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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็น 1) ผูร้บัสมัปทานในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ คอื ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
และทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) และก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2559 2) ผูร้บัสมัปทานการ
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าระบบขนสง่มวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึง่คาดว่า
จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2559 และ 3) ด าเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้สมัปทานที่เกี่ยวข้อง           
โดยปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อย มโีครงสรา้งรายไดด้งัต่อไปนี้ 

 
ด าเนิน 
การโดย 

ร้อยละ 
การถือ
หุ้นของ
บริษทั 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2558 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2557 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2556 

โครงสร้างรายได้รวม  
(เสมือนควบบริษทั) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธรุกิจก่อสร้างและบริหาร
ทางพิเศษ 

  8,815 67.3% 8,485 71.4% 8,040 58.1% 

รายไดค้่าผ่านทาง บรษิทั  7,606 58.0% 7,352 61.9% 6,990 50.5% 
รายไดค้่าผ่านทาง บรษิทัย่อย 99.99 (1) 1,209 9.2% 1,133 9.5% 1,050 7.6% 

รายได้จากธุร กิจบริหารจัดการ
โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้า 

  
2,374 18.1% 2,248 18.9% 2,106 15.2% 

รายไดค้่าโดยสาร บรษิทั  2,374 18.1% 2,248 18.9% 2,106 15.2% 
รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   549 4.2% 501 4.2% 451 3.3% 

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณชิย์ บรษิทั  81 0.6% 285 2.4% 256 1.8% 
รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณชิย์ บรษิทัย่อย 65.19 468 3.6% 216 1.8% 195 1.4% 

ก าไรจากเงินลงทุน (2)   1,298 9.9% 537 4.5% 309 2.2% 

รายได้อ่ืน (3)   69 0.5% 113 1.0% 2,944  (4) 21.3% 

รวมรายได้   13,105 100% 11,884 100% 13,850 100% 

หมายเหตุ :  (1)  บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ NECL เพิม่เตมิในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน 
NECL เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 53.33 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน  

 (2)  ก าไรจากเงนิลงทุนประกอบดว้ย ก าไรจากการขายเงนิลงทุนใน BMCL TTW และ CKP  
 (3)  รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน และรายไดเ้งนิชดเชยความเสยีหาย

จากอุทกภยั 
 (4) รวมก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน จ านวน 2,808 ลา้นบาท 

 

2.1 ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

2.1.1 ลกัษณะบริการ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื NECL เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ ซึง่ไดแ้ก่ ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วน
ขัน้ที ่2) ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2)  

ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) เป็นโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทยทีเ่กดิ
จากความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชน ซึง่จะช่วยลดปัญหาการจราจรทีค่บัคัง่ในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล เป็นโครงการในลกัษณะ Build Transfer and Operate (BTO) คอื บรษิทั (เดมิคอื 
BECL) เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ที่ 2) ซึ่ง
ประกอบด้วยทางพิเศษ 4 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท - 
บางโคล่) สว่นซ ี(รชัดาภเิษก-แจง้วฒันะ) และส่วนด ี(พระราม 9-ศรนีครนิทร)์ ระยะทางทัง้สิน้ 38.5 
กโิลเมตร ทัง้น้ี กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ในทางพเิศษศรรีชัจะ
ตกเป็นของ กทพ. โดย กทพ. ลงทุนก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที่  1) 
ระยะทาง 27.1 กโิลเมตร ซึ่งบรษิทัรบัมาซึง่สทิธใินการเขา้บรหิารทางพเิศษศรรีชั และมสีทิธไิดร้บั
ส่วนแบ่งรายได้จากค่าผ่านทางของทัง้ทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั ตามสดัส่วนที่
ก าหนดไว้ในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่ 
1 มนีาคม 2533 และสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนด ีซึ่งมรีะยะเวลา
สมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2540 

2) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

บรษิทัรบัมาซึง่สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสรา้งบรหิารจดัการใหบ้รกิาร และบ ารุงรกัษา
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยมหีน้าทีใ่นการออกแบบและ
ก่อสร้าง จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในการบริหารจดัการ 
ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษรวมทัง้การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง เพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรายได้
ค่าผ่านทางและรายได้อื่นๆ (ถ้าม)ี โดยมแีนวเสน้ทางเริม่ต้นทีถ่นนกาญจนาภเิษก และเชื่อมต่อกบั
ทางพเิศษศรรีชับรเิวณดา้นเหนือของสถานีขนส่งหมอชติ 2 ระยะทาง 16.7 กโิลเมตร ทัง้นี้ บรษิัท
เป็นผู้รบัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมด และแบ่งผลตอบแทนหรือให้
ประโยชน์แก่ กทพ. ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วันที ่ 
15 ธนัวาคม 2555 และระยะเวลาก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืนนบัจากวนัดงักล่าว  

3) ทางพิเศษอดุรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกรด็)  

บรษิัทถือหุ้นใน NECL ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารโครงการทางพเิศษอุดรรถัยา ซึ่งมี
เส้นทางที่เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรชัที่ถนนแจ้งวฒันะ และสิ้นสุดที่อ าเภอบางปะอิน จงัหวัด
พระนครศรอียุธยา มรีะยะทางรวมประมาณ 32 กโิลเมตร โครงการนี้เป็นโครงการในลกัษณะ Build 
Transfer and Operate (BTO) เช่นเดยีวกบัทางพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผู้ลงทุนในการ
ออกแบบก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา โดยกรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
หรอืใชป้ระโยชน์ในทางพเิศษจะตกเป็นของ กทพ. และ กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแลว้
สง่มอบรายไดค้่าผ่านทางให ้NECL ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซึง่มรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจาก
วนัที ่27 กนัยายน 2539 

 

 

 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 

 

2-3 

รายละเอยีดของเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมโยงระบบทางพเิศษสว่นต่างๆ ดงันี้ 
ระบบทางพเิศษ ระยะทาง 

(กโิลเมตร) 
ก่อสรา้งและบรหิารงานโดย 

1.  ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1)  
    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

27.1 กทพ. 

2.  ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
    2.1 ส่วนในเมอืง (ประชาชืน่-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 
    2.2 ส่วนนอกเมอืง (ประชาชืน่-แจง้วฒันะ และ 
 อโศก-ศรนีครนิทร)์ 

38.5 บรษิทั   

3.  ทางพเิศษอุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็) 32.0 NECL   
4.  ทางพเิศษอุตราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ 28.0 บมจ. ทางยกระดบัดอนเมอืง  

5.  ทางพเิศษฉลองรชัรวมส่วนต่อขยาย (รามอนิทรา-อาจณรงค ์
และรามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

42.4 กทพ. 

6.  ทางพเิศษบรูพาวถิ ี(บางนา-ชลบุร)ี 56.7 กทพ. 

7.  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวสัดิ)์ และทางหลวง
หมายเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บางขนุเทยีน) รวมทางเชื่อมต่อ
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

42.3 กทพ. 

8. ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
(โครงการอยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง) 

16.7 บรษิทั  

รวมระยะทางทัง้ส้ิน 283.7  

2.1.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.1.2.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(1)  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ใช้ทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั คอื ผู้ใช้ทางที่
มุ่งหวงัความสะดวกและรวดเรว็ในการเดนิทาง ต้องการร่นระยะทางในการเดนิทางไปยงั
จุดหมาย รวมทัง้ตอ้งการหลกีเลีย่งปัญหาการจราจรตามเสน้ทางปกตทิีก่ารจราจรตดิขดัใน
พืน้ทีข่องกรุงเทพและปรมิณฑล โดยสามารถจ าแนกลูกคา้ซึง่เป็นผูใ้ชท้างตามประเภทของ
รถทีใ่ชท้างพเิศษ ไดแ้ก่ ประเภทรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ลอ้ และรถมากกว่า 10 ลอ้ โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 มสีดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 97.90  รอ้ยละ 1.85 และรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั 
ทัง้นี้ปรมิาณจราจรตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  ทีใ่ช้ทางพเิศษ
สามารถจ าแนกตามพืน้ทีไ่ดด้งันี้ 

ระบบทางพเิศษ ปรมิาณจราจรเฉลีย่ 
(เทีย่ว/วนั) 

สดัสว่น % 

1. ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1) (1) 
    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

375,087 
 

21.96 
 

2. ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
2.1 สว่นในเมอืง (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 

   2.2 สว่นนอกเมอืง (ประชาชื่น-แจง้วฒันะ และอโศก-ศรนีครนิทร)์ 

 
323,116 
368,544 

 
18.91 
21.57 

3. ทางพเิศษอุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็) 75,078  4.40 

4. ทางพเิศษฉลองรชั (รามอนิทรา-อาจณรงค์ และ 
รามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร) (1) 

200,578 
 

11.74 
 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 

 

2-4 

ระบบทางพเิศษ ปรมิาณจราจรเฉลีย่ 
(เทีย่ว/วนั) 

สดัสว่น % 

5. ทางพเิศษบูรพาวถิ ี(บางนา-ชลบุร)ี (1) 139,775 8.18 
6. ทางพเิศษกาญจนาภเิษก (บางพลี-สขุสวสัดิ)์ (1)  
 และทางหลวงหมายเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บางขนุเทยีน) 

226,189 
 

13.24 
 

รวมปรมิาณจราจรทัง้สิน้ 1,708,367 100.00 
  

หมายเหตุ  :  (1)  แหล่งขอ้มลู กทพ.   

เน่ืองจากการใหบ้รกิารทางพเิศษจดัเป็นการใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคต่อประชาชนผูใ้ชท้างทีต่้องการ
ความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในการเดนิทาง ซึ่งถอืเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบทางพเิศษ 
กลุ่มลกูคา้จงึมกีารกระจายตวัตามจดุหมายการเดนิทาง ทีพ่กัอาศยั สถานทีท่ างาน ดงันัน้รายไดข้องระบบ
ทางพเิศษจงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพเิศษแต่อย่างใด 

 

2.1.2.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

กลยุทธท์างการตลาด 

จุดเด่นทางการตลาด คอื การให้บรกิารทางพเิศษศรรีชัมุ่งเน้นทีจ่ะสนองตอบความต้องการใน
การเดนิทางผ่านเครอืข่ายทางพเิศษที่เชื่อมต่อและครอบคลุมพื้นที่ใจกลางย่านธุรกจิหลกัของ
กรุงเทพฯ ทัง้การเดินทางจากทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช รวมทัง้  
ทางพเิศษฉลองรชั (รามอนิทรา-อาจณรงค)์ มเีครอืขา่ยทีค่รอบคลุมพืน้ทีจ่ากทศิเหนือจรดทศิใต้ 
และจากทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผูใ้ชท้างสามารถใชท้างพเิศษเชื่อมต่อกบั
ทางพเิศษบูรพาวถิี (บางนา-ชลบุร)ี ทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษฉลองรชั ท าให้
เครือข่ายระบบทางพิเศษสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปถึง 
ทีห่มายไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่าการใชถ้นนพืน้ราบ 

จุดดอ้ยทางการตลาด คอื ขอ้จ ากดัทางด้านกายภาพท าใหไ้ม่สามารถระบายรถบรเิวณทางลง
ทางพเิศษในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรบนถนนพื้นราบอนัเป็นปัจจยัที่มี
ความไม่แน่นอนทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารประสานงานกบัต ารวจ
จราจรของสถานีต ารวจพื้นราบ รวมทัง้การเชื่อมต่อสญัญาณภาพจากกล้อง CCTV บน 
ทางพิเศษไปยงัป้อมต ารวจพื้นราบ เพื่อช่วยระบายจราจรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความ
คล่องตัวของการจราจรในระบบด้วยการปรับปรุงจุดขึ้น -ลงต่างๆ ท าให้ผู้ใช้ทางสามารถ
ประหยดัเวลา และผู้ใช้ทางได้รบัความสะดวกสบายเพิม่ขึน้ มคีุณภาพชีวติในการเดนิทางใน
เมืองหลวงที่ดีกว่าเดิม ท าให้ผู้ใช้ทางได้เหน็ถึงประโยชน์ที่ได้รบัมากกว่าการค านึงถึงปัจ จยั
ทางดา้นราคา 

ในการนี้ เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2557 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารด่านอโศก 3 ส่วนต่อขยาย ซึง่เป็น
ทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี (อโศก-ศรนีครินทร์) กบัถนนจตุรทิศ ช่วง ค ท าให้ด่าน   
อโศก 3 มชี่องเกบ็ค่าผ่านทางเพิม่อกีจ านวน 4 ช่องทางโดยจะรบัรถจากถนนจตุรทศิ ช่วง ค    
ท าใหส้ามารถบรรเทาปัญหาจราจรและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารถนนจตุทศิทีเ่ดนิทาง
มาจากอนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิถนนศรอียุธยา ถนนราชปรารภ ถนนเพชรบุร ีและถนนดนิแดง ซึง่มี
ปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษศรีรชั สามารถเดินทางต่อไปยัง
สนามบินสุวรรณภูมิ มอเตอร์เวย์ หรือเดินทางต่อเนื่องสู่ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อไปยังถนน
ลาดพรา้วและถนนรามอนิทราไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 
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นอกจากนี้ในส่วนของ กทพ. ได้มกีารปรบัปรุงทางขึน้-ลงทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วน   
ขัน้ที่ 1) กบัทางรถไฟสายเก่าบรเิวณทางแยกต่างระดบัอาจณรงค์ (อาจณรงค์ 3) เพื่อเป็น
ทางเลอืกใหแ้ก่ผูใ้ชท้างพเิศษทีเ่ดนิทางมาจากถนนทางรถไฟสายเก่าและถนนสรรพาวุธใหไ้ดร้บั
ความสะดวกมากขึ้น รวมทัง้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในบรเิวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างด ี     
ซึง่ด่านอาจณรงค ์3 นี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืนตุลาคม 2557  

ในสว่นของกลยทุธท์างการตลาด บรษิทัไดม้กีารด าเนินการ คอื 

1)   เส้นทางพิเศษและโครงข่ายการให้บริการ (Products)  

1. การมโีครงขา่ยการใหบ้รกิารทางพเิศษซึง่ตัง้อยู่บนท าเลทีด่ ีและเชื่อมต่อกบัถนนหลกั
ของเมอืงท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในการเดนิทางของผูใ้ชท้างใหเ้ดนิทาง
ไปยงัจุดหมายไดต้รงตามต้องการ บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงคุณภาพของสายทาง
และคุณภาพของการใหบ้รกิารทีด่ ีบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อความต้องการของลูกคา้
โดยได้น ามาปรบัเป็นกลยุทธ์ส าคญัเพื่อเสรมิศกัยภาพในการรองรบัปรมิาณจราจรที่
หมุนเวยีนในระบบใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  

2. การศกึษาความเหมาะสมเพื่อปรบัปรุงทางขึน้-ลงทางพเิศษเป็นอกีมาตรการทีบ่รษิัท
น ามาเพิม่ความสะดวกสบายในการเดนิทางและรกัษาระดบัคุณภาพทางพเิศษในดา้น
ความปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง  

3. บรษิทัมกีารตดิตามสถติปิรมิาณจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของบรกิาร 
Easy Pass ใหเ้หมาะสมเพื่อปรบัปรุงการใหบ้รกิารและรองรบัจ านวนผูใ้ชท้างพเิศษที่
เพิม่ขึน้ บรษิทัไดเ้พิม่จ านวนช่องบรกิาร Easy Pass บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ
ต่างๆ ในทางพิเศษศรีรชั เพื่อรองรบัปริมาณผู้ใช้บตัร Easy Pass ที่เพิม่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทได้ด าเนินการปรบัย้ายต าแหน่งช่องทาง Easy Pass เพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิาร Easy Pass เขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวกและปลอดภยัมากขึน้ และลดการตดั
กระแสจราจรระหว่างช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด และช่องทาง Easy Pass ซึ่ง
บรรเทาปัญหาการจราจรคบัคัง่บรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 

4. การศกึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization)   
ทีจ่ะขยายตวัในอนาคตโดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนการศกึษาพฤตกิรรม
การเดนิทางของผู้ใช้ทาง จดัเป็นการเตรยีมพร้อมเพื่อรองรบัการขยายขอบข่ายการ
ให้บรกิารทางพเิศษ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ตอบรบักบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชท้างในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี

5. บรษิทัไดม้กีารเพิม่ช่องทางการสือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบัการจราจรผ่านป้ายจราจรอจัฉรยิะ 
(Smart Traffic) และป้ายสลบัขอ้ความ (VMS) เพื่อใหผู้ใ้ชท้างทราบถงึสภาพจราจรบน
ระบบทางพเิศษตลอดจนการแนะน าการเดนิทางบนเสน้ทางพเิศษให้สะดวกรวดเรว็
มากยิง่ขึน้ 

6. บรษิัทได้ด าเนินการปรบัปรุงป้ายแนะน าการใช้ทางพเิศษบนถนนพื้นราบ  ทัง้ที่เป็น
ถนนสายหลกัและถนนซอยในกรุงเทพและปรมิณฑลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชท้างและเพิม่ความมัน่ใจในการเขา้ใชท้างพเิศษ โดยบรษิทัจะเน้นการให้
ขอ้มูลสถานทีส่ าคญัในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทางขึน้-ลงทางพเิศษส่วนต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์และสื่อประชาสมัพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ทางได้รบัความสะดวก
รวดเรว็ในการเดนิทาง  
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2)   อตัราค่าผา่นทาง (Price) 

1. การก าหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ได้มีการตกลงและก าหนดอัตราค่าผ่านทาง
ตลอดจนวธิกีารพจิารณาการค านวณปรบัอตัราค่าผ่านทางใหม่ไว้ในสญัญาโครงการ
เป็นการล่วงหน้า ซึง่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราทีไ่ดม้คีวามเหน็ชอบร่วมกนัว่าเป็นอตัราที่
เหมาะสมตามผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ กล่าวคอื
สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ- 
ปากเกรด็ไดก้ าหนดใหม้กีารพจิารณาปรบัอตัราค่าผา่นทางใหมเ่ป็นประจ าทุก 5 ปี โดย
อา้งองิตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผูบ้รโิภคกรุงเทพฯ ทีไ่ดม้กีารออกประกาศ
โดยกระทรวงพาณชิย ์ซึง่การค านวณดงักล่าวเป็นการค านวณเพื่อรกัษามูลค่าทีแ่ทจ้รงิ
ของอตัราค่าผ่านทางตามระยะเวลาทีก่ าหนดของสญัญา 

2. บรษิทัไดม้อบสว่นลดค่าผ่านทางใหก้บัผูใ้ชท้างอย่างต่อเนื่องในบางเสน้ทาง โดยมกีาร
ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุเป็นคราวๆ ไป เพื่อดงึดดูใหผู้ใ้ชท้างหนัมาใชท้างพเิศษมากขึน้ 
โดยเฉพาะเสน้ทางทีม่จีุดเชื่อมต่อระหว่างระบบทางพเิศษ เช่น บรเิวณด่านอาจณรงค ์1 
(จากทางพเิศษฉลองรชัมุ่งหน้าเขา้ทางพเิศษเฉลมิมหานคร บรเิวณบางนา) และด่าน
เมอืงทองธานีของทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่บรษิทัร่วมกบั กทพ. ได้ใหส้่วนลดมาอย่าง
ต่อเนื่อง และขยายเวลาการใหส้ว่นลดจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559   

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

ปริมาณจราจรในระบบทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขัน้ที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช       
(ทางด่วนขัน้ที ่2) และทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) ทีเ่กดิขึน้ในปี 
2558 สามารถจ าแนกตามสดัสว่นพืน้ทีเ่ขตในเมอืงและนอกเมอืงเท่ากบั 61 : 39 

กราฟปรมิาณจราจรเฉลีย่รายวนั จ าแนกในเขตเมอืง และนอกเขตเมอืง 
(ระบบทางด่วนขัน้ที ่1 ทางด่วนขัน้ที ่2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) 

 
 

1. การช าระค่าผ่านทางพเิศษ 

1.1  ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชัสามารถเลอืกใชบ้รกิาร
ทางพิ เศษ  ณ จุ ดขึ้น -ลงทางพิ เศษ ต่า งๆ  ซึ่ ง ครอบค ลุมพื้ นที่ ส าคัญ 
ในกรุงเทพฯ ตลอดระยะทาง 65.6 กิโลเมตร ทัง้เขตในเมืองและนอกเมือง  
โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษจะต้องช าระเงินค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง  
ณ จุดขึ้นทางพิเศษ ซึ่งมีทัง้หมดจ านวน 48 จุด ซึ่ง เป็นของทางพิเศษ 
เฉลิมมหานครจ านวน 18 จุด (เช่น ด่านดินแดง บางนา ดาวคะนอง สุขุมวิท 
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 ในเมือง นอกเมือง รวม

ปี 2554 658,276 366,317 1,024,593 

ปี 2555 688,139 396,626 1,084,765 

ปี 2556 691,333 408,318 1,099,651 

ปี 2557 682,816 420,746 1,103,562 

ปี 2558 698,203 443,622 1,141,825 
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พระราม 4 ฯลฯ) และทางพเิศษศรรีชัจ านวน 30 จุด (เช่น ด่านอโศก พระราม 9 
ศรีนครินทร์ ยมราช สุรวงศ์ หัวล าโพง คลองประปา ย่านพหลฯ ประชาชื่น 
พระราม 3 ฯลฯ) และผูใ้ชบ้รกิารสามารถช าระค่าผ่านทางได้ 2 วธิ ีคอืช าระดว้ย
เงนิสด หรอืช าระผ่านระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass)   

1.2  ผู้ใช้บริการทางพิเศษอุดรรัถยาที่เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่ด้าน 
ทศิเหนือของกรุงเทพฯ มรีะยะทาง 32 กโิลเมตร ซึง่มดี่านเกบ็ค่าผ่านทางจ านวน 
10 จุด โดยจะต้องช าระเงินค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดทางขึ้นส าหรับ 
ขาเขา้เมอืง และ ณ จุดทางลงส าหรบัขาออกนอกเมอืง ซึง่มทีางขึน้จ านวน 5 จุด 
ทางลงจ านวน 5 จุด และผู้ใช้บริการจะต้องช าระเงนิค่าผ่านทางด้วยเงนิสด
เท่านัน้ 

2. การใหบ้รกิารระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

บรษิัทได้ร่วมกบั กทพ. ในการน าระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัิมาใช้ในการจดัเก็บ 
ค่าผ่านทาง เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชท้างเพิม่ความสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิาพ
ในการช าระค่าผ่านทางบรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตลอดจน
รองรบัปรมิาณจราจรทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 

4) กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ ์(Promotion) 

บริษัทจดัให้มสี่วนลดค่าผ่านทางในบางเสน้ทางและมกี าหนดเวลาสิน้สุด  เพื่อส่งเสรมิให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหนัมาใชบ้รกิารทางพเิศษอย่างสม ่าเสมอจนเกดิความเคยชนิและเป็น
ลูกค้าประจ าในที่สุด โดยในปี 2558 บริษัทยงัคงให้ส่วนลด ณ จุดเชื่อมต่อจากทางพเิศษ
ฉลองรัชมายังทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านอาจณรงค์  1 เฉพาะไปบางนา รวมถึง 
ทางพิเศษอุดรรัถยาของบริษัทย่อย ยังให้ส่วนลดแก่ผู้ที่ใช้บริการที่ด่านเมืองทองธานี 
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น วนัสงกรานต์และวนัขึน้ปีใหม่ บรษิัทได้ร่วมมอืกบั 
กทพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทางพิเศษให้กับผู้ใช้ทางด้วยการแจกของที่ระลึกแก่ 
ผูใ้ชท้างพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้จีุดใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้างเพื่อสรา้งความรูส้กึผูกพนัใหก้บัลูกคา้
ภายใตแ้นวคดิทีว่่าเราพรอ้มสง่มอบความสขุดว้ยบรกิารทีด่ใีหก้บัลกูคา้ตลอดสายทาง 

บริษัทในฐานะเอกชนผู้ให้บริการทางพิเศษได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐด้วยการ  
ร่วมรณรงค์ “โทรไม่ขบั” และ “เมาไม่ขบั” ผ่านกจิกรรมการขบัขีป่ลอดภยั ตลอดจนการใช้
พลงังานเพื่อการเดนิทางอย่างคุ้มค่า บรษิัทได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มลูกค้า
เป้าหมายมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสะดวก รวดเรว็ ประหยดั และปลอดภัย 
ในการใช้บริการทางพิเศษให้ทราบถึงบริการที่มีคุณภาพบนทางพิเศษ และให้ทราบถึง
กจิกรรมส่งเสรมิการใช้บรกิารต่างๆ ของบรษิัท อาท ิการจดักจิกรรมพเิศษให้กบัผู้ใช้ทาง 
ทีเ่ป็นผูโ้ชคด ีการใหส้ว่นลดค่าผ่านทาง รวมถงึการต่อเชื่อมทางพเิศษกบัเสน้ทางต่างๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้าง 

ส าหรบัสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่บรษิัทใช้เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
ประกอบด้วย สื่อสารคดีวิทยุ-โทรทศัน์ สปอตวิทยุ เอกสารแผ่นปลิว ป้ายสลบัข้อความ 
(VMS) เว็บไซต์ www.bemplc.co.th ตลอดจนการสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 
(www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) รวมทัง้การจดัท าวารสารศรรีชัราย 
2 เดอืน เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหว่างบรษิทักบัผูใ้ชท้าง รวมทัง้

http://www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro
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เสรมิสรา้งความรู้ ความพงึพอใจ และยงัเป็นการจูงใจให้ลูกค้าใหม่เขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
อกีทัง้ยงัมกีารด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่องตลอดปี จดัเป็นการสรา้งความเขา้ใจที่
ดทีัง้ต่อลกูคา้และสงัคม 

 

2.1.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ในปี 2558 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวในทุกภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมรถยนต ์แมว้่ายอดขายรถยนตโ์ดยรวมจะลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2557 
แต่หากพจิารณาเฉพาะตวัเลขเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2558 พบว่ายอดขายรถยนต์เพิม่ขึน้ 
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นการเตบิโตครัง้แรกในรอบ 31 เดอืน เนื่องจากมี
การเปิดตวัรถยนต์ใหม่ มขีอ้เสนอพเิศษ ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อรถยนต์ก่อนทีจ่ะมกีารปรบั
ราคาขึ้นตามโครงสร้างภาษีสรรพสามติใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
อย่างไรกต็ามภาพรวมยอดขายรถยนต์ในปี 2558 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2557 ซึง่ส่งผลต่อการ
เตบิโตของปรมิาณจราจรโดยรวมบนทางพเิศษ ทัง้นี้จากขอ้มลูของกรมการขนสง่ทางบกรายงาน
ว่า ในปี 2558 มปีรมิาณรถจดทะเบยีนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 388,057 คนั ต ่ากว่าในช่วง
เดยีวกนัของปี 2557 ที่มปีรมิาณรถจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 425,033 คนั โดยมปีรมิาณรถจด
ทะเบยีนสะสมในเขตกรุงเทพฯ ณ สิน้ปี 2558 รวมทัง้สิน้ 5,536,477  คนั และแมว้่าการเพิม่ขึน้
ของรถยนต์จดทะเบยีนใหม่ปีนี้จะน้อยกว่าปีก่อน แต่เมื่อเทยีบกบัถนนในกรุงเทพฯ ที่มคีวาม
ยาวเพยีง 5,400-5,500 กโิลเมตร แลว้ส่งผลให้ความสามารถในการรองรบัปรมิาณรถในเขต
กรุงเทพฯ ลดลง 

ดา้นการแขง่ขนัทางออ้มจากการเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะนัน้ ในปัจจุบนัมรีะบบขนส่ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้าทัง้จากของกรุงเทพฯ (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดินของ รฟม. ที่ได้เปิด
ด าเนินการนัน้ มิได้ส่งผลกระทบท าให้ปรมิาณรถที่ใช้ทางพเิศษลดลงแต่อย่างใด เหตุเพราะ
ลกูคา้สว่นใหญ่ของรถไฟฟ้าเป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิารของระบบขนสง่สาธารณะอยู่ก่อนแลว้ ซึง่เป็นลูกคา้
คนละกลุ่มกบัลกูคา้ของระบบทางพเิศษ 

 

2.1.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.1.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

กทพ. เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครฐัทีร่บัผดิชอบในการก่อสรา้งทางพเิศษ ส าหรบัใหบ้รกิารต่อ
การสญัจรของรถยนต์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทัง้การบรรเทาปัญหา
การจราจร โดย กทพ. เชญิชวนใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมจดัท าขอ้เสนอการลงทุน บรษิทัจงึท าการศกึษา
ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และเข้ายื่นข้อเสนอขอลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่มี
ผลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมาะสม 

โครงการทางพเิศษภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 สญัญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกรด็ สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ส่วนด ีและสญัญา
สมัปทานการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็น
โครงการในลกัษณะ BTO ซึง่สาระส าคญัของสญัญา คอื กทพ. ก าหนดรูปแบบ (Characteristic) 
สายทาง พืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นการก่อสรา้ง และท าการเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบใหบ้รษิทัท าการก่อสรา้ง
ในเวลาทีก่ าหนดตามสญัญา จากนัน้บรษิทัจะท าการก่อสรา้งตามแบบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก กทพ. 
ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งของวศิวกรของ กทพ. วศิวกรอสิระและผูต้รวจแบบอสิระ 
เมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ วศิวกรอสิระจะท าการตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองความเสรจ็สมบูรณ์ 
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แสดงว่างานก่อสรา้งเสรจ็สิน้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดพรอ้มเปิดใหบ้รกิาร และบรษิทัมสีทิธไิดร้บั
ค่าผ่านทางตามเงื่อนไขสญัญาได ้โดยในการก่อสรา้งทีผ่่านมา บรษิทัไดว้่าจา้งผูจ้ดัการโครงการ
เป็นผูท้ าการก่อสรา้งและบรหิารโครงการทางพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เนื่องจาก
โครงการก่อสรา้งทางพเิศษเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเกดิปัญหาในเรื่อง Cost Overrun และ
ปัญหาการก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ทนัเวลา การจา้งในลกัษณะ Lump Sum Turnkey จะเป็นการ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวได้ และในการว่าจ้างผู้บริหารโครงการ บริษัทคดัเลือกผู้มีความ
ช านาญ และมปีระสบการณ์มาท าหน้าทีผู่จ้ดัการโครงการและผูท้ าการก่อสรา้ง เพื่อผลส าเรจ็ของ
งานทีม่คีุณภาพในเวลาทีก่ าหนด 

ส าหรบัโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งบรษิทั และ กทพ. 
ไดล้งนามสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิาร และบ ารุงรกัษา
โครงการเมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2555 มรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัแต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 
ถงึวนัที ่14 ธนัวาคม 2585 โดยมรีะยะเวลาในการก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืน กทพ. เป็นผูก้ าหนด
สายทางพื้นที่ทีจ่ะใชใ้นการก่อสรา้ง และท าการเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบให้บรษิัทภายในเวลาที่
ก าหนด โดยบรษิัทมีหน้าที่ออกแบบและท าการก่อสร้างตามแบบที่ได้รบัอนุมตัิจาก กทพ. 
ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งของวศิวกรของ กทพ. และวศิวกรอสิระ ซึง่วศิวกรอสิระ
จะท าการตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองความเสร็จสมบูรณ์ เมื่องานก่อสร้างเสร็จสิ้นตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดพรอ้มเปิดให้บรกิาร โดยบรษิัทได้ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ซึ่งเป็นผูม้คีวาม
ช านาญ และมปีระสบการณ์ในการก่อสร้างและบรหิารโครงการทางพเิศษทุกสายทางที่บรษิัท
ไดร้บัสมัปทานมาท าหน้าทีผู่จ้ดัการโครงการและผูท้ าการก่อสรา้งและบรหิารโครงการทางพเิศษ
ในลกัษณะ Lump Sum Turnkey  

ตามสญัญาสมัปทานโครงการน้ี บรษิทัมสีทิธใินการบรหิารจดัการ และใหบ้รกิาร ไดแ้ก่การเรยีก
เกบ็ค่าผ่านทาง การกู้ภยั และการบ ารุงรกัษา โดยบริษัทมสีทิธทิี่จะได้รบัค่าผ่านทางทัง้หมด
ตลอดระยะเวลาสมัปทาน 

2.1.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั (เดมิคอื BECL) และบรษิทัย่อยไดด้ าเนินกจิการธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งบรษิัทจะยดึถือแนวทางปฏบิตัิของ BECL 
และบรษิทัย่อย เพื่อน ามาปฏบิตัสิบืต่อไป ทัง้นี้ แนวปฏบิตัใินการด าเนินกจิการธุรกจิก่อสรา้ง
และบรหิารทางพเิศษโดยค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของ BECL และบรษิทัย่อยดงักล่าว 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ตัง้แต่ช่วงการด าเนินการก่อสรา้งทางพเิศษ BECL และบรษิทัย่อยปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
มลภาวะตามมาตรฐานขอ้บงัคบัทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิละกฎหมาย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา ทัง้นี้ BECL และบรษิทัย่อยไดใ้ชม้าตรการรวมถงึ
วธิกีารต่างๆ ในการปฏบิตัอิย่างเหมาะสม ส าหรบัการก่อสรา้งในเขตเมอืงทีม่ปีระชาชนอาศยัอยู่
มาก โดยน าเทคนิคการก่อสรา้งแบบ Segmental Box Girder มาใช ้ท าให้ BECL สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ส ัน้กว่าการก่อสร้างโดยวิธกีารอื่นที่ใช้กนัอยู่
ทัว่ไปในขณะนัน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมรอบขา้ง และมผีลกระทบต่อปรมิาณจราจร
บนพื้นล่างให้น้อยที่สุดในช่วงระหว่างงานก่อสร้าง และ  BECL ไม่เคยมปีระวตัิการกระท า
ความผดิทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มแต่อย่างใด 

ในการบรหิารโครงการระบบทางพเิศษ BECL ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอ
คุณภาพชวีติของพนักงาน ผูใ้ชบ้รกิารและสงัคมบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ นอกจากนี้ตัง้แต่ปี 
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2551 BECL ได้มกีารปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในเพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนด
ดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัการขอใบรบัรองการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 ในการนี้ 
BECL ได้รบัการรบัรองจากบริษัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2551 และมกีารตรวจต่ออายุใบรบัรองการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยมคีวามมุ่งมัน่ใน
การจดัการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน 
และชุมชน 

2. สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
5. เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ในปี 2558 BECL ยงัคงรกัษาไว้ซึ่งระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004  
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมที่ส าคญัต่าง ๆ ที่อาจมโีอกาสเกดิขึน้ 
รวมทัง้ได้เพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยมาตรการบริหารจัดการด้าน
พลงังาน ซึ่ง BECL ไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย BECL ไดจ้ดัท าโครงการศกึษา และท า
โครงการน าร่องใชโ้คมไฟ LED ทดแทนโคมไฟฟ้าส่องสว่างบนทางเดมิระยะทางประมาณ 10 
กโิลเมตร ท าใหส้ามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าลงไดถ้งึรอ้ยละ 15 เทยีบกบัการใชห้ลอดไฟทาง
หลอดโซเดยีมความดนัสูง และไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางท าให้สามารถ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าลงไดถ้งึรอ้ยละ 15  โดยบรษิทัไดเ้ปลีย่นโคมไฟทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้
ทัง้บนทางพเิศษและบรเิวณด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทาง ดงันี้ 

1. เปลี่ยนโคมไฟทางหลอดโซเดียมความดันสูงที่มีประสิทธิภาพดีทดแทนโคมไฟหลอด
โซเดียมความดันสูงเดิมบนทางหลักของทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ บี และซี ระยะทาง
ประมาณ 29 กโิลเมตร ท าใหไ้ดค้วามสว่างมากขึน้ และประหยดัพลงังานไดถ้งึรอ้ยละ 20 
โดยในปี 2559 BECL จะขยายผลไปในทางหลกัของทางพเิศษศรรีชั สว่นด ีและทางขึน้-ลง
ของทางพเิศษศรรีชั  

2.   เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟหลอดไอปรอท หรอืหลอดแสงจนัทรท์ีด่่านเกบ็เงนิ
ค่าผ่านทางทุกด่าน ท าให้สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้ถึงร้อยละ 70 โดยที่ได้
ความสว่างมากกว่าหลอดเดมิ และช่วยลดการใชป้รอท 

ส าหรบัการจดัการดา้นความปลอดภยั BECL มหีน่วยงานวเิคราะหว์ศิวกรรมทีพ่รอ้มดว้ย
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญในด้านวศิวกรรมจราจรและความปลอดภยับนทางพเิศษ 
ท าหน้าทีศ่กึษาผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ โดยมกีารจดัท าแบบจ าลอง Traffic Simulation 
เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบริเวณหน้าด่านเก็บ 
ค่าผ่านทาง พรอ้มทัง้ตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน วเิคราะหจ์ุดเสีย่งอนัตรายบนทาง
พเิศษ ศกึษาคุณสมบตัแิละรปูแบบการตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิความปลอดภยั ทัง้นี้ เพื่อพฒันา
ปรบัปรุงทางพเิศษให้เกดิความปลอดภยัสูงสุดส าหรบัผู้ใช้ทาง รวมทัง้การลดผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดย BECL ไดน้ าผลการศกึษาดงักล่าวมาด าเนินการดงันี้ 

 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 

 

2-11 

(ก) การปรบัปรุงความปลอดภยับนทางพเิศษ โดย BECL ไดท้ าการตรวจสอบและประเมนิ
ความปลอดภยัพื้นที่หวัเกาะทางแยก (Gore Area) และติดตัง้อุปกรณ์เสรมิความ
ปลอดภยั ไดแ้ก่ อุปกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ (Cash Cushion) ถงัรบัแรงปะทะ (Cushion 
Tank) หลกัน าทางชนิดใหต้วั (Flexible Guide Post) ทาพืน้ดว้ยส ีCold Plastic สแีดง 
เพื่อกระตุน้เตอืนถงึจุดอนัตรายทีอ่าจจะเกดิอุบตัเิหตุ 

(ข) การเพิม่ช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) จากอตัราการเติบโตของ
ปรมิาณจราจรในช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัิ (Easy Pass) และหลงัจากที ่กทพ.       
มนีโยบายยกเลกิค่ามดัจ าบตัร Easy Pass ท าใหม้ปีรมิาณการใชร้ะบบเกบ็ค่าผ่านทาง
อตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพิม่ขึน้ ท าใหต้้องมกีารเพิม่ช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัเิพื่อ
รองรบัปรมิาณการจราจรทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชท้างสามารถประหยดัเวลาในการ
เดนิทาง และน ้ามนัเชือ้เพลงิได ้

(ค)  ปรบัช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ทีด่่านอโศก 4 ประชาชื่นขาเขา้ 
และประชาชื่นขาออกใหเ้ป็นช่องทางขวาสดุ เพื่อใหผู้ใ้ชท้างสามารถเขา้ช่องทาง Easy 
Pass ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(ง) การปรบัปรุงแนะน าจราจร ป้ายแนะน าช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพื่อ
แนะน าผู้ใช้ทางพิเศษให้ได้รบัความสะดวกรวดเร็วในการผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง
อตัโนมตั ิ

(จ)  ปรบัปรุงช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ทีด่่านอโศก 1 อโศก 3 และ 
ประชาชื่นขาออก ใหเ้ป็น Fast Lane เพื่อใหร้องรบัการผ่านช่องทางทีเ่รว็ขึน้ ลดการ
ชลอความเรว็ทีช่่องทาง Easy Pass 

นอกจากนี้ BECL ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกบัการจดัใหม้กีารฝึกอบรมพนักงาน
ตลอดจนผูบ้รหิารเพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และทกัษะในการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มตาม
มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 ตลอดจนการจดักจิกรรมปลูก
จติส านึกทัว่ทัง้องค์กร และการด าเนินกจิกรรมด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมร่วมกบัสงัคม
รอบขา้งอกีดว้ย 

2.1.3.3  การประกนัภยั  
กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุม้ครอง 

Property Damage, Machinery 
Breakdown, Business 
Interruption 

500,000,000 เหรยีญสหรฐั สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษศรรีชั 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 

Property Damage, Machinery 
Breakdown, Business 
Interruption 

500,000,000 เหรยีญสหรฐั สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษอุดรรถัยา 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 

Public Liability Insurance 500,000,000 บาท สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษศรรีชั 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 
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กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุม้ครอง 
Public Liability Insurance 500,000,000 บาท สถานทีเ่อาประกนัภยั :  

สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษอุดรรถัยา 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 

 
2.1.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

การก่อสรา้งทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

บรษิัทได้เริม่งานก่อสร้างตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 มรีะยะเวลาก่อสร้างไม่เกนิ 48 เดอืน มูลค่า
โครงการ 25,491 ลา้นบาท โดยความคบืหน้าของโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อยู่ทีป่ระมาณ
รอ้ยละ 85.37 เป็นไปตามแผนงาน คาดว่าจะเปิดใชบ้รกิารไดภ้ายในปี 2559 

2.2 ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บริษัทเป็นผู้รบัสมัปทานการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จ านวน 2 โครงการ จาก รฟม. โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซ่ือ) 
(“โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน”) 
บริษัทด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างสถานีหัวล าโพง -สถานีบางซื่อ 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร รวม 18 สถานี ในรูปแบบ PPP Net Cost (AOT) โดยจะมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว 
ในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึง  
การโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานี และภายใน
ขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 ภายใต้
สญัญาโครงการดงักล่าว บรษิทัมภีาระผูกพนัต้องจ่ายเงนิค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันา
เชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสญัญา ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่วิ่งบริการจ านวน 19 ขบวน  
มรีะยะเวลาใหบ้รกิารทุกวนัโดยไม่มวีนัหยุดตัง้แต่เวลา 06.00 – 24.00 น. 

(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฏ์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-
สถานีเตาปูน) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) สญัญาท่ี 4 
บริษัทด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างสถานีคลองบางไผ่ -สถานีเตาปูน 
ระยะทาง 22 กโิลเมตร รวม 16 สถานี ในรูปแบบสญัญา PPP Gross Cost (ATO) กล่าวคอื รฟม. เป็น 
ผูล้งทุนโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาทัง้หมด และบรษิทัลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บรกิารทีก่ าหนดไวใ้นเงื่อนไขสญัญา 
โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายคนืบรษิทัในลกัษณะค่าจา้งบรหิารการเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุงรกัษา และค่าอุปกรณ์งานระบบ ตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่4 กนัยายน 2556 
ซึง่เป็นวนัทีล่งนามในสญัญา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการ และคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 
2559 โดยมสีถานีเชื่อมต่อโครงการทัง้ 2 โครงการทีส่ถานีเตาปนู 
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โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า 
สายสนี ้าเงนิ 

(สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) 

โครงการรถไฟฟ้า 
สายสมีว่ง 

(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) 
ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Gross Cost 
ระยะเวลาสมัปทาน 25 ปี (2547- 2572) 30 ปี (2556 - 2586) 
จ านวนสถานี 18 สถาน ี

(โครงการรถไฟฟ้าใตด้นิตลอดเสน้ทาง) 
16 สถาน ี

(โครงการรถไฟฟ้ายกระดบัตลอดเสน้ทาง) 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร 22 กโิลเมตร 
อาคารจอดรถ อาคารและลานจอดรถรวม 11 แห่ง อาคารจอดรถ 4 แห่ง 

 

ต่อมาเมื่ อวันที่  28 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการด าเนินการตามมาตรา 16  
แห่ง พรบ.ร่วมทุน โดยการเจรจาตรงกบับรษิัท (เดมิคอื BMCL) ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 ในรูปแบบ PPP Gross Cost ซึง่ รฟม.ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนของ 
พรบ.ร่วมทุน และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืกเอกชนเขา้ร่วมงาน รวมทัง้
เจรจาต่อรองและด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปัจจุบันร่างสญัญาสมัปทานสญัญาที่ 5           
อยู่ระหว่างพจิารณาทบทวนระยะเวลาของสญัญา เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรต่ีอไป  

ซึ่งหากคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบในร่างสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 ดงักล่าวแล้ว บรษิัทจะเป็นผู้ด าเนิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง สญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารระหว่างสถานีเตาปูน-สถานี
บางซื่อ ระยะทาง 1.2 กโิลเมตร รวม 1 สถานี ในรูปแบบสญัญา PPP Gross Cost (ATO) โดยจะมกีาร
ด าเนินการในระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง และในระยะที่ 2 การให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้าและ  
ซ่อมบ ารุง  

2.2.1 ลกัษณะบริการ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า 2 ลกัษณะ คอื รายไดจ้ากการจดัเกบ็ค่าโดยสาร และรายได้
จากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า 

2.2.1.1  รายได้จากการจดัเกบ็ค่าโดยสาร 

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ระหว่างบรษิทั และ รฟม. บรษิทั (เดมิคอื 
BMCL) มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใหบ้รกิารเดนิรถและจดัเกบ็รายไดค้่าโดยสาร และการ
พฒันาเชงิพาณิชยเ์ป็นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2547 ซึง่เป็นวนัที่ รฟม. 
ออกหนังสอืไม่คดัค้านการเริม่ต้นใหบ้รกิารที่ก่อให้เกดิรายได้ โดยบรษิัทมภีาระผูกพนัต้อง
จ่ายเงนิค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่ รฟม. ตามอตัราที่
ระบุในสญัญาสมัปทาน  

บรษิัทจดัเกบ็ค่าโดยสารตามจ านวนสถานีที่ผู้ใช้บรกิารเดนิทาง โดยอตัราค่าโดยสารระบบ
รถไฟฟ้า ณ วนัที่เริม่ให้บรกิารจะเป็นไปตามอตัราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างองิทีใ่ช้บงัคบั คอื 
วนัที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ ทัง้นี้ตามสญัญาสมัปทานได้ก าหนดให้มีการปรบัอตัรา     
ค่าโดยสารทุก 24 เดอืน โดยค านวณบนพืน้ฐานของการเปลีย่นแปลงตามความเป็นจรงิของ
ดชันีราคาผูบ้รโิภคที่ไม่รวมหมวดอาหารของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer 
Price Index) โดยเทยีบจากอตัราค่าโดยสารพืน้ฐานอา้งองิ  

บรษิทัไดป้รบัอตัราค่าโดยสารตามขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทานมาโดยล าดบั อตัราค่าโดยสาร
ทีป่ระกาศใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นอตัราที่ปรบัเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจะใช้จนถึงวนัที ่ 
2 กรกฎาคม 2559 
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2.2.1.2  รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้า  

บรษิทัไดร้บัค่าจา้งบรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าจากสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง สญัญาที ่4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า 
การใหบ้รกิารการเดนิรถ และซ่อมบ ารุงรกัษา (สถานีคลองบางไผ่ -สถานีเตาปูน) ระยะที่ 2 
(ระยะเวลาประมาณ 27 ปี) โดยคาดว่าจะเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดงักล่าวในปี 2559 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีอ่าศยัอยู่รอบเสน้ทางและ
กลุ่มทีม่ไิดอ้าศยัอยู่รอบเสน้ทางแต่มคีวามจ าเป็นตอ้งเดนิทางผา่นหรอืมจีุดหมายปลายทางอยู่ใน
เสน้ทาง และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามวตัถุประสงคก์ารเดนิทาง ดงันี้ 
1. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปท างาน 
2. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปโรงเรยีน/สถานศกึษา 
3. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางท่องเทีย่ว (Tourists) / การพกัผ่อน 
4. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปท ากจิกรรมพเิศษ เช่น การสมัมนา หรอืการประชุม 
5. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางอื่นๆ เช่น การตดิต่อกจิธุระ 

2.2.2.2 นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

(1.1) สรา้งสรรค์รูปแบบการบรกิารเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูโ้ดยสารในการใหบ้รกิาร
เดนิรถไฟฟ้า MRT  

ปัจจุบนัรถไฟฟ้า MRT มเีสน้ทางการเดนิรถเริม่ต้นจากสถานีหวัล าโพง ปลายทางที่
สถานีบางซื่อ ระยะทาง 20 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ  (Central 
Business District-CBD) พืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยั (Residential Area) และมจีุดเชื่อมต่อกบั
ระบบขนส่งมวลชนที่ส าคญัซึ่งมผีลต่อการเพิม่จ านวนผู้โดยสาร อาท ิจุดเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้าสายสเีขยีว (BTS) ทีส่ถานีสวนจตุจกัร สายสแีดง (Airport Rail Link) ที่
สถานีเพชรบุรซีึง่เป็นจุดเชื่อมต่อกบัท่าอากาศยานสุวรณภูม ิและในปี 2559 - 2560 
จะมีจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูน นอกจากนี้ยังมี
จุดเชื่อมต่อกบัสถานีรถไฟหวัล าโพงและบางซื่อ ส าหรบัการเชื่อมต่อทางเดินของ
สถานีกบัอาคาร ปัจจุบนัม ี4 จุด ได้แก่ 1) อาคารจตุัรสัจามจุร ี(อาคารพกัอาศยั 
อาคารส านักงาน และศูนย์รวมความบันเทิงและการศึกษา) กับสถานีสามย่าน  
2) ศนูยก์ารคา้ยเูน่ียนมอลลก์บัสถานีพหลโยธนิ 3) อาคาร Interchange 21 (อาคาร
ส านักงาน) และอาคาร Terminal 21 (ศูนยก์ารคา้ โรงแรม อาคารส านักงาน และ 
ทีพ่กัอาศยั) กบัสถานีสุขุมวทิ 4) ศูนยก์ารคา้ Central Plaza Grand Rama 9 กบั
สถานีพระราม 9 และก าลงัจะมกีารเชื่อมต่อกบัอาคาร G Tower ทีอ่ยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง  

พฤตกิรรมการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท างาน รองมา
เป็นการเดินทางเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน  ขณะที่
วตัถุประสงคอ์ื่นจะเป็นการเดนิทางนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) ซึง่มอีตัราการเพิม่
เทีย่วการเดนิทางสูงกว่า บรษิทัจงึก าหนดกลยุทธ์ในการเพิม่การเดนิทางช่วง Off 
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peak ที่ยงัมีความสามารถในการรองรบัได้ รวมถึงการเพิ่มจ านวนผู้โดยสารที่
เดินทางด้วยบตัร เพื่อเพิ่มรายได้และจ านวนผู้โดยสาร และเป็นการกระตุ้นอย่าง
เน่ืองตัง้แต่ปี 2556 ดว้ยการท าความร่วมมอืกบัพนัธมติร ทีอ่ยู่รอบเสน้ทาง เช่น การ
ใหส้ว่นลดหรอืสทิธปิระโยชน์ในการออกบตัรหรอืเตมิเงนิ การใหข้อ้มูลกจิกรรมและ
แนะน าสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้เดนิทางในระบบรถไฟฟ้า 
MRT ในช่วงทีผ่่านมามกีารท ากจิกรรมและใหข้อ้มูลร่วมกบัพนัธมติรรายต่างๆ เช่น 
ศูนยก์ารคา้ Central Plaza Grand Rama 9 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์อาคาร 
Terminal 21 ศนูยก์ารคา้เอสพลานาด เป็นตน้ 

(1.2)  มุ่งเน้นคุณภาพการบรกิาร  

บรษิทัมนีโยบายมุ่งเน้นคุณภาพการบรกิารโดยถอืว่า “การบรกิารอยู่เหนือสิง่อื่นใด” 
นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมนีโยบายให้รถไฟฟ้า MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชวีติของคน
กรุงเทพ” ภายใต้การด าเนินงานอย่างมอือาชพี โดยการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของรถไฟฟ้า MRT ทีใ่ห้บรกิารการเดนิทางแลว้ ยงัมกีารสรา้ง
คุณค่าเพิม่ใหค้นกรุงเทพรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งในวถิชีวีติ จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดา้นคุณภาพการบรกิาร ดงันี้ 
(1.2.1)  ความปลอดภยั (Safety) บรษิทัถอืว่าความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT เป็นความส าคญัสงูสุดทีพ่นักงานทุกคนต้อง
พงึตระหนกั และตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดความปลอดภยัของบรษิทัอย่าง
เคร่งครดั โดยทีผ่่านมา บรษิทัมกีารฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนมกีารก ากบัดูแลการใหบ้รกิารมมีาตรฐานตามขอ้ก าหนด
ความปลอดภยัของประเทศไทยและเทยีบเท่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ชัน้น าของโลก 

(1.2.2)  ความสะดวก (Convenience) บรษิทัใหค้วามส าคญัในการดูแลการท างาน
ของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้
ท างานได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้บรษิัทได้เลง็เหน็ถึงความสะดวกของ
ผู้โดยสารในช่วงการเดินทางที่แออัด เช่น ช่วงงานเทศกาลหรือการจัด
นิทรรศการรายรอบเสน้ทาง โดยจดัใหม้กีารเพิม่จุดจ าหน่ายเหรยีญโดยสาร 
เพื่อใหผู้โ้ดยสารไดร้บัการบรกิารอย่างดทีีส่ดุ 

(1.2.3)  ความรวดเรว็ (Fast) บรษิทัจะควบคุมใหค้วามเรว็เฉลี่ยของรถไฟฟ้าและ
ตารางการใหบ้รกิารรถไฟฟ้ารองรบักบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารในแต่ละ
ช่วงเวลา  

(1.2.4)  ความเชื่อถือได้ (Reliability) บรษิัทจะดูแลให้รถไฟฟ้าและระบบอาณัติ
สญัญาณอยู่ในสภาพด ีและไม่สง่ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของบรษิทั 

(1.2.5)  การตรงต่อเวลา (Punctuality) บรษิทัจะควบคุมใหต้ารางการเดนิรถไฟฟ้า
และการเทยีบจอดในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไปจากทีเ่วลาก าหนดน้อย
ทีส่ดุ 

(1.3)  สรา้งรปูแบบบตัรโดยสารทีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม 

บรษิทัมกีารวเิคราะหล์กัษณะลกูคา้และกลุ่มเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิารประจ าและ
ใช้บรกิารเป็นครัง้คราว เพื่อจดัท าและวางแผนการออกบตัรโดยสารชนิดต่างๆ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใช้
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บรกิารเป็นครัง้คราวใหห้นัมาใชเ้ดนิทางดว้ยบตัรรถไฟฟ้า MRT มากขึน้ เช่น การ
ท าบตัรรูปแบบบตัรขนาดพเิศษ การท าความร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิในการออก
บตัรร่วมกนั ทีส่ามารถใชท้ าธุรกรรมทางการเงนิและเดนิทางในระบบรถไฟฟ้า MRT 
ไดแ้ก่ ความร่วมมือกบัธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ในการท าบตัร
แก่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถงึสถาบนัหรอืหน่วยงาน
อื่นๆ เป็นตน้ 

(2)  กลยุทธด์า้นราคา 

บรษิทัจดัเกบ็ค่าโดยสารตามระยะทางการเดนิทาง (Distance Related Fare) เพื่อท าใหเ้กดิ
ความยุติธรรมต่อผู้โดยสารในการเดินทางในระยะทางที่ต่างกัน พร้อมส่วนลดแก่กลุ่ม
นกัเรยีน/นักศกึษา และกลุ่มเดก็/ผูส้งูอายุ รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัระบบการเกบ็ค่าโดยสาร
ของระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น โดยการเกบ็ค่าโดยสารดงักล่าว บรษิัทจะปรบัอตัรา  
ค่าโดยสารตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน นอกจากนี้บรษิทัยงัมสี่วนลดพเิศษส าหรบั
บตัรโดยสารประเภทต่างๆ ในกรณีทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานภายนอกขอออกบตัรตามจ านวน
ทีบ่รษิทัก าหนด  

(3)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

บรษิัทได้แบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ การ
ส่งเสริมการขายให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวม ทัง้นี้ บริษัทได้ 
วางแผนการสง่เสรมิการขายและแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสิง่แวดลอ้ม
ของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย ดงันี้ 

(3.1)  สนับสนุนและประชาสมัพนัธพ์ืน้ทีจ่อดแลว้จร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นใหน้ า
รถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดในจุดที่ให้บริการ เพื่อเดินทางเข้าไปในเขตธุรกิจ 
(Business District) เช่น ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดาภิเษก ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาการจราจรติดขดัได้อกีช่องทางหนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นส่วนส าคญัในการช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกรอ้น 

(3.2)  เพิม่การช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (Credit Card) เพื่อเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บั
ผู้โดยสาร และจดัรายการส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคารชัน้น า เช่น Citibank –  
ในการมอบเครดติเงนิคนื 10% KTC - ในการรบัแลกคะแนนสะสมของบตัร เพื่อเพิม่
มูลค่าการบริการ และเสนอสทิธิประโยชน์ในการใช้บตัรโดยสาร โดยมุ่งเน้นการ
กระตุ้นให้ผู้โดยสารเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เหรียญโดยสารเป็นการใช้บตัร
โดยสารใหม้ากขึน้ ซึง่ลกูคา้จะไดร้บัความสะดวกรวดเรว็พรอ้มสทิธปิระโยชน์ต่างๆ  

(3.3)  การเพิม่จ านวนผู้ใชบ้รกิารหรอืเพิม่จ านวนเทีย่วเดนิทางในระบบ ผ่านการใหข้อ้มูล
ขา่วสารกจิกรรมรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT และการน าเสนอบตัรโดยสารประเภท
ต่างๆ แก่หน่วยงาน องค์กร อาคารส านักงาน หรือโรงแรม ทัง้ที่อยู่ในและนอก
เส้นทาง โดยสามารถท าหน้าบตัรที่เป็นสญัลกัษณ์ขององค์กรหรอืกจิกรรมส าคญั 
เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ซึ่งจะท าให้เกิดการกระจายของ 
บตัรโดยสารถงึกลุ่มเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิารเดมิและกลุ่มผูโ้ดยสารทีย่งัไม่เคย
ใชบ้รกิารมาก่อนใหเ้กดิการทดลองใช ้ 
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(3.4)  การสรา้งและการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relation Management 
- CRM) โดยการบรหิารจดัการระบบขอ้มูลลูกคา้ และสรา้งเครอืข่ายใหเ้ป็นไปตาม
กระบวนการ CRM ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการตลาดเพื่อสร้างความภกัดแีละการ
รกัษาลูกคา้ (Loyalty Marketing) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการมุ่งตอบสนองความพงึ
พอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้กลยุทธ์การสร้าง 
Community ภายใต้ MRT Club เชื่อมโยงความสมัพนัธ ์โดยใชช้่องทาง Social 
Network และการสื่อสารผ่านสื่อภายในสถานี MRT ในการน าเสนอสทิธปิระโยชน์ 
การจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด และ Co-promotion ร่วมกบัพนัธมติรทางการค้า
แบบ Win-Win Strategy ในการสรา้งสมาชกิ MRT Club  

(3.5)  การสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) และสรา้งการรบัรู้ในตราสนิค้า 
(Brand Awareness) ดว้ยการจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด สรา้งภาพลกัษณ์การ
ตอบแทนลกูคา้และสงัคม เป็นการปลกูฝังทศันคตนิี้ใหแ้ก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยการสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) อย่างต่อเนื่อง อาท ิ 

  ความร่วมมอืกบั AIS ในการมอบส่วนลดค่าโดยสาร MRT ภายใต้กิจกรรม 
“เดนิทางอุ่นใจกบั MRT” 

 ความร่วมมอืกบั WeChat ในการมอบส่วนลดค่าโดยสาร MRT ทีอ่อกบตัรหรอื
เตมิเงนิในบตัรโดยสารทุกประเภทตัง้แต่ 300 บาทขึน้ไป 

 ความร่วมมอืกบั K-Mobile Banking มอบส่วนลด 30 บาท ใหก้บัลูกคา้ MRT ที่
ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินผ่าน K-Mobile Banking Application และ  
K-Cyber Banking ที่ออกบตัรหรือเติมเงินในบตัรโดยสารทุกประเภทตัง้แต่  
300 บาทขึน้ไป 

  ความร่วมมือกบั KTC โดยน าคะแนนสะสมที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ใช้แลกมูลค่า
เดนิทางและการออกบตัร  

  ความร่วมมอืกบั Major Cineplex Group, SF Cinema และ GTH ในการจดัชม
ภาพยนตร์รอบพเิศษหรอืรบัส่วนลดในการชมภาพยนตร ์นอกจากนี้ยงัมคีวาม
ร่วมมอืกบั Scenario ในการชมละครเวทีแก่สมาชิก MRT Club และผู้ที่ออก 
บตัรโดยสาร 

(4) กลยุทธด์้านการส่ือสารการตลาด 

(4.1)  การเลอืกใช้ช่องทางสื่อสารและประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด โดยการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่ละ
ช่องทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT อาท ิโปสเตอร์ ธงญี่ปุ่ น Standee การแจก
ใบปลวิขา่วสาร สือ่ Digital สือ่ Social PR เป็นตน้ ทีจ่ะใหข้อ้มลูการเดนิทางในระบบ
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร  

(4.2)  เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการออกบูธ 
ประชาสมัพนัธ ์การท ากจิกรรมเพื่อประชาสมัพนัธใ์หลู้กคา้รูจ้กัระบบรถไฟฟ้า MRT 
โดยตอกย ้าถึงความตรงเวลา สะดวก รวดเร็วในการเดินทางและมีเวลาเพื่อการ  
ใชช้วีติร่วมกบัครอบครวัมากขึน้จากการใชบ้รกิาร สามารถก าหนดเวลาการเดนิทาง
ทีแ่น่นอนได้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุ้นใหก้ลุ่มลูกคา้ใหม่สนใจเขา้มาทดลองใช้
บรกิาร 
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(4.3)  การสื่อสารเพื่อสร้างจุดหมายการเดินทาง (Create Destination) เป็นการ
ประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมูลการเดินทางรอบเส้นทางด้วยรถไฟฟ้า MRT อย่าง
ต่อเนื่อง การจดัท าแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่ต่างๆ อาทิ อาคารส านักงาน 
สถานศกึษา โรงแรม ศนูยก์ารคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว และสถานทีส่ าคญัอื่นๆ ผ่านทาง 
website และการเชื่อมต่อไปยงัระบบขนสง่ประเภทอื่นๆ ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ โดย
น าเสนอในรูปแบบของ MRT Directory รวมถงึค าแนะน าการเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า 
MRT จากพนัธมติรหรอืผูจ้ดังาน  

(4.4)  การสร้างความมัน่ใจในการเดินทางด้วยการประชาสมัพนัธ์เรื่องความปลอดภัย 
(Safety) ให้กบัประชาชน ผ่านสื่อโทรทศัน์ วิทยุ และสื่อมวลชนต่างๆ อีกทัง้จดั
กจิกรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา อาคารส านักงาน 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และความเขา้ใจในระบบความปลอดภัยของรถไฟฟ้า 
MRT เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร 

(5)  กลยุทธด์้านการพฒันา 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพและบรกิารอย่างสม ่าเสมอ ต่อเนื่อง  และไม่หยุดนิ่ง 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุทัง้ในดา้นความสะดวกสบาย รวดเรว็ ปลอดภยั 
ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิให้มผีู้มาใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ในจ านวนเพิม่ขึน้ ปัจจุบนับรษิัท
ร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิที่จะท าให้สามารถถอืบตัรหนึ่งใบทีส่ามารถท าธุรกรรมต่างๆ ได้
หลากหลาย  

(6)  กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดว้ยการเพิม่จุดออกตัว๋โดยสาร (Sales Outlet) นอกเหนือจากการออกตัว๋โดยสารได้ที่
เครื่องออกเหรยีญโดยสารอตัโนมตัแิละทีห่้องออกบตัรโดยสารของสถานี เช่น การจดัการ
ขายตรง (Direct Sales) ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องคก์ร ธนาคาร สถานศกึษา โรงแรม 
บริษัทเอกชน เป็นต้น ในการจัดท าหน้าบัตรพิเศษให้กับองค์กร/สถาบัน สามารถน า 
บตัรโดยสารไปใชไ้ด้ในโอกาสต่างๆ เช่น มอบให้พนักงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ มอบให้
ลูกค้าเพื่อแสดงความขอบคุณ หรือแม้แต่การสร้างแบรนด์และใช้เป็นสื่อประชาสมัพนัธ ์ 
ท าใหบ้ตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เป็นมากกว่าบตัรโดยสาร 

2.2.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

กรุงเทพฯ เป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีระบบขนส่ง
หลายรูปแบบ อาท ิรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า รถไฟ ไมโครบสั รถ
แทก็ซี่ ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ มคีวามรุนแรงมากขึน้ อนัเป็นผลจากการกระจุกตวัของ
ประชากรในชุมชนเมอืง และความต้องการในการเดนิทางของประชาชนทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่ถอืว่า
เป็นปัญหาหลกัที่เกดิขึ้นไม่แตกต่างกบัเมอืงหลวงทัว่โลกที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง 
โดยรฐับาลมนีโยบายมุ่งเน้นแผนงานดา้นการพฒันาโครงขา่ยขนสง่สาธารณะต่างๆ ในการแกไ้ข
ปัญหาการจราจร และความแออดัของชุมชนเพื่อรองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 

การเดินทางของประชาชนกรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขนส่งส่วน
บุคคลและระบบขนสง่สาธารณะ 
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(1)  ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

โครงสร้างที่อยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลที่มีการกระจายตัว
โดยรอบ การเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวัจงึไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงู อกีทัง้การเพิม่ขึน้
ของบุคคลทีม่รีายไดส้งูหรอืชนชัน้กลาง ผนวกกบัความไม่เพยีงพอของระบบขนส่งมวลชน 
ตลอดจนคุณภาพการใหบ้รกิารและความปลอดภยั สง่ผลใหก้ารใชร้ถยนตย์งัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น
และสะดวกสบายต่อการเดนิทาง แต่การขยายตวัของพืน้ทีก่ารจราจรในเขต กทม.ยงัเป็นไป
อย่างจ ากดัและไม่เพยีงพอต่อการรองรบัปรมิาณรถยนตท์ีเ่พิม่มากขึน้ทุกๆ ปี 

(2)  ระบบขนส่งสาธารณะ 

จากจ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนัทีเ่ดนิทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทางบกประเภทต่างๆ 
พบว่า รถโดยสารประจ าทางยงัเป็นทางเลอืกทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารสงูสุด แต่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรถ
โดยสารประจ าทางมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีจ่ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า
มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากปัญหาการจราจรทีต่ดิขดัโดยเฉพาะใน
ชัว่โมงเร่งด่วน และการเติบโตของจ านวนประชากรในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลที่มคีวาม
หนาแน่นของประชากรมากขึน้ รวมถึงการเติบโตของโครงการอสงัหาริมทรพัย์รายรอบ
เสน้ทางรถไฟฟ้า จงึท าใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้ามมีากขึน้ตามไปดว้ย 

2.1  รถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ าทางหลากหลายแบบให้บริการประชาชน โดยมีอัตรา
ค่าบรกิารแตกต่างกนั เพื่อเป็นการเพิม่ทางเลอืกแก่ผูโ้ดยสาร แต่ในปัจจุบนัรถโดยสาร
ประจ าทางทีใ่หบ้รกิารประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ทีน่ าออกมาใหบ้รกิารประชาชนกลบั
มีจ านวนไม่เพียงพอ และจากปัญหาการจราจรโดยรวมบนถนนที่ยงัมีความแออัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลาในช่วงเช้า 6:30-8:30 น. และ    
ช่วงเยน็ 16:30-18:30 น. การเดนิทางจงึไม่มปีระสทิธภิาพและใชเ้วลามาก นอกจากนี้
ผูโ้ดยสารยงัไดร้บัผลกระทบจากปัญหาความปลอดภยัในการใหบ้รกิารและมลพษิจาก
คารบ์อนมอนนอกซไ์ซดข์องระบบไอเสยี จากปัจจยัลบดงักล่าวท าใหจ้ านวนผูโ้ดยสาร
รถประจ าทาง ขสมก. มแีนวโน้มลดลง และหนัมาเลอืกใช้บรกิารระบบรถไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึน้ 

2.2  รถไฟ 

ในช่วงที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) ได้เปิดให้บริการรถไฟใน
กรุงเทพฯ ในอตัราค่าโดยสารต ่าเป็นพเิศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้รีายได้
น้อยในการเดนิทางจากรอบนอกกรุงเทพฯ สู่ตวัเมอืง อย่างไรกต็าม ระบบดงักล่าวยงั
ขาดความสะดวกสบาย และความปลอดภยัเนื่องจากสภาพรถไฟทีไ่ม่เอือ้อ านวยและไม่
มีระบบปรบัอากาศ อีกทัง้เป็นการขนส่งในทิศทางที่จ ากดัไม่ครอบคลุมทัง้ตัวเมือง     
ท าให้การเดินทางโดยรถไฟมีอตัราการเติบโตที่ลดลง โดยการให้บริการรถไฟของ 
รฟท. ไม่ถือเป็นคู่แข่งของบริษัทโดยตรง เนื่องจากเส้นทางการให้บริการที่มีความ
แตกต่างกนั โดย รฟท. จะเน้นการใหบ้รกิารนอกเมอืงเป็นหลกั 
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2.3  รถไฟฟ้า BTS 
รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย ที่วิ่งบนรางคู่ยกระดับ         
แยกทิศทางไปและกลบั โดยเริ่มเปิดให้บริการครัง้แรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542      
ใน 2 เสน้ทาง คอื สายสขุมุวทิและสายสลีม ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้า BTS มรีะยะทางใน
การใหบ้รกิารรวม 36.9 กโิลเมตร และจ านวนสถานีทัง้สิน้ 34 สถานี การเดนิทางโดย
รถไฟฟ้าจงึเป็นทางเลอืกทีส่ะดวกแก่ผูเ้ดนิทาง รวมถงึการขยายโครงขา่ยรถไฟฟ้าสาย
สลีม การเติบโตของประชากร การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายรอบเสน้ทาง และการ
เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้า MRT ลว้นเป็นปัจจยัใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 

2.4  รถไฟฟ้า ARL 
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport 
Link) หรอื แอร์พอรต์เรลลงิก ์หรอื แอรพ์อร์ตลงิก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชน
แบบพเิศษ ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าชาน
เมอืง ด าเนินการก่อสร้างโดย รฟท. โดยรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็น
ระบบรถไฟฟ้าทีม่ที ัง้โครงสรา้งใต้ดนิและยกระดบั มแีนวเสน้ทางทีร่องรบัการเดนิทาง
จากชานเมอืงดา้นตะวนัออกและทศิเหนือ และผูโ้ดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เขา้สู่เขตใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ ที่สถานีพญาไท รวมทัง้สิน้ 8 สถานี ระยะทาง 28.6 
กโิลเมตร เริม่เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2553 โดยใหบ้รกิาร 2 ประเภท คอื 
รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express Line) และรถไฟฟ้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ(City Line) ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ 14 เมษายน 2557 รถไฟฟ้าด่วนพญาไท-    
ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(Express Line) ไดง้ดใหบ้รกิารชัว่คราว 

ระบบขนส่งที่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจ าทาง ไมโครบสั     
รถตู้โดยสาร และรถแทก็ซี่ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อตัราค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
โดยเฉพาะรถโดยสารประจ าทางธรรมดาหรอืปรบัอากาศ มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราค่าโดยสาร  
ไม่มากนัก แม้ราคาน ้ามนัจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม ซึ่งมผีลกระทบต่อผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะทางถนน ผลกระทบจากสภาพการจราจรทีต่ดิขดั และการต้องเผชญิกบัมลภาวะทาง
อากาศและเสยีง และความน่าจะเป็นในการเกดิอุบตัเิหตุ ระบบขนส่งมวลชนทางรางจงึถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาระบบขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้ส าคญั 
ซึง่จะช่วยใหปั้ญหาการจราจรบรรเทาลง และประชาชนผูใ้ชบ้รกิารมคีวามปลอดภยั สะดวก และ
รวดเรว็ มากยิง่ขึน้ในการเดนิทาง และยงัส่งผลดต่ีอทัง้เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม  ดงันัน้ระบบ
รถไฟฟ้าจงึเป็นรูปแบบการเดนิทาง ซึง่ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคนเมอืง และช่วยประหยดั
การใชท้รพัยากรของชาต ิ

ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐั  

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวประมาณร้อยละ 2.9 ปรบัตวัดีขึน้จากการ
ขยายตวัรอ้ยละ 0.9 ในปี 2557 และคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.0-4.0 ในปี 2559 โดยมปัีจจยั
สนับสนุนที่ส าคัญจากการเร่งการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และแรงขบัเคลื่อนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ที่มา:ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปี 2559 นับเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของรฐับาลในการเร่งผลักดัน
โครงการลงทุนระยะเร่งด่วน เพื่อให้การลงทุนของภาครฐัยงัคงเป็นเครื่องจกัรส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้ในโครงการทีม่คีวามชดัเจนและได้รบัอนุมตัิให้ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว เช่น โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ -ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่     
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ช่วงฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้-แก่งคอย เป็นต้น และพยายามเร่งรดัอนุมตักิารลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ ใหเ้กดิความต่อเนื่องและแลว้เสรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งทาง
เศรษฐกจิและประโยชน์ทางสงัคม 

ในดา้นของแผนงานยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัเพื่อพฒันาระบบคมนาคม โดยเฉพาะโครงการลงทุนใน
ระบบรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาครัฐได้ให้
ความส าคญัและได้เร่งด าเนินการให้สามารถเปิดการประมูลได้อย่างเร็วที่สุด โดยได้จัดตัง้
โครงการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน (พีพพี)ี และให้มกีารจดัตัง้คณะท างานพพีพีี  ฟาสต์
แทรก็ (PPP Fast Track) ซึง่จะรวบรวมขัน้ตอนกระบวนการในการพจิารณาโครงการลงทุน
ส าคญัๆ ต่างๆ ของภาครฐัไวท้ีจุ่ดเดยีว เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน จากเดมิทีต่้องใชเ้วลาในการ
พจิารณาก่อนด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืเปิดประมลูเพื่อคดัเลอืกเอกชน นานถงึ 1 ปี 10 เดอืน 
จะลดเหลอื 9 เดอืน ซึง่โครงการพพีพี ีฟาสต์แทรก็ (PPP Fast Track) จะมุ่งเน้นไปทีโ่ครงการ
ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐัปี 2558 
-2562 โดยมโีครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ในดา้นคมนาคมทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการใน
ระยะแรก ทัง้หมด 5 โครงการ มูลค่าลงทุน 3.4 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าที่จะเข้า
โครงการพพีพี ีฟาสตแ์ทรก็ก่อน มทีัง้สิน้ 3 โครงการ คอื โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อ
ขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู  และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  (ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (PPP) ครัง้ที ่6/2558) 

โครงการพีพีพี ฟาสตแ์ทรก็ (ระยะแรก) วงเงิน (ล้านบาท) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(แคราย-มนีบุร)ี 56,690 

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (สว่นต่อขยาย) 
(หวัล าโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ) 

82,600 
 

โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ลาดพรา้ว-ส าโรง) 54,644 
โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (สายบางปะอนิ-นครราชสมีา) 84,600 

โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (สายบางใหญ่-กาญจนบรุ)ี 55,620 

และเมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตอินุมตัแิผนปฏบิตักิารดา้นคมนาคม
ขนสง่ ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) เพื่อขบัเคลื่อนการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศ งบประมาณ 1.79 ลา้นลา้นบาท ประกอบดว้ย 

โครงการ งบประมาณ 
(ล้านล้านบาท) 

ทางอากาศ พฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิระยะที ่2 49,476 
รถไฟทางคู่  ช่วงบาบกะเบา-ชุมทางจริะ 29,853 
ขนาดทาง 1 เมตร ช่วงนครปฐม-หวัหนิ 20,063 
 ช่วงประจวบครีขีนัธ-์ชุมพร 17,290 
 ช่วงลพบุร-ีปากน ้าโพ 24,918 
รถไฟทางคู่  กรุงเทพฯ-หนองคาย-แก่งคอย-มาบตาพุด 369,148 
ขนาดทาง 1.435 เมตร กรุงเทพฯ-พษิณุโลก-เชยีงใหม่ 449,473 
 กรุงเทพฯ-หวัหนิ 94,673 
 กรุงเทพฯ-ระยอง 155,774 
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โครงการ งบประมาณ 
(ล้านล้านบาท) 

โครงข่ายรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศนูยว์ฒันธรรม-มีนบุรี 110,116 
 สายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี 56,690 
 สายสีเหลือง ช่วงลาดพรา้ว-ส าโรง 54,644 
 สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-

หวัหมาก และช่วงบางซ่ือ-หวัล าโพง 
44,157 

 สายสีม่วง (ส่วนต่อขยาย)  
ช่วงเตาปูน-ราษฎรบ์ูรณะ 

131,003 

มอเตอรเ์วย ์ ช่วงพทัยา-มาบตาพุด 20,200 
 ช่วงบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา 84,600 
 ช่วงบางใหญ่-บา้งโป่ง-กาญจนบุร ี 55,620 
ทางน ้า การพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝัง่  

(ท่าเทยีบเรอื A) ท่าเรอืแหลมฉบงั 
1,864 

 พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
ท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่1 

2,031 

ในด้านนโยบายของภาครัฐแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายคงมาตรการเดินทางฟรีด้วยรถโดยสาร  
ประจ าทาง และรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่จากการจราจรที่ติดขดัเพิม่ขึน้ท าให้
ประชาชนบางส่วนหนัมาใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มคีวามสะดวก รวดเรว็ เชื่อถือได้ และ 
ตรงเวลามากขึน้ การแข่งขนัราคาของระบบรถไฟฟ้า MRT กบัรถโดยสารประจ าทางและรถไฟ 
ไม่มีผลลบต่อรายได้ของบริษัท แต่ในทางกลับกันการยกเว้นค่าโดยสารของรถโดยสาร 
ประจ าทางและรถไฟมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนในการต่อเชื่อมการเดินทางเข้ าถึงระบบ
รถไฟฟ้า MRT ให้มรีาคาถูกลง และเป็นการเพิม่โอกาสในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารระบบ 
รถไฟฟ้า MRT มากขึน้ 

ทีม่า :  - บทวเิคราะหศ์นูยว์จิยักสกิร 
- https://www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx 
- อตุฯ ก่อสรา้งคกึคกัหลงัรฐัใชเ้งนิกระตุน้เศรษฐกจิ วนัที ่1 มถิุนายน 2558 จาก 

http://www.naewna.com/business/160844 
- กระทรวงคมนาคม 

- http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?ref=A&id=YMjjrWNguWE=&year=2015&month=
11&lang=T 

- กรงุเทพธรุกจิ วนัที ่14 ธนัวาคม 2558 

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

ปัจจุบนัการเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าให้ความสะดวก รวดเรว็ 
และปลอดภยัต่อประชากรผูเ้ดนิทางในเขตกรุงเทพฯ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเดนิทางที่
นิยมใชร้ะบบรถไฟฟ้ามากขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนั 
เป็นปัจจยัเร่งการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นกรุงเทพฯ ใหเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะโครงการ
อสงัหารมิทรพัยร์ายรอบเสน้ทาง ทีย่งัคงมทีศิทางบวกต่อการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า MRT โดย
พจิารณาจากการเปิดตวัของอสงัหารมิทรพัยใ์หม่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT ทีม่จีุดขายดา้น
ความสะดวกจากต าแหน่งที่ตัง้บริเวณใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า MRT โดยเฉพาะ 6 สถานีที่มี

http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?ref=A&id=YMjjrWNguWE=&year=2015&month=11&lang=T
http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?ref=A&id=YMjjrWNguWE=&year=2015&month=11&lang=T
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เสน้ทางผ่านถนนอโศก-รชัดา ได้แก่ สถานีรชัดาภเิษก สถานีสุทธสิาร สถานีหว้ยขวาง สถานี
พระราม 9 สถานีเพชรบุร ีและสถานีสขุมุวทิ 

การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของอสงัหารมิทรพัยย์่านรชัดาฯ-พระรามเกา้ ที่มคีวามโดดเด่นมากขึน้
จากการขยายตวัของอาคารส านักงานขนาดใหญ่แห่งใหม่ๆ ในย่านพระรามเกา้ยาวไปทางถนน
รชัดาภเิษก ไดแ้ก่ การลงทุนโครงการ “เดอะ ซูเปอร ์ทาวเวอร์” อาคารสูงทีสุ่ดในอาเซยีนของ 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ ประกอบกับในปลายปี 2558 ได้มีการย้ายที่ท าการของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึมกีารเปิดโครงการสวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ซึง่
ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ โรงแรม อพารท์เมน้ทพ์กัอาศยั รา้นอาหารและซุปเปอรม์ารเ์กต็ และยงั
มคีอนโดมเินียมเปิดใหม่อกีหลายแห่ง ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ะทอ้นถงึระบบคมนาคมทีม่คีวาม
สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยั ยิง่เป็นตวัเร่งใหอ้สงัหารมิทรพัยข์ยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้พืน้ทีด่งักล่าวยงัเป็น
ท าเลทีเ่ชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมอืงกบัเมอืงรอบนอกของกรุงเทพฯ ฝัง่ตะวนัออก ทีจ่ะสามารถ
เดนิทางเขา้เมอืงหรอืออกนอกเมอืงได้อย่างสะดวก และในอนาคตยงัมโีครงการรถไฟฟ้าสาย  
สสี้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) ผ่านเส้นทางนี้ด้วยโดยจะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สนี ้าเงนิ ทีส่ถานีศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย ดว้ยปัจจยัดงักล่าวลว้นแต่เป็นสว่นสนบัสนุนให้
พืน้ทีร่ชัดาฯ-พระรามเกา้ มศีกัยภาพทีจ่ะกา้วเป็นศนูยก์ลางธรุกจิแหง่ใหม่ ภายใตร้ะบบคมนาคม
ทีม่คีวามสะดวกโดยเฉพาะโครงขา่ยรถไฟฟ้าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 
โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงเข้ม 
(แนวเหนือ-ใต้) 
ระบบรถไฟชานเมือง แบ่งเป็น 4 
ระยะ รวมระยะทางประมาณ 80.5 
กโิลเมตร 
ระยะที ่1  บางซื่อ-ธรรมศาสตร ์        

ศนูยร์งัสติ  
ระยะที ่2 บางซื่อ-หวัล าโพง 
ระยะที ่3 หวัล าโพง-บางบอน  
ระยะที ่4 บางบอน-มหาชยั 

บางซ่ือ-รงัสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
- รฟท. อยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
สญัญาที ่1  งานโยธาส าหรับสถานีบางซื่อและศูนย์ซ่อมบ ารุง 

รฟท. ได้มกีารลงนามสญัญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า 
SU (บมจ. ซโินไทย-เอน็จเินียริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ 
และ บมจ. ยูนิค เอ็นจเินียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่) 
เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2556 ด าเนินการก่อสรา้งแลว้
เสร็จประมาณร้อยละ 36.86 (ณ เดือนธันวาคม  
2558) 

สญัญาที ่2  งานโยธา บางซื่อ-รงัสติ รฟท.ไดม้กีารลงนามสญัญา
ว่าจ้าง บมจ. อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์ เมื่อ
วนัที่ 31 มกราคม 2556 ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสรจ็ประมาณ รอ้ยละ 55 (ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 

สัญญาที่ 3 งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อ
รถไฟฟ้า  

- เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2559 รฟท.มขี้อเสนอในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ว่าจะขอเป็นผูเ้ดนิรถ
เอง ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก  

สายสีแดงอ่อน  
(แนวตะวนัตก-ตะวนัออก) 
ระบบรถไฟชานเมอืงของ รฟท.  
ช่วงบางซื่อ-ตลิง่ชนั, ตลิง่ชนั-ศาลายา 
และบางซื่อ-มกักะสนั-หวัหมาก  
รวมระยะทางประมาณ 48 กม. 

บางซ่ือ-ตล่ิงชนั ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
- รฟท. ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo เป็น
ผูด้ าเนินการก่อสรา้ง โดยงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 100% 

- ทดลองเดนิรถระหว่าง 8 กนัยายน ถึง 30 พฤศจกิายน 2555    
วนัละ 4 เทีย่ว (ไป-กลบั) ดว้ยรถดเีซลราง เพื่อตรวจสอบสภาพ
ทางและระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิรถ 
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- เปิดให้บริการเดินรถเป็นการชัว่คราว ตัง้แต่วันที่ 5 ธันวาคม 
2555 

บางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมาก ระยะทาง 19 กิโลเมตร 
- 21 ตุลาคม 2557 ครม. มมีตอินุมตใิหจ้ดัท าโครงการ โดยคาดว่า
จะเริม่ด าเนินการประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งในปี 2559 

สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซ่ือ)  
 
  

บางใหญ่-บางซ่ือ ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
ความคืบหน้าในการด าเนินการก่อสร้างงานโยธา สญัญาที่ 1-3    
และ 6 แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 100 (ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 
สญัญาที ่1 งานโยธา (เตาปนู-นนทบุร)ี โดย CKTC 
สญัญาที ่2 งานโยธา (พระนัง่เกลา้-บางใหญ่) โดย STEC  
สญัญาที่ 3 งานโยธา (ศูนย์ซ่อมบ ารุงและอาคารจอดแล้วจร) โดย 

PAR JV 
สญัญาที ่4  งาน M&E System และ O&M เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 

2556 รฟม.ไดล้งนามสญัญาฯ กบั BMCL ความคบืหน้า
แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 88.00  (ณ เดือนธนัวาคม 
2558) 

สญัญาที่ 5 งานเดินรถรอยต่อ 1 สถานี ช่วงเตาปูน-บางซื่อ เมื่อ
วนัที ่6 กรกฎาคม 2558 BMCL ไดย้ื่นเอกสารขอ้เสนอ
เพื่อรบัด าเนินการสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนระยะเวลาของ
สญัญา 

สญัญาที่ 6 งานระบบราง รฟม. ลงนามสญัญาก่อสร้างงานโยธา 
สญัญาที่ 6 (งานระบบราง) กบั บมจ. อิตาเลี่ยนไทย 
ดเิวลลอ็ปเมนท ์ในวนัที ่4 ตุลาคม 2555 

สายสีน ้าเงิน บางซ่ือ-ท่าพระ และหวัล าโพง-บางแค ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
- คว ามคืบห น้ า ในกา รก่ อ ส ร้ า ง ง าน โ ยธ าขอ งผู้ ร ับ เหมา 
ก่อสร้าง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 71        
(ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 

- 2 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการมาตรา 13 ขอให้ BMCL 
น าเสนอแผนงานดา้นเทคนิค เพื่อใหก้ารเดนิทางมคีวามเชื่อมต่อ
และสรา้งความสะดวกกบัผูโ้ดยสารมากทีสุ่ด 

- 11 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนกบักจิการของรฐั (PPP) มมีตใิหโ้ครงการเขา้สู่ PPP Fast 
Track ระยะแรก เพือ่เร่งรดัการด าเนินการ 

บางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 กิโลเมตร) 
- 25 ธนัวาคม 2558 กระทรวงคมนาคมขอให้ รฟม. ทบทวน / 
ปรบัปรุงรายงานการศกึษา   

สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร 
- คว ามคืบห น้ า ในการก่ อ ส ร้ า ง ง าน โ ยธ าขอ งผู้ ร ับ เหมา 
ก่อสร้าง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 3          
(ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 

- รฟม. ได้ลงนามสญัญาก่อสร้างโยธา สญัญาที่ 1-4 เมื่อวนัที่ 3 
เมษายน 2558 ดงันี้ 
สญัญาที่ 1 (งานโยธา) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ระยะทาง 12 

กโิลเมตร โดย บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  
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สญัญาที ่2  (งานโยธา) ช่วงสะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 7.5 
กโิลเมตร กลุ่มกิจการร่วมค้า UN-SH-CH (บมจ.      
ยูนิค เอ็นจเินียริง่แอนด์ คอนสตรคัชัน่, Sinohydro 
Corporation, และ China Harbour Engineering)  

สญัญาที ่3  (งานก่อสรา้งศูนย์ซ่อมบ ารุงและอาคารจอดแลว้จร) 
กลุ่มกิจการร่วมค้า STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย 
เอ็นจเินียริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่, A.S.Associated 
Engineering (1964))  

สญัญาที ่4  (งานออกแบบควบคุมการก่อสรา้ง ระบบราง) กลุ่ม
กิจการร่วมค้า STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทยเอ็นจิ
เนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน่ , A.S.Associated 
Engineering (1964)) 

แบร่ิง-สมทุรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร 
- คว ามคืบห น้ า ในกา รก่ อ ส ร้ า ง ง าน โ ยธ าขอ งผู้ ร ับ เหมา 
ก่อสร้าง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 75 (ณ 
เดอืนธนัวาคม 2558) 

- สญัญาที่ 1 ทางยกระดบั และสญัญาที่ 2 ระบบราง ด าเนินการ
โดย บมจ. ช.การช่าง 

- อยู่ระหว่างเจรจากบั BTSC เป็นผูร้บัจา้งเดนิรถ เพื่อใหก้ารเดนิ
รถต่อเนื่อง คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าในปี 2561 

สายสีส้ม ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบรีุ ระยะทาง 20 กิโลเมตร  

8 ธนัวาคม 2558 ครม. มมีตเิหน็ชอบใหด้ าเนินโครงการรถไฟฟ้า
สายสสี้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-มนีบุร ีและก าหนดใหเ้ขา้ที่ประชุม 
PPP และเปิดประมลูภายใน 6 เดอืน     

ตล่ิงชนั-ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 17.5 
กิโลเมตร 

- ทีป่ระชุมคณะกรรมการจดัแบบการจราจรทางบก (คจร.) มมีตใิห้
ใ ช้ เ ส้ นท า ง เดิม ในก า รก่ อ ส ร้ า ง ช่ ว งศู น ย์ ว ัฒนธร รมฯ - 
มีนบุรี ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

สีเหลือง - 11 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนกบักิจการของรัฐ (PPP) ได้มีมติอนุมตัิโครงการเข้าสู่
มาตรการ PPP Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขา้ ครม. พจิารณา 
และเปิดประมลูภายในปี 2559  

สีชมพ ู - 11 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนกับกิจการของรัฐ (PPP) ได้มีมติอนุมตัิโครงการเข้าสู่
มาตรการ PPP Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขา้ ครม.พจิารณา
และเปิดประมลูภายในปี 2559 

สายสีแดง (Airport link) - 25 ธนัวาคม 2558 ครม. ไดเ้หน็ชอบราชกฤษฎกีาก าหนดเวนคนื
ทีด่นิทอ้งทีเ่ขตราชเทว ีแขวงทุ่งพญาไท และแขวงสามเสนใน เพื่อ
ด าเนินโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมสิ่วนต่อ
ขยาย ช่วงดอนเมอืง-บางซื่อ-พญาไท โดยเสน้ทางดงักล่าวไดผ้่าน
การศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

แหล่งทีม่า  :  www.railway.co.th, www.mrta-purpleline.com, www.bts.co.th, www.bkkmrt.com และ 
  จากการรวบรวมขอ้มลู 

http://www.railway.co.th/
http://www.mrta-purpleline.com/
http://www.bts.co.th/
http://www.bkkmrt.com/
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2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.2.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

โครงการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนเป็นโครงการทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทานจาก รฟม. ซึง่เป็นหน่วยงาน
หนึ่ งของภาครัฐที่ด าเนินงานภายใต้  “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง       
ประเทศไทย พ.ศ. 2543” เพื่อท าหน้าที่ด าเนินกจิการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
รวมทัง้จงัหวดัอื่นตามที่ก าหนดให้เป็นระบบ ปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ โดยมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยบริษัทซึ่งมีความ
เชีย่วชาญในดา้นงานระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ไดศ้กึษาถงึความเป็นไปไดข้องโครงการ 
และเขา้ยื่นขอ้เสนอการลงทุน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่โครงการทีม่ผีลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมาะสม 
ส าหรบัโครงการสมัปทานที่ผ่านมาเป็นลกัษณะสัมปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบ
รถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา โดยลกัษณะโครงการสมัปทาน 
ภาครฐัเป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด ไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้าและสิง่อ านวยความสะดวก อุโมงค ์
ระบบระบายอากาศ และรางรถไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนบรษิทัจะลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) ระบบอาณตัสิญัญาณและควบคุมการเดนิรถไฟฟ้า (Signalling) 
ระบบสือ่สารและระบบควบคุมและเกบ็ขอ้มูล (Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Power Supply) ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตั ิ(Automatic Fare Collection) ระบบประตูกัน้
ชานชาลา (Platform Screen Door) อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงภายในและภายนอกศูนย์ซ่อมบ ารุง 
(Depot Workshop Systems) เป็นตน้ 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (“สายสีน ้าเงิน”) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซ่ือ) 

บรษิทัไดว้่าจา้งกจิการร่วมคา้ ซเีคอที ีเป็นผูจ้ดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT (Project Manager) 
(ตัง้แต่สงิหาคม ปี 2543 ถึงกรกฎาคม ปี 2552) โดยท าหน้าที่ในการด าเนินงานด้านเทคนิค  
อนัไดแ้ก่ การก ากบัดูแลการจดัซื้อ จดัหาอุปกรณ์งานระบบทีบ่รษิทัสัง่ซือ้จากผูผ้ลติ ตลอดจน
การติดต่อประสานงานกบัผู้รบัเหมาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการติดตัง้อุปกรณ์  
งานระบบ โดยภายหลังจากสญัญาจ้างบริหารโครงการกบัซีเคอีทีสิ้นสุดลง บริษัทสามารถ
บริหารจดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงการปรบัปรุงและพฒันาการให้บริการได้เอง 
อย่างมปีระสทิธิภาพ ในส่วนของการจดัหาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า บริษัท
ว่าจา้งบรษิทั Lincas และ ซเีมนส ์ใหเ้ป็นบรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์งานระบบ โดยมหีน้าทีด่ าเนินการ
ออกแบบ ผลติ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ และทดลองใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และว่าจา้งซเีมนส์
เป็นผู้รบัเหมาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบเป็นเวลา 10 ปี (กรกฎาคม 2547 ถึง กรกฎาคม 
2557) และบรษิทัไดข้ยายระยะเวลาสญัญาออกไปอกี 10 ปี (สิน้สดุกรกฎาคม 2567)  

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานี 
คลองบางไผ-่สถานีเตาปูน) 

บริษัทได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ -ราษฎร์บูรณะ  
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) กบั รฟม. ในรปูแบบ PPP Gross Cost 
โดยภาครฐัลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาทัง้หมด บริษัทลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและ
ขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งภาครฐัจะทยอยช าระคนืค่าอุปกรณ์งานระบบใหก้บับรษิัทภายหลงัจากการ  
สง่มอบกรรมสทิธิ ์ทัง้น้ี บรษิทัจะเป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐาน
การใหบ้รกิารทีก่ าหนดในเงื่อนไขสญัญา และภาครฐัมสีทิธใินการจดัเกบ็รายไดค้่าโดยสาร และ
รายได้เชงิพาณิชยจ์ากการใช้ประโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด 
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และจะจ่ายค่าจ้างบริหารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาให้กบับริษัท โดยมรีะยะเวลา
สญัญา 30 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 การออกแบบ จดัหา ติดตัง้ ทดสอบ การท างาน
ของอุปกรณ์ งานระบบรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การทดลองเดนิรถไฟฟ้าใหม้ี
ความพร้อมอย่างสมบูรณ์เพื่อให้บรกิารแก่สาธารณชน จนสามารถเริม่การให้บรกิารการเดิน
รถไฟฟ้าได ้ซึง่บรษิทัไดว้่าจา้ง บมจ. ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการ ส าหรบัการด าเนินงาน
ระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทาน บริษัท และ บมจ. ช.การช่าง ได้จ้างกลุ่มกิจการร่วมค้า  
มารุเบนิ-โตชบิา (Marubeni-Toshiba Joint Venture) MTJV ในการจดัหารถไฟฟ้า อุปกรณ์การ
จ่ายไฟฟ้า ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบควบคุม และระบบตดิต่อสื่อสาร รวมทัง้การบรกิารซ่อม
บ ารุงเป็นระยะเวลา 10 ปี 

2.2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในสว่นของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้านัน้ ไดด้ าเนินงานดา้น
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐาน ISO 14000 โดยได้มกีารด าเนินการป้องกนัและ
ควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐาน
ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ดา้น คอืดา้นสงัคม (Society) ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) และดา้น
สิง่แวดลอ้ม (Environment) นอกจากนี้ยงัไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ
พระราชบญัญตัิการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม       
พ.ศ. 2552 รวมถึงด าเนินงานตามคู่มอืการจดัการพลงังานขององค์กร เพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืดว้ย 

การด าเนินงานด้านอนุรกัษ์พลงังานและดา้นสิง่แวดล้อม ในส่วนธุรกจิบรหิารจดัการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฏหมายของภาครฐั คือ
กฏหมายดา้นอนุรกัษ์พลงังาน และกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั และน า
มาตรฐานระบบการจดัการดา้นพลงังาน (Energy management systems-Requirements with 
guidance for use) หรอื ISO 50001 รวมถึงระบบการการจดัการสิง่แวดล้อมตามสากล      
(ISO 14001) มาใชต้ัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิารเดนิรถ ควบคู่ไปกบัการจดักจิกรรมการมสี่วนร่วม
และรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง อนัน าไปสู่
การสรา้งการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ดงันี้ 

1) ระบบการจดัการดา้นคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
2) ระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 
3) ระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007  

และตามมาตรฐาน TIS 18001:2011 
4) ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัจาก Lloyd’s Register Rail 

นอกจากนี้ บรษิทัใหก้ารใส่ใจ ดูแลผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT 
เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน
ขา้งเคยีงเสมอมา ด้วยการด าเนินการติดตาม ป้องกนั และลดผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มตาม
แผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
สิง่แวดล้อมในระยะการด าเนินงานของโครงการรถไฟฟ้า MRT (Environmental Impact 
Mitigation Measures and Monitoring Program-EMP) พรอ้มทัง้น าส่งรายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการฯ ให้กบัส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.)  
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พจิารณาปีละ 2 ครัง้ ซึง่ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ 3 ครัง้ มผีลการปฏบิตัติามแผน
ในประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั ดงันี้  

(1)  คณุภาพอากาศ  

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวรอบเส้นทาง จ านวน 6 จุด ด้วย
ความถีใ่นการตรวจวดัทกุ 4 เดอืนพบว่า ปรมิาณฝุ่ นละอองรวมทัง้หมด (TSP) ปรมิาณฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ (PM10) และปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ในทุกพืน้ทีม่คี่าอยู่
ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

(2)  คณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าทัง้ในช่วงเวลา
เร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ ซึ่งด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศ ทุก 4 เดอืน พบว่า 
ปรมิาณแบคทเีรยีและเชือ้รารวม อตัราการระบายอากาศ อุณหภูมแิละความชืน้สมัพทัธ ์
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 

(3)  ระดบัเสียงทัว่ไปและระดบัการรบกวนบริเวณศนูยซ่์อมบ ารงุ  

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีง 1 ครัง้ต่อปี พบว่า มรีะดบัเสยีงทัว่ไปเฉลีย่ไม่เกนิ 70 เดซเิบล
เอ (dBA) โดยมรีะดบัเสยีงสงูสุดไม่เกนิ 115 dBA อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด และ
ระดบัการรบกวนบรเิวณศนูยซ์่อมบ ารุงมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานและไม่เป็นเสยีงรบกวน 

(4)  แรงสัน่สะเทือนและระดบัเสียงภายในสถานีรถไฟฟ้า  

ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนและระดบัเสยีงภายในสถานีรถไฟฟ้า พบว่า มคี่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

(5)  คณุภาพน ้าท้ิง  

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งในสถานีรถไฟฟ้า 18 สถานี ศูนย์ซ่อมบ ารุง และอาคาร
บรหิาร/อาคารโรงอาหาร พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานก าหนด และระบบบ าบดั
น ้าเสยีสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามทีอ่อกแบบไว้  

นอกจากจะมกีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมแล้ว รถซ่อมบ ารุงที่ใช้ภายในศูนยซ์่อมบ ารุงยงั
เป็นระบบเครื่องยนต์ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน EURO IV ซึง่เป็นมาตรฐานการระบายมลพษิจาก
ยานพาหนะ จงึมัน่ใจได้ว่าการใชง้านรถซ่อมบ ารุงและการบ ารุงรกัษาจะไม่ก่อให้เกดิมลพษิใน
ระดบัอนัตราย 

2.2.3.3  การประกนัภยั 

บรษิัทได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภัยกบับรษิัทผู้รบัประกนัภยัภายในประเทศเพื่อครอบคลุม
ความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจบริหารจัดการ
โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าของบริษัทโดยมีสาระส าคัญของกรมธรรม์หลัก      
โดยสรุป ดงันี้ 

กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 
Industrial All Risks Insurance 
(Administration Building) 

ทนุประกนัภยั 366,700,000 บาท  สถานทีเ่อาประกนัภยั:  
อาคารบรหิารและอาคารโรงอาหารและ
รอบรัว้บรเิวณทีต่ัง้  
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มถิุนายน 2558 - 1 มถิุนายน 2559 
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กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 

Public Liability Insurance 

(Administration Building) 

จ ากดัความรบัผดิ 10,000,000 บาท  

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้และตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

สถานทีเ่อาประกนัภยั:  

อาคารบริหารและอาคารโรงอาหารและ
รอบรัว้บรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลาคุม้ครอง:  

1 มถิุนายน 2558 - 1 มถิุนายน 2559 

Property All Risks Insurance 
(Depot & Stations) 

ทุ น ป ร ะ กั น ภั ย  350,000,000 
เหรยีญสหรฐั ส าหรบัความเสยีหาย
รวมต่อครัง้ 

สถานทีเ่อาประกนัภยั:  

อาคารศูนย์ซ่อมบ ารุงและสถานีและ 
รอบเสน้ทางบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลาคุม้ครอง:  

3 กรกฎาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2559 

Public Liability Insurance 

(Depot & Stations) 

จ า กัด ค ว าม รับ ผิด  40,000,000 
เหรยีญสหรฐั 

สถานทีเ่อาประกนัภยั:  

อาคารศูนย์ซ่อมบ ารุงและสถานีและ 
รอบเสน้ทางบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลาคุม้ครอง:  

3 กรกฎาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2559 

Terrorism Insurance จ า กัด ค ว าม รับ ผิด  10,000,000 
เหรยีญสหรฐั 

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั :  

อาคารบริหาร ศูนย์ซ่อมบ ารุง  สถานี 
อุโมงค์ และทรพัย์สินภายในอาคารและ
อุโมงค์ ราง รถไฟฟ้า และทรพัย์สินอื่นๆ
ของระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงธุรกิจ
หยุดชะงกั 

ระยะเวลาคุม้ครอง :  

3 กรกฎาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2559 
 

 

2.2.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

งานสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลอง
บางไผ่-สถานีเตาปูน ) สัญญาท่ี 4 สัมปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า               
การให้บริการการเดินรถและซ่อมบ ารงุรกัษา  

งานระยะที ่1 : การออกแบบ จดัหาตดิตัง้ ทดสอบการท างานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และระบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การทดลองเดินรถไฟฟ้าให้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์เพื่อให้บริการแก่
สาธารณชนจนสามารถเริม่การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าได ้โดยมรีะยะเวลารวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,200 วนั 
นับจากวันลงนามในสัญญาสัมปทาน (วันที่ 4 กันยายน 2556) มูลค่างานรวม 20,011 ล้านบาท         
โดยความคบืหน้าของโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 88 และคาดว่าจะเปิด
ใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2559  
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2.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

2.3.1 ลกัษณะบริการ 

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

ในสว่นของรายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยจ์ากโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัเป็นผูด้ าเนินการ
และใหส้ทิธแิก่บรษิทัย่อย คอื BMN เป็นผูด้ าเนินการ ดงันี้  

1.  จดัหา และ/หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ 

จดัหา และ/หรอื จดัท าป้ายหรอืสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ 18 แห่ง และ
ภายในขบวนรถไฟฟ้า 19 ขบวน (รถไฟฟ้า MRT) ประกอบดว้ยสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบและ
ขนาด อาทิ กล่องไฟ สื่อสติกเกอร์ ป้ายโฆษณา Platform Billboard สื่อโฆษณาผ่านระบบ 
Passenger Information Display System (PIDs) สือ่ Digital Media 

2.  ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT จ านวน 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีคลองเตย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์สุขุมวิท เพชรบุรี พระรามเก้า ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
รชัดาภิเษก ลาดพร้าว พหลโยธนิ สวนจตุจกัร ก าแพงเพชร และพื้นที่ชัน้ใต้ดนิอาคารจอดแล้วจร 
ทีส่ถานีลาดพรา้ว ซึ่งคดิเป็นพื้นที่เช่าเชงิพาณิชย์รวมทัง้หมดประมาณ 14,236 ตารางเมตร (พืน้ที่
ส าหรบัรา้นค้าปลกีและพืน้ทีส่ าหรบัส่งเสรมิการขาย) ปัจจุบนัเปิดด าเนินการไปแลว้ 5 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีสขุมุวทิ สถานีพหลโยธนิ สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร และสถานีพระราม 9 

3.  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม  

ให้บริการและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า ระบบ Hi-Speed Internet 
และระบบ Wi-Fi ระบบสญัญาณโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า ในรูปแบบ
ระบบ 2G และ 3G โดยจะมีการพฒันาการให้บริการเทคโนโลยีเป็นสญัญาณโทรศพัท์และ
อนิเตอรเ์น็ต 4G ในอนาคต  

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางพเิศษ 

ส าหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทางพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL ได้ให้
บรษิทัเอกชนและบุคคลเช่าพืน้ทีเ่พื่อด าเนินการในเชงิพาณิชย ์ดงันี้ 

1. ตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
อนุญาตให้บริษัทเอกชนติดตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรบนสายทางหลกัและบรเิวณหน้าด่านเก็บ      
ค่าผ่านทางพิเศษ ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริเวณต่างๆ เช่น หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ    
หน้าตูเ้กบ็ค่าผ่านทางพเิศษ เสาตอม่อทางพเิศษ และก าแพงกนัตกของทางพเิศษ เป็นตน้  

2. รา้นคา้บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 
อนุญาตใหบ้รษิัทเอกชนและบุคคลทัว่ไปเช่าพืน้ทีร่า้นคา้เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้างพเิศษบรเิวณด่าน
เกบ็ค่าผ่านทางพเิศษประชาชื่น ศรนีครนิทร ์และบางปะอนิ 

3. ด าเนินธุรกจิอื่นๆ 
อนุญาตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 
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2.3.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.3.2.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

เน่ืองจากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ย  การจดัหาและ/
หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า  การใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ 
และการให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมลีกัษณะลูกคา้และกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกนัตามประเภทการให้บรกิาร ดงันัน้ การพฒันาเชงิพาณิชย์ดงักล่าว 
สามารถแบ่งลกัษณะลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดด้งันี้ 

1. จดัหา และ/หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ 
การจดัหา และ/หรอื จดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสารขอ้มูล
จากเจา้ของสนิคา้และบรกิารไปยงัประชาชนผูใ้ชบ้รกิารซึง่ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า  MRT กลุ่ม
หลกัประกอบดว้ย กลุ่มนักเรยีน นักศกึษา พนักงานบรษิัท ดงันัน้ กลุ่มลกัษณะลูกคา้ของ
บรษิัทหลกัๆ ได้แก่ กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม อาหารและเครื่องดื่ม  กลุ่มภาพยนตร์ กลุ่ม
สินค้าความสวยงาม  กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  กลุ่มการ
ท่องเที่ยว กลุ่มประกนัชวีิตและประกนัภัย กลุ่มสนิค้าเทคโนโลยี กลุ่มสนิค้าอุปโภคและ
บริโภค กลุ่มสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องไปกับกลุ่มสินค้าและบริการที่ใช้
งบประมาณเพื่อการประชาสมัพนัธท์ีอ่ยู่ในธุรกจิอุตสาหกรรมโฆษณา 

2 . ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกันในแต่ละสถานีที่เปิดให้บริการ ทัง้นี้  ขึ้นอยู่กับการ
วาง Concept ของแต่ละสถานีซึ่งจะถูกวางให้สอดคล้องกับจุดเด่นที่ตัง้ของสถานี 
พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าทีต่้องการความสะดวก รวดเรว็ และปัจจยัทางกายภาพ
ภายนอก ดงันัน้ กลุ่มลูกคา้ผูเ้ช่าพื้นทีใ่นปัจจุบนัจงึมตีัง้แต่ผูป้ระกอบการ SME ไปจนถึง
กลุ่มสินค้า Brand หลักๆ ที่เป็นที่รู้จ ักในกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถสนองตอบต่อ  Life 
Style ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าได ้

3.  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม  
ลักษณะลูกค้าคือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ดังนัน้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ
ผูป้ระกอบการทีม่ใีบอนุญาตใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่างๆ ประกอบดว้ย AIS, DTAC, 
TRUE MOVE, TOT, CAT เป็นตน้ ซึง่ปัจจุบนัเป็นลกูคา้ของบรษิทัทุกราย 

ในสว่นของการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นระบบทางพเิศษจะเป็นการใหเ้อกชนและบุคคลเช่าพืน้ทีเ่พื่อ
ด าเนินกจิการต่างๆ ดงันัน้กลุ่มลูกคา้จงึเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจินัน้ๆ อาทเิช่น บรษิทัผูผ้ลติ
สือ่โฆษณา บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกบัระบบโทรคมนาคม ส าหรบัรา้นคา้กลุ่มลูกคา้จะเป็นบุคคล
ทัว่ไป 

2.3.2.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

จดัให้มบีรกิารพฒันาเชงิพาณิชยเ์พื่อสร้างความสะดวกสบายและสสีนัของการเดนิทาง
ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานี
รถไฟฟ้า MRT ซึง่การใหบ้รกิารพฒันาเชงิพาณิชยด์งักล่าวเป็นการเพิม่รายได ้ไดแ้ก่ 
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- ร้านค้า (Retail Area) บนพื้นที่กว่า 25,000 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลาง)           
มีร้านค้าและพื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมเกือบ 500 ร้านค้า ภายใน 11 สถานี
รถไฟฟ้า MRT ปัจจุบนัเปิดบรกิารแลว้ 5 สถานี คอื สถานีสุขุมวทิ สถานีพหลโยธนิ 
สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร และสถานีพระราม 9 และเริ่มทดลองเปิด
ใหบ้รกิาร (บางสว่น) ทีส่ถานีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

- สื่อโฆษณาแบบป้ายนิ่ง (Advertising Panel) ที่มหีลากหลายรูปแบบติดตัง้อยู่ทัว่
บรเิวณของสถานีรถไฟฟ้า MRT และภายในขบวนรถไฟฟ้า เช่น รปูแบบสตกิเกอรท์ี่
ผนังกระจกที่ชัน้ชานชาลาเป็นต้น นอกจากนี้ยงัมสีื่อโฆษณาที่มคีวามน่าสนใจใน
ลกัษณะทีเ่ป็นสื่อ Product Showcase สื่อโฆษณา Out of Box สื่อมกีลิน่ โดย
สามารถน าสือ่หลายประเภทมาผสมผสานสรา้งความแตกต่าง ความหลากหลาย 

- สือ่โฆษณาบนห่วงมอืจบั (Hand Grip) ภายในขบวนรถไฟฟ้า สื่อบนเกา้อีพ้กัคอยที่
ชัน้ชานชาลา สือ่บนราวจบับนัไดเลื่อน  

- สื่อโฆษณาแบบมเีดยี (Advertising Media) ตดิตัง้บรเิวณชัน้ชานชาลาของสถานี
รถไฟฟ้า MRT และภายในขบวนรถไฟฟ้า (Passenger Information Display - PID) 
รวมถงึสือ่ Digital Media ทีเ่ป็นการพฒันาพืน้ทีต่ดิตัง้สื่อกล่องไฟและป้ายในอุโมงค์
เดมิใหม้คีวามทนัสมยั และเป็นการสรา้งความน่าสนใจใหก้บัสือ่  

- บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม (Communication) โดยเฉพาะเครอืข่ายโทรศพัทม์อืถอื 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT และในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า 
รองรบั 4G รวมถงึการตดิตัง้ระบบโทรศพัทส์าธารณะในสถานีต่างๆ ดว้ย 

- บรกิารเครื่องเบกิถอนเงนิอตัโนมตัิ (ATM) เครื่องฝากเงนิของธนาคารต่างๆ และ
เครื่องบรกิารอตัโนมตัอิื่นๆ เช่น เครื่องเตมิเงนิมอืถอืของ AIS Kiosk, True Kiosk 
และเครื่องเตมิเงนิของบุญเตมิ เป็นตน้ 

- บูธแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ขึน้ที่สถานีพระราม 9 
บรเิวณทีเ่ชื่อมต่อกบัศนูยก์ารคา้ Central Plaza Grand Rama 9  

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางพเิศษ 
- จัดให้มีป้ายรายงานสภาพจราจรแบบแผนที่และข้อความ เพื่อให้ข้อมูลด้าน

การจราจรแก่ผู้ใชท้างพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้ป้ีายโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รเิวณหน้า
ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ บรเิวณก าแพงกนัตก บรเิวณเสาตอม่อทางพเิศษ และ
บรเิวณหน้าตูเ้กบ็ค่าผ่านทางพเิศษ รวมจ านวนทัง้สิน้ 292 ป้าย 

- จดัใหม้รีา้นคา้และหอ้งน ้าสาธารณะเพื่อใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้างพเิศษ บรเิวณด่านเกบ็
ค่าผ่านทางพเิศษศรรีชัและอุดรรถัยา จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่าน
ทางพเิศษศรนีครนิทร ์บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษประชาชื่นฝัง่ขาเขา้ บรเิวณ
ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษบางปะอนิขาเขา้ และบรเิวณด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษ
บางปะอนิขาออก 

(2)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 
การสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) และสรา้งการรบัรูใ้นตราสนิคา้ (Brand 
Awareness) ดว้ยการจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด สรา้งภาพลกัษณ์การตอบแทนลูกคา้
และสงัคม เป็นการปลกูฝังทศันคตนิี้ใหแ้ก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ชบ้รกิาร โดยการ
สรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) อย่างต่อเนื่อง อาท ิความร่วมมอืกบัพนัธมติรและบรษิทั
ผูร้บัสทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชย์ (BMN) ในการจดักจิกรรมแนะแนวการท าขอ้สอบ 
GAT โดยคุณครูสมศร ีภายใต้กจิกรรม “ MRT พาน้องพชิติ GAT “ ตัง้แต่ปี 2552 การ
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สนับสนุนการใชพ้ื้นที่และรา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้ Metro Nine สถานีพระราม 9 กบั
นิตยสาร “ชวีจติ” ในการท ากจิกรรมส่งเสรมิการออกก าลงักายแบบต่างๆ เช่น โยคะ      
ร ากระบอง เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรม “M Care สุขภาพด ีชวีปีลอดภยั ปี 6”       
ใหผู้โ้ดยสารตรวจเชค็สขุภาพฟร!ี กบัโรงพยาบาลและสถาบนัชัน้น า และกจิกรรม Share 
2 Child ส าหรบัน้องๆ เยาวชน และโรงเรยีนรายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าของบรษิทั มาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และในปี 2558 ในโอกาสครบรอบ 11 ปี การเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้า 
MRT บรษิัทได้จดัโครงการ “MRT 11 ปี ส่งความสุข รบัเปิดเทอม” ชงิรางวลัถ้วย
เกยีรติยศ ทุนการศกึษา และทศันศกึษาที่ประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ยงัได้จดักจิกรรม
ร่วมกบั BMN เพื่อจดักจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรม “Metro Mall Summer Trip ชวีติดี๊ด ี
เทีย่วฟรทีัว่ไทย” ทีส่ถานีพระราม 9 และ นิทรรศการ “นิทรรศน์ พสัตราภรณ์ มหาราชนิี” 
เทดิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ทีส่ถานีศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

(3) กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีลกัษณะแตกต่างกันตามรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย ์ 
โดยหลักๆ แบ่งเป็นการน าเสนอและติดต่อโดยตรงกับลูกค้าที่สนใจ และขายผ่าน
พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั 

2.3.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 
ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัมแีนวโน้มฟ้ืนตวัไม่มากนัก แต่เม็ดเงนิในอุตสาหกรรม
โฆษณายงัสามารถเตบิโตได ้โดยมเีมด็เงนิโฆษณาในปี 2558 รวม 132,358 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปี 2557 ทีใ่ชง้บไป 127,335  ลา้นบาท หรอืเตบิโตขึน้ประมาณ 4% โดยสื่อทีไ่ดร้บัความ
นิยมและเตบิโตสงูสุดไดแ้ก่ สื่อกลุ่มดจิติอลทวีแีละสื่อกลุ่มทรานสทิ โดยดจิติอลทวีมีรีายไดร้วม
ในปี 2557 อยู่ที ่8,580 ลา้นบาท และเมื่อสิน้สุดปี 2558 มรีายไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 20,931 ลา้นบาท 
หรอืมกีารเตบิโตสงูขึน้ 144% และสือ่กลุ่มทรานสทิมรีายไดใ้นปี 2557 รวมแลว้ 3,813 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้เป็น 4,478 ลา้นบาท ในปี 2558 หรอืเตบิโตขึน้ถงึ 17.44% เนื่องมาจากผูป้ระกอบการมี
แนวโน้มใหค้วามส าคญักบัสือ่ใหม่ ทีส่ามารถโฆษณาสอดแทรกไปกบัชวีติประจ าวนัของผูค้นได้
อย่างกลมกลนืและมปีระสทิธภิาพ ตวัอย่างเช่น ความนิยมชมภาพยนตรท์ีโ่รงภาพยนตร ์การใช้
เวลาบนทอ้งถนนจากการจราจรทีต่ดิขดั การใชร้ถไฟฟ้าใตด้นิ หรอืรถโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ 

จากภาวะเศรษฐกจิที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ที่ ท าให้รายได้ต่อครวัเรอืนของประชากรลดลง ส่งผลถึง
การใช้จ่ายของประชาชนน้อยลงจากเดมิ ผู้ประกอบการจึงต้องใช้งบประมาณโฆษณาที่มอียู่
อย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่า โดยถึงแม้งบประมาณโฆษณาจะเติบโตขึ้นไม่มากนัก แต่สื่อกลุ่ม      
ทรานสทิยงัสามารถเตบิโตได้อย่างโดดเด่น และมแีนวโน้มเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องในปี 2559 
ดว้ยเหตุนี้ จงึสง่ผลดกีบับรษิทัทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า MRT เน่ืองจากในอนาคตจ านวน
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าและโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น จะสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนผู้ชม          
สื่อโฆษณาเคลื่อนทีใ่นกลุ่มรถไฟฟ้าและรถไฟ MRT ทีม่จี านวนมากขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนี้ 
จากการทีพ่ืน้ทีบ่รเิวณสถานีทีม่ลีกัษณะปิดจากภายนอก จงึสง่ผลใหผู้้ใชบ้รกิารใหค้วามสนใจใน
สื่อโฆษณาในระบบมากขึ้น เนื่องจากโอกาสที่จะถูกดึงดูดสายตาสู่สิ่งอื่นนัน้อยู่ในระดับต ่า  
โดยเฉพาะสื่อประเภทดจิติอลทวีทีี่มภีาพลกัษณ์ที่ดูทนัสมยั อกีทัง้ยงัเป็นการขยายฐานลูกค้า
ใหก้บัทางบรษิทัย่อยใหเ้พิม่มากขึน้ดว้ย  
แหล่งทีม่า  :  - เดอะนีลเสน็คอมปะนี (ประเทศไทย) 
 - สมาคมมเีดยีเอเยนซี ่และธุรกจิสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) 

http://inet/inet/BMCL_News/detailgeneral.asp?id=3804
http://inet/inet/BMCL_News/detailgeneral.asp?id=3804
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พืน้ทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 

โครงการพื้นที่ค้าปลกีในประเทศไทย จ าแนกเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์สโตร์
มอลล์ สเปเชี่ยลตี้สโตร์เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ คอมมูนิตี้มอลล์ และพื้นที่ค้าปลีก
สนับสนุนโดยแนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลกีในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มกีารแข่งขนัที่สูงขึ้น    
จะเห็นได้จากการเกิดคอมมิวนิตี้มอลล์ในเมืองที่เพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวรวดเร็วที่สุด 
โดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดตัวตัง้แต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมาสูงเกิน  
1 ล้านตารางเมตร กรุงเทพฯ ยงัคงเป็นเมอืงที่แบรนด์หรอืร้านค้าต่างชาติใหค้วามสนใจเป็น
ล าดับต้นๆ ของเอเชียอยู่ ร้านเหล่านี้เข้ามาเปิดร้าน หรือสาขาในกรุงเทพฯ และหัวเมือง
ท่องเทีย่วต่างๆ ต่อเนื่อง และจะยงัคงมต่ีอไปในอนาคต อตัราการเช่าของโครงการพืน้ทีค่า้ปลกี
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และพืน้ทีโ่ดยรอบค่อนขา้งสงู 

2.3.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.3.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์ 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ด าเนินการธุรกิจเชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน 
ในการ 1) จดัหา และ/หรอื จดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 2) ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานี
รถไฟฟ้า MRT และ 3) ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม  

ส าหรบัในสว่นของทางพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้หเ้อกชนเช่าพืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อ
ติดตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ให้เช่าพื้นที่ร้านค้า
บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และการด าเนินธุรกจิอื่นๆ อาท ิใชพ้ืน้ที่ในเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้
ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 

2.3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทให้การใส่ใจ ดูแลผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในพื้นที่ชัน้รา้นค้า ในระบบรถไฟฟ้าเช่นกนั  
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน 
รายละเอยีดปรากฎตามหวัขอ้ 2.2.3.2 

2.3.3.3  การประกนัภยั  
กรมธรรม ์ มลูค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 

Property All Risks Insurance 
(Retail Areas) 

ทุนประกนัภยัส่วนที ่1 
372,086,193 บาท 
ทุนประกนัภยัส่วนที ่2 
151,431,097 บาท  

ส่วนที ่1 ความเสยีหายต่อทรพัย ์
ส่วนที ่2 ธุรกจิหยุดชะงกั 
สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
พืน้ทีพ่ฒันาเชงิพาณชิยภ์ายในสถานรีถไฟฟ้า 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
3 กรกฎาคม 2558 – 3 กรกฎาคม 2559 

Public Liability (Retail Areas) จ ากดัความรบัผดิ 
40,000,000 บาท 

สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
พืน้ทีพ่ฒันาเชงิพาณชิยภ์ายในสถานรีถไฟฟ้า 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
3 กรกฎาคม 2558 – 3 กรกฎาคม 2559 

 
2.3.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

- ไม่ม ี- 


