพิเศษจะตกเป็นของ กทพ. และ กทพ. เป็นผู้จดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดแล้ว      
สง่มอบรำยไดค้่ำผ่ำนทำงให ้NECL ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำซึง่มรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับจำก
วนัที ่27 กนัยำยน 2539 

รายละเอียดของเครอืขา่ยท่ีเช่ือมโยงระบบทางพิเศษส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
ระบบทำงพเิศษ ระยะทำง 

(กโิลเมตร) 
ก่อสรำ้งและ

บรหิำรงำนโดย 

1.  ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที ่1)  

    (บำงนำ-ดนิแดง-ดำวคะนอง) 

27.1 กทพ. 

2.  ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2) 

2.1  สว่นในเมอืง (ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก) 

2.2  สว่นนอกเมอืง (ประชำชื่น-แจง้วฒันะ และ 

 อโศก-ศรนีครนิทร)์ 

38.5 บรษิทั   

3.  ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (บำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 32.0 NECL   

4.  ทำงพเิศษอุตรำภมิุข (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ 28.0 บมจ.ทำงยกระดบั
ดอนเมอืง  

5.  ทำงพเิศษฉลองรชัรวมสว่นต่อขยำย (รำมอนิทรำ-อำจณรงค ์
และรำมอนิทรำ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร) 

42.4 กทพ. 

6.  ทำงพเิศษบรูพำวถิ ี(บำงนำ-ชลบุร)ี 56.7 กทพ. 

7.  ทำงพเิศษกำญจนำภเิษก (บำงพลี-สุขสวสัดิ)์ และทำงหลวง
หมำยเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บำงขุนเทยีน) รวมทำงเชื่อมต่อ
ถนนวงแหวนอุตสำหกรรม 

42.3 กทพ. 

8. ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร   16.7 บรษิทั  

8.1  ทำงเชื่อมต่อทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ    
ไปยงัทำงพเิศษศรรีชัดำ้นทศิเหนือ (มุ่งไปทำงแจง้วฒันะ) 

0.36 บรษิทั  

รวมระยะทางทัง้ส้ิน 284.06  
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2.1.2 ส่วนแบ่งรายได้ค่าผา่นทาง  

สว่นแบ่งรำยไดค้่ำผ่ำนทำงส ำหรบัโครงขำ่ยในเขตเมอืง ตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2554 บรษิทัไดร้บัส่วนแบ่ง
รำยไดค้่ำผ่ำนทำงในอตัรำรอ้ยละ 40 และ กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 ส ำหรบัโครงข่ำยนอกเขตเมอืง 
บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรำยไดค้่ำผ่ำนทำงทัง้หมด ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ 

ทำงพเิศษ ลกัษณะ
โครงขำ่ย 

ระยะทำง 
(กม.) 

วนัทีเ่ปิดบรกิำร รำยได ้ กำรแบ่งรำยได ้
บรษิทั : กทพ. 

เฉลิมมหานคร 
ดนิแดง-ทำ่เรอื 
บำงนำ-ทำ่เรอื 
ทำ่เรอื-ดำวคะนอง 

 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 

 
8.9 
7.9 
10.3 

 
4 ม.ค. 2524 

17 ม.ค. 2526 
8 ส.ค. 2530 

 
บรษิทั และ กทพ. 

  

 
- 9 ปีแรก 60:40 
- ระยะเวลำระหวำ่ง 9 ปีแรก 
 และ 9 ปีสุดทำ้ย 50:50 
- 9 ปีสดุทำ้ย 40:60 

ศรีรชั 

ส่วนเอ พระรำม 9-รชัดำภเิษก 
ส่วนบ ีพญำไท-บำงโคล ่

 

 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 

 

 
12.4 
9.4 

 

 
2 ก.ย. 2536 
6 ต.ค. 2539 

 

 
บรษิทั และ กทพ. 

  
 

 
- 9 ปีแรก 60:40 
- ระยะเวลำระหวำ่ง 9 ปีแรก 
 และ 9 ปีสุดทำ้ย 50:50 
- 9 ปีสดุทำ้ย 40:60 

ส่วนซ ีรชัดำภเิษก-แจง้วฒันะ 
ส่วนด ีพระรำม 9-ศรนีครนิทร ์

นอกเขตเมอืง 
นอกเขตเมอืง 

8.0 
8.7 

2 ก.ย. 2536 
ระยะทีห่นึ่ง 
2 ธ.ค. 2541 
ระยะทีส่อง 

1 ม.ีค. 2543 

บรษิทั 
  

- 100 : 0 
  

 

ศรีรชั-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร 

นอกเขตเมอืง 
 

16.7 22 ส.ค.2559 บรษิทั - 100 : 0 

อดุรรถัยา 
แจง้วฒันะ-เชยีงรำก 
เชยีงรำก-บำงไทร 

 
นอกเขตเมอืง 
นอกเขตเมอืง 

 
22 
10 

 
2 ธ.ค. 2541 
1 พ.ย. 2542 

 
บรษิทัย่อย 
(NECL) 

 
- 100 : 0 
  

 
2.1.3 อตัราค่าผา่นทาง 

ทางพิเศษ / ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
อตัราค่าผา่นทาง (บาท/เท่ียว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขัน้ท่ี 1)  50 75  110 

ยกเวน้    
ด่ำนอำจณรงค ์1 (ไปบำงนำ)             40 * 65 * 100 * 

ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2)   50 75 110 

ยกเวน้    
ด่ำนศรนีครนิทร ์/ ด่ำนรำมค ำแหง    
ด่ำนพระรำม 9 / ด่ำนอโศก 3 25 55 75 

ด่ำนพระรำม 9-1 (ศรรีชั)      
ด่ำนประชำชืน่ (ขำเขำ้) 60 90 140 

ด่ำนประชำชืน่ (ขำออก) 10 15 30 
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ทางพิเศษ / ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
อตัราค่าผา่นทาง (บาท/เท่ียว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 

ด่ำนประชำชืน่ 1 (ขึน้จำกถนนประชำชืน่)    
ด่ำนประชำชืน่ 2 (ลงสู่ถนนประชำชืน่) 15 20 35 
ด่ำนงำมวงศว์ำน 1 (ขำออก)    
ด่ำนงำมวงศว์ำน 2 (ขำเขำ้)    
ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร 

50 
  

 80 
 
 115 

 
 

ทางพิเศษอดุรรถัยา 45 100 150 
ยกเวน้    
ด่ำนเมอืงทองธำนี   35 ** 90 ** 140 ** 

ด่ำนบำงปะอนิ 55  120  180  

หมำยเหตุ  :  *  อตัรำนี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ 10 บำท ส ำหรบัรถทุกประเภท   
  ** อตัรำนี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ 10 บำท ส ำหรบัรถทุกประเภท   

กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชั เป็นไปตำมสญัญำโครงกำร
ระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ซึง่มกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงบนพืน้ฐำนของอตัรำ
กำรเพิม่ของดชันีรำคำผู้บรโิภคส ำหรบักรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ล่ำสุด ทัง้นี้จะปรบัอตัรำ    
ค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเตม็ช่วงละ 5 บำท แต่จะปรบัไดไ้ม่เกนิครัง้ละ 10 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปีแรก
ของสญัญำ ในกรณีทีเ่กดิเงนิเฟ้อสงูกว่ำปกตหิรอืมเีหตุสดุวสิยั หรอืเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ บรษิทั และ 
กทพ. สำมำรถพิจำรณำปรับอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมสมควร โดยมีกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ล่ำสุด      
เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2556 และมกี ำหนดกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ต่อไปในวนัที ่1 กนัยำยน 2561 

กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็นไปตำมสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำง บริหำรจัดกำร ให้บริกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรทำงพิเศษ        
สำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร โดยปรบัทุก 5 ปี นับแต่วนัที่เปิดด ำเนินกำรโครงกำร      
ในอตัรำ 15 บำท 25 บำท และ 35 บำท ส ำหรบัรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ลอ้ และรถมำกกว่ำ 10 ลอ้ตำมล ำดบั    
ซึง่เป็นไปตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

และทำงพเิศษอุดรรถัยำ กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงจะมกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำ    
ค่ำผ่ำนทำงบนพื้นฐำนของอตัรำกำรเพิม่ของดชันีรำคำผู้บริโภคส ำหรบักรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ล่ำสุด ทัง้นี้จะปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเต็มช่วงละ 5 บำทแต่จะปรบัได้ไม่เกนิครัง้ละ      
15 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปีแรกของสญัญำ โดยมกีำรปรบัค่ำผ่ำนทำงครัง้แรกเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน 
2546 และมกีำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ล่ำสุดเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 ส ำหรบัครัง้ต่อไปมี
ก ำหนดกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงในวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561  

แม้ว่ำ กทพ.ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรออกประกำศกระทรวงคมนำคมในกำรปรับอัตรำค่ำผ่ำนทำงใหม่        
ซึง่ลงนำมโดยรฐัมนตรชี่วยวำ่กำรกระทรวงคมนำคมในฐำนะผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอตัรำ
ค่ำผ่ำนทำงส ำหรบัทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชัมกีำรปรบัเมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2556 และ
อตัรำค่ำผ่ำนทำงส ำหรบัทำงพเิศษอุดรรถัยำซึง่มกีำรปรบัเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2556 แต่บรษิทัและ
บรษิทัย่อย (NECL) เหน็ว่ำ อตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมประกำศดงักล่ำวยงัคงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้สญัญำ 
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2.1.4 การตลาดและการแข่งขนั 

2.1.4.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผู้ใช้ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร ทำงพิเศษศรรีชั ทำงพเิศษสำยศรรีชั-     
วงแหวนรอบนอกฯ และทำงพเิศษอุดรรถัยำ คอื ผูใ้ช้ทำงที่มุ่งหวงัควำมสะดวกและรวดเรว็ใน
กำรเดนิทำง ตอ้งกำรร่นระยะทำงในกำรเดนิทำงไปยงัจุดหมำย รวมทัง้ต้องกำรหลกีเลีย่งปัญหำ
กำรจรำจรตำมเสน้ทำงปกตทิีก่ำรจรำจรตดิขดัในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยสำมำรถ
จ ำแนกลูกค้ำซึ่งเป็นผู้ใช้ทำงตำมประเภทของรถที่ใช้ทำงพิเศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ         
รถ 6-10 ลอ้ และรถมำกกว่ำ 10 ลอ้ โดยในปี 2560 มสีดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 97.97 รอ้ยละ 1.78 
และรอ้ยละ 0.25 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ปรมิำณจรำจรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
2560 ทีใ่ชท้ำงพเิศษสำมำรถจ ำแนกตำมพืน้ทีไ่ดด้งันี้ 

ระบบทำงพเิศษ ปรมิำณจรำจร
เฉลีย่ (เที่ยว/วนั) 

สดัสว่น % 

1. ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที ่1) 

    (บำงนำ-ดนิแดง-ดำวคะนอง) 

373,218 30.74 

2. ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2) 

2.1 สว่นในเมอืง (ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก) 

2.2 สว่นนอกเมอืง (ประชำชื่น-แจง้วฒันะ และอโศก-ศรนีครนิทร)์ 

 

325,873 

378,842 

 

26.84 

31.21 

3. ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (บำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 86,154 7.10 

4. ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร  

 (เปิดบรกิำรวนัที ่22 สงิหำคม 2559) 

49,946 4.11 

รวมปรมิำณจรำจรทัง้สิน้ 1,214,033 100 

 
เน่ืองจำกกำรใหบ้รกิำรทำงพเิศษจดัเป็นกำรใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภคต่อประชำชนผูใ้ชท้ำง       
ทีต่อ้งกำรควำมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในกำรเดนิทำง ซึง่ถอืเป็นลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยของ
ระบบทำงพิเศษ กลุ่มลูกค้ำจึงมีกำรกระจำยตัวตำมจุดหมำยกำรเดินทำง ที่พักอำศัย         
สถำนทีท่ ำงำน ดงันัน้รำยไดข้องระบบทำงพเิศษจงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพเิศษ
แต่อย่ำงใด 

2.1.4.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

กลยุทธท์างการตลาด 

จุดเด่นทำงกำรตลำด คอื กำรให้บริกำรทำงพเิศษศรรีชัมุ่งเน้นที่จะสนองตอบควำมต้องกำร      
ในกำรเดนิทำงผ่ำนเครอืขำ่ยทำงพเิศษทีเ่ชื่อมต่อและครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลำงย่ำนธุรกจิหลกัของ
กรุงเทพฯ ทัง้กำรเดินทำงจำกทำงพิเศษเฉลิมมหำนครและทำงพิเศษศรีรัช รวมทัง้  
ทำงพเิศษฉลองรชั (รำมอนิทรำ-อำจณรงค)์ มเีครอืขำ่ยทีค่รอบคลุมพืน้ทีจ่ำกทศิเหนือจรดทศิใต ้
และจำกทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผูใ้ชท้ำงสำมำรถใชท้ำงพเิศษเชื่อมต่อกบั
ทำงพิเศษบูรพำวิถี (บำงนำ-ชลบุรี) ทำงพเิศษเฉลิมมหำนคร และทำงพิเศษฉลองรชั ท ำให้
เครือข่ำยระบบทำงพิเศษสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเดินทำงไปถึง  
ทีห่มำยไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่ำกำรใชถ้นนพืน้รำบ 
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เมื่อวนัที่ 22 สงิหำคม 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ     
ซึ่งเป็นเสน้ทำงที่เชื่อมต่อระหว่ำงพื้นที่ฝัง่กรุงเทพฯ-ฝัง่ธนบุรี โดยเชื่อมเสน้ทำงออกจำกทำง
พเิศษขัน้ที ่2 บรเิวณหมอชติ จตุจกัร ขำ้มแม่น ้ำเจำ้พระยำบรเิวณสะพำนพระรำม 7 วิง่ขนำนบน
ทำงรถไฟสำยใตโ้ดยผ่ำนย่ำนบำงพลดั บำงบ ำหรุ ตลิง่ชนั เชื่อมต่อกบัสะพำนลอยบรมรำชชนนี
ผ่ำนถนนรำชพฤกษ์และสุดทำงที่ถนนวงแหวนรอบนอก (ฝัง่ตะวนัตก) ท ำใหผู้้ใชท้ำงสำมำรถ
เดนิทำงเชื่อมฝัง่กรุงเทพฯ-ธนบุร ีไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเรว็ 

จุดดอ้ยทำงกำรตลำด คอื ขอ้จ ำกดัทำงด้ำนกำยภำพท ำใหไ้ม่สำมำรถระบำยรถบรเิวณทำงลง
ทำงพเิศษในช่วงเวลำเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กบัสภำพกำรจรำจรบนถนนพื้นรำบอนัเป็นปัจจยัที่มี
ควำมไม่แน่นอนทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีำรประสำนงำนกบัต ำรวจ
จรำจรของสถำนีต ำรวจพื้นรำบ รวมทัง้กำรเชื่อมต่อสญัญำณภำพจำกกล้อง CCTV บน         
ทำงพิเศษไปยงัป้อมต ำรวจพื้นรำบ เพื่อช่วยระบำยจรำจรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มควำม
คล่องตัวของกำรจรำจรในระบบด้วยกำรปรับปรุงจุดขึ้น -ลงต่ำงๆ ท ำให้ผู้ใช้ทำงสำมำรถ
ประหยัดเวลำ และผู้ใช้ทำงได้รบัควำมสะดวกสบำยเพิ่มขึ้น มีคุณภำพชีวิตในกำรเดินทำง       
ในเมอืงหลวงที่ดกีว่ำเดมิ ท ำให้ผูใ้ช้ทำงได้เหน็ถงึประโยชน์ที่ได้รบัมำกกว่ำกำรค ำนึงถงึปัจจยั
ทำงดำ้นรำคำ 

ในสว่นของกลยทุธท์ำงกำรตลำด บรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกำร คอื 

1)   กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์   

 กำรมโีครงขำ่ยกำรใหบ้รกิำรทำงพเิศษซึง่ตัง้อยู่บนท ำเลทีด่ ีและเชื่อมต่อกบัถนนหลกั
ของเมอืงท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำงของผูใ้ชท้ำงใหเ้ดนิทำง
ไปยงัจุดหมำยไดต้รงตำมต้องกำร บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงคุณภำพของสำยทำง
และคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรทีด่ ีบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้
โดยได้น ำมำปรบัเป็นกลยุทธ์ส ำคญัเพื่อเสริมศกัยภำพในกำรรองรบัปริมำณจรำจร      
ทีห่มุนเวยีนในระบบใหม้ปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้  

 กำรศกึษำควำมเหมำะสมเพื่อปรบัปรุงทำงขึน้-ลงทำงพเิศษเป็นอกีมำตรกำรทีบ่รษิัท
น ำมำเพิม่ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงและรกัษำระดบัคุณภำพทำงพเิศษในดำ้น
ควำมปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยู่ในระดบัมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง  

 บรษิทัมกีำรตดิตำมสถติปิรมิำณจรำจรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของบรกิำร 
Easy Pass ใหเ้หมำะสมเพื่อปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรและรองรบัจ ำนวนผูใ้ชท้ำงพเิศษที่
เพิม่ขึน้ บรษิทัไดเ้พิม่จ ำนวนช่องบรกิำร Easy Pass บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
ต่ำงๆ ในทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อรองรบัปรมิำณ
ผูใ้ชบ้ตัร Easy Pass ทีเ่พิม่สงูขึน้ นอกจำกนี้ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปรบัยำ้ยต ำแหน่ง
ช่องทำง Easy Pass เพื่อใหผู้้ใชบ้รกิำร Easy Pass เขำ้ใชบ้รกิำรไดส้ะดวกและ
ปลอดภยัมำกขึน้ และลดกำรตดักระแสจรำจรระหว่ำงช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงแบบเงนิสด 
และช่องทำง Easy Pass ซึ่งบรรเทำปัญหำกำรจรำจรคบัคัง่บรเิวณหน้ำด่ำนเก็บ       
ค่ำผ่ำนทำง 

 กำรศกึษำแนวเสน้ทำงใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทำงกำรเตบิโตของเมอืง (Urbanization)   
ทีจ่ะขยำยตวัในอนำคตโดยเฉพำะพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนกำรศกึษำพฤตกิรรม
กำรเดนิทำงของผู้ใช้ทำง จดัเป็นกำรเตรยีมพร้อมเพื่อรองรบักำรขยำยขอบข่ำยกำร
ให้บรกิำรทำงพเิศษ อีกทัง้ยงัเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรที่ตอบรบักบัควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ชท้ำงในอนำคตไดเ้ป็นอย่ำงด ี
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 บรษิทัไดม้กีำรเพิม่ช่องทำงกำรสือ่สำรขอ้มลูเกีย่วกบักำรจรำจรผ่ำนป้ำยจรำจรอจัฉรยิะ 
(Smart Traffic) และป้ำยสลบัขอ้ควำม (VMS) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงทรำบถงึสภำพจรำจรบน
ระบบทำงพเิศษตลอดจนกำรแนะน ำกำรเดนิทำงบนเสน้ทำงพเิศษให้สะดวกรวดเร็ว
มำกยิง่ขึน้ 

 บรษิัทได้ด ำเนินกำรปรบัปรุงป้ำยแนะน ำกำรใช้ทำงพิเศษบนถนนพื้นรำบ ทัง้ที่เป็น
ถนนสำยหลกัและถนนซอยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูใ้ชท้ำงและเพิม่ควำมมัน่ใจในกำรเขำ้ใชท้ำงพเิศษ โดยบรษิทัจะเน้นกำรให้
ขอ้ม ูลสถำนทีส่ ำคญัในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทำงขึ้น-ลงทำงพิเศษส่วนต่ำงๆ     
ผ่ำนเวบ็ไซตแ์ละสือ่ประชำสมัพนัธต่์ำงๆ เพื่อใหล้กูคำ้ทีเ่ป็นผูใ้ชท้ำงไดร้บัควำมสะดวก
รวดเรว็ในกำรเดนิทำง  

2)   กลยุทธด์้านราคา   

 กำรก ำหนดอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ได้มีกำรตกลงและก ำหนดอัตรำค่ำผ่ำนทำง
ตลอดจนวธิกีำรพจิำรณำกำรค ำนวณปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่ไว้ในสญัญำโครงกำร
เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึง่อตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำทีไ่ด้มคีวำมเหน็ชอบร่วมกนัว่ำเป็นอตัรำ   
ทีเ่หมำะสมตำมผลกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนของแต่ละโครงกำร กล่ำวคอื
สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วน
ขัน้ที ่2 สว่นด ีและสญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็ไดก้ ำหนดใหม้กีำร
พจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่เป็นประจ ำทุก 5 ปี โดยอำ้งองิตำมกำรเปลีย่นแปลง
ของดชันีรำคำผูบ้รโิภคกรุงเทพฯ ทีไ่ดม้กีำรออกประกำศโดยกระทรวงพำณิชย ์ซึง่กำร
ค ำนวณดงักล่ำวเป็นกำรค ำนวณเพื่อรกัษำมูลค่ำที่แท้จรงิของอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดของสญัญำ และกำรพจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษ
สำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ เป็นไปตำมสญัญำสมัปทำน กล่ำวคือ จะมีกำรปรับ     
ทุก 5 ปี นบัแต่วนัเปิดด ำเนินกำรโครงกำรตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

 บรษิทัไดม้อบสว่นลดค่ำผ่ำนทำงใหก้บัผูใ้ชท้ำงอย่ำงต่อเนื่องในบำงเสน้ทำง โดยมกีำร
ก ำหนดระยะเวลำสิน้สดุเป็นครำวๆ ไป เพื่อดงึดดูใหผู้ใ้ชท้ำงหนัมำใชท้ำงพเิศษมำกขึน้ 
โดยเฉพำะเสน้ทำงทีม่จีุดเชื่อมต่อระหว่ำงระบบทำงพเิศษ เช่น บรเิวณด่ำนอำจณรงค ์1 
(จำกทำงพิเศษฉลองรชัมุ่งหน้ำเข้ำทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร บริเวณบำงนำ) และ     
ด่ำนเมอืงทองธำนีของทำงพเิศษอุดรรถัยำ ซึ่งบรษิัทร่วมกบั กทพ.ได้ให้ส่วนลดมำ
อย่ำงต่อเนื่อง   

3) กลยุทธด์้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย  

 กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 
o ผู้ใช้บรกิำรทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชัสำมำรถเลอืกใช้บรกิำร

ทำงพเิศษ ณ จุดขึน้-ลงทำงพิเศษต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส ำคญัในกรุงเทพฯ 
ตลอดระยะทำง 65.6 กิโลเมตร โดยผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษจะต้องช ำระเงิน          
ค่ำผ่ำนทำงทีด่่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง ณ จุดขึน้ทำงพเิศษ ซึง่มทีัง้หมดจ ำนวน 52 จุด 
ซึ่งเป็นของทำงพิเศษเฉลิมมหำนครจ ำนวน 20 จุด (เช่น ด่ำนดินแดง บำงนำ 
ดำวคะนอง สุขุมวทิ พระรำม 4 ฯลฯ) และทำงพเิศษศรรีชัจ ำนวน 32 จุด (เช่น ด่ำน
อโศก พระรำม 9 ศรนีครนิทร์ ยมรำช สุรวงศ์ หวัล ำโพง คลองประปำ ย่ำนพหลฯ     
ประชำชื่น พระรำม 3 ฯลฯ) และผู้ใช้บรกิำรสำมำรถช ำระค่ำผ่ำนทำงได ้2 วธิ ีคอื
ช ำระดว้ยเงนิสด หรอืช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 
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o ผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษอุดรรัถยำที่เชื่อมต่อระบบทำงพิเศษศรีรัชออกสู่ด้ำน 
ทศิเหนือของกรุงเทพฯ มรีะยะทำง 32 กโิลเมตร ซึง่มดี่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงจ ำนวน 
10 จุด โดยจะต้องช ำระเงินค่ำผ่ำนทำงที่ด่ำนเก็บเงิน ณ จุดทำงขึ้นส ำหรับ 
ขำเขำ้เมอืง และ ณ จุดทำงลงส ำหรบัขำออกนอกเมอืง ซึง่มทีำงขึน้จ ำนวน 5 จุด 
ทำงลงจ ำนวน 5 จุด และผูใ้ชบ้รกิำรจะต้องช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำงดว้ยเงนิสด และ
ช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

o ผูใ้ช้บรกิำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเชื่อมต่อระบบทำงพเิศษ  
ศรรีชัออกสูท่ศิตะวนัตกของกรุงเทพฯ มรีะยะทำง 16.7 กโิลเมตร ซึง่มดี่ำนจดัเกบ็
ค่ำผ่ำนทำงจ ำนวน 9 จุด โดยจะตอ้งช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำง ณ จุดทำงขึน้ดว้ยเงนิสด
หรอืช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

 กำรใหบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

บรษิัทได้ร่วมกบั กทพ. ในกำรน ำระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิมำใช้ในกำรจดัเก็บ    
ค่ำผ่ำนทำง เพื่อเป็นทำงเลอืกใหก้บัผูใ้ชท้ำงเพิม่ควำมสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิำพ
ในกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงบรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตลอดจน
รองรบัปรมิำณจรำจรทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนำคต ปัจจุบนัมจี ำนวนผูใ้ชร้ะบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
อตัโนมตัปิระมำณรอ้ยละ 38.32 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ตัร Easy Pass บรษิทัจดัใหม้จีุดบรกิำรตดิตัง้ และ
ตรวจสอบบตัร Easy Pass รวมถงึบรกิำรตดัฟิลม์เพื่อตดิตัง้ Easy Pass และทดสอบ
ระบบ Easy Pass โดยผู้ใช้ทำงสำมำรถน ำรถยนต์เข้ำใช้บริกำร ณ จุดบริกำร       
Easy Pass … Fast Service โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยได้ที่ศูนย์ควบคุมทำงพเิศษ       
สำยศรรีชั ถนนอโศก-ดนิแดง ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 09.00-17.00 น.   

และเพื่อเพิม่ประโยชน์ส ำหรบัผู้ใช้บตัร Easy Pass บรษิทัได้ร่วมกบั กทพ. และ     
กรมทำงหลวงปรบัปรุงประสทิธิภำพกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงด้วยระบบเก็บค่ำผ่ำนทำง
อตัโนมตั ิโดยเชื่อมต่อระบบบตัร Easy Pass และบตัร M-Pass เพื่อใหผู้ใ้ช้บรกิำร
สำมำรถช ำระค่ำผ่ำนทำงด้วยบตัรเพยีงใบเดยีว ส ำหรบัทำงพเิศษ 7 เสน้ทำง และ   
ทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืง (มอเตอรเ์วย)์ ของกรมทำงหลวงอกี 2 เสน้ทำงไดต้ัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2559  

4) กลยุทธด์้านการส่งเสริมและส่ือสารการตลาด 

บรษิัทจดัให้มสี่วนลดค่ำผ่ำนทำงในบำงเส้นทำงและมกี ำหนดเวลำสิ้นสุด เพื่อส่งเสรมิให้
ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยหนัมำใช้บรกิำรทำงพเิศษอย่ำงสม ่ำเสมอจนเกดิควำมเคยชนิและเป็น
ลูกค้ำประจ ำในที่สุด โดยในปี 2560 บริษัทยังคงให้ส่วนลดทำงพิเศษอุดรรัถยำของ      
บรษิทัย่อย (NECL) โดยใหส้ว่นลดแก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิำรทีด่่ำนเมอืงทองธำนีอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ ในช่วงเทศกำลส ำคญั เช่น วนัสงกรำนต์และวนัขึน้ปีใหม่ บรษิัทไดร้่วมมอืกบั 
กทพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทำงพิเศษให้กับผู้ใช้ทำงด้วยกำรแจกของที่ระลึกแก่        
ผูใ้ชท้ำงพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้จีุดใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชท้ำงเพื่อสรำ้งควำมรูส้กึผูกพนัใหก้บัลูกคำ้
ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำเรำพร้อมส่งมอบควำมสุขด้วยบริกำรที่ดีให้กบัลูกค้ำตลอดสำยทำง 
รวมถงึกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำยจรำจรในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์และในโอกำสส่งทำ้ย
ปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่ที่ผ่ำนมำ บริษัทร่วมสนับสนุน กทพ. ในกำรประชำสมัพันธ์ส่วนลด     



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

2-10 

ค่ำสมคัร Easy Pass เพื่อกระตุ้นผูใ้ชท้ำงพเิศษใหห้นัมำใช ้Easy Pass มำกขึน้ ลดปัญหำ
กำรจรำจรตดิขดับรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง  

บรษิทัในฐำนะเอกชนผู้ใหบ้รกิำรทำงพเิศษไดส้นองตอบนโยบำยของภำครฐัดว้ยกำรร่วม
รณรงคข์บัขีป่ลอดภยั “โทรไม่ขบั” “ง่วงไม่ขบั” และ “เมำไม่ขบั” คำดเขม็ขดันิรภยัทุกครัง้
ตลอดกำรเดนิทำง รวมถึงร่วมรณรงค์กำรให้ทำงกบัรถพยำบำลฉุกเฉิน เพื่อต่อลมหำยใจ
ใหก้บัผูป้ระสบอุบตัเิหตุ และผูป่้วยฉุกเฉิน 

บรษิทัไดด้ ำเนินกำรประชำสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหต้ระหนัก
ถึงควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และปลอดภัยในกำรใช้บริกำรทำงพิเศษให้ทรำบถึง
บรกิำรทีม่คีุณภำพบนทำงพเิศษ และให้ทรำบถงึกจิกรรมส่งเสรมิกำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ ของ
บรษิัท อำท ิกำรจดักจิกรรมพเิศษให้กบัผู้ใช้ทำงที่เป็นผู้โชคด ีกำรให้ส่วนลดค่ำผ่ำนทำง 
เผยแพร่แผนที่โครงข่ำยทำงพิเศษ รวมถึงกำรต่อเชื่อมทำงพิเศษกับเส้นทำงต่ำงๆ        
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้ชท้ำง 

ส ำหรับสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ที่บริษัทใช้เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล      
ข่ำวสำร ประกอบด้วย สื่อสำรคด ีวทิยุ-โทรทศัน์ สปอตวิทยุ เอกสำรแผ่นปลวิ ป้ำยสลบั
ขอ้ควำม (VMS) เวบ็ไซต์ www.bemplc.co.th ตลอดจนกำรสื่อสำรผ่ำนโซเชียลมเีดีย 
(www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) รวมทัง้กำรจดัท ำวำรสำรศรีรัช    
รำย 2 เดอืน เพื่อเป็นช่องทำงในกำรแลกเปลีย่นขอ้มูลข่ำวสำรระหว่ำงบรษิทักบัผูใ้ชท้ำง 
รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำมพงึพอใจ และยงัเป็นกำรจูงใจใหลู้กคำ้ใหม่เขำ้มำใช้บรกิำร
เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัมีกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี จดัเป็นกำรสร้ำง
ควำมเขำ้ใจทีด่ที ัง้ต่อลกูคำ้และสงัคม 

 

2.1.4.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ในปี 2560 สภำพเศรษฐกจิเริม่มทีศิทำงฟ้ืนตวัดขีึน้ รำยไดข้องผูบ้รโิภคบำงกลุ่มปรบัเพิม่สงูขึน้
จำกกำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำน และโครงกำรภำครฐัมีกำรขยำยตัวมำกขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง       
เมื่อสถำบนักำรเงนิเริม่ผ่อนคลำยควำมเขม้งวดในกำรใหส้นิเชื่อลง ท ำใหอุ้ตสำหกรรมรถยนต์    
ในประเทศมียอดขำยสูงขึ้นเลก็น้อย ซึ่งหำกแยกเป็นภูมภิำค ภำคเหนือและภำคใต้ขยำยตัว         
ได้ดีกว่ำภูมิภำคอื่นๆ เนื่ องจำกกำรปรับตัวทัง้จำกภำคกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว              
ส่วนกรุงเทพฯได้รับอำนิสงส์จำกโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐส่งผลให้
อุตสำหกรรมรถยนต์โดยรวมโตขึ้นทัง้รถยนต์นัง่และรถยนต์พำณิชย์ (หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ        
28 ธนัวำคม 2560)  

ด้วยปัจจยัดงักล่ำวก่อให้เกิดปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบัน       
มรีถจดทะเบยีน 10 ล้ำนคนั ในขณะที่ถนนในกรุงเทพฯ มีควำมยำวเพยีง 5,500 กโิลเมตร   
สง่ผลใหเ้กดิปัญหำกำรจรำจรตดิสะสมในทุกทีข่องเขตกรุงเทพฯ อกีทัง้จำกกำรก่อสรำ้งโครงกำร
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของภำครฐัรวมถึงกำรก่อสร้ำงอื่นๆ ที่เกิดขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั ท ำให้มี
ปริมำณรถยนต์เกินกว่ำถนนในเขตกรุงเทพฯ จะรองรบัได้ นอกจำกนี้หำกมปัีจจยัอื่นๆ เช่น     
ฝนตกหนักและน ้ำท่วม ซึ่งจะท ำใหก้ำรเคลื่อนตวัของรถยนต์เป็นไปได้ยำกขึน้ ท ำให้ควำมเรว็
เฉลีย่ของรถยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ ลดลงจำกขอ้มูลของส ำนักนโยบำยและแผนกำรขนส่ง (สนข.) 
ได้สรุปอัตรำควำมเร็วเฉลี่ยของรถในเขตกรุงเทพฯ ลดลงโดยเฉพำะในถนนสำยหลักและ      
ถนนวงแหวนชัน้ใน ในชัว่โมงเร่งด่วนช่วงเชำ้ลดลง 0.3 กโิลเมตร/ชัว่โมง หรอืรอ้ยละ 1.9 และ
ช่วงเยน็ลดลง 2.3 กโิลเมตร/ชัว่โมง หรอืรอ้ยละ 12.8 (หนังสอืพมิพ์ประชำชำตธิุรกจิ 5 มกรำคม 2561) 

สง่ผลใหเ้กดิผลกระทบต่อกำรเตบิโตของปรมิำณกำรจรำจรบนทำงพเิศษโดยรวม  

http://www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro
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2.1.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.1.5.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

กทพ. เป็นหน่วยงำนหนึ่งของภำครฐัทีร่บัผดิชอบในกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษ ส ำหรบัใหบ้รกิำรต่อ
กำรสญัจรของรถยนต์ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทัง้กำรบรรเทำปัญหำ
กำรจรำจร โดย กทพ. เชญิชวนใหผู้ส้นใจเขำ้ร่วมจดัท ำขอ้เสนอกำรลงทุน บรษิทัจงึท ำกำรศกึษำ
ถึงควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และเข้ำยื่นข้อเสนอขอลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรที่มี
ผลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมำะสม 

โครงกำรทำงพิเศษภำยใต้สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 สญัญำโครงกำรทำงด่วน     
สำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็ สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ส่วนด ีและ
สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็น
โครงกำรในลกัษณะ BTO ซึง่สำระส ำคญัของสญัญำ คอื กทพ. ก ำหนดรูปแบบ (Characteristic) 
สำยทำง พืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นกำรก่อสรำ้ง และท ำกำรเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบใหบ้รษิทัท ำกำรก่อสรำ้ง
ในเวลำทีก่ ำหนดตำมสญัญำ จำกนัน้บรษิทัจะท ำกำรก่อสรำ้งตำมแบบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำก กทพ. 
ภำยใตก้ำรควบคุมคุณภำพกำรก่อสรำ้งของวศิวกรของ กทพ. วศิวกรอสิระและผูต้รวจแบบอสิระ 
เมื่อก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ วศิวกรอสิระจะท ำกำรตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองควำมเสรจ็สมบูรณ์ 
แสดงว่ำงำนก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดพรอ้มเปิดใหบ้รกิำร และบรษิทัมสีทิธไิดร้บั
ค่ำผ่ำนทำงตำมเงื่อนไขสญัญำได ้โดยในกำรก่อสรำ้งทีผ่่ำนมำ บรษิทัไดว้่ำจำ้งผูจ้ดักำรโครงกำร
เป็นผูท้ ำกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เนื่องจำก
โครงกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษเป็นโครงกำรขนำดใหญ่อำจเกดิปัญหำในเรื่อง Cost Overrun และ
ปัญหำกำรก่อสรำ้งไม่แลว้เสรจ็ทนัเวลำ กำรจำ้งในลกัษณะ Lump Sum Turnkey จะเป็นกำร
ป้องกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำวได้ และในกำรว่ำจ้ำงผู้บริหำรโครงกำร บริษัทคดัเลือกผู้มีควำม
ช ำนำญ และมปีระสบกำรณ์มำท ำหน้ำทีผู่จ้ดักำรโครงกำรและผูท้ ำกำรก่อสรำ้ง เพื่อผลส ำเรจ็ของ
งำนทีม่คีุณภำพในเวลำทีก่ ำหนด 

ส ำหรบัโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่บรษิทั และ กทพ. ไดล้งนำมสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนออกแบบ ก่อสรำ้ง บรหิำรจดักำร ใหบ้รกิำร และบ ำรุงรกัษำโครงกำรเมื่อวนัที ่
14 กันยำยน 2555 มีระยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2555 ถึงวันที่ 14 
ธนัวำคม 2585 โดยมรีะยะเวลำในกำรก่อสรำ้งไม่เกนิ 48 เดอืน กทพ. เป็นผูก้ ำหนดสำยทำง
พืน้ที่ที่จะใช้ในกำรก่อสรำ้ง และท ำกำรเวนคนืที่ดนิเพื่อส่งมอบให้บรษิทัภำยในเวลำที่ก ำหนด 
โดยบรษิัทมหีน้ำที่ออกแบบและท ำกำรก่อสร้ำงตำมแบบที่ได้รบัอนุมตัิจำก กทพ. ภำยใต้กำร
ควบคุมคุณภำพกำรก่อสรำ้งของวศิวกรของ กทพ. และวศิวกรอสิระ ซึง่วศิวกรอสิระจะท ำกำร
ตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองควำมเสรจ็สมบูรณ์ เมื่องำนก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนดพรอ้มเปิดใหบ้รกิำร โดยบรษิทัไดว้่ำจำ้ง บมจ.ช.กำรช่ำง ซึง่เป็นผูม้คีวำมช ำนำญ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษทุกสำยทำงทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทำนมำ
ท ำหน้ำทีผู่จ้ดักำรโครงกำรและผูท้ ำกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษ ในลกัษณะ Lump 
Sum Turnkey  

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรน้ี บรษิทัมสีทิธใินกำรบรหิำรจดักำร และใหบ้รกิำร ไดแ้ก่กำรเรยีก
เกบ็ค่ำผ่ำนทำง กำรกู้ภยั และกำรบ ำรุงรกัษำ โดยบริษัทมสีทิธทิี่จะได้รบัค่ำผ่ำนทำงทัง้หมด
ตลอดระยะเวลำสมัปทำน 
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2.1.5.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ด ำเนินธุรกจิก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มมำโดยตลอด ทัง้นี้ แนวปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ตัง้แต่ช่วงกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนั
มลภำวะตำมมำตรฐำนขอ้บงัคบัทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มแห่งชำตแิละกฎหมำย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญำ ทัง้นี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้ชม้ำตรกำรรวมถงึ
วธิกีำรต่ำงๆ ในกำรปฏบิตัิอย่ำงเหมำะสม ส ำหรบักำรก่อสร้ำงในเขตเมอืงทีม่ปีระชำชนอำศยั  
อยู่มำก โดยน ำเทคนิคกำรก่อสรำ้งแบบ Segmental Box Girder มำใช ้ท ำให้บรษิทัสำมำรถ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ส ัน้กว่ำกำรก่อสร้ำงโดยวิธกีำรอื่นที่ใช้กนัอยู่
ทัว่ไปในขณะนัน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมรอบขำ้ง และมีผลกระทบต่อปรมิำณจรำจร
บนพืน้ล่ำงใหน้้อยทีส่ดุในช่วงระหว่ำงงำนก่อสรำ้ง และบรษิทัไม่เคยมปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิ
ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

ในกำรบริหำรโครงกำรระบบทำงพิเศษ บริษัทได้ตระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภำพชวีติของพนักงำน ผูใ้ช้บรกิำรและสงัคมบรเิวณโดยรอบ
ทำงพิเศษ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีกำรปรับปรุงทบทวนกระบวนกำร
ด ำเนินงำนภำยในเพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก ำหนดด้ำนสิง่แวดล้อมส ำหรบักำรขอใบรบัรองกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 โดยบรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรจดักำรบรหิำรงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
ดว้ยแนวทำงกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ควำมส ำคญัในกำรป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิำรและบ ำรุงรกัษำทำงพเิศษให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และค ำนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิำร พนักงำน 
และชุมชน 

2. สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำน และส่งเสริมกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

3. ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมำย และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เพื่อปรบัปรุงระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง 

5. เผยแพร่นโยบำยสิง่แวดลอ้มต่อสำธำรณชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยบรษิทัไดร้บักำรรบัรองจำกบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) ดงันี้  
 ระบบงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015  
 ระบบจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015   

ในปี 2560 บริษัทยงัคงรกัษำไว้ซึ่งระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001 อย่ำงต่อเนื่อง    
โดยได้ติดตำมประเดน็ปัญหำสิง่แวดล้อมที่ส ำคญัต่ำงๆ ที่อำจมโีอกำสเกดิขึน้ รวมทัง้ได้เพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ ดว้ยมำตรกำรบรหิำรจดักำรดำ้นพลงังำน ซึง่บรษิัท
ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปลี่ยนโคมไฟที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นทัง้บน        
ทำงพเิศษและบรเิวณด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง ดงันี้ 

1. เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟในอำคำรด่ำนทำงพิเศษสำยศรีรชั -วงแหวน     
รอบนอกฯ ดงันี้ 
 เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟหลงัคำ Canopy เหนือตู้เกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง

และประหยดัพลงังำนไดถ้งึรอ้ยละ 60 
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 เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟสอ่งลอ้ ช่องเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง และประหยดั
พลงังำนไดถ้งึรอ้ยละ 80 

2.   เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ Flood Light หลอดโซเดยีมควำมดนัสงูบรเิวณ
พื้นที่หน้ำและหลงัด่ำนเก็บเงินค่ำผ่ำนทำง ในทำงพิเศษสำยศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ     
ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำลงได้ถึงร้อยละ 40 โดยที่ได้ควำมสว่ำงมำกกว่ำ
หลอดเดมิ และลดกำรฟุ้งกระจำยของแสง 

3.  โครงกำรน ำร่องติดตัง้ Solar Cell บนอำคำรด่ำนศรสีมำนขำออก ทำงพเิศษอุดรรถัยำ    
ท ำใหส้ำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงไดถ้งึรอ้ยละ 20 

ส ำหรับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงำนวิเครำะห์วิศวกรรมที่พร้อมด้วย
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนวิศวกรรมจรำจรและควำมปลอดภัยบนทำงพิเศษ      
ท ำหน้ำทีศ่กึษำผลกระทบจำกปัจจยัต่ำงๆ โดยมกีำรจดัท ำแบบจ ำลอง Traffic Simulation เพื่อ
ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรปรบัปรุงลกัษณะทำงกำยภำพบริเวณหน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง 
พร้อมทัง้ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงถนน วิเครำะห์จุดเสี่ยงอนัตรำยบนทำงพิเศษ ศึกษำ
คุณสมบตัแิละรปูแบบกำรตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิควำมปลอดภยั ทัง้นี้ เพื่อพฒันำปรบัปรุงทำงพเิศษ
ใหเ้กดิควำมปลอดภยัสงูสดุส ำหรบัผูใ้ชท้ำง รวมทัง้กำรลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทั
ไดน้ ำผลกำรศกึษำดงักล่ำวมำด ำเนินกำรดงันี้ 

 กำรปรบัปรุงควำมปลอดภยับนทำงพเิศษ โดยบรษิทัไดท้ ำกำรตรวจสอบและประเมนิควำม
ปลอดภยัพืน้ทีห่วัเกำะทำงแยก (Gore Area) และตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิควำมปลอดภยั ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ (Crash Cushion) ถงัรบัแรงปะทะ (Cushion Tank) หลกัน ำทำง
ชนิดใหต้วั (Flexible Guide Post) ทำพืน้ดว้ยส ีCold Plastic สแีดง เพื่อกระตุน้เตอืนถงึจุด
อนัตรำยทีอ่ำจจะเกดิอุบตัเิหตุ 

 กำรเพิม่ช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) จำกอตัรำกำรเตบิโตของปรมิำณ
จรำจรในช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) และหลงัจำกที ่กทพ.มนีโยบำยยกเลกิ
ค่ำมดัจ ำบตัร Easy Pass ท ำให้มปีรมิำณกำรใชร้ะบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิ (Easy 
Pass) เพิ่มขึ้น ท ำให้ต้องมีกำรเพิ่มช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิเพื่อรองรบัปริมำณกำร 
จรำจรที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทำงสำมำรถประหยดัเวลำในกำรเดนิทำง และน ้ำมนั
เชือ้เพลงิได ้

 ปรบัช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ทีด่่ำนอโศก 4 ประชำชื่นขำเขำ้ และ
ประชำชื่นขำออกใหเ้ป็นช่องทำงขวำสุด เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงสำมำรถเขำ้ช่องทำง Easy Pass 
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 กำรปรบัปรุงป้ำยแนะน ำช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงพเิศษ
ไดร้บัควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรผ่ำนช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

 ปรบัปรุงช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ในทำงพเิศษศรรีชัทัง้หมดใหเ้ป็น 
Fast Lane เพื่อให้รองรบักำรผ่ำนช่องทำงที่เรว็ขึน้ ลดกำรชะลอควำมเรว็ที่ช่องทำง     
Easy Pass 

 โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตัิ บรษิัทไดต้ิดตัง้สำยอำกำศ  
ชุดที่ 2 (Second Antenna) ที่ช่องทำง Easy Pass เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิำรระบบ Easy Pass กรณีไมก้ัน้ทำงบรเิวณด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำงไม่เปิด ทัง้ทีม่ ี
เงินส ำรองในบญัชีเพียงพอต่อกำรผ่ำนทำง โดยระบบดงักล่ำวจะสัง่เปิดไม้กัน้ทำงโดย      
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ไม่ต้องรอให้เจ้ำหน้ำที่ส ัง่เปิด ท ำให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ใช้ทำงได้เรว็ขึน้   
ลดเวลำในกำรรอคอย และลดปรมิำณกำรจรำจรบรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำงรวมถงึ
มลภำวะทำงอำกำศใหล้ดลงอกีด้วย กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวด ำเนินกำรในช่องทำง Easy 
Pass ทุกช่องทำงในทำงพเิศษศรรีชั แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่19 พฤษภำคม 2560 

บรษิทัไดด้ ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเกีย่วกบักำรจดัใหม้กีำรฝึกอบรมพนักงำนตลอดจนผูบ้รหิำร
เพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู ้และทกัษะในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนระบบกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ตลอดจนกำรจดักจิกรรมปลกูจติส ำนึกทัว่ทัง้องคก์ร และ
กำรด ำเนินกจิกรรมดำ้นกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มร่วมกบัสงัคมรอบขำ้งอกีดว้ย 

นอกจำกนี้ บริษัทได้มีนโยบำยในกำรปรบัปรุงระบบจดัเก็บค่ำผ่ำนทำงระดบัศูนย์ควบคุมให้
เ ป็นไปตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรควำมมัน่คงปลอดภัยสำรสนเทศ ISO/IEC 
27001:2013 เพื่อเพิม่กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัใหก้บัระบบสำรสนเทศของระบบจดัเกบ็   
ค่ำผ่ำนทำงระดบัศูนย์ควบคุม และจดัท ำมำตรฐำนในกำรจดักำรขอ้มูลที่มคีวำมส ำคญัเพื่อให้
ธุรกิจสำมำรถด ำเนินงำนไปได้อย่ำงต่อเนื่อง เพิม่ควำมน่ำเชื่อถือให้กบัองค์กรในระดบัสำกล 
บรษิทัจงึไดข้อกำรรบัรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพฒันำกระบวนกำร และระบบ
บรหิำรจดักำรดำ้นรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ (Information Security Management 
System : ISMS) ตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001:2013 ใหแ้ก่ ระบบจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
ระดับศูนย์ควบคุมทำงพิเศษศรีรัช (CCB2) และศูนย์ควบคุมทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวน    
รอบนอกฯ (CCB7) พร้อมทัง้พฒันำบุคลำกรดำ้นบรหิำรจดักำรควำมมัน่คงสำรสนเทศ เพื่อให้
สำมำรถปฏบิตังิำนตำมกระบวนกำร / ระบบงำนทีพ่ฒันำขึน้  

2.2 ธรุกิจระบบราง  

2.2.1 ลกัษณะบริการ 

บรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชน จ ำนวน 2 โครงกำร จำก รฟม. โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้  

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ประกอบด้วย โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล     
(ช่วงหวัล ำโพง-บำงซื่อ) และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย (ช่วงหัวล ำโพง-หลกัสอง 
และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) ซึ่งบรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำสมัปทำนกบั รฟม. เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม 2560 
ระยะเวลำ 33 ปี นบัจำกวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งำน    

(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (ช่วงหวัล ำโพง-บำงซื่อ) ระยะทำง 20 กโิลเมตร 
จ ำนวน 18 สถำนี บริษัทเป็นผู้มีสิทธิในรำยได้ค่ำโดยสำร รวมทัง้กำรด ำเนินกิจกรรมและ       
กำรพฒันำเชงิพำณิชย์ ซึง่รวมถงึกำรโฆษณำ กำรใหเ้ช่ำพื้นทีใ่นโครงกำร และธุรกจิใหบ้รกิำร
สื่อสำรโทรคมนำคมภำยในสถำนีและภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ ปัจจุบนัมีรถไฟฟ้ำที่วิ่งบริกำร 
จ ำนวน 19 ขบวน มรีะยะเวลำใหบ้รกิำรทุกวนัไม่มวีนัหยุดตัง้แต่เวลำ 06.00-24.00 น. 

(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัล ำโพง-หลกัสอง และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) 
ระยะทำง 27 กิโลเมตร จ ำนวน 20 สถำนี มีแนวเส้นทำงเชื่อมต่อจำกโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยเฉลิม     
รชัมงคล ทีส่ถำนีหวัล ำโพง และสถำนีบำงซื่อ บรษิทัเป็นผูล้งทุนจดัหำตดิตัง้และทดสอบอุปกรณ์
งำนระบบของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย และด ำเนินกำรให้บรกิำรโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยเฉลมิรชัมงคล และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำยใหเ้ป็นกำรเดนิรถ
แบบต่อเนื่องเป็นโครงขำ่ยเดยีวกนั (Through Operation) โดยบรษิทัมสีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำร 
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และกำรพฒันำเชงิพำณิชย ์ตลอดระยะเวลำสมัปทำนโครงกำร และเมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2560 
ได้เปิดให้บรกิำรเดนิรถโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย ช่วงสถำนีเตำปูน-บำงซื่อ 
ระยะทำง 1.2 กิโลเมตร เพื่อเป็นกำรเชื่อมต่อกำรเดนิรถระหว่ำงรถไฟฟ้ำสำยเฉลมิรชัมงคล 
(สำยสนี ้ำเงนิเดมิ) สำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย และสำยฉลองรชัธรรม (สำยสมี่วง) ใหต่้อเนื่องเป็น
โครงขำ่ยเดยีวกนั  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (“โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง”) ช่วงสถำนีคลองบำงไผ่-
สถำนีเตำปนู  

บรษิทัไดร้บัสมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ และ
ซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซึง่ รฟม. เป็นผูล้งทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนโยธำทัง้หมด และบรษิทัลงทุนในงำนระบบ
รถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำ รวมทัง้ใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมมำตรฐำนกำร
ใหบ้รกิำรทีก่ ำหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำร และรำยไดเ้ชงิพำณิชยจ์ำกกำรใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำและระบบรถไฟฟ้ำทัง้หมด และ  รฟม. จะจ่ำยคืนบริษัท          
ในลกัษณะค่ำจ้ำงบรหิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำ และค่ำอุปกรณ์งำนระบบ ตลอดอำยุ
สมัปทำน 30 ปี นับจำกวนัที ่4 กนัยำยน 2556 ซึง่ในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำระหว่ำง
สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน ระยะทำง 22 กโิลเมตร รวม 16 สถำนี ปัจจุบนัมรีถไฟฟ้ำที่วิ่ง
บรกิำร จ ำนวน 21 ขบวน มรีะยะเวลำให้บรกิำรทุกวนัไม่มวีนัหยุด ในวนัจนัทร์-วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลำ 
05.30-24.00 น. และในวนัเสำร-์วนัอำทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตัง้แต่เวลำ 06.00-24.00 น. 
 

โครงการรถไฟฟ้า โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยเฉลมิรชัมงคล 
(สถำนีหวัล ำโพง-      
สถำนีบำงซื่อ) 

โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย 
(สถำนีหวัล ำโพง-หลกัสอง 
และสถำนีบำงซื่อ-ท่ำพระ) 

โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสมีว่ง 

(สถำนีคลองบำงไผ่-   
สถำนีเตำปนู) 

ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost 

ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี (นบัจำกวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งำน) 30 ปี (2556 - 2586) 

จ านวนสถานี 18 สถำน ี 20 สถำน ี 16 สถำน ี
ระยะทาง 20 กโิลเมตร 27 กโิลเมตร 22 กโิลเมตร 

 

2.2.2 รายได ้

บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจระบบรำง 2 ลักษณะ คือ รำยได้ค่ำโดยสำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำร        
เดนิรถไฟฟ้ำ และซ่อมบ ำรุงรกัษำระบบรถไฟฟ้ำ 

2.2.2.1  รายได้ค่าโดยสาร 

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ระหว่ำงบรษิัท และ รฟม. บรษิัทมสีทิธใิน
กำรใหบ้รกิำรเดนิรถและจดัเกบ็รำยไดค้่ำโดยสำร และกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ตลอดอำยุสมัปทำน 
โดยบรษิทัมภีำระผูกพนัต้องจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนจำกค่ำโดยสำรและจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชย์
ใหแ้ก่ รฟม. ตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำสมัปทำน  

บริษัทจดัเก็บค่ำโดยสำรตำมจ ำนวนสถำนีที่ผู้ใช้บริกำรเดินทำง โดยอัตรำค่ำโดยสำรระบบ
รถไฟฟ้ำ ณ วนัทีเ่ริม่ใหบ้รกิำรจะเป็นไปตำมอตัรำค่ำโดยสำรพืน้ฐำนอำ้งองิทีใ่ชบ้งัคบั คอื วนัที่
เริม่บรกิำรทีก่่อใหเ้กดิรำยได ้ทัง้นี้ ตำมสญัญำสมัปทำนไดก้ ำหนดใหม้กีำรปรบัอตัรำค่ำโดยสำร
ทุก 24 เดือน โดยค ำนวณบนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเป็นจริงของดชันีรำคำ
ผูบ้รโิภคทีไ่ม่รวมหมวดอำหำรของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer Price Index) 
โดยเทยีบจำกอตัรำค่ำโดยสำรพืน้ฐำนอำ้งองิ  
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บรษิทัไดป้รบัอตัรำค่ำโดยสำรตำมขอ้ตกลงในสญัญำสมัปทำนมำโดยล ำดบั อตัรำค่ำโดยสำรที่
ประกำศใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอัตรำที่ปรับเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2559 ซึ่งจะใช้จนถึงวันที ่ 
2 กรกฎำคม 2561 

2.2.2.2  รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุรกัษา  

บริษัทได้รับค่ำจ้ำงบริกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุง รักษำตำมสัญญำสมัปทำนโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง สัญญำที่ 4 สัมปทำนส ำหรับกำรลงทุน กำรจัดหำระบบรถไฟฟ้ำ            
กำรให้บริกำรกำรเดินรถ และซ่อมบ ำรุงรกัษำ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) ระยะที่ 2 
(ระยะเวลำประมำณ 27 ปี) โดยเริม่เปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่6 สงิหำคม 2559 

2.2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.3.1 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบรษิทัสำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีอ่ำศยัอยู่รอบเสน้ทำงและ
กลุ่มทีม่ไิดอ้ำศยัอยู่รอบเสน้ทำงแต่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเดนิทำงผำ่นหรอืมจีุดหมำยปลำยทำงอยู่ใน
เสน้ทำง และสำมำรถแบ่งกลุ่มย่อยตำมวตัถุประสงคก์ำรเดนิทำง ดงันี้ 

1. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปท ำงำน 

2. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปโรงเรยีน/สถำนศกึษำ 

3. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว (Tourists) / กำรพกัผ่อน 

4. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปท ำกจิกรรมพเิศษ เช่น กำรสมัมนำ หรอืกำรประชุม 

5. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงอื่นๆ เช่น กำรตดิต่อกจิธุระ 

2.2.3.2 นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

(1.1) สรำ้งสรรคแ์ละพฒันำรปูแบบกำรบรกิำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูโ้ดยสำรในกำร
ใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำ MRT  

ปัจจุบนัรถไฟฟ้ำ MRT มเีสน้ทำงกำรเดนิรถเริม่ต้นจำกสถำนีหวัล ำโพง ปลำยทำง   
ที่สถำนีเตำปูน ระยะทำง 21 กิโลเมตร ผ่ำนพื้นที่เศรษฐกิจที่ส ำคัญ (Central 
Business District-CBD) พืน้ทีท่ีอ่ยู่อำศยั (Residential Area) และมจีุดเชื่อมต่อกบั
ระบบขนส่งมวลชนที่ส ำคญัซึ่งมผีลต่อกำรเพิม่จ ำนวนผู้โดยสำร อำท ิจุดเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว (BTS) ที่สถำนีสวนจตุจกัร สำยสแีดง (Airport Rail Link)        
ทีส่ถำนีเพชรบุรซีึง่เป็นจุดเชื่อมต่อกบัท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิและจุดเชื่อมต่อกบั
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วงทีส่ถำนีเตำปนู นอกจำกนี้ยงัมจีุดเชื่อมต่อกบัสถำนีรถไฟ
หวัล ำโพงและบำงซื่อ ส ำหรับกำรเชื่อมต่อทำงเดินของสถำนีกบัอำคำร ปัจจุบัน        
ม ี4 จุด ได้แก่ 1) อำคำรจตุัรสัจำมจุร ี(อำคำรพกัอำศยั อำคำรส ำนักงำน และศูนยร์วม
ควำมบนัเทงิและกำรศกึษำ) กบัสถำนีสำมย่ำน 2) ศนูยก์ำรคำ้ยเูน่ียนมอลลก์บัสถำนี
พหลโยธนิ 3) อำคำร Interchange 21 (อำคำรส ำนักงำน) และอำคำร Terminal 21 
(ศูนย์กำรค้ำ โรงแรม อำคำรส ำนักงำน และที่พักอำศัย) กับสถำนีสุขุมวิท                 
4) ศูนย์กำรค้ำ Central Plaza Grand Rama 9 และอำคำร G Tower กบัสถำนี   
พระรำม 9  
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พฤตกิรรมกำรเดนิทำงของผูใ้ชบ้รกิำรสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท ำงำนรองมำ
เป็นกำรเดินทำงเพื่อกำรศึกษำ ซึ่งจะเดินทำงในช่วงเวลำเร่งด่วน ขณะที่
วตัถุประสงคอ์ื่นจะเป็นกำรเดนิทำงนอกเวลำเร่งด่วน (Off peak) ซึง่มอีตัรำกำรเพิม่
เที่ยวกำรเดินทำงสูงกว่ำ บริษัทจึงก ำหนดกลยุทธ์ในกำรเพิ่มกำรเดินทำงช่วง       
Off peak ทีย่งัมคีวำมสำมำรถในกำรรองรบัได ้ลดควำมหนำแน่นผูโ้ดยสำรช่วงเวลำ
เร่งด่วน กระตุ้นให้ผู้โดยสำรปรับพฤติกรรมกำรเดินทำงในช่วงเช้ำให้เร็วขึ้น         
ในกจิกรรม “MRT Lucky Hour มำเชำ้ลุน้โชค” รวมถงึกำรเพิม่จ ำนวนผูโ้ดยสำรที่
เดนิทำงดว้ยบตัรโดยสำร เพื่อเพิม่รำยไดแ้ละจ ำนวนผูถ้ือบตัรโดยสำร และเป็นกำร
กระตุ้นอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556 ด้วยกำรท ำควำมร่วมมือกับพันธมิตรที่อยู่      
รอบเส้นทำง เช่น กำรให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ในกำรออกบัตรหรือเติมเงิน     
กำรให้ข้อมูลกิจกรรมและแนะน ำสถำนที่ที่คำดว่ำจะเป็นจุดหมำยปลำยทำงของ       
ผู้เดนิทำงในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ในช่วงที่ผ่ำนมำมกีำรท ำกจิกรรมและให้ขอ้มูล
ร่วมกบัพนัธมติรรำยต่ำงๆ เช่น ศูนย์กำรค้ำ Central Plaza Grand Rama 9       
ศนูยก์ำรประชุมแห่งชำตสิริกิติิ ์เป็นตน้  

(1.2)  มุ่งเน้นคุณภำพกำรบรกิำร  

บรษิทัมนีโยบำยมุ่งเน้นคุณภำพกำรบรกิำรโดยถอืว่ำ “กำรบรกิำรอยู่เหนือสิง่อื่นใด” 
นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัมนีโยบำยให้รถไฟฟ้ำ MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชวีติของคน
กรุงเทพ” ภำยใต้กำรด ำเนินงำนอย่ำงมอือำชพี โดยกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ เพื่อ
ส่งเสรมิภำพลกัษณ์ของรถไฟฟ้ำ MRT ทีใ่ห้บรกิำรกำรเดนิทำงแลว้ ยงัมกีำรสรำ้ง
คุณค่ำเพิม่ใหค้นกรุงเทพรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งในวถิีชวีติ จำกนโยบำยดงักล่ำว บรษิัท  
จงึก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนดำ้นคุณภำพกำรบรกิำร ดงันี้ 

 ควำมปลอดภยั (Safety) บรษิทัถือว่ำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของ
ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT เป็นควำมส ำคญัสงูสุดทีพ่นักงำนทุกคนต้องพงึตระหนัก 
และต้องปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดควำมปลอดภัยของบรษิัทอย่ำงเคร่งครดั โดย      
ทีผ่่ำนมำบรษิัทมกีำรฝึกอบรมเกี่ยวกบัควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเนื่องตลอดจน   
มกีำรก ำกบัดูแลกำรให้บรกิำรมีมำตรฐำนตำมข้อก ำหนดควำมปลอดภัยของ
ประเทศไทยและเทยีบเท่ำระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนชัน้น ำของโลก 

 ควำมสะดวก (Convenience) บรษิทัให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในระบบรถไฟฟ้ำ MRT เพื่อให้ท ำงำนได้
ตำมเป้ำหมำย นอกจำกน้ีบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมสะดวกของผูโ้ดยสำรในช่วง
กำรเดินทำงที่แออัด เช่น ช่วงงำนเทศกำลหรือกำรจัดนิทรรศกำรรำยรอบ
เสน้ทำง โดยจดัใหม้กีำรเพิม่จุดจ ำหน่ำยเหรยีญโดยสำร เพื่อใหผู้โ้ดยสำรไดร้บั
กำรบรกิำรอย่ำงดทีีส่ดุ 

 ควำมรวดเรว็ (Fast) บรษิทัจะควบคุมใหค้วำมเรว็เฉลีย่ของรถไฟฟ้ำและตำรำง
กำรใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำรองรบักบัควำมตอ้งกำรของผูโ้ดยสำรในแต่ละช่วงเวลำ  

 ควำมเชื่อถอืได ้(Reliability) บรษิทัจะดแูลใหร้ถไฟฟ้ำและระบบอำณัตสิญัญำณ
อยู่ในสภำพด ีและไม่สง่ผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั 

 กำรตรงต่อเวลำ (Punctuality) บรษิทัจะควบคุมใหต้ำรำงกำรเดนิรถไฟฟ้ำและ
กำรเทยีบจอดในสถำนีทัง้หมดคลำดเคลื่อนไปจำกทีเ่วลำก ำหนดน้อยทีส่ดุ 
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(1.3)  สรำ้งรปูแบบบตัรโดยสำรทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละกลุ่ม 

บรษิทัมกีำรวเิครำะหล์กัษณะลกูคำ้และกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิำรประจ ำและ
ใช้บริกำรเป็นครัง้ครำว เพื่อจัดท ำและวำงแผนกำรออกบัตรโดยสำรชนิดต่ำงๆ      
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม และดงึดูดกลุ่มลูกค้ำที่ใช้
บรกิำรเป็นครัง้ครำวให้หนัมำใช้บัตรรถไฟฟ้ำ MRT ในกำรเดนิทำงมำกขึน้ กำร
พฒันำบตัรโดยสำรรูปแบบใหม่ใหม้คีวำมทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรใชบ้ตัร รวมถงึสำมำรถใชบ้ตัรร่วมกบัรถไฟฟ้ำ MRT สำยสมี่วง 
กำรประสำนควำมร่วมมอืกบัสถำบนักำรเงนิในกำรออกบตัรร่วมธุรกจิทีส่ำมำรถใช้
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิและเดนิทำงในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ไดแ้ก่ ควำมร่วมมอืกบั
ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์ ในกำรท ำบัตรแก่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ รวมถงึสถำบนัหรอืหน่วยงำนอื่นๆ เป็นตน้ 

(2)  กลยุทธด์า้นราคา 

บรษิทัจดัเกบ็ค่ำโดยสำรตำมระยะทำงกำรเดนิทำง (Distance Related Fare) เพื่อท ำใหเ้กดิ
ควำมยุติธรรมต่อผู้โดยสำรในกำรเดินทำงในระยะทำงที่ต่ำงกัน พร้อมส่วนลดแก่กลุ่ม
นกัเรยีน/นกัศกึษำ และกลุ่มเดก็/ผูส้งูอำยุ รวมทัง้ค ำนึงถงึอตัรำกำรเกบ็ค่ำโดยสำรของระบบ
ขนส่งมวลชนประเภทอื่น โดยกำรเกบ็ค่ำโดยสำรดงักล่ำว บรษิัทจะปรับอตัรำค่ำโดยสำร
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำสมัปทำน 

(3)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

บริษัทได้แบ่งลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถก ำหนดกลยุทธ ์       
กำรส่งเสรมิกำรขำยใหเ้กดิประสทิธภิำพครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยโดยรวม ทัง้นี้ บรษิัทได้ 
วำงแผนกำรสง่เสรมิกำรขำยและแผนกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และสิง่แวดลอ้ม
ของลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำย ดงันี้ 

 สนับสนุนและประชำสมัพนัธ์พื้นที่จอดแล้วจร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นให้น ำ
รถยนตส์ว่นตวัเขำ้ไปจอดในจุดทีใ่หบ้รกิำร เพื่อเดนิทำงเขำ้ไปในเขตธุรกจิ (Business 
District) เช่น ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดำภเิษก ซึง่จะช่วยลดปัญหำกำรจรำจร
ตดิขดัไดอ้กีช่องทำงหนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นสว่นส ำคญัในกำรช่วยลดปัญหำภำวะโลกรอ้น 

 กำรช ำระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (Credit Card) เพื่อเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหก้บัผูโ้ดยสำร 
และจดัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยร่วมกบับรษิัท และธนำคำรชัน้น ำ ได้แก่ AIS KTC 
Citibank UOB ธนำคำรกรุงศรี ธนำคำรกสกิรไทย เมืองไทยประกันชีวิต FWD    
ประกนัชวีติ ในกำรมอบส่วนลด และเครดติเงนิคนื รวมถึงกำรแลกคะแนนสะสมของ
บตัรเครดติ เพื่อเพิม่มูลค่ำกำรบรกิำร และเสนอสทิธปิระโยชน์ในกำรใช้บตัรโดยสำร      
โดยมุ่งเน้นกำรกระตุ้นให้ผู้โดยสำรเปลี่ยนพฤติกรรมจำกกำรใช้เหรียญโดยสำร       
เป็นกำรใช้บตัรโดยสำรให้มำกขึน้ ซึ่งลูกค้ำจะได้รบัควำมสะดวกรวดเร็วพร้อมสทิธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ  
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 กำรเพิม่จ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรอืเพิม่จ ำนวนเที่ยวเดนิทำงในระบบ ผ่ำนกำรให้ขอ้มูล
ข่ำวสำรกิจกรรมรอบเส้นทำงรถไฟฟ้ำ MRT และกำรน ำเสนอบตัรโดยสำรประเภท
ต่ำงๆ แก่หน่วยงำน องคก์ร อำคำรส ำนกังำน หรอืโรงแรม ทัง้ทีอ่ยู่ในและนอกเสน้ทำง 
โดยสำมำรถท ำหน้ำบัตรที่เป็นสญัลักษณ์ขององค์กรหรือกิจกรรมส ำคัญ เป็นกำร
ประชำสมัพนัธ์และส่งเสรมิกำรขำย ซึ่งจะท ำให้เกดิกำรกระจำยของบตัรโดยสำรถึง
กลุ่มเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิำรเดมิและกลุ่มผูโ้ดยสำรทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิำรมำก่อน
ใหเ้กดิกำรทดลองใช ้ 

 กำรสรำ้งและกำรบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (Customer Relation Management - 
CRM) โดยกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลลูกค้ำ และสร้ำงเครือข่ำยให้เป็นไปตำม
กระบวนกำร CRM ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัของกำรตลำดเพื่อสรำ้งควำมภกัดแีละกำรรกัษำ
ลกูคำ้ (Loyalty Marketing) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำรมุ่งตอบสนองควำมพงึพอใจของ
ลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยใช้กลยุทธ์กำรสร้ำง Community 
ภำยใต้ MRT Club เชื่อมโยงควำมสมัพนัธ์ โดยใชช้่องทำง Social Network และ     
กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อภำยในสถำนี MRT ในกำรจัดกิจกรรมร่วมกบัพันธมิตรแบบ       
Win-Win Strategy ในกำรสร้ำงสมำชิก MRT Club เช่น กำรจดัชมภำพยนตร์       
รอบพเิศษร่วมกบั Major Cineplex Group กำรลงทะเบยีนเพื่อลุ้นรบับตัรคอนเสริ์ต
จำก BEC-TERO เป็นตน้  

 กำรสร้ำงควำมภกัดีในตรำสนิค้ำ (Brand Loyalty) และสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสนิค้ำ 
(Brand Awareness) ด้วยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด สร้ำงภำพลักษณ์        
กำรตอบแทนลูกค้ำและสงัคม เป็นกำรปลูกฝังทศันคตนิี้ให้แก่เยำวชนกลุ่มเป้ำหมำย
และผูใ้ชบ้รกิำร โดยกำรสรำ้งมูลค่ำเพิม่ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง อำท ิกำรสรำ้ง
ควำมสมัพันธ์กบัพันธมิตรเพื่อจัดหำสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยสำรในกำร      
รับส่วนลดร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงภำพยนตร์ หรืองำนอีเวนท์ต่ำงๆ รอบเส้นทำง
รถไฟฟ้ำ MRT 

(4) กลยุทธด์้านการส่ือสารการตลาด 

 กำรเลือกใช้ช่องทำงสื่อสำรและประชำสมัพนัธ์ เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพและเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด โดยกำรบริหำรจดักำรพื้นที่และ
ช่องทำงภำยในระบบรถไฟฟ้ำ MRT อำท ิป้ำยประชำสมัพนัธภ์ำยในสถำนี (Standee) สื่อ
บนจอเครื่องจ ำหน่ำยเหรยีญโดยสำร สื่อ Event Calendar บนจอมอนิเตอร์ สื่อ Digital 
สื่อ Social Network รวมถงึสื่อภำยนอกจำกพนัธมติร เพื่อให้ขอ้มูลกำรเดนิทำงใน
ระบบแก่ผู้ใช้บริกำร อีกทัง้บริษัทยังมุ่งเน้นกำรพฒันำ Mobile Application ภำยใต ้
Bangkok MRT Application เพื่อรองรบักำรวำงแผนกำรเดนิทำงของผูโ้ดยสำร 

 เน้นกำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำใหม่ โดยกำรออกบูธ  
ประชำสมัพันธ์ กำรท ำกิจกรรมเพื่อแนะน ำกำรใช้บัตร กำรน ำบัตรรูปแบบเก่ำมำ
เปลี่ยนเป็นบตัรรูปแบบใหม่ และสทิธิประโยชน์ต่ำงๆ โดยตอกย ้ำถึงควำมตรงเวลำ 
สะดวก รวดเรว็ในกำรเดนิทำงและมเีวลำเพื่อกำรใชช้วีติร่วมกบัครอบครวัมำกขึน้จำก
กำรใช้บรกิำร สำมำรถก ำหนดเวลำกำรเดนิทำงที่แน่นอนได้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
กระตุน้ใหข้อ้มลูดำ้นกำรบรกิำรและสทิธปิระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิำร 
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 กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงจุดหมำยกำรเดินทำง (Create Destination) เป็นกำร
ประชำสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูกำรเดนิทำงรอบเสน้ทำงดว้ยรถไฟฟ้ำ MRT อย่ำงต่อเนื่อง 
กำรจดัท ำปฏทินิกจิกรรม (Event Calendar) แผนที่แสดงเสน้ทำงและสถำนที่ต่ำงๆ 
อำท ิอำคำรส ำนกังำน สถำนศกึษำ โรงแรม ศนูยก์ำรคำ้ สถำนทีท่่องเทีย่ว และสถำนที่
ส ำคัญอื่นๆ กำรเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว       
ผ่ำนทำง website และ mobile application   

 กำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรเดินทำงด้วยกำรประชำสัมพันธ์เรื่องควำมปลอดภัย 
(Safety) ให้กับประชำชน ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อมวลชนต่ำงๆ อีกทัง้จัด
กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น สถำนศึกษำ อำคำรส ำนักงำน 
เพื่อใหป้ระชำชนเกดิควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในระบบควำมปลอดภยัของรถไฟฟ้ำ MRT 
เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรใชบ้รกิำร 

(5)  กลยุทธด์้านการพฒันา 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในกำรพฒันำคุณภำพและบรกิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิำรไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุทัง้ในดำ้นควำมสะดวกสบำย รวดเรว็ ปลอดภยั 
ซึง่จะเป็นกำรส่งเสรมิให้มผีู้มำใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำ MRT ในจ ำนวนเพิม่ขึน้ ปัจจุบนับรษิัท
ร่วมมือกบัสถำบนักำรเงินที่จะท ำให้สำมำรถถือบตัรหนึ่งใบที่สำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ      
ไดห้ลำกหลำย  

(6)  กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้วยกำรเพิม่จุดออกตัว๋โดยสำร (Sales Outlet) นอกเหนือจำกกำรออกตัว๋โดยสำรได้ที่
เครื่องออกเหรยีญโดยสำรอตัโนมตัแิละทีห่้องออกบตัรโดยสำรของสถำนี เช่น กำรจดักำร
ขำยตรง (Direct Sales) ใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องคก์ร ธนำคำร สถำนศกึษำ โรงแรม 
บริษัทเอกชน เป็นต้น ในกำรจัดท ำหน้ำบัตรพิเศษให้กับองค์กร/สถำบัน สำมำรถน ำ 
บตัรโดยสำรไปใชไ้ด้ในโอกำสต่ำงๆ เช่น มอบให้พนักงำนเพื่อสร้ำงขวญัก ำลงัใจ มอบให้
ลูกค้ำเพื่อแสดงควำมขอบคุณ หรือแม้แต่กำรสร้ำงแบรนด์และใช้เป็นสื่อประชำสมัพนัธ ์  
ท ำใหบ้ตัรโดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT เป็นมำกกว่ำบตัรโดยสำร 

2.2.3.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

กรุงเทพมหำนครเป็นเมอืงหลวงขนำดใหญ่ที่มีประชำกรอำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่น และมีระบบ
ขนสง่หลำยรปูแบบ อำท ิรถยนตส์ว่นบุคคล รถโดยสำรประจ ำทำง รถตู้โดยสำร รถไฟฟ้ำ รถไฟ 
ไมโครบสั รถแทก็ซี ่ซึง่กรุงเทพฯ ประสบปัญหำดำ้นกำรจรำจรเป็นอย่ำงมำก อนัเป็นผลมำจำก
กำรเพิม่ขึน้ของประชำกรในชุมชนเมอืง และควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำงของประชำชนทีส่งูมำกขึน้ 
พื้นที่กำรจรำจรจึงไม่สำมำรถรองรับได้อย่ำงเพียงพอ ซึ่งถือว่ำเป็นปัญหำหลักที่เกิดขึ้น         
ไม่แตกต่ำงกบัเมอืงหลวงทัว่โลกทีม่คีวำมหนำแน่นของประชำกรสงู รฐับำลจงึมนีโยบำยมุ่งเน้น
กำรพฒันำโครงขำ่ยทำงดำ้นกำรขนสง่สำธำรณะต่ำงๆ ในกำรแกไ้ขปัญหำกำรจรำจร เพื่อรองรบั
กำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนประชำกรและกำรเตบิโตทำงดำ้นเศรษฐกจิของประเทศ 

ทัง้นี้ กำรเดนิทำงของประชำชนกรุงเทพฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คอื ระบบขนส่งส่วน
บุคคลและระบบขนสง่สำธำรณะ 
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(1)  ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

โครงสรำ้งทีอ่ยู่อำศยัของประชำกรในกรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑลทีม่กีำรกระจำยโดยรอบ 
กำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นตวัจงึไดร้บัควำมนิยม อกีทัง้กำรเพิม่ขึน้ของบุคคลทีม่รีำยไดส้งู
หรอืชนชัน้กลำง ผนวกกบัควำมไม่เพยีงพอของระบบขนส่งมวลชน และค่ำใช้จ่ำยทีใ่ช้ใน
กำรเดนิทำงเมื่อเทยีบกบักำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นบุคคล ตลอดจนคุณภำพกำรใหบ้รกิำร
และควำมปลอดภัย ส่งผลให้กำรใช้รถยนต์ยังเป็นสิง่ที่จ ำเป็นและสะดวกสบำยต่อกำร
เดนิทำง ทัง้นี้ กำรขยำยตวัของพืน้ทีก่ำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯยงัเป็นไปอย่ำงจ ำกดั และ   
ไม่เพยีงพอต่อกำรรองรบัปรมิำณรถยนต์ 

(2)  ระบบขนส่งสาธารณะ 

ปัญหำกำรจรำจรที่ติดขัดโดยเฉพำะในชัว่โมงเร่งด่วน และกำรเติบโตของโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำง สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคต่อระบบขนส่งมวลชน
สำธำรณะบำงประเภทเพิม่ขึน้อย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ระบบรถไฟฟ้ำ ซึง่มอีตัรำกำร
เตบิโตสงูขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรเลอืกทีอ่ยู่อำศยัและ
กำรเดนิทำงของประชำชนในเขตเมอืง ที่ใหค้วำมส ำคญักบัควำมสะดวกและควำมรวดเรว็   
ในกำรเดนิทำงเป็นปัจจยัส ำคญั 

 
แหล่งทีม่ำ : กระทรวงคมนำคม บรษิัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์

จ ำกดั (มหำชน) และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 รถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบนัมรีถโดยสำรประจ ำทำงหลำกหลำยรูปแบบให้บรกิำรประชำชน โดยมอีตัรำ
ค่ำบรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนัเพื่อเป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกแก่ผูโ้ดยสำร แต่รถโดยสำรประจ ำทำง
ที่ให้บรกิำรประชำชนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลยงัมีจ ำนวนไม่เพยีงพอต่อกำร
ให้บริกำร สำเหตุอยู่ในช่วงกำรน ำรถโดยสำรบำงส่วนมำปรบัปรุงและกำรปฏิรูปจดั
ระเบียบเส้นทำงเดินรถใหม่ โดยแม้ว่ำจะยังมีรถตู้โดยสำรประจ ำทำงให้บริกำรอีก
มำกกว่ำ 5,000 คนั ซึง่เป็นอกีทำงเลอืกทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกประชำชนเป็นจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกมคีวำมสะดวกและรวดเรว็ในกำรเดนิทำง แต่จำกปัญหำกำรจรำจรโดยรวม  
บนถนนที่ยังมีควำมแออัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำเร่งด่วนระหว่ำงเวลำใน     
ช่วงเชำ้ 6:30-8:30 น. และช่วงเยน็ 16:30-18:30 น. กำรเดนิทำงจงึไม่มปีระสทิธภิำพและ
ใช้เวลำมำก ทัง้ยงัได้รบัผลกระทบจำกปัญหำควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรและ
มลพษิจำกระบบไอเสยีของรถยนต ์ 

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

2555 2556 2557 2558 2559

จ านวนผูโ้ดยสารเฉล่ียต่อวนั 

ขสมก. รถไฟ BTS MRT ARL



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

2-22 

 รถไฟ 

ในช่วงทีผ่่ำนมำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรรถไฟในกรุงเทพฯ 
ในอตัรำค่ำโดยสำรต ่ำเป็นพิเศษและเดินทำงฟรีในบำงขบวน เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้มีรำยได้น้อยในกำรเดินทำงจำกรอบนอกกรุงเทพฯ สู่ตัวเมือง           
ตำมนโยบำยของภำครฐั และเมื่อวนัที ่1 ตุลำคม 2560 รฟท.ไดท้ ำกำรยกเลกิตัว๋รถไฟ
ฟรทีุกขบวนทัว่ประเทศ โดยให้ผู้มรีำยได้น้อยใช้จ่ำยผ่ำนบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐัแทน        
ซึง่ผูถ้อืบตัรสำมำรถใช้บรกิำรรถเมล์ รถโดยสำรของบรษิทั ขนส่ง จ ำกดั (บขส.) และ 
รถไฟ โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยในวงเงินไม่เกนิ 500 บำทต่อระบบต่อเดอืน แต่ทัง้นี้กำร
ให้บริกำรด้วยระบบรถไฟยงัขำดควำมสะดวกสบำย และควำมปลอดภัยเนื่องจำก
สภำพรถไฟทีไ่ม่เอือ้อ ำนวยและไม่มรีะบบปรบัอำกำศ อกีทัง้เป็นกำรขนส่งในทศิทำงที่
จ ำกดัไม่ครอบคลุมทัง้ตัวเมือง ดงันัน้ รฟท. จึงได้จดัสรรงบประมำณส ำหรบัลงทุน
พัฒนำระบบรำงในโครงกำรรถไฟทำงคู่หลำกหลำยเส้นทำง และโครงกำรจัดหำ       
รถโดยสำรรุ่นใหม่เพื่อใหบ้รกิำรจ ำนวน 115 คนั เพื่อพฒันำระบบรำงรถไฟไทยตำม
แผนพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ของไทย ทัง้นี้ กำรใหบ้รกิำรรถไฟ
ของ รฟท. ไม่ถอืเป็นคู่แขง่ของบรษิทัโดยตรง เน่ืองจำกเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรทีม่คีวำม
แตกต่ำงกนั โดย รฟท. จะเน้นกำรใหบ้รกิำรนอกเมอืงเป็นหลกั 

 รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้ำ BTS เป็นรถไฟฟ้ำสำยแรกของประเทศไทยทีว่ิง่บนรำงคู่ยกระดบัแยกทศิทำง
ไปและกลบั โดยเริม่เปิดใหบ้รกิำรครัง้แรกเมื่อวนัที ่5 ธนัวำคม 2542 ใน 2 เสน้ทำง คอื 
สำยสขุมุวทิและสำยสลีม ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้ำ BTS มรีะยะทำงในกำรใหบ้รกิำรรวม 
37.9 กิโลเมตร และจ ำนวนสถำนีทัง้สิน้ 35 สถำนี โดยในปี 2560 รถไฟฟ้ำ BTS       
มจี ำนวนผูโ้ดยสำรเฉลีย่ต่อวนัประมำณ 660,700 เทีย่ว ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 2 
กำรเดนิทำงโดยรถไฟฟ้ำจงึเป็นทำงเลอืกทีส่ะดวกแก่ผูเ้ดนิทำง อกีทัง้รถไฟฟ้ำ BTS 
เป็นรถไฟฟ้ำทีมุ่่งสูใ่จกลำงของเมอืง มกีำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำง และ
กำรเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำ MRT จงึไดร้บัควำมนิยมจำกประชำชนเป็นอย่ำงมำก และ
เป็นปัจจยัใหม้ผีูใ้ชบ้รกิำรมำกขึน้ 

 รถไฟฟ้า ARL 

รถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ(Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport 
Link) หรอืแอรพ์อรต์เรลลงิก ์หรอืแอรพ์อรต์ลงิก ์เป็นโครงกำรระบบขนส่งมวลชนแบบ
พเิศษทีเ่ป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรก่อสรำ้งเสน้ทำงรถไฟฟ้ำในระบบรถไฟฟ้ำชำนเมอืง 
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งโดยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมเิป็นระบบรถไฟฟ้ำที่มทีัง้โครงสร้ำงใต้ดนิและยกระดบั มแีนวเสน้ทำง   
ที่รองรบักำรเดินทำงจำกชำนเมืองด้ำนตะวนัออกและทิศเหนือ และผู้โดยสำรจำก     
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิเขำ้สู่เขตใจกลำงเมอืงกรุงเทพฯ ทีส่ถำนีพญำไท รวมทัง้สิน้ 
8 สถำนี ระยะทำง 28.6 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2553       
ซึง่กำรใหบ้รกิำรในปัจจุบนัไดม้แีผนในกำรพฒันำปรบัปรุงและเพิม่ควำมจุทีน่ัง่ในขบวน
รถไฟฟ้ำ รวมถงึกำรจดัซือ้ขบวนรถใหม่ตลอดจนแผนในกำรลดระยะเวลำรอรถไฟฟ้ำ
เหลอื 10 นำทต่ีอขบวน จำก 12 นำทต่ีอขบวน เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำร 
โดยในปี 2560 มผีูโ้ดยสำรเฉลีย่ต่อวนัโดยประมำณ 70,000 คนต่อวนั ซึง่เพิม่ขึน้จำก  
ปี 2559 ร้อยละ 10 จำกกำรเติบโตของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ        
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ที่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมกำรเดนิทำง
ของประชำชนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล กำรปรบัตวัจำกกำรเดนิทำงด้วย
รถยนตส์ว่นบุคคลมำใชก้ำรเดนิทำงดว้ยระบบขนส่งสำธำรณะบ่งบอกไดถ้งึกำรพฒันำ 
ทัง้ในด้ำนของควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมพื้นที่     
ในกำรเดนิทำงใหส้ำมำรถเดนิทำงเชื่อมโยงเป็นโครงขำ่ยเดยีวกนัไดใ้นปัจจุบนั ซึง่จำก
ปัญหำทำงจรำจรทีต่ดิขดั และกำรตอ้งเผชญิหน้ำกบัมลภำวะทำงอำกำศและเสยีง และ
ควำมน่ำจะเป็นในกำรเกดิอุบตัเิหตุ ระบบขนส่งทำงรำงจงึถอืเป็นกำรเปลีย่นแปลงและ
กำรพฒันำระบบขนสง่มวลชนภำยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้ส ำคญั ซึง่จะช่วยให้
ปัญหำกำรจรำจรบรรเทำลง และประชำชนผู้ใชบ้รกิำรมคีวำมปลอดภยั สะดวก และ
รวดเรว็ มำกยิง่ขึน้ในกำรเดนิทำงและยงัส่งผลดต่ีอทัง้เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ 
ระบบรถไฟฟ้ำจงึเป็นรปูแบบกำรเดนิทำงซึง่ช่วยพฒันำคุณภำพชวีติของคนเมอืง และ
ช่วยประหยดักำรใชท้รพัยำกรของชำต ิ

ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐั  

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยำยตัวประมำณร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำร
ขยำยตวัร้อยละ 3.2 ในปีก่อนหน้ำ และคำดว่ำจะขยำยตวัรอ้ยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมปัีจจยั
สนับสนุนที่ส ำคญัจำกกำรเร่งกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนของภำครฐัอย่ำงต่อเนื่อง กำรขยำยตัว   
เร่งขึ้นของกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร และกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ องของกำรบริโภค
ภำคเอกชน  (ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ  

ในดำ้นของแผนงำนยุทธศำสตรท์ีส่ ำคญัเพื่อพฒันำระบบคมนำคม โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนใน
ระบบรถไฟฟ้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำครัฐได้ให้
ควำมส ำคญัและได้เร่งด ำเนินกำรให้สำมำรถเปิดกำรประมูลได้อย่ำงเร็วที่สุด โดยได้จัดตัง้
โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน (พีพีพี) และให้มีกำรจัดตัง้คณะท ำงำนพีพีพ ี       
ฟำสต์แทรก็ (PPP Fast Track) ที่มุ่งเน้นไปที่โครงกำรลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำน ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐปี 2558 - 2562 โดยมีโครงกำรลงทุน
โครงสรำ้งพืน้ฐำนขนำดใหญ่ในดำ้นคมนำคมที่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรในระยะแรกไปแลว้ ทัง้หมด   
5 โครงกำร มูลค่ำลงทุน 3.4 แสนล้ำนบำท ซึ่งโครงกำรรถไฟฟ้ำที่ได้เข้ำโครงกำรพีพีพ ี     
ฟำสต์แทร็ก มีทัง้สิ้น 3 โครงกำร คือ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงินส่วนต่อขยำย โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสชีมพู และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืง ซึง่ทัง้ 3 โครงกำรนี้สำมำรถด ำเนินกำร
ผ่ำนกระบวนกำรขัน้ตอนอนุมตัต่ิำงๆ จนส ำเรจ็ไดใ้นระยะเวลำเพยีง 9 เดอืน  

จำกผลส ำเรจ็ของโครงกำรพีพพีี ฟำสต์แทร็ก (PPP Fast Track) ในระยะแรก กระทรวง
คมนำคมจงึไดเ้ร่งรดัโครงกำรใหเ้ขำ้สู่พพีพี ีฟำสต์แทรก็ ในระยะทีส่อง ของปีงบประมำณ 2561
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะมีโครงกำรเข้ำร่วมทัง้สิ้น 6 โครงกำร มูลค่ำกว่ำ 6.13 แสนล้ำนบำท        
โดยโครงกำรดำ้นคมนำคมทีม่คีวำมเร่งด่วนและเร่งรดัใหด้ ำเนินกำร คอื โครงกำรรถไฟควำมเรว็
สูงกรุงเทพ-ระยอง (เชื่อมต่อ 3 สนำมบนิ ดอนเมอืง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ) โครงกำรรถไฟฟ้ำ   
สำยสมี่วงใต ้และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ ทัง้นี้บทบำทของภำครฐัในกำรกระตุน้เศรษฐกจิผ่ำน
กำรใช้จ่ำยและกำรลงทุน ถือเป็นปัจจยัส ำคญัอย่ำงยิ่งที่จะส่งผลต่อภำวะเศรษฐกจิในอนำคต   
กำรให้ควำมส ำคญัในกำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยเฉพำะดำ้นกำรคมนำคมขนส่งจะช่วยให้
เกดิควำมสะดวกในกำรเดนิทำงและขนถ่ำยสนิคำ้ ซึง่เป็นจุดสรำ้งแรงดงึดูดใหเ้กดิกำรลงทุนจำก
ภำคเอกชนทัง้จำกชำวไทยและต่ำงชำต ิและเป็นกำรสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงเศรษฐกจิใหเ้ตบิโต
ไดอ้ย่ำงยัง่ยนืในอนำคต 
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การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

จำกสภำวะทำงเศรษฐกจิที่เติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องในปี 2560 ส่งผลให้ตลำดอสงัหำรมิทรพัย์   
ฟ้ืนตวัขึน้ดว้ยเช่นกนั โดยเฉพำะตลำดอสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำทีเ่ป็น
ที่ต้องกำรมำกขึ้น เห็นได้จำกกำรเปิดตัวคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในหลำกหลำยโครงกำร 
โดยเฉพำะบริเวณรำยรอบโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย (ช่วงหวัล ำโพง -บำงแค 
และบำงซื่อ-ท่ำพระ) ทีก่ ำลงัเป็นที่นิยมของนักลงทุน จำกกำรพฒันำระบบขนส่งมวลชนใหเ้ป็น
โครงข่ำยทีค่รอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล จงึกลำยเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเร่งพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น คอนโดมเินียม อำคำรส ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ ตลำดนัด 
สถำนทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง โรงแรม อพำรท์เมน้ท ์รำ้นอำหำร และซุปเปอรม์ำรเ์กต็ ใหเ้ตบิโต
ขึน้อย่ำงรวดเรว็ตำมไปดว้ย  

ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 
โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงเข้ม  
(แนวเหนือ-ใต้) 
ระบบรถไฟชำนเมอืง แบ่งเป็น 4 ระยะ 
รวมระยะทำงประมำณ 80.5 ก.ม. 
ระยะที ่1  บำงซื่อ-ธรรมศำสตร ์        

ศนูยร์งัสติ  
ระยะที ่2  บำงซื่อ-หวัล ำโพง 
ระยะที ่3  หวัล ำโพง-บำงบอน  
ระยะที ่4  บำงบอน-มหำชยั 

บางซ่ือ-รงัสิต ระยะทาง 26 ก.ม. 

- รฟท. อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ดงันี้ 

สญัญำที ่1  งำนโยธำส ำหรับสถำนีบำงซื่อและศูนย์ซ่อมบ ำรุง 
รฟท. ไดม้กีำรลงนำมสญัญำว่ำจำ้งกจิกำรร่วมคำ้ SU     
(บมจ.ซิโนไทย-เอ็นจเินียริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ และ 
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่) เมื่อ
วนัที ่18 มกรำคม 2556  
ณ เดอืนธนัวำคม 2560 ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ
ประมำณรอ้ยละ 63.92  

 สญัญำที ่2  งำนโยธำ บำงซื่อ-รงัสติ รฟท.ได้มกีำรลงนำมสญัญำ
ว่ำจำ้ง บมจ. อติำเลยีนไทย ดเิวลลอ็ปเมนท์ เมือ่วนัที ่
31 มกรำคม 2556  

 ณ เดอืนธนัวำคม 2560 ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ
ประมำณรอ้ยละ 94.65  

สญัญำที ่3  งำนระบบรถไฟฟ้ำและเครื่องกลรวมงำนจัดซื้อ
รถไฟฟ้ำ  

ณ เดอืนธนัวำคม 2560 ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็
ประมำณรอ้ยละ 19.57  

- เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ์ 2560 คณะกรรมกำร รฟท. ไดเ้หน็ชอบ
โครงกำรรถไฟชำนเมอืงส่วนต่อขยำยช่วงรงัสิต มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร ์ศนูยร์งัสติ 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงอ่อน  

(แนวตะวนัตก-ตะวนัออก) 
ระบบรถไฟชำนเมอืงของ รฟท.  
ช่วงบำงซื่อ-ตลิง่ชนั,  
ตลิง่ชนั-ศำลำยำ และ 
บำงซื่อ-มกักะสนั-หวัหมำก  
รวมระยะทำงประมำณ 48 ก.ม. 

บางซ่ือ-ตล่ิงชนั ระยะทาง 15 ก.ม. 

- รฟท. ไดว้่ำจำ้งกจิกำรร่วมคำ้ Unique-Chun Wo เป็นผูด้ ำเนินกำร
ก่อสรำ้ง โดยงำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 100% 

- ทดลองเดนิรถระหว่ำง 8 กนัยำยน ถึง 30 พฤศจกิำยน 2555      
วนัละ 4 เทีย่ว (ไป-กลบั) ด้วยรถดเีซลรำง เพื่อตรวจสอบสภำพ
ทำงและระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเดนิรถ 

- เปิดใหบ้รกิำรเดนิรถเป็นกำรชัว่ครำว ตัง้แต่วนัที ่5 ธนัวำคม 2555 

บางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมาก ระยะทาง 19 ก.ม. 

- 21 ตุลำคม 2557 ครม. มมีตอินุมตใิหจ้ดัท ำโครงกำร โดยคำดว่ำจะ
เริม่ด ำเนินกำรประมลูหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้งในปี 2560 

ตล่ิงชนั-ศาลายา ระยะทาง 14.8 ก.ม. 

- เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ์ 2560 คณะกรรมกำร รฟท. ไดเ้หน็ชอบ
โครงกำรรถไฟชำนเมอืงสำยสีแดงอ่อนส่วนต่อขยำย ตลิ่งชนั -
ศำลำยำ โดยคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2564 

รฟท.อยู่ระหว่ำงปรบัแบบรำยละเอยีดเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรและ
บรหิำรจดักำรเดนิรถเขำ้สถำนีหวัล ำโพงได ้

สายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย บางซ่ือ-ท่าพระ และหวัล าโพง-บางแค ระยะทาง 27 ก.ม. 

ควำมคบืหน้ำในกำรก่อสรำ้งงำนโยธำของผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ด ำเนิน 
กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ 97.52 (ณ เดือนธันวำคม 
2560)  

- 2 ธนัวำคม 2557 คณะกรรมกำรมำตรำ 13 ขอให ้BMCL น ำเสนอ
แผนงำนดำ้นเทคนิค เพื่อใหก้ำรเดนิทำงมคีวำมเชื่อมต่อและสรำ้ง
ควำมสะดวกกบัผูโ้ดยสำรมำกทีสุ่ด 

- 11 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชน     
ร่วมลงทุนกบักิจกำรของรฐั (PPP) มมีติให้โครงกำรเข้ำสู่ PPP 
Fast Track ระยะแรก เพือ่เร่งรดักำรด ำเนินกำร 

- 21 กรกฎำคม 2559 คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มี
ค ำสัง่ที่ 42/2559 โดยใช้อ ำนำจหัวหน้ำ คสช. ตำมมำตรำ 44 
เร่งรดักำรเจรจำคดัเลอืกเอกชนเขำ้มำบรหิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ 

- 28 มนีำคม 2560 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบผลกำรคดัเลอืก
เอกชน โดยบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำ    
สำยสนี ้ำเงนิ กบั รฟม. โดยบรษิัทเป็นผู้ลงทุนงำนระบบรถไฟฟ้ำ 
บรหิำรจดักำรกำรเดนิรถและซ่อมบ ำรุง   

- 11 สงิหำคม 2560 เปิดใหบ้รกิำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ
ส่วนต่อขยำย ช่วงสถำนีเตำปนู-บำงซื่อ ระยะทำง 1.2 ก.ม. 

บางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 ก.ม.) 

อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของส ำนกัคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชำต ิ(สคช.) เตรยีมน ำเสนอให ้ครม. พจิำรณำภำยใน    
ปี 2561  
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สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต ระยะทาง 18.4 ก.ม. 

- ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงงำนโยธำของผู้ร ับเหมำก่อสร้ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ 53.31 (ณ เดือน
ธนัวำคม 2560) 

- รฟม. ได้ลงนำมสัญญำก่อสร้ำงโยธำ สัญญำที่ 1-4 เมื่อวันที่ 3 
เมษำยน 2558 ดงันี้ 

สญัญำที ่1  (งำนโยธำ) ช่วงหมอชติ-สะพำนใหม่ระยะทำง 12 ก.ม.
โดย บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 

สญัญำที ่2  (งำนโยธำ) ช่วงสะพำนใหม่-คูคต ระยะทำง 7.5 ก.ม. 
กลุ่มกจิกำรร่วมคำ้ UN-SH-CH (บมจ.ยูนิค เอ็นจเินียริง่
แอนด์ คอนสตรคัชัน่, Sinohydro Corporation, และ 
China Harbour Engineering) 

สญัญำที ่3  (งำนก่อสร้ำงศูนย์ซ่อมบ ำรุงและอำคำรจอดแล้วจร)     
กลุ่มกจิกำรร่วมค้ำ STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจี
เ นี ย ริ่ ง  แ อ น ด์ ค อ น ส ต รั ค ชั ่น , A. S. Associated 
Engineering (1964) 

สญัญำที ่4  (งำนออกแบบควบคุมกำรก่อสรำ้งระบบรำง) กลุ่มกจิกำร
ร่วมคำ้ STEC-AS (บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์
คอนสตรคัชัน่, A.S.Associated Engineering (1964) 

 แบร่ิง-สมทุรปราการ ระยะทาง 12.8 ก.ม. 

- ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงงำนโยธำของผู้ร ับเหมำก่อสร้ำง 
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 100% 

- เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2560 ไดเ้ปิดใหบ้รกิำร 1 สถำนี คอื สถำนีส ำโรง 

อยู่ในระหว่ำงเจรจำกบั BTSC เป็นผูร้บัจำ้งเดนิรถ เพือ่ใหก้ำรเดนิรถ
ต่อเนื่อง คำดว่ำจะเปิดใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำในปี 2563 
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สายสีส้ม  ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบรีุ ระยะทาง 20 ก.ม.   

-  9 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีพิธีลงนำมสัญญำก่อสร้ำงงำนโยธำโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสสีม้ระหว่ำง รฟม. กบับรษิทัผูร้บัจำ้งทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกดำ้น
รำคำในสญัญำที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดงันี้ 

สญัญำที ่1  (งำนโยธำ) ช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-ซอยรำมค ำแหง 12 โดย 
CKST Joint-Venture (บมจ.ช.กำรช่ำง บมจ.ซโิน-ไทย เอ็นจี
เนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญำที ่2  (งำนโยธำ) ช่วงซอยรำมค ำแหง 12-หวัหมำก โดย CKST 
Joint-Venture (บมจ.ช.กำรช่ำง, บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 
แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญำที ่3  (งำนโยธำ) ช่วงหวัหมำก-คลองบ้ำนมำ้ โดย บมจ.อิตำเลยีนไทย 
ดเิวลลอ็ปเมนท ์

สญัญำที ่4  (งำนโยธำ) ช่วงสี่แยกบ้ำนม้ำ -สุวินทวงศ์ โดย บมจ.ยูนิค      
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

สญัญำที่ 5 (งำนโยธำ) ศูนย์ซ่อมบ ำรุงและอำคำรจอดแล้วจร บริเวณ
ส ำนักงำน รฟม. ถนนพระรำม 9 โดย CKST Joint-Venture 
(บมจ. ช.กำรช่ำง บมจ. ชโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอน
สตรคัชัน่) 

สญัญำที ่6   งำนออกแบบและวำงระบบรำงทัง้หมด โดย บมจ.ยูนิค       
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

ควำมคบืหน้ำในกำรก่อสร้ำงงำนโยธำของผู้รบัเหมำก่อสร้ำง ด ำเนินกำร
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ประมำณรอ้ยละ 4.66 

 
ตล่ิงชนั-ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 17.5 ก.ม. 

- อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในเรื่องของรูปแบบกำรลงทุนที่ให้เอกชนลงทุน
ก่อสรำ้งและเดนิรถ คำดว่ำจะไดข้อ้สรุปและน ำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมตัิ
โครงกำรภำยในปี 2561 

สายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส าโรง ระยะทาง 30.4 ก.ม.  

- 11 พฤศจกิำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรใหเ้อกชนร่วมลงทุนกบั
กจิกำรของรฐั (PPP) ได้มมีตอินุมตัิโครงกำรเขำ้สู่มำตรกำร PPP Fast 
Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขำ้ ครม. พิจำรณำ และเปิดประมูลภำยใน         
ปี 2559  

- 6 กรกฎำคม 2559 รฟม. ได้ท ำกำรเปิดขำยซองประกวดรำคำ                
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง โดยก ำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 7 
พฤศจกิำยน 2559 และเปิดซองประมลูวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

- 30 พฤษภำคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลกำรคดัเลอืกเอกชนและ     
ร่ำงสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืง โดยร่วมมอืกบักจิกำร
ร่วมค้ำบเีอสอำร์ (บมจ.บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี    
โฮลดิง้ และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

- 16 มถุินำยน 2560 รฟม. ไดล้งนำมสญัญำสมัปทำนร่วมกบักจิกำรร่วมคำ้
บเีอสอำร ์ 
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สายสีชมพ ู แคราย-มีนบรีุ ระยะทาง 34.5 ก.ม.  

- 11 พฤศจกิำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรใหเ้อกชนร่วมลงทุน
กบักจิกำรของรฐั (PPP) ไดม้มีติอนุมตัิโครงกำรเขำ้สู่มำตรกำร PPP 
Fast Track ระยะแรก เพือ่เร่งเขำ้ ครม.พจิำรณำและเปิดประมลูภำยใน
ปี 2559 

- 6 กรกฎำคม 2559 รฟม.ได้ท ำกำรเปิดขำยซองประกวดรำคำ                
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู โดยก ำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 7 
พฤศจกิำยน 2559 และเปิดซองประมลูวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

- 30 พฤษภำคม 2560 มต ิครม. เห็นชอบผลกำรคดัเลอืกเอกชนและ  
ร่ำงสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสชีมพ ูโดยร่วมมอืกบักจิกำร
ร่วมคำ้บเีอสอำร ์(บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์, บมจ. ผลติไฟฟ้ำรำชบุรี
โฮลดิง้, และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

- 16 มถุินำยน 2560 รฟม. ได้ลงนำมสญัญำสมัปทำนร่วมกบักจิกำร    
ร่วมคำ้บเีอสอำร ์

สายสีแดง (Airport link) โครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย      
ช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท ระยะทาง 21.8 ก.ม.  

- 25 ธนัวำคม 2558 ครม. ไดเ้หน็ชอบรำชกฤษฎกีำก ำหนดเวนคนืทีด่นิ
ทอ้งที่เขตรำชเทว ีแขวงทุ่งพญำไท และแขวงสำมเสนใน เพื่อด ำเนิน
โครงกำรรถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมสิ่วนต่อขยำยช่วง   
ดอนเมือง-บำงซื่อ-พญำไท โดยเส้นทำงดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำ
ผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

- รฟท.อยู่ระหว่ำงทบทวนควำมเหมำะสมของแบบและวธิกีำรก่อสร้ำง   
ให้มีควำมเหมำะสมรวมกับโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมต่อ           
3 สนำมบนิแบบไรร้อยต่อ (ดอนเมอืง-สุวรรณภมู-ิอู่ตะเภำ) 

แหล่งทีม่ำ  :  www.railway.co.th, www.mrta-purpleline.com, www.bts.co.th, www.bkkmrt.com และจำกกำรรวบรวม
ขอ้มลูของบรษิทั 

2.2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.2.4.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

โครงกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนเป็นโครงกำรทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทำนจำก รฟม. ซึง่เป็นหน่วยงำน
หนึ่ งของภำครัฐที่ด ำเนินงำนภำยใต้  “พระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง       
ประเทศไทย พ.ศ. 2543” เพื่อท ำหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
รวมทัง้จังหวัดอื่นตำมที่ก ำหนดให้เป็นระบบ ปลอดภัยและมีประสทิธิภำพ โดยมีฐำนะเป็น
รัฐวิสำหกิจภำยใต้กำรก ำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม โดยบริษัทซึ่งมีควำม
เชีย่วชำญในดำ้นงำนระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ ไดศ้กึษำถงึควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร 
และเขำ้ยื่นขอ้เสนอกำรลงทุน เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่โครงกำรที่มผีลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมำะสม 
ส ำหรบัโครงกำรสมัปทำนที่ผ่ำนมำเป็นลกัษณะสัมปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบ
รถไฟฟ้ำ กำรให้บรกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ และซ่อมบ ำรุงรกัษำ โดยลกัษณะโครงกำรสมัปทำน 
ภำครฐัเป็นผูล้งทุนค่ำงำนโยธำทัง้หมด ไดแ้ก่ สถำนีรถไฟฟ้ำและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก อุโมงค ์
ระบบระบำยอำกำศ และรำงรถไฟฟ้ำ เป็นต้น ส่วนบรษิัทจะลงทุนค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ำ ไดแ้ก่ 

http://www.railway.co.th/
http://www.mrta-purpleline.com/
http://www.bts.co.th/
http://www.bkkmrt.com/
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ขบวนรถไฟฟ้ำ (Rolling Stock) ระบบอำณัตสิญัญำณและควบคุมกำรเดนิรถไฟฟ้ำ (Signaling) 
ระบบสื่อสำรและระบบควบคุมและเกบ็ขอ้มูล (Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้ำก ำลงั 
(Power Supply) ระบบจดัเกบ็ค่ำโดยสำรอตัโนมตั ิ(Automatic Fare Collection) ระบบประตูกัน้
ชำนชำลำ (Platform Screen Door) อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงภำยในและภำยนอกศูนย์ซ่อมบ ำรุง 
(Depot Workshop Systems) เป็นตน้ 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซ่ือ) 
บรษิทัไดว้่ำจำ้งกจิกำรร่วมคำ้ ซเีคอที ีเป็นผูจ้ดักำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT (Project Manager) 
(ตัง้แต่สิงหำคม 2543 ถึงกรกฎำคม 2552) โดยท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคนิค  
อนัไดแ้ก่ กำรก ำกบัดูแลกำรจดัซือ้ จดัหำอุปกรณ์งำนระบบที่บรษิทัสัง่ซื้อจำกผูผ้ลติ ตลอดจน
กำรติดต่อประสำนงำนกบัผู้รบัเหมำและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกบักำรติดตัง้อุปกรณ์  
งำนระบบ โดยภำยหลงัจำกสญัญำจำ้งบรหิำรโครงกำรกบัซเีคอทีสีิน้สดุลง บรษิทัสำมำรถบรหิำร
จดักำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT รวมถึงกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรให้บริกำรได้เองอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ในสว่นของกำรจดัหำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ บรษิทัว่ำจำ้งบรษิทั 
Lincas และซเีมนส ์ใหเ้ป็นบรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์งำนระบบ โดยมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรออกแบบ ผลติ 
จดัหำ ตดิตัง้ ทดสอบ และทดลองใชง้ำนอุปกรณ์งำนระบบ และว่ำจำ้งซเีมนสเ์ป็นผูร้บัเหมำซ่อม
บ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบเป็นเวลำ 10 ปี (กรกฎำคม 2547 ถึงกรกฎำคม 2557) และบริษัทได้
ขยำยระยะเวลำสญัญำออกไปอกี 10 ปี (สิน้สดุกรกฎำคม 2567)  

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ        
ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ-่สถานีเตาปูน) 

บริษัทได้ลงนำมสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่ -รำษฎร์บูรณะ  
ช่วงบำงใหญ่-บำงซื่อ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปนู) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost 
โดยภำครฐัลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำทัง้หมด บริษัทลงทุนในงำนระบบรถไฟฟ้ำและ
ขบวนรถไฟฟ้ำ ซึ่งภำครฐัจะทยอยช ำระคนืค่ำอุปกรณ์งำนระบบให้กบับรษิัทภำยหลงัจำกกำร 
สง่มอบกรรมสทิธิ ์ทัง้น้ี บรษิทัจะเป็นผูใ้หบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมมำตรฐำน
กำรใหบ้รกิำรทีก่ ำหนดในเงื่อนไขสญัญำ และภำครฐัมสีทิธใินกำรจดัเกบ็รำยไดค้่ำโดยสำร และ
รำยได้เชงิพำณิชย์จำกกำรใชป้ระโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำและระบบรถไฟฟ้ำทัง้หมด 
และจะจ่ำยค่ำจ้ำงบริหำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำให้กบับริษัท โดยมีระยะเวลำ
สญัญำ 30 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 กำรออกแบบ จดัหำ ตดิตัง้ ทดสอบ กำรท ำงำนของ
อุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ และระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กำรทดลองเดนิรถไฟฟ้ำใหม้คีวำม
พรอ้มอย่ำงสมบรูณ์เพื่อใหบ้รกิำรแก่สำธำรณชนจนสำมำรถเริม่กำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำได ้
ซึง่บรษิทัไดว้่ำจำ้ง บมจ. ช.กำรช่ำง เป็นผูบ้รหิำรโครงกำร ส ำหรบักำรด ำเนินงำนระยะที ่1 ของ
สญัญำสัมปทำน บริษัท และ บมจ.ช.กำรช่ำง ได้จ้ำงกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ มำรุเบนิ -โตชิบำ 
(Marubeni-Toshiba Joint Venture)  MTJV ในกำรจดัหำรถไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรจ่ำยไฟฟ้ำ ระบบ
อำณัติสัญญำณ ระบบควบคุม และระบบติดต่อสื่อสำร รวมทัง้กำรบริกำรซ่อมบ ำรุงเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี 
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2.2.4.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในสว่นของธุรกจิบรหิำรจดักำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำนัน้ ไดด้ ำเนินงำนดำ้น
สิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้มำตรฐำน ISO 14000 โดยได้มกีำรด ำเนินกำรป้องกนัและ
ควบคุมมลภำวะ กำรลดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืบนพืน้ฐำน
ของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 3 ดำ้น คอืดำ้นสงัคม (Society) ดำ้นเศรษฐกจิ (Economy) และดำ้น
สิง่แวดล้อม (Environment) นอกจำกนี้ยงัได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหส้อดคล้องกบัตวัชีว้ดั
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และด้ำนสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงของ
พระรำชบญัญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์พลังงำน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรจดักำรพลงังำนในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม พ.ศ.2552 
รวมถงึด ำเนินงำนตำมคู่มอืกำรจดักำรพลงังำนขององคก์ร เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืดว้ย 

กำรด ำเนินงำนด้ำนอนุรกัษ์พลงังำนและด้ำนสิง่แวดล้อม ในส่วนธุรกจิบรหิำรจดักำรโครงกำร
ระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำทีผ่่ำนมำ บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยของภำครฐั คอืกฎหมำย
ดำ้นอนุรกัษ์พลงังำน และกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั และน ำมำตรฐำน
ระบบกำรจดักำรดำ้นพลงังำน (Energy management systems-Requirements with guidance 
for use) หรอื ISO 50001 รวมถงึระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มตำมสำกล (ISO 14001) มำใช้
ตัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิำรเดนิรถควบคู่ไปกบักำรจดักจิกรรมกำรมสี่วนร่วมและรบัฟังควำมคดิเหน็
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจทีถู่กตอ้ง อนัน ำไปสู่กำรสรำ้งกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนื ซึง่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ดงันี้ 

 ระบบกำรจดักำรดำ้นคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 
 ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำน ISO 14001:2015 
 ระบบกำรจดักำรดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 

และตำมมำตรฐำน TIS 18001:2011 
 ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัจำก Lloyd’s Register Rail 

นอกจำกนี้ บรษิัทให้กำรใส่ใจดูแลผลกระทบดำ้นสิง่แวดล้อมจำกกำรใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT 
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชน
ขำ้งเคยีงเสมอมำ ด้วยกำรด ำเนินกำรติดตำม ป้องกนั และลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมตำม
แผนมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและแผนกำรตรวจติดตำมคุณภำพ
สิง่แวดล้อมในระยะกำรด ำเนินงำนของโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT (Environmental Impact 
Mitigation Measures and Monitoring Program-EMP) ที่เปิดให้บรกิำร ไดแ้ก่ โครงกำร
รถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม และโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย ช่วงบำงซื่อ-เตำปนู พรอ้มทัง้น ำสง่รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำม
มำตรกำรฯ ให้กับส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พจิำรณำปีละ 2 ครัง้ ซึง่ตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดลอ้มในประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญั ดงันี้  

(1)  คณุภาพอากาศ  

ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศบรเิวณพืน้ทีร่อบโครงกำร พบว่ำ ปรมิำณฝุ่ น
ละอองรวมทัง้หมด (TSP) ปริมำณฝุ่ นละอองขนำดเล็ก (PM10) และปริมำณก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปริมำณก๊ำซ
ไฮโดรคำรบ์อนรวม (THC) มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด   
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(2)  คณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  
ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำทัง้ในช่วงเวลำ
เร่งด่วนและช่วงเวลำปกต ิพบว่ำ ปรมิำณแบคทเีรยีและเชือ้รำรวม อตัรำกำรระบำยอำกำศ 
อุณหภูมแิละควำมชืน้สมัพทัธ ์อยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

(3)  ระดบัเสียงทัว่ไป  
ผลกำรตรวจวดัระดบัเสยีงทัว่ไป พบว่ำ มรีะดบัเสยีงทัว่ไปเฉลีย่ไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ (dBA) 
โดยมรีะดบัเสยีงสงูสดุไม่เกนิ 115 dBA อยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด  

(4)  แรงสัน่สะเทือน  
ผลกำรตรวจวดัควำมสัน่สะเทอืน พบว่ำ มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด 

(5)  คณุภาพน ้าท้ิง  
ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ ศูนย์ซ่อมบ ำรุง และอำคำรบรหิำร พบว่ำ    
มคี่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนก ำหนด และระบบบ ำบดัน ้ำเสยีสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพตำมทีอ่อกแบบไว ้ 

นอกจำกกำรตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดล้อมแล้ว รถซ่อมบ ำรุงที่ใช้ภำยในศูนย์ซ่อมบ ำรุงยงั เป็น
ระบบเครื่องยนต์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน EURO IV ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรระบำยมลพษิจำก
ยำนพำหนะ จึงมัน่ใจได้ว่ำกำรใช้งำนรถซ่อมบ ำรุงและกำรบ ำรุงรกัษำจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ      
ในระดบัอนัตรำย 
 

2.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

2.3.1 ลกัษณะบริการ 

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทำงพเิศษ 

ส ำหรับกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทำงพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL ได้ให้
บรษิทัเอกชนและบุคคลเช่ำพืน้ทีเ่พื่อด ำเนินกำรในเชงิพำณิชย ์ดงันี้ 

 ตดิตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ ์

อนุญำตให้บริษัทเอกชนติดตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรบนสำยทำงหลกัและบรเิวณหน้ำด่ำนเก็บ     
ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์บริเวณต่ำงๆ เช่น หน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ    
หน้ำตูเ้กบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ เสำตอม่อทำงพเิศษ และก ำแพงกนัตกของทำงพเิศษ เป็นตน้  

 รำ้นคำ้บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

อนุญำตใหบ้รษิัทเอกชนและบุคคลทัว่ไปเช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้เพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชท้ำงพเิศษบรเิวณด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่น ด่ำนศรนีครนิทร ์และด่ำนบำงปะอนิ 

 ด ำเนินธุรกจิอื่นๆ 

อนุญำตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทำงพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจำยสญัญำณ 3G เป็นตน้ 
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กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ 

ในส่วนของรำยได้จำกกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์จำกโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยเฉลิมรัชมงคล บริษัทเป็น
ผูด้ ำเนินกำรและใหส้ทิธแิก่บรษิทัย่อย คอื BMN เป็นผูด้ ำเนินกำร ดงันี้  

 จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ 

จดัหำ และ/หรอื จดัท ำป้ำยหรอืสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ บรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ 18 แห่ง และ
ภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ 19 ขบวน (รถไฟฟ้ำ MRT) ประกอบดว้ยสื่อโฆษณำหลำกหลำยรูปแบบและ
ขนำด อำทิ กล่องไฟ สื่อสติกเกอร์ ป้ำยโฆษณำ Platform Billboard สื่อโฆษณำผ่ำนระบบ 
Passenger Information Display System (PIDs) สื่อ Digital Media นอกจำกนี้ สื่อโฆษณำ         
ในรปูแบบต่ำงๆ ไดผ้่ำนกำรพฒันำมำจนถงึกำรใชค้วำมคดิสรำ้งสรรค ์นวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ 
เพื่อใหส้อดรบักบักำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมกำรเดนิทำงของผู้โดยสำร ตลอดจนสร้ำงสสีนัในกำร
เดนิทำงและสภำพแวดลอ้มทีส่วยงำมภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

 ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT จ ำนวน 11 สถำนี ประกอบด้วย สถำนีคลองเตย  
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ ์สุขุมวิท เพชรบุรี พระรำม 9 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
รชัดำภิเษก ลำดพร้ำว พหลโยธนิ สวนจตุจกัร ก ำแพงเพชร และพื้นที่ชัน้ใต้ดนิอำคำรจอดแล้วจร 
ที่สถำนีลำดพร้ำว ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เช่ำเชิงพำณิชย์รวมทัง้หมดประมำณ 19,490 ตำรำงเมตร       
(พืน้ทีส่ ำหรบัร้ำนค้ำปลกีและพืน้ทีส่ ำหรบัส่งเสรมิกำรขำย) ปัจจุบนัเปิดด ำเนินกำรไปแลว้ 8 สถำนี 
ไดแ้ก่ สถำนีสขุมุวทิ สถำนีพหลโยธนิ สถำนีสวนจตุจกัร สถำนีก ำแพงเพชร สถำนีพระรำม 9 สถำนี
เพชรบุรี สถำนีศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย และสถำนีคลองเตย ซึ่งเปิดเป็นส ำนักงำนจดัท ำ
หนงัสอืเดนิทำง เพื่อใหบ้รกิำรจดัท ำหนงัสอืเดนิทำงแก่ประชำชนทัว่ไป โดยร่วมมอืกบักรมกำรกงสุล 
กระทรวงต่ำงประเทศ และเมื่อวนัที ่19 กนัยำยน 2560 ไดพ้ฒันำพื้นทีช่ ัน้ใต้ดนิอำคำรจอดแลว้จร     
ทีส่ถำนีลำดพรำ้วร่วมกบักลุ่มเดอะมอลล์ เปิดใหบ้รกิำรซูเปอรม์ำรเ์กต็ระดบัพรเีมีย่มภำยใต้แบรนด์ 
“กูรเ์มต์ มำรเ์กต็” (Gourmet Market) เพื่อตอบสนองชวีติคนเมอืงและอ ำนวยควำมสะดวกสบำยกบั
ผูใ้ชบ้รกิำรในระบบรถไฟฟ้ำ MRT  

 ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

ให้บริกำรและดูแลรักษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม โดยเฉพำะเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้ำ ระบบ Hi-Speed Internet 
และระบบ Wi-Fi ระบบสญัญำณโทรคมนำคมในสถำนีรถไฟฟ้ำและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้ำ ปัจจุบนัได้
มกีำรใหบ้รกิำรโครงขำ่ยโทรคมนำคมบนคลื่นควำมถี่ 850, 900, 1800 และ 2100 MHz 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.3.2.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

เน่ืองจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชยใ์นโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยเฉลมิรชัมงคล ประกอบดว้ย กำรจดัหำ    
และ/หรอื จดัท ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ ภำยในสถำนีและขบวนรถไฟฟ้ำ  กำรให้เช่ำพื้นที่
รำ้นคำ้ และกำรให้บรกิำรและดูแลรกัษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งมลีกัษณะลูกค้ำ
และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแตกต่ำงกนัตำมประเภทกำรใหบ้รกิำร ดงันัน้ กำรพฒันำเชงิพำณิชย์
ดงักล่ำว สำมำรถแบ่งลกัษณะลกูคำ้และกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยไดด้งันี้ 

 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

2-33 

 จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ 

กำรจดัหำ และ/หรอืจดัท ำสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ เป็นรปูแบบของกำรสื่อสำรขอ้มูลจำก
เจำ้ของสนิคำ้และบรกิำรไปยงัประชำชนผูใ้ชบ้รกิำรซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT กลุ่มหลกั
ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ พนักงำนบริษัท  ซึ่งกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์     
ผ่ำนสือ่ในรปูแบบต่ำงๆ ของระบบรถไฟฟ้ำ MRT นอกจำกจะเป็นกลุ่มทีใ่ชง้บประมำณหลกั
เพื่อกำรประชำสมัพันธ์ในธุรกิจอุตสำหกรรมโฆษณำ อำทิ กลุ่มสินค้ำอุปโภคบริโภค           
กลุ่มสื่อสำรโทรคมนำคม กลุ่มสถำบันกำรเงิน เป็นต้น แล้วยังประกอบไปด้วยกลุ่มที่
ประกอบธุรกจิในแนวเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ MRT อำท ิกลุ่มอสงัหำรมิทรพัย ์กลุ่มประกนัภยัและ
ประกนัชวีติ กลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น รวมถงึกลุ่มสนิคำ้ทีอ่ำศยัสถำนทีต่ัง้ส ำคญั
ของสถำนีรถไฟฟ้ำ เช่น ใกลห้ำ้งสรรพสนิคำ้ มหำวทิยำลยั ประชำสมัพนัธส์นิคำ้และบรกิำร
ถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจง อำทิ กลุ่มภำพยนตร์ กลุ่มเสื้อผ้ำและเครื่องประดับ        
กำรท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

 ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยแตกต่ำงกนัในแต่ละสถำนีที่เปิดใหบ้รกิำรให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ กลุ่มลูกค้ำผู้เช่ำพื้นที่ในปัจจุบันจึงมีควำมหลำกหลำย ตัง้แต่
ผูป้ระกอบกำร SME ไปจนถงึกลุ่มสนิคำ้ Brand หลกัๆ และซุปเปอรม์ำรเ์กต็ระดบัพรเีมีย่ม
ทีม่กีำรขยำยสำขำควบคู่ไปกบักำรเปิดใหบ้รกิำรพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีใหม่ นอกจำกนี้ ยงัได้
ร่วมสนบัสนุน และสง่เสรมิกำรใหบ้รกิำรของภำครฐัแก่ประชำชน เปิดศูนยส์ ำนักงำนจดัท ำ
หนงัสอืเดนิทำง ซึง่สำมำรถสนองตอบต่อ Life Style ของผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำไดเ้ป็นอย่ำงด ี  

 ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

ลักษณะลูกค้ำคือผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงๆ ดังนัน้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ
ผูป้ระกอบกำรทีม่ใีบอนุญำตใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่ำงๆ ประกอบดว้ย AIS, DTAC, 
TRUE MOVE, TOT, CAT เป็นตน้ ซึง่ปัจจุบนัเป็นลกูคำ้ของบรษิทัทุกรำย 

ในสว่นของกำรพฒันำเชงิพำณิชยใ์นระบบทำงพเิศษจะเป็นกำรใหเ้อกชนและบุคคลเช่ำพืน้ทีเ่พื่อ
ด ำเนินกจิกำรต่ำงๆ ดงันัน้กลุ่มลูกคำ้จงึเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกจินัน้ๆ อำท ิบรษิัทผู้ผลติสื่อ
โฆษณำ บรษิัทผู้ให้บรกิำรเกี่ยวกบัระบบโทรคมนำคม ส ำหรบัร้ำนค้ำกลุ่มลูกค้ำจะเป็นบุคคล
ทัว่ไป 

2.3.2.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทำงพเิศษ 

 จดัใหม้ป้ีำยรำยงำนสภำพจรำจรแบบแผนทีแ่ละขอ้ควำม เพื่อใหข้อ้มูลดำ้นกำรจรำจร
แก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ รวมทัง้จัดให้มีป้ำยโฆษณำประชำสมัพันธ์บริเวณหน้ำด่ำนเก็บ      
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ บรเิวณก ำแพงกนัตก บรเิวณเสำตอม่อทำงพเิศษ และบรเิวณหน้ำตู้
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 208 ป้ำย 

 จดัให้มรี้ำนค้ำและห้องน ้ำสำธำรณะเพื่อให้บรกิำรแก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ บรเิวณด่ำนเก็บ     
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษศรรีชัและอุดรรถัยำ จ ำนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
พเิศษศรนีครนิทร์ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่นฝัง่ขำเขำ้ บรเิวณด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษบำงปะอนิขำเขำ้ และบรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษบำงปะอนิ
ขำออก 
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กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ 

จดัใหม้บีรกิำรพฒันำเชงิพำณิชยเ์พื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำยและสสีนัของกำรเดนิทำงใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT รวมถงึประชำชนทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 
ซึง่กำรใหบ้รกิำรพฒันำเชงิพำณิชยด์งักล่ำวเป็นกำรเพิม่รำยได ้ไดแ้ก่ 

 ร้ำนค้ำ (Retail Area) บนพื้นที่กว่ำ 25,000 ตำรำงเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลำง)           
มรีำ้นคำ้และพืน้ทีส่ ำหรบักำรจดักจิกรรมเกอืบ 500 รำ้นคำ้ ภำยใน 11 สถำนีรถไฟฟ้ำ 
MRT ปัจจุบนัเปิดบรกิำรแล้ว 8 สถำนี คอื สถำนีสุขุมวทิ สถำนีพหลโยธนิ สถำนี     
สวนจตุจกัร สถำนีก ำแพงเพชร สถำนีพระรำม 9 สถำนีคลองเตย สถำนีเพชรบุร ีและ
สถำนีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ชัน้ใต้ดินอำคำรจอดแล้วจรที่     
สถำนีลำดพร้ำว ที่เปิดให้บริกำรซุปเปอร์มำร์เก็ตภำยใต้แบรนด์ กูร์เมต์ มำร์เก็ต 
(Gourmet Market) 

 สือ่โฆษณำแบบป้ำยนิ่ง (Static Media) ทีม่หีลำกหลำยรูปแบบ ประเภทกล่องไฟ และ
สติกเกอร์ติดตัง้อยู่บริเวณผนังทำงเดินของสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ตัง้แต่พื้นที่
ทำงเข้ำออกสถำนี จนไปถึงชัน้ชำนชำลำ และพื้นที่อื่น อำทิ เสำ พื้น เพดำน         
ลฟิต์โดยสำร เป็นต้น และภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ยงัมกีำรพฒันำควำมคดิ
สร้ำงสรรค์ร่วมกบัเจ้ำของสนิค้ำและบรกิำร หรือผู้แทนซื้อสื่อโฆษณำ ออกแบบงำน
โฆษณำประชำสมัพนัธ์ของลูกคำ้ให้มมีติแิละสรำ้งควำมน่ำสนใจมำกขึน้ อำท ิกำรใช้ 
3D-4D กำรบูรณำกำรพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกนัท ำเป็น Big Campaign (Integrated Media) 
กำรใชน้วตักรรม เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เป็นตน้ ท ำใหส้ือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำ MRT  
สำมำรถตอบโจทยข์องลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยและท ำใหเ้กดิกำรจดจ ำทีด่ ี

 สือ่โฆษณำบนห่วงมอืจบั (Hand Grip) ภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ สือ่บนเกำ้อีพ้กัคอยทีช่ ัน้
ชำนชำลำ สือ่บนรำวจบับนัไดเลื่อน  

 สื่อโฆษณำทีเ่คลื่อนไหวได ้(Dynamic Media) ประเภทจอดจิทิลั (Digital) ประกอบดว้ย 
สื่อโฆษณำบนจอแสดงขอ้มูลผู้โดยสำร (Passenger Information Displays: PIDs) 
ตดิตัง้ตัง้แต่พื้นที่ทำงเขำ้ออกสถำนีไปจนถงึชัน้ชำนชำลำ และภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ 
รวม 607 จอ และสือ่ MRT-Digital ทีม่ขีนำดแตกต่ำงกนัตำมพืน้ทีข่องแต่ละสถำนี และ
มกีำรตดิตัง้ภำยในอุโมงคร์ถไฟฟ้ำ รวม 112 ต ำแหน่ง  

 บริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม (Communication) โดยเฉพำะเครือข่ำยโทรศพัท์มือถือ 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT และในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้ำ      
ซึง่สำมำรถรองรบักำรให้บรกิำรระบบโครงข่ำยสญัญำณโทรคมนำคมรูปแบบ 3G-4G 
ทีใ่หบ้รกิำรอยู่ในปัจจุบนั บนคลื่นควำมถี่ 850, 900, 1800 และ 2100 MHz 

 บรกิำรเครื่องเบกิถอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) เครื่องฝำกเงนิของธนำคำรต่ำงๆ และเครื่อง
บรกิำรอตัโนมตัอิื่นๆ เช่น เครื่องเตมิเงนิมอืถอืของ AIS Kiosk, True Kiosk และเครื่อง
เตมิเงนิของบุญเตมิ เป็นตน้ 

 บูธแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรไทยพำณิชย์ขึ้นที่สถำนีพระรำม 9 
บรเิวณทีเ่ชื่อมต่อกบัศนูยก์ำรคำ้ Central Plaza Grand Rama 9  
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(2)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

กำรสรำ้งควำมภกัดใีนตรำสนิคำ้ (Brand Loyalty) และสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสนิค้ำ (Brand 
Awareness) ด้วยกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด สร้ำงภำพลกัษณ์กำรตอบแทนลูกค้ำ
และสงัคม เป็นกำรปลูกฝังทศันคตินี้ใหแ้ก่เยำวชนกลุ่มเป้ำหมำยและผูใ้ช้บรกิำร โดยกำร
สรำ้งมูลค่ำเพิม่ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง อำท ิควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรและบรษิัท
ผูร้บัสทิธใินกำรพฒันำเชงิพำณิชย ์(BMN) ในกำรจดักจิกรรมแนะแนวกำรท ำขอ้สอบ GAT 
โดยคุณครูสมศร ีภำยใต้กจิกรรม “MRT พำน้องพชิติ GAT” ตัง้แต่ปี 2552 กำรสนับสนุน
กำรใช้พื้นที่และร้ำนค้ำภำยในศูนย์กำรค้ำ Metro Nine สถำนีพระรำม 9 กบันิตยสำร      
“ชีวจิต” ในกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลงักำยแบบต่ำงๆ เช่น โยคะ ร ำกระบอง     
เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัมกีจิกรรม “M Care สุขภำพด ีชวีปีลอดภยั” ใหผู้โ้ดยสำรตรวจเชค็
สุขภำพฟรกีบัโรงพยำบำลและสถำบนัชัน้น ำ และกจิกรรม Share 2 Child ส ำหรบัน้องๆ 
เยำวชน และโรงเรยีนรำยรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำของบรษิทัมำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยงัได้
จดักจิกรรมร่วมกบั BMN เพื่อจดักจิกรรมต่ำงๆ เช่นกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรศกึษำ       
ทีศ่นูยซ์่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง เป็นตน้ 

(3) กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยมีลักษณะแตกต่ำงกันตำมรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย ์  
โดยหลกัๆ ซึง่ใช้กำรผสมผสำนในรูปแบบกำรน ำเสนอขำยผ่ำนพนัธมติรทำงธุรกจิร่วมกบั
กำรน ำเสนอโดยตรงไปยงัเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร  

2.3.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

สือ่โฆษณำประชำสมัพนัธ ์ 

กำรใชง้บประมำณกำรซือ้สือ่โฆษณำประชำสมัพนัธใ์นปี 2560 ทีผ่่ำนมำ พบว่ำยงัต ่ำกว่ำปีก่อน
หน้ำร้อยละ 61 เนื่องจำกกำรลดลงของงบประมำณในสื่อหลกัประเภทสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ      
สือ่หนงัสอืพมิพ ์สือ่นิตยสำร และสือ่อนิเตอรเ์น็ต  ซึง่เป็นผลกระทบมำจำกก ำลงัซือ้ทีช่ะลอตวัลง 
ทัง้นี้สือ่ทีย่งัมคีวำมแขง็แกร่งและสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงอย่ำงต่อเนื่องคอืสื่อนอกบำ้น สื่อในหำ้ง 
(In-store) สือ่เคลื่อนที ่(Transit) และสือ่นอกบำ้นทีม่กีำรเตบิโตสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงระยะเวลำ
เดยีวกนักบัปีทีผ่่ำนมำ  

โดยกำรเติบโตขึน้ของสื่อเคลื่อนที่ (Transit) ที่เติบโตถึงระดบั 10%1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 
สะท้อนถึงพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตประจ ำวันที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมของคนในสงัคมไทย        
กำรเปลีย่นวถิชีวีติจำกกำรใชเ้วลำพกัผ่อนอำศยัภำยในบำ้นเริม่น้อยลง แต่กำรใชเ้วลำภำยนอก
บ้ำนกลบัสูงมำกขึน้ โดยเฉพำะกำรใช้เวลำจ ำนวนมำกไปกบักำรเดนิทำง ซึ่งกำรปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชำชนเป็นปัจจยัส ำคัญที่ท ำให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจปรับเปลี่ยนกำรใช้สื่อ
โฆษณำให้สอดคล้องกบักำรใช้ชวีติประจ ำวนัของผู้บรโิภคที่นิยมใช้สื่อโฆษณำภำยนอกบ้ำน 
โดยเฉพำะสื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน ทัง้นี้ในกลุ่มสื่อเคลื่อนที่จะมีควำมแตกต่ำงกัน       
ในลกัษณะของกลุ่มเป้ำหมำย เสน้ทำง และจ ำนวนผู้ใช้บรกิำร อำท ิสื่อรถไฟฟ้ำ MRT BTS      
สื่อสนำมบนิ และสื่อรถประจ ำทำง เป็นต้น ดงันัน้งบประมำณกำรซื้อสื่อในแต่ละประเภทจงึมี
ควำมแตกต่ำงกนัตำมวตัถุประสงค์ของเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร ปัจจุบนักำรใช้บริกำรระบบ
ขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ำมอีตัรำกำรเติบโตของผู้โดยสำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึผูโ้ดยสำร  
ในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ประกอบกบันโยบำยส่งเสรมิสนับสนุนกำรเดนิทำงด้วยระบบรถไฟฟ้ำ
ของภำครฐัที่เปิดให้บริกำรระบบรถไฟฟ้ำไปแล้ว คือรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง อีกทัง้สำยสนี ้ำเงิน    
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ส่วนต่อขยำยที่จะมำเชื่อมต่อกับเส้นทำงปัจจุบนัในอนำคต ซึ่งจะส่งผลให้จ ำนวนผู้โดยสำร
รถไฟฟ้ำ MRT มีจ ำนวนมำกขึ้นตำมไปด้วย และส่งผลเชิงบวกต่อกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำ
ประชำสมัพนัธใ์นอนำคต 

 แหล่งทีม่ำ :1 ผลส ำรวจอตุสำหกรรมสื่อของ The Nielsen Company (US),LLC. 

พืน้ทีใ่หเ้ช่ำและบรกิำร 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และแตกต่ำงกนัตำมแต่ละกลุ่มผูบ้รโิภคนัน้ 
ผูค้ำ้ปลกีจ ำเป็นตอ้งปรบัตวัอยู่ตลอดเวลำเพื่อเขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ โดยในปัจจุบนั
สงัคมไทยเริม่มกีำรพฒันำเป็นสงัคมเมอืงอย่ำงต่อเนื่อง ควำมแออดัและปัญหำกำรจรำจรตดิขดั 
ต่ำงเป็นผลใหพ้ฤตกิรรมกำรใชช้วีติและควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคหนัมำใหค้วำมส ำคญักบัควำม
สะดวกสบำยและควำมรวดเรว็ โดยนิยมซื้ออำหำรส ำเร็จรูป และซื้อสนิค้ำขนำดใหญ่น้อยลง    
หนัมำเพิม่ควำมถีใ่นกำรซือ้ใหม้ำกขึน้แทน ดงันัน้ธุรกจิคำ้ปลกีจงึต้องปรบัตวัและพฒันำรูปแบบ
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยให้สอดคล้องกับกำรใช้ชีวิตของประชำชน หรือสอดแทรกไปกับ
พฤตกิรรมกำรเดนิทำงของคนในสงัคมเมอืง อย่ำงเช่นกำรใหบ้รกิำรรำ้นคำ้ปลกีในสถำนีรถไฟฟ้ำ 
หรอืกำรใหบ้รกิำรร้ำนสะดวกซือ้รมิเสน้ทำงถนน ในลกัษณะ Grab and Go ที่มคีวำมสะดวก 
รวดเรว็ในกำรจบัจ่ำยของผูบ้รโิภคมำกขึน้ เพื่อเป็นกำรเพิม่ช่องกำรจดัจ ำหน่ำยทีเ่ขำ้ถงึผูบ้รโิภค
โดยตรง และสำมำรถเพิม่ยอดขำยใหก้บัธุรกจิคำ้ปลกีได ้ 

นอกจำกนี้ จำกพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงหนัมำสนใจชอ้ปออนไลน์ (on-line shopping) 
ส่งผลถึงกลุ่มสินค้ำและบริกำรบำงประเภทที่จะลดอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ลงได้ อย่ำงไรก็ตำม      
พื้นที่ค้ำปลีกภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ที่อยู่ใกล้กบัศูนย์กลำงธุรกิจ ห้ำงสรรพสนิค้ำ และ    
จุดเชื่อมต่อกำรเดนิทำงระบบขนส่งมวลชน ยงัได้รบัควำมสนใจจำกผู้ประกอบกำรทัง้ขนำด 
SME และ Brand มอีตัรำกำรเช่ำพืน้ทีม่ำกกว่ำ 90% อำท ิพืน้ทีค่ำ้ปลกี สถำนีสุขุมวทิ พระรำม 9 
สวนจตุจกัร เป็นตน้ 

2.3.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.3.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์ 

บริษัทและบริษัทย่อย (BMN) เป็นผู้ด ำเนินกำรธุรกิจเชิงพำณิชย์ของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำย       
สนี ้ำเงนิในกำร 1) จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ 2) ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำใน
สถำนีรถไฟฟ้ำ MRT และ 3) ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

ส ำหรบัในสว่นของทำงพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อย (NECL) ไดใ้หเ้อกชนเช่ำพืน้ทีใ่นเขตทำง
พเิศษเพื่อติดตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ รวมทัง้ให้เช่ำพืน้ที่
รำ้นคำ้บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง และกำรด ำเนินธุรกจิอื่นๆ อำท ิใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทำงพเิศษเพื่อ
ตดิตัง้ระบบกระจำยสญัญำณ 3G เป็นตน้ 

2.3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บริษัทให้กำรใส่ใจดูแลผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมในพื้นที่ชัน้ร้ำนค้ำในระบบรถไฟฟ้ำเช่นกนั   
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชน 
รำยละเอยีดปรำกฏตำมหวัขอ้ 2.2.4.2 
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2.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

1. โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัทางพิเศษศรีรชัด้านทิศเหนือ 
(มุ่งไปทางแจ้งวฒันะ) 

บริษัทได้ลงนำมสญัญำแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำสมัปทำนโครงกำรทำงพิเศษสำยศรรีชั -วงแหวนรอบนอกฯ 
(ฉบบัที่ 2) กบั กทพ. เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 2560 เพื่อกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อมต่อทำงพเิศษสำยศรรีชั -      
วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทำงพิเศษศรีรัชด้ำนทิศเหนือ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 18 เดือน      
มูลค่ำโครงกำร 275 ลำ้นบำท มรีูปแบบเป็นทำงเชื่อมยกระดบัขนำด 1-2 ช่องจรำจร มจีุดเริม่ต้นทำงแยก
ออกจำกพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ฝัง่ขำเข้ำบริเวณต่ำงระดับบำงซื่อบริเวณศูนย์ซ่อมบ ำรุง
รถไฟฟ้ำชำนเมือง (EMU Depot) เลี้ยวซ้ำยมุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ และบรรจบกับทำงพิเศษศรีรัช          
ขำออกเมืองมุ่งหน้ำแจ้งวัฒนะ ระยะทำงประมำณ 360 เมตร โดยควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2560 อยู่ทีป่ระมำณรอ้ยละ 28.256 เป็นไปตำมแผนงำน คำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2561  

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย 

บรษิทัได้เขำ้ท ำสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย (ช่วงสถำนีหวัล ำโพง-สถำนี     
หลกัสอง และสถำนีบำงซื่อ-สถำนีท่ำพระ) กบั รฟม. เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2560 ระยะเวลำ 33 ปี มูลค่ำ
โครงกำร 22,036 ลำ้นบำท ในรูปแบบ PPP Net Cost แบ่งกำรด ำเนินงำนช่วงกำรจดัหำและตดิตัง้อุปกรณ์
งำนระบบเพื่อเปิดให้บรกิำรออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 สถำนีบำงซื่อ-สถำนีเตำปูน ได้เปิดให้บรกิำร      
เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2560 ช่วงที ่2 สถำนีหวัล ำโพง-สถำนีหลกัสอง ภำยในเดอืนกนัยำยน 2562 ช่วงที ่3 
สถำนีเตำปูน-สถำนีท่ำพระ ภำยในเดอืนมนีำคม 2563 โดยมรีะยะทำงทัง้สิน้ 27 กโิลเมตร และมสีถำนี
ทัง้หมด 20 สถำน ีโดยบรษิทัมสีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำรและสทิธใินกำรพฒันำเชงิพำณิชยต์ลอดอำยุสมัปทำน 

 
 


