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ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธรุกิจ 

1. นโยบำย และภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรอื “บีทีเอสซี”) เป็นผู้ได้รบัสทิธิในการ
ด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัแต่เพยีงผูเ้ดยีวในฐานะผูร้บัสมัปทานตามสญัญาสมัปทาน โดยบี
ทเีอสซไีดเ้ขา้ท าสญัญาสมัปทานการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสกบั กทม. เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2535 และบทีเีอส
ซไีดเ้ปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยทัว่ไปเมื่อวนัที ่5 ธนัวาคม 2542 

เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2555 บทีเีอสซไีด้เขา้ลงนามในสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุง โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กบักรุงเทพธนาคม ในการให้บรกิารเดนิรถ และซ่อมบ ารุงโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 30 ปีนับแต่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2555 ถึง 2 พฤษภาคม 2585 ซึ่งเสน้ทาง
ประกอบดว้ย สว่นต่อขยายสายสลีม ช่วงสะพานตากสนิ-วงเวยีนใหญ่ และ ช่วงวงเวยีนใหญ่-บางหวา้ และสว่นต่อขยาย
สายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริง่ และจะรวมเสน้ทางเดิมของสมัปทานภายหลงัครบก าหนดอายุสมัปทานในวนัที่ 4 
ธนัวาคม 2572  

เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2553 บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสจี” (เดิมชื่อ บริษัท 
ธนายง จ ากดั (มหาชน)) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของบทีเีอสซ ีในอตัราสว่นรอ้ยละ 94.6 ของหุน้ทัง้หมดของบทีเีอสซ ีจงึท า
ใหบ้ทีเีอสซกีลายเป็นบรษิทัย่อยของบทีเีอสจ ีทัง้นี้ผูถ้อืหุน้เดมิของบทีเีอสซไีดร้บัช าระค่าหุน้บางส่วนเป็นหุน้ใหม่ของ  
บทีเีอสจแีละบางส่วนเป็นเงนิสด กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบทีเีอสจ ีณ วนัที่ 17 มถุินายน 2553 จงึประกอบด้วย คุณครี ี
กาญจนพาสน์ Siam Capital Developments (Hong Kong) Limited และ Siam Infrastructure Limited ต่อมา บทีเีอสจี
ไดซ้ือ้หุน้สามญัของบทีเีอสซเีพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้รายย่อย ท าให ้ณ ปจัจุบนั สดัส่วนการถอืหุน้ของบทีเีอสจใีนบทีเีอสซี
เป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 97.46 

บทีเีอสซเีหน็ว่าธุรกจิสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าเป็นธุรกจิที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและสามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบั 
บทีเีอสซไีด ้รวมทัง้ผลประกอบการตลอด 10 ปี ทีผ่่านมามกีารเตบิโตของรายไดแ้ละผลก าไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
บทีเีอสซจีงึไดเ้ขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของวจีไีอเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2552 โดยวจีไีอไดร้บัสทิธจิากบทีเีอสซใีนการใชพ้ืน้ที่
บนขบวนรถไฟฟ้าและบนสถานีรถไฟฟ้า 23 สถานี ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัในการหารายได้
โฆษณา ในปี 2555 วจีไีอไดเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก และไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและเริม่ท าการซื้อขายครัง้แรกในวนัที่ 11 ตุลาคม 2555 ในหมวดธุรกิจ “สื่อและสิง่พิมพ์” ภายใต้กลุ่ม
อุตสาหกรรม “บรกิาร” และใชช้ื่อย่อในการซือ้ขายหลกัทรพัยว์่า “VGI” 

บทีเีอสซไีดจ้ดัตัง้บเีอสเอสเพื่อใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-money) ทีม่รีะบบตัว๋ร่วม (common ticketing 
system) ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “rabbit” หรือ “แรบบิท” ส าหรบัระบบขนส่งต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถ
โดยสารด่วนพเิศษ BRT เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารใหส้ามารถใช้บตัรโดยสารเพยีงใบเดยีวเดนิทาง
กบัระบบขนส่งมวลชนทัง้สองระบบ นอกจากนี้ บเีอสเอสยงัเปิดโอกาสใหธ้นาคารพาณิชย ์รา้นคา้ และผูใ้หบ้รกิารต่างๆ 
เขา้ร่วมใชร้ะบบเงนิอเิลก็ทรอนิกสน์ี้ได ้เพื่อใหเ้กดิการใชง้านระบบอย่างกวา้งขวางมากขึน้ และท าให้ผูโ้ดยสารไดร้บั
ความสะดวกมากขึน้ตามไปดว้ย บเีอสเอสไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-money) 
โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 และจาก
กระทรวงการคลงัในวนัที ่1 กรกฎาคม 2554 โดยบเีอสเอสไดเ้ปิดตวับตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่1 
พฤษภาคม 2555 
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เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2556 บทีเีอสซไีดข้ายรายไดค่้าโดยสารสุทธขิองระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลกัซึง่ครอบคลุมสายสขุุมวทิและสายสลีม ระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร ภายใตส้ญัญาสมัปทาน ตลอดระยะเวลา
อายุสมัปทานทีเ่หลอือยู่อกีประมาณ 17 ปี ใหแ้ก่กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท 
(“กองทุน BTSGIF”) โดยบทีเีอสซแีละกองทุน BTSGIF ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดค้่าโดยสารสทุธ ิ
ฉบบัลงวนัที ่17 เมษายน 2556 โดยราคาขายของรายไดค้่าโดยสารสุทธทิีข่ายใหแ้ก่กองทุน BTSGIF เป็นจ านวนเงนิ
เท่ากบั 61,399 ล้านบาท (เป็นจ านวนเงนิสุทธภิายหลงัการหกัค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้ BTSGIF จ านวนเงนิประมาณ 
1,111 ล้านบาท) ทัง้นี้ หลงัจากการเขา้ท าสญัญาซื้อและโอนสทิธริายได้สุทธ ิบทีีเอสซยีงัเป็นผู้บรหิารจดัการในการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั เพื่อประโยชน์ของกองทุน BTSGIF ภายใตก้ารก ากบัดแูลและ
ควบคุมของกองทุน BTSGIF ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

ธรุกิจของบริษทัฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มธรุกิจ ได้แก่ 

 ธรุกิจระบบขนส่งมวลชน  เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัสมัปทานจาก กทม. ในปี 2535 
ให้เป็นผู้ใหบ้รกิารรถไฟฟ้าบนทางวิง่ยกระดบัสายแรกของกรุงเทพฯ ซึง่ครอบคลุมสายสุขุมวทิและสายสลีม ระยะทาง
รวม 23.5 กโิลเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยรถไฟฟ้าบทีเีอสเปิดใหบ้รกิารต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในวนัที ่5 ธนัวาคม 
2542 นอกจากนี้ บทีเีอสซไีดร้บัว่าจา้งจากกรุงเทพธนาคมใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย ซึง่มเีสน้ทางประกอบดว้ย ส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที ่1 ช่วงสะพานตากสนิ-วง
เวยีนใหญ่ ระยะทาง 2.2 กโิลเมตร ซึง่เปิดใหบ้รกิารประชาชนเมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2552 สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ 
ช่วงอ่อนนุช-แบริง่ ระยะทาง 5.25 กโิลเมตร ซึง่เปิดให้บรกิารประชาชนเมื่อวนัที ่12 สงิหาคม 2554 และส่วนต่อขยาย
สายสลีม ตอนที ่2 ช่วงวงเวยีนใหญ่-บางหวา้ ระยะทาง 5.3 กโิลเมตร โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารประชาชนในสถานีโพธินิ์มติ 
เมื่อวนัที ่12 มกราคม 2556 สถานีตลาดพล ูเมื่อวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2556 และเปิดใหบ้รกิารประชาชนครบทัง้สายเมื่อ
วนัที ่5 ธนัวาคม 2556 รวมระยะทางใหบ้รกิารทัง้สิน้ 36.25 กโิลเมตร จ านวนรวมทัง้สิน้ 34 สถานี (รวมสถานีเชื่อมต่อ) 
นอกจากนี้แลว้ บทีเีอสซยีงัไดร้บัจ้างจากกรุงเทพธนาคมใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT ตัง้แต่เมื่อ
วนัที ่29 พฤษภาคม 2553 

 เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2556 บทีเีอสซไีด้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธขิองระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั ระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร ภายใต้สญัญาสมัปทาน ตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 จนถงึวนัสิน้สุด
สญัญาสมัปทานในวนัที ่4 ธนัวาคม 2572 ใหแ้ก่กองทุน BTSGIF และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้จองซือ้และเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน
จ านวน 1/3 (รอ้ยละ 33.33) ของกองทุน BTSGIF 

เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไดป้ระกาศให ้
BSV Consortium (กิจการร่วมค้าคอนซอเตียมที่จดัตัง้ขึ้นระหว่างบีทีเอสซี บรษิัท สมาร์ทแทรฟิค จ ากดั และ VIX 
Mobility PTY. LTD) ชนะการประกวดราคาโครงการจดัท าระบบศูนย์บรหิารจดัการรายได้กลาง (Central Clearing 
House: CCH) ซึง่ต่อมาในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2558 BSV Consortium ไดล้งนามในสญัญาโครงการจดัท าระบบศูนย์
บรหิารจดัการรายไดก้ลางกบั สนข. โดย BSV Consortium เป็นผูพ้ฒันาระบบส าหรบัโครงการจดัท าระบบศูนยบ์รหิาร
จดัการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ซึ่งเป็นหน่วยกลางที่มีหน้าที่หลกัในการให้บรกิารหกับญัช ี
(Clearing) เป็นตวัเลขระหว่างผูใ้หบ้รกิาร (Operators) (ทัง้ใหบ้รกิารการขนสง่และไม่ใช่ระบบขนสง่) ในระบบตัว๋ร่วม          

 ตัง้แต่เปิดให้บริการมา จ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  
ในปี 2558/59 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัได้ให้บรกิารผูโ้ดยสารเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 232.5 ลา้น
เที่ยวคน และหากนับรวมจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บรกิารทัง้ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั และระบบ
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสว่นต่อขยายแลว้ จะมจี านวนผูโ้ดยสารสงูถงึ 243.9 ลา้นเทีย่วคน ในปี 2558/59 หรอืคดิ
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เป็นจ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ 666,504 เทีย่วคนต่อวนั ทัง้นี้ จ านวนผู้โดยสารสูงสุดในวนัท างานยงัอยู่ในปี 2556/57 คอื 
913,084 เที่ยวคน (รวมสายหลกัและส่วนต่อขยาย) ในวนัที่ 13 มกราคม 2557   

 ธุรกิจส่ือโฆษณำ ด าเนินการโดยกลุ่มวีจีไอ ซึ่งด าเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย 
สื่อโฆษณา โดยเน้นเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ (Lifestyle Media) 
โดยปจัจุบนั เครอืข่ายสือ่โฆษณาของกลุ่มวจีไีอ ประกอบดว้ย 1) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส 2) สือ่โฆษณาใน
อาคารส านักงานชัน้น า 135 อาคารทัว่กรุงเทพฯ และ 3) ธุรกจิสื่อโฆษณาอื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อโฆษณาบนรถโดยสารด่วน
พเิศษ BRT สื่อโฆษณาบนระบบรถโดยสารในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และธุรกิจตวัแทนขายสื่อโฆษณานอกบ้าน 
ไดแ้ก่ สื่อโฆษณาทีต่ดิตัง้อยู่ตามทอ้งถนน (Street Furniture) ซึง่ตัง้อยู่บนเสน้ทางคมนาคมสายส าคญั สื่อโฆษณาบน
เครื่องบนิไทยแอร์เอเชยี และสื่อโฆษณาในที่พกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม นอกจากธุรกจิบรหิารสื่อโฆษณาแล้ว  
กลุ่มวจีไีอยงัด าเนินธุรกจิอื่นทีเ่ป็นการสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารรบัผลติงานโฆษณาสือ่ภาพนิ่งและ Spot 
โฆษณาของสือ่มลัตมิเีดยี นอกจากนี้ กลุ่มวจีไีอยงัไดข้ยายเครอืขา่ยสือ่โฆษณาไปยงัหวัเมอืงใหญ่ รวมทัง้ขยายธุรกจิไป
ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย โดยในปี 2558/59 รายได้ของกลุ่มวีจีไอกว่าร้อยละ 84.03 มาจากธุรกิจในระบบ
รถไฟฟ้าบทีเีอส 

 ธุรกิจบริกำร เป็นธุรกจิให ้บรกิารที ่สน ับสนุนการด าเนินงานในธุรกจิหลกั ของกลุ่มบรษิ ัทใน 
ด้านต่าง ๆ ซึ ่งรวมถ ึง การให ้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Money) ที ่ม รีะบบตัว๋ร่วม (Common Ticketing 
System) ภายใต้ชื่อ “แรบบทิ (Rabbit)” ซึ่งปจัจุบนับตัรแรบบทิ สามารถใช้โดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส รถโดยสารด่วน
พเิศษ BRT รวมทัง้เครอืข่ายระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งผู ้ถือบตัรแรบบทิ สามารถใช้บตัรนี้เพื่อซื้อ
สนิค้าและบรกิารจากร้านค้าที่ร่วมรบับตัรนี้ พร้อมด้วยโปรแกรมส่งเสรมิการขายด้วยตู ้พมิพ์คูปองอตัโนมตัิ 
(Coupon Kiosks) และธุรกจิการให้บรกิารลูกค้าสมัพนัธ์ ภายใต้ชื่อ “แรบบทิ รวีอร์ดส (Rabbit Rewards)”   

1.1   วิสยัทศัน์ ภำรกิจ วตัถปุระสงค ์และกลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำน 

วิสยัทศัน์ : เป็นผูน้ าในการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนทีด่ทีีส่ดุ 

พนัธกิจ : มุ่งพัฒนาระบบ การด าเนินการ และบุคลากร ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว 
ปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ และเชื่อถอืได ้โดยใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและ
สงัคม 

คณุค่ำท่ี
มุ่งหวงั 

: ดว้ยความมุ่งมัน่ต่อวสิยัทศัน์และภารกจิทีไ่ดก้ าหนดไว ้บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดวตัถุประสงค์
ในการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไวด้งันี้ 

1. มุ่งมัน่สูค่วามเป็นเลศิในการใหบ้รกิาร  

2. บรหิารการเตบิโตของผูโ้ดยสารและรายไดอ้ย่างมเีป้าหมาย 

3. สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ผูโ้ดยสาร 

4. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งและสงัคม 

กลยุทธ์
และ

: เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์และภารกิจของบรษิัทฯ  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์หลกัการ
ด าเนินธุรกจิ ในปี 2559 ดงันี้  
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เป้ำหมำย
ระยะยำว 

1. การยกระดบัความความสะดวกสบายและความรวดเรว็ในการเดนิทาง  

บทีเีอสซีได้ท าสญัญาสัง่ซื้อรถไฟฟ้าอกี 46 ขบวน (184 ตู้) จากประเทศเยอรมนันี 
และประเทศจีน เพื่อรองรบัการเชื่อมต่อของส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่ วงแบริ่ง-
สมุทรปราการ และช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต และเป็นการเพิม่ความจุของระบบ
อนัจะสง่ผลต่อความสะดวกสบายและความรวดเรว็ของผูโ้ดยสาร 

2. การบรหิารการเตบิโตของผูโ้ดยสารและรายไดใ้หเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

2.1 การสนบัสนุนงานและเขา้ร่วมต่อขยายเสน้ทางรถไฟฟ้าบทีเีอสใน อนาคตของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและความสะดวกสบายในการ
เขา้ถงึระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส อนัเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะช่วยเพิม่จ านวนผูโ้ดยสาร
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านบตัรโดยสารและราคาค่าโดยสาร จากกลุ่มของ
ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอสที่มคีวามหลายหลาย บรษิทัฯ จงึได้ใหค้วามส าคญั
กบัการจดัให้มีบตัรโดยสาร ประเภทและราคาค่าโดยสารที่แตกต่าง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการเดนิทาง และเพื่อดงึดูดใหผู้โ้ดยสารกลุ่มเป้าหมาย
ใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ ดงันี้ 

1) ตัว๋ประเภทเดนิทางเทีย่วเดยีว ส าหรบัผูท้ีเ่ดนิทางเป็นครัง้คราว 
2) บตัรโดยสารประเภทเตมิเงนิ (บตัรแรบบทิ) ส าหรบัผูท้ี่เดนิทางบ่อยครัง้ 

และผู้ที่ต้องการความสะดวก ไม่เสยีเวลาในการแลกเหรยีญหรอืซื้อตัว๋ 
โดยอาจมสีว่นลดค่าโดยสารตามโปรโมชัน่เป็นคราวๆ 

3) บตัรโดยสารประเภท 30 วนั ส าหรบับุคคลทัว่ไป และส าหรบันักเรยีน
นักศกึษา ส าหรบัผูท้ี่เดนิทางเป็นประจ า ซึง่แบ่งเป็นตัว๋โดยสารประเภท 
15 เทีย่ว 25 เทีย่ว 40 เทีย่ว และ 50 เทีย่ว ซึง่ค่าโดยสารจะคดิเป็นอตัรา
เหมาจ่ายต่อเทีย่ว โดยส าหรบับุคคลทัว่ไปจะเริม่ต้นที่เที่ยวละ 25 บาท 
ถงึ 30 บาท ส าหรบันักเรยีนนักศกึษา เริม่ต้นทีเ่ที่ยวละ 18 บาท ถงึ 23 
บาท 

4) บตัรประเภท 1 วนัไม่จ ากดัจ านวนเทีย่ว (1 day pass)  ราคา 140 บาท 
ส าหรบักลุ่มนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ โดยสามารถใช้เดนิทาง
ได้ไม่จ ากดัจ านวนเที่ยวและระยะทางภายใน 1 วนั (ซึ่งบตัรประเภทนี้
เป็นที่นิยมส าหรบันักท่องเทีย่ว รวมไปถงึธุรกจิโรงแรม บริษัททวัร ์และ
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ทีส่ ัง่ซือ้ไปใชใ้นการจดัท ารายการสง่เสรมิ
การขายและแนะน าการท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ) 

5) บตัรโดยสารประเภทผู้สงูอายุ เหมาะส าหรบัผู้สงูอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 
ค่าโดยสารคดิในอตัรา 50% จากราคาปกต ิ

2.3 กลยุทธท์างการตลาด ดา้นสง่เสรมิการขาย 

เพื่อเป็นการสร้างและรกัษาฐานผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในระยะยาว 
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายร่วมกบับรษิทัพนัธมติรใน
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Carrot Rewards ในการใหค้ะแนนสะสม ส าหรบั
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ผู้โดยสารเมื่อใช้บัตรแรบบิท รวมทัง้การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงศรอียุธยา ธนาคารยูโอบ ี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และDTAC เป็นต้น มอบส่วนลดให้กับ
ผูโ้ดยสารเพื่อสรา้งความพงึพอใจ และเพิม่ยอดการใชบ้ตัรโดยสาร 

3. การยกระดบัความปลอดภยัของผูโ้ดยสารทีส่ถานีรถไฟฟ้า 

บริษัทฯ ได้ด าเนินท าการติดตัง้ประตูชานชาลาอัตโนมัติ (Half Height Platform 
Screen Door) ในสถานีที่มีจ านวนผู้ใช้บรกิารมากและหนาแน่น จ านวน 9 สถานี 
ไดแ้ก่ อนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิพญาไท สยาม ชดิลม อโศก พรอ้มพงษ์ อ่อนนุช ศาลา
แดง และช่องนนทร ีทัง้นี้เพื่อลดความเสีย่งต่ออนัตรายทีอ่าจเกดิกบัผูโ้ดยสารทีร่อ
ขบวนรถไฟฟ้าอยู่บนชัน้ชานชาลา โดยระบบประตูชานชาลาอตัโนมตัินี้ได้มีการ
ออกแบบให้เชื่อมโยงกบัระบบควบคุมบนขบวนรถไฟฟ้า เพื่อให้มกีารเปิดและปิด
พรอ้มๆ กนั และป้องกนัไม่ใหข้บวนรถไฟฟ้าเคลื่อนทีใ่นกรณีทีม่เีหตุขดัขอ้งทีม่ผีล
ต่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 

4. ความตระหนกัและห่วงใยต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

จากการต่อขยายเสน้ทางระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส รวมถงึการขยายตวัและเตบิโตของ
ย่านธุรกิจและชุมชนตลอดเส้นทาง ท าให้บริษัทฯ มีความตระหนักและใส่ใจใน
สิง่แวดลอ้มของระบบรถไฟฟ้ามากขึน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าระบบจดัการสิง่แวดล้อม 
ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาองคก์รให้
กา้วหน้าและเป็นทีย่อมรบัในเชงิพาณิชยแ์ละทางสงัคม โดยท าการก าหนดนโยบาย
สิง่แวดลอ้ม จดัท าวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขัน้ตอนการด าเนินงาน และวธิปีฎบิตังิาน
ต่างๆดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ควบคุมและแกไ้ขปญัหาต่างๆ อนัอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพฒันาความคดิและกระบวนการไปสู่ระบบการปฏบิตัอิย่าง
เป็นรปูธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป จนไดผ้่านการตรวจรบัรองระบบจากหน่วยงานผูใ้ห้
การรบัรองจากภายนอกและได้รบัใบรบัรองตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2557 เป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว และตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 อย่างต่อเนื่ อง และยังได้พัฒนาระบบการจัด
การพลังงาน เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการ
ประหยดัพลงังานหลายโครงการ เช่น การเปลี่ยน Chiller การเปลี่ยนโคมไฟส่อง
สว่างที่ 23 สถานีให้เป็นแบบ LED ที่เริม่ด าเนินการไปบางส่วนและจะด าเนินการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่องในปี 2559 การรณรงค ์ปิดไฟ ปิดคอมพวิเตอร ์และปรบัอุณหภูมิ
แอรจ์าก 24 เป็น 25 องศาเซลเซยีส 

1.2   กำรเปล่ียนแปลง และพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

2535  13 กุมภาพนัธ ์2535 จดทะเบยีนจดัตัง้บทีเีอสซใีนรปูของบรษิทัจ ากดั 

 9 เมษายน 2535 บทีเีอสซไีดล้งนามในสญัญาสมัปทานเพื่อด าเนินการระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส 
กบั กทม. 
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2538  4 กรกฎาคม 2538 บีทีเอสซีได้ร่วมลงนามในสญัญาก่อสร้างแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ และ
สญัญาซ่อมบ ารุงกบัซเีมนส ์และ บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

2539  14 สงิหาคม 2539 บทีเีอสซไีดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 

 29 สงิหาคม 2539 บทีีเอสซลีงนามในสญัญากู้ยมืเงนิ (Credit Facility Agreements) และ
สญัญาขอ้ตกลงร่วมระหว่างผู้ให้กู้ (Inter Creditor and Common Term Agreement) กบั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคาร Kreditanstalt für Wiederaufbau และธนาคาร International 
Finance Corporation 

2542  29 พฤศจกิายน 2542 การก่อสร้างงานโครงสรา้งระบบ (Civil Works) และระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) แลว้เสรจ็พรอ้มใหบ้รกิาร และบทีเีอสซไีดท้ า
การโอนกรรมสทิธิใ์นงานโครงสรา้งระบบใหแ้ก่ กทม. 

 5 ธนัวาคม 2542 บทีเีอสซไีดเ้ปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยทัว่ไป 

2545  12 กรกฎาคม 2545 บีทีเอสซีได้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก
สถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO กระทรวงอุตสาหกรรม 

2549  20 กุมภาพนัธ ์2549 บทีเีอสซไีดย้ื่นค ารอ้งขอต่อศาลลม้ละลายกลางใหม้กีารฟ้ืนฟูกจิการ 

 7 กรกฎาคม 2549 ศาลลม้ละลายกลางไดม้คี าสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของบทีเีอสซี 

 1 พฤศจกิายน 2549 ประกาศปรบัขึน้อตัราค่าโดยสารจาก 10-40 บาท เป็น 15-40 บาท โดย
มผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 ธนัวาคม 2549 ทัง้นี้ บีทเีอสซีได้ให้ส่วนลดค่าโดยสารในระยะแรก 
และเริม่เกบ็อตัราค่าโดยสารตามอตัราใหม่ในเดอืนมนีาคม 2550 

2550  31 มกราคม 2550 ศาลลม้ละลายกลางมคี าสัง่เหน็ชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

2551   20 สงิหาคม 2551 บทีเีอสซไีด้รบัใบรบัรองการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
OHSAS 18001:2007 

 30 กนัยายน 2551 บทีเีอสซไีดร้บั Certificate of Safety Management System จาก Lloyd’s 
Register 

 29 ตุลาคม 2551 หลงัจากบทีเีอสซดี าเนินการลดทุนและเพิม่ทุนจดทะเบยีน รวมถงึช าระหนี้
และด าเนินการเป็นผลส าเรจ็ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกจิการแลว้ ศาลลม้ละลาย
กลางจงึมคี าสัง่ยกเลกิการฟ้ืนฟูกจิการของบทีเีอสซ ี

 25 ธนัวาคม 2551 บทีเีอสซไีดเ้ขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของนูโวไลน์ ในราคา 1 ลา้นบาท จากมาฆะ
เทรดดิ้ง และรบัภาระหนี้ทัง้หมดของนูโวไลน์ มูลค่าประมาณ 1,799 ลา้นบาท นูโวไลน์เป็น
เจา้ของทีด่นิบรเิวณถนนลาดพรา้วใกลแ้นวสว่นต่อขยายรถไฟฟ้าในอนาคต 

2552  30 มนีาคม 2552 บทีเีอสซขีายหุ้นรอ้ยละ 20 ในนูโวไลน์ให้ Pacific Harbor Advisors Pte. 
Ltd. ในราคา 16 ลา้นเหรยีญสหรฐั (566.9 ลา้นบาท) 

 2 เมษายน 2552 บทีเีอสซเีขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 60 ของบทีเีอส แอสเสทส ์ในราคา 250 ลา้นบาท 
จากมาฆะเทรดดิง้ และใหเ้งนิกูบ้ทีเีอส แอสเสทส ์เพื่อไปช าระหนี้คนืแก่มาฆะเทรดดิง้ 

 7 พฤษภาคม 2552 บทีเีอสซไีดเ้ขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของบทีเีอส แอสเสทส ์จากมาฆะเทรดดิ้ง 
โดยบีทีเอส แอสเสทส์ มีหนี้ เป็นจ านวน 1,067.7 ล้านบาท (เฉพาะเงินต้น) ณ วันที่ 2 
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เมษายน 2552 

 15 พฤษภาคม 2552 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ 
ระยะทาง 2.2 กโิลเมตร เปิดให้บรกิาร โดยบทีเีอสซเีป็นผู้ให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงใน
สว่นต่อขยายนี้ ภายใตส้ญัญาผูใ้หบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุง 

 23 กรกฎาคม 2552 บทีเีอสซีจ่ายเงนิปนัผลครัง้แรกใหก้บัผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 
เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,100 ลา้นบาท 

 21 สงิหาคม 2552 บทีเีอสซไีดอ้อกเสนอขายหุน้กู ้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มี
ประกนั จ านวนทัง้หมด 12 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 12,000 ลา้นบาท แก่ประชาชนทัว่ไป 

 30 กนัยายน 2552 บทีเีอสซไีดเ้ขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของวจีไีอ เพื่อขยายธุรกจิดา้นโฆษณาและ
พืน้ทีใ่หเ้ช่า ในราคา 2,500 ลา้นบาท 

2553  29 มกราคม 2553 บีทเีอสซีได้ซื้อที่ดนิ 2 แปลงจากบรษิัท บรหิารสนิทรพัย์ทวี จ ากดั (ใน
เครอืธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) ในมลูค่ารวม 1,450 ลา้นบาท 

 26 เมษายน 2553 บทีเีอสซ ีได้ขายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย (บรษิัท บางกอก สมารท์การ์ด 
ซสิเทม จ ากดั) ในสดัส่วนร้อยละ 10 ให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในราคา 20 
ลา้นบาท ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบทีเีอสซลีดลงเหลอืรอ้ยละ 90 

 4 พฤษภาคม 2553 บีทีเอสจีได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 94.6 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบทีเีอสซ ี

 29 พฤษภาคม 2553 รถโดยสารประจ าทางด่วนพเิศษเสน้ทางช่องนนทรี – ราชพฤกษ์ เริม่
ทดลองใหบ้รกิาร โดยบทีเีอสซเีป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถและบรหิารสถานีภายใต้สญัญาจา้งผูเ้ดนิ
รถพรอ้มจดัหารถโดยสารและสญัญาจา้งผูบ้รหิารสถานี 

 มถุินายน 2553 ซอีารซ์ไีดน้ ารถไฟฟ้าทัง้หมดจ านวน 12 ขบวนเขา้มาในประเทศไทย 

 มถุินายน 2553 วจีไีอจดัตัง้บรษิทัย่อย ชื่อ วจีีไอ แอดเวอรไ์ทซิง่ ไชน่า คอมพานี ลมิเิตด็ ใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เพื่อด าเนินธุรกจิให้บรกิารสื่อโฆษณาในโมเดริ์นเทรดใน
ต่างประเทศ 

 4 สงิหาคม 2553 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลให้กบัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุ้นละ 4.05 สตางค ์รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 650.7 ลา้นบาท 

 สงิหาคม 2553 บทีเีอสซไีดเ้พิม่ทุนอกีจ านวน 500 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบทีี
เอสจลีดลงจากรอ้ยละ 94.5 เหลอืรอ้ยละ 93.5   

 ตุลาคม 2553 บทีเีอสซไีดท้ าการปรบัเปลี่ยนระบบอาณัติสญัญาณเป็นระบบของบอมบาร์ดิ
เออรใ์นสายสลีมตลอดทัง้สาย 

 ธนัวาคม 2553 รถไฟฟ้าใหม่เริม่ใหบ้รกิารสายสลีม  

2554  11 กุมภาพนัธ์ 2554 บทีเีอสซไีด้ท าสญัญาจ าหน่ายเงนิลงทุนในหุ้นสามญัของบทีเีอส แอส
เสทส ์จ ากดั และบทีเีอส แลนด ์ให้กบับทีเีอสจ ีนอกจากนี้ บทีเีอสซยีงัไดแ้ลกเปลีย่นหุน้รอ้ย
ละ 80 ที่ถอือยู่ในนูโวไลน์ กบัหุน้ทัง้หมดทีบ่ทีเีอสจถีอือยู่ในบรษิัท กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์
โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
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 25 กุมภาพนัธ ์2554 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้กบัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 28.97 
สตางค ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,654.65 ลา้นบาท  

 11 เมษายน 2554 บทีเีอสซไีดร้บัอนุมตัติามบตัรส่งเสรมิการลงทุน ในการยกเวน้อากรขาเขา้ 
ส าหรบัรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ เพื่อน ามาใชใ้นสว่นต่อขยายสายสขุมุวทิและสายสลีม 

 6 มถุินายน 2554 บทีเีอสจไีดอ้อกหุน้ใหม่เพื่อแลกหุน้กบัหุ้นบทีเีอสซซีึง่ผูถ้อืหุน้บทีเีอสซถีอื
อยู่ ท าใหบ้ทีเีอสจเีพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ในบทีเีอสซจีากรอ้ยละ 93.5 เป็นรอ้ยละ 96.44 

 25 กรกฎาคม 2554 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 8.4 สตางค ์รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 1,349.6 ลา้นบาท 

 12 สงิหาคม 2554 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ ตอนที ่1 จากซอยสุขุมวทิ 85 ถงึซอย
สขุมุวทิ 107 ระยะทาง 5.25 กโิลเมตร เปิดใหบ้รกิาร โดยบทีเีอสซเีป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถ และ
ซ่อมบ ารุงสว่นต่อขยายนี้ ภายใตส้ญัญาผูใ้หบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุง 

2555  31 มกราคม 2555 บีทีเอสซีจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้กบัผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 10.5 
สตางค ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,687.1 ลา้นบาท  

 26 มนีาคม 2555 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้กบัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุ้นละ 7 สตางค ์
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,124.7 ลา้นบาท  

 30 มนีาคม 2555 จ านวนผูโ้ดยสารสงูสดุในวนัธรรมดาที ่714,575 เทีย่วคน 

 2 เมษายน 2555 วจีไีอไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั  

 1 พฤษภาคม 2555 บเีอสเอส ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-money) และบตัรแรบบทิ 
(rabbit) ซึง่บตัรแรบบทิสามารถใชโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส รถโดยสารด่วนพเิศษ BRT และ
ซือ้สนิคา้และบรกิารจากรา้นคา้ทีร่่วมรบับตัรนี้  

 3 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซีได้เข้าท าสัญญากับบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด ในการ
ให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 
30 ปี นับแต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 ถงึ 2 พฤษภาคม 2585 ซึง่เสน้ทางประกอบดว้ย ส่วน
ต่อขยายสายสลีม ช่วงสะพานตากสนิ-วงเวยีนใหญ่ และช่วงวงเวยีนใหญ่-บางหว้า และส่วน
ต่อขยายสายสุขุมวทิ ช่วงอ่อนนุช-แบริง่ และจะรวมเสน้ทางเดมิของสมัปทานภายหลงัครบ
ก าหนดอายุสมัปทานในวนัที ่4 ธนัวาคม 2572 

 30 กรกฎาคม 2555 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 4 สตางค ์รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 643 ลา้นบาท 

 20 สงิหาคม 2555 บทีเีอสซที าสญัญาซือ้ขายหุน้สามญัในวจีไีอจ านวน  59  ลา้นหุน้ในราคา
หุน้ละ 35 บาท กบับทีเีอสจคีดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,065 ลา้น 

 21 สงิหาคม 2555 บทีเีอสซไีถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ 1 จ านวน 2.5 ลา้นหน่วย มูลค่าที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาทเป็นจ านวนเงนิรวม 2,500 ลา้นบาท 

 กนัยายน - ตุลาคม 2555 วจีีไอและบทีีเอสซีได้เสนอขายหุ้นวจีไีอต่อผู้ถือหุ้นของบีทีเอสจ ี
และผูถ้อืหุน้ของบทีเีอสซแีละต่อประชาชน เป็นจ านวนรวม 88 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 35 บาท (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยหุน้วจีไีอไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
และเริม่ท าการซือ้ขายครัง้แรกในวนัที ่11 ตุลาคม 2555 โดยในวนัเดยีวกนั บทีเีอสจไีดซ้ือ้หุน้
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วจีไีอจ านวน 59 ลา้นหุน้ จากบทีเีอสซใีนราคา 35 บาทต่อหุน้ ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ฉบบัลง
วนัที ่20 สงิหาคม 2555 

 12 กนัยายน 2555 บทีเีอสซไีดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัท กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเต็ล 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั บรษิทัย่อยทีถ่อืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิเน้ือทีห่าดกมลา จงัหวดัภูเกต็ 

 5 ตุลาคม 2555 บทีเีอสซไีดร้บัช าระค่าชดเชยตน้ทุนค่าก่อสรา้งงานฐานรากคนืพรอ้มดอกเบีย้
จากหน่วยงานราชการเจา้ของพืน้ทีเ่ป็นเงนิประมาณ 1,119 ลา้นบาท (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

 26 ตุลาคม 2555 และ 10 มกราคม 2556 บทีเีอสจไีดเ้ขา้ซือ้หุน้ในบทีเีอสซเีพิม่เตมิอกีจ านวน
รอ้ยละ 1.02 จากผูถ้อืหุน้รายย่อย ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบทีเีอสจใีนบทีเีอสซเีพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 96.44 เป็นรอ้ยละ 97.46 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบทีเีอสซ ี 

 16 พฤศจิกายน 2555 บีทีเอสซีจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้กบัผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 6 
สตางค ์รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 964 ลา้นบาท 

 18 ธนัวาคม 2555 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบทีเีอสซ ีมมีตอินุมตัใิหข้ายรายไดค้่าโดยสาร
สทุธใินอนาคตทีบ่ทีเีอสซจีะไดร้บัจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสาย
หลัก ซึ่งครอบคลุมสายสุขุมวิทและสายสีลมระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร ภายใต้สญัญา
สมัปทานฉบบัลงวนัที ่9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่ท าขึน้ระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และบีทีเอสซี ตลอดระยะเวลาอายุสมัปทานที่เหลอือยู่ให้แก่กองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

2556 

 

 12 มกราคม 2556 บทีเีอสซเีปิดใหบ้รกิารประชาชน ในสถานีโพธินิ์มติรของสว่นต่อขยายสลีม
(วงเวยีนใหญ่-บางหวา้)  

 30 มกราคม 2556 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 8 สตางค์
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,285 ลา้นบาท 

 31 มกราคม 2556 บทีเีอสซจี่ายช าระราคาไถ่ถอนก่อนก าหนดพรอ้มดอกเบีย้คา้งช าระใหแ้ก่ผู้
ถอืหุ้นกู้ที่ใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 0.9 ลา้นหน่วยเป็นจ านวน
เงนิรวม 1,037.3 ลา้นบาท 

 14 กุมภาพนัธ ์2556 บทีเีอสซเีปิดใหบ้รกิารประชาชนในสถานีตลาดพลขูองสว่นต่อขยายสลีม 
(วงเวยีนใหญ่-บางหวา้)  

 22 มนีาคม 2556 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 11 สตางค ์
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,767 ลา้นบาท 

 29 มนีาคม 2556 จ านวนผูโ้ดยสารสงูสดุในวนัท างานที ่770,305 เทีย่วคน 

 1 เมษายน 2556 มกีารปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารขัน้สงูสุดทีอ่าจเรยีกเกบ็ได ้ (Authorised 
Fare) เป็น 20 บาท ถงึ 60 บาท 

 17 เมษายน 2556 ไดม้กีารจดัตัง้กองทุน BTSGIF แลว้เสรจ็ โดยจ านวนเงนิทุน (Fund Size) 
ของกองทุน BTSGIF เท่ากบั 62,510.4 ล้านบาท (5,788 ล้านหน่วยลงทุน ที่ราคา 10.80 
บาทต่อหน่วย) โดยบทีเีอสซไีด้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธขิองระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร ภายใต้สัญญาสัมปทานให้แก่กองทุน 
BTSGIF ทีร่าคาขายสทุธ ิ61,399 ลา้นบาท (เป็นจ านวนเงนิสทุธภิายหลงัการหกัค่าใชจ้่ายใน
การจดัตัง้กองทุน BTSGIF จ านวนเงนิประมาณ 1,111 ลา้นบาท) นอกจากนี้ บทีเีอสจไีดเ้ขา้
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จองซื้อและเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน BTSGIF จ านวน 1/3 (ร้อยละ 33.33) ของ
กองทุน BTSGIF (จ านวน 1,929 ล้านหน่วยลงทุน ที่ราคา 10.80 บาทต่อหน่วย หรือ 
20,833.2 ลา้นบาท) โดยหน่วยลงทุนของกองทุน BTSGIF นัน้ เริม่ท าการซือ้ขายครัง้แรกใน
วนัที ่19 เมษายน 2556 

 1 มถุินายน 2556 มกีารปรบัขึน้ค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได ้(Effective Fare) ส าหรบัค่าโดยสาร
ทีเ่รยีกเกบ็ในระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั จากเดมิ 15 บาท ถงึ 40 บาทต่อ
เทีย่ว เป็น 15 บาท ถงึ 42 บาทต่อเทีย่ว  

 20 สงิหาคม 2556 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนและช าระ
แลว้จ านวน 12,050.35 ลา้นบาท จากเดมิ 16,067.13 ล้านบาท เป็น 4,016.78 ลา้นบาท โดย
การลดมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ จากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 25 สตางค ์

 19 กรกฎาคม 2556 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 1 สตางค ์รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 107 ลา้นบาท 

 21 สงิหาคม 2556 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.04 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 16,710 ลา้นบาท 

 21 สงิหาคม 2556 บทีเีอสซไีถ่ถอนหุน้กูร้ะยะยาวส่วนที่ 2 จ านวน 2.08 ลา้นหน่วย มูลค่าที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาทเป็นจ านวนเงนิรวม 2,081 ลา้นบาท 

 27 กนัยายน 2556 หลกัทรพัย์วจีไีอได้ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ภายหลงัการแตกมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 1.0 บาท เป็น หุน้ละ 0.10 บาท 

 11 พฤศจกิายน 2556 บทีเีอสซไีดจ้ดทะเบยีนลดทุนจ านวน 12,050,350,239.75 บาท จาก
ทุนช าระแลว้เดมิจ านวน 16,067,133,653.00 บาท เป็นจ านวน 4,016,783,413.25 บาท โดย
การลดมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.25 บาท  

 5 ธนัวาคม 2556 บทีเีอสซเีปิดใหบ้รกิารประชาชน ในสว่นต่อขยายสลีมไปถงึสถานีบางหวา้ 

2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 มกราคม 2557 จ านวนผูโ้ดยสารสงูสดุในวนัท างานที ่913,084 เทีย่วคน และรายไดจ้ากค่า
โดยสารสงูสดุที ่24.68 ลา้นบาท  

 21 กุมภาพนัธ ์2557 วจีไีอไดล้ดสดัส่วนการถอืหุน้บรษิทั วจีีไอ มลัติเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั จากรอ้ยละ 100 เหลอืรอ้ยละ 30 ท าให ้บรษิทั วจีไีอ มลัตเิทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
เปลีย่นจากบรษิทัย่อยเป็นเพยีงบรษิทัร่วม  

 2 เมษายน 2557 บีทีเอสซีได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2004 จากบรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 12 พฤษภาคม 2557 วจีไีอไดเ้ขา้ซือ้หุน้จ านวน 73,500,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.43 ใน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยซึง่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารและรบัจา้งผลติสือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยัจากกลุ่ม
ผูถ้อืหุน้เดมิ 

 มิถุนายน 2557 วีจไีอได้เข้าซื้อหุ้นบรษิัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) เพิ่มอีกจ านวน 
1,400,000 หุน้ ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 24.89  

 21 สงิหาคม 2557 บทีีเอสซไีถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ 3 จ านวน 3.6 ล้านหน่วย มูลค่าที่
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ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 3,611 ลา้นบาท 

 25 สงิหาคม 2557 รถไฟฟ้าบทีเีอส ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารครบ 2,000 ลา้นเทีย่วคน 

 15 กนัยายน 2557 บทีเีอสซไีดท้ าสญัญาซ่อมบ ารุงโครงการระบบขนสง่มวลชนเป็นระยะเวลา 
15 ปี กบั ซเีมนส ์

 21 พฤศจกิายน 2557 บทีเีอสซจี่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 6 สตางค ์รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 964 ลา้นบาท 

 2 กุมภาพันธ์ 2558 บีทีเอสจี บีเอสเอส และบริษัทอิออนธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

มหาชน (“AEONTS”) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

ระหว่างกลุ่มบรษิทับทีเีอสซ ีและ AEONTS เพื่อด าเนินโครงการออกบตัรแรบบทิร่วม (the Co-

Branded Rabbit Program) และการด าเนิน โครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย ์

(Securitization) เพื่อรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในสนิเชื่อเพื่อผู้บรโิภคที่เกดิจากการเบกิใช้สนิเชื่อ

ผ่านบตัรสมาชกิออิอน-แรบบทิ ตามพระราชก าหนดนิตบิุคคลเฉพาะกจิเพื่อการแปลงสนิทรพัย์

เป็นหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2540 

 10 กุมภาพนัธ ์2558 กลุ่มบรษิทับเีอสว ี(BSV Consortium) ประกอบดว้ย บทีเีอสซ ีร่วมกบั
บรษิทั สมารท์ทราฟฟิค จ ากดั และบรษิทั วกิซโ์มบลิติี ้จ ากดั ไดเ้ขา้ท าสญัญาจดัจา้งโครงการ
จัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) กับส านัก
นโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ในราคา 337,946,500 บาท 
และเริม่งานโครงการเมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 

 มีนาคม 2558 วีจีไอได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) เพิ่มอีกจ านวน 
1,967,400 หุน้ ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 24.96 ของทุนจดทะเบยีน 

 15 พฤษภาคม 2558 วจีไีอไดเ้ขา้ซือ้หุน้บรษิทั แอลอดี ีแอดวานซ ์จ ากดั จ านวน 15,000 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน 

 5 มถุินายน 2558 วจีไีอไดจ้ าหน่ายหุน้ทัง้หมดใน บรษิทั 999 มเีดยี จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิ
ใหบ้รกิารสือ่วทิยุ ณ จุดขายในโมเดริน์เทรด 

 21 สงิหาคม 2558 บทีเีอสซไีถ่ถอนหุ้นกูร้ะยะยาวส่วนที่ 4 จ านวน 1.46 ลา้นหน่วย มูลค่าที่
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 1,469 ลา้นบาท 

 22 กนัยายน 2558 วจีไีอไดล้ดสดัส่วนการถือหุน้บรษิัท ไมดาส โกลบอล มเีดยี จ ากดั เหลอื
เป็นรอ้ยละ 11.11 ของทุนจดทะเบยีน 

 29 กันยายน 2558 วีจีไอได้จ าหน่ายหุ้นทัง้หมดใน VGI Advertising China Company 
Limited  

 23 พฤษภาคม 2559 บทีเีอสซไีดท้ าสญัญาซือ้รถไฟฟ้า 46 ขบวน (184 ตู้) กบั บรษิทั ซอีาร์
อารซ์ ีชางชุน เรลเวย ์วฮีเีคลิ จ ากดั (CRRC) และซเีมนส ์เป็นเงนิประมาณ 10,918 ลา้นบาท 
เพื่อรองรบัการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบ
ริง่-สมุทรปราการ  

 23 พฤษภาคม 2559 บทีเีอสซไีดท้ าสญัญาซ่อมบ ารุง Rolling Stock 4-car จ านวน 22 ขบวน
ระยะเวลา 16 ปี กบัซเีมนส ์ 
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บจ. วจีไีอ แอดเวอรไ์ทซิง่ 
 มเีดยี 

บจ. 888 มเีดยี 

100% 

100% 

 100% 

10% 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

90% 

บจ. บางกอก  
สมารท์การด์ ซสิเทม 

51% 

บมจ. มาสเตอร ์แอด 
37.42% 

บจ. แอโร มเีดยี กรุ๊ป 
20% 

บจ. ไมดาส โกลบอล มเีดยี 
11.11% 

 31 พฤษภาคม 2559 วจีไีอได้เขา้ซื้อหุ้นบรษิัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) เพิม่เตมิอกี
จ านวน 375,000,000 หุน้ ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 37.42 ของทุนจดทะเบยีน 

 

1.3   โครงสรำ้งกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บจ. พอยท ์ออฟ ววิ  
(พโีอว)ี มเีดยี กรุ๊ป 

 
บรษิทัย่อย 

บมจ. ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 

 
บรษิทัร่วม 

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
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2.   ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

การด าเนินธุรกจิของบทีเีอสซ ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ (1) ธุรกจิระบบขนสง่มวลชน (2) ธุรกจิสือ่
โฆษณา และ (3) ธุรกจิบรกิาร 

ธรุกิจ ผูด้ ำเนินกำร 
1. ธรุกิจระบบขนส่งมวลชน  
(1) ใหบ้รกิารรถไฟฟ้าภายใตส้ญัญาสมัปทาน - ระบบ

รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั ระยะทาง 
23.5 กโิลเมตร 

เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2556 บีทเีอสซไีดข้ายและโอนสทิธใิน
รายได้ค่ าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัแก่
กองทุน BTSGIF อย่างไรกต็าม หลงัจากการเขา้ท าสญัญา
ซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธ ิบทีเีอสซยีงัเป็นผูบ้รหิารจดัการ
ในการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลกั เพื่อประโยชน์ของ BTSGIF ภายใต้การก ากบัดูแลและ
ควบคุมของ BTSGIF ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญา
ซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

(2) รบัจา้งใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 
ภายใตส้ญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะ
ยาว - ระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสว่นต่อ
ขยาย : สว่นต่อขยายสายสลีม ชว่งสะพานตากสนิ-
วงเวยีนใหญ่ และช่วงวงเวยีนใหญ่-บางหวา้ และ
สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ ช่วงออ่นนุช-แบริง่ และ
จะรวมเสน้ทางเดมิของสมัปทานภายหลงัครบ
ก าหนดอายุสมัปทานในวนัที ่4 ธนัวาคม 2572 

บทีเีอสซ ี

(3) รบัจา้งบรหิารระบบรถโดยสารดว่นพเิศษ (Bus 
Rapid Transit: BRT) 

บทีเีอสซ ี

2. ธรุกิจส่ือโฆษณำ 
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยสือ่โฆษณาทีส่อดคลอ้งกบั
รปูแบบการด าเนินชวีติในยุคสมยัใหม่ (Lifestyle 
Media) 

(1)  ธุรกจิสือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส  
(2)  ธุรกจิสือ่โฆษณาในอาคารส านกังาน 
(3)  ธุรกจิสื่อโฆษณานอกบ้านประเภทอื่นๆ ได้แก่ สื่อ

โฆษณาบนรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที  สื่อ
โฆษณาบนรถโดยสารในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สื่อโฆษณาจอแอลอดีขีนาดใหญ่รอบอนุสาวรยี์ชยั
สมรภูม ิรวมถึงร่วมทุนกบับรษิัทซึง่ประกอบธุรกจิ
สือ่โฆษณานอกบา้นอื่นๆ   

(4)   ธุรกิจตัวแทนขายสื่อโฆษณานอกบ้าน ได้แก่ สื่อ

 
กลุ่มวจีไีอ 



        
 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1 ปี 2558/59 

สว่นที ่1 หน้า 14 

 

 

โฆษณาทีต่ดิตัง้อยู่ตามทอ้งถนน(Street Furniture) 
ซึ่งตั ้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายส าคัญ  สื่อ
โฆษณาบนเครื่องบนิไทยแอรเ์อเชยี 

3. ธรุกิจกำรให้บริกำร  
ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) และระบบตัว๋
ร่วม (Common Ticketing System) ส าหรับระบบ
ขนสง่มวลชนและรา้นคา้  

 
บเีอสเอส  

โครงสร้ำงรำยได้ 

บทีเีอสซมีรีายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า โดยเกบ็ค่าโดยสารจากผูใ้ชบ้รกิารส าหรบัการใชบ้รกิารในแต่
ละเทีย่ว นอกจากนี้ บทีเีอสซยีงัมรีายไดจ้ากการการใหเ้ช่าพืน้ทีโ่ฆษณาบนรถไฟฟ้าและตามสถานี การใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ชงิ
พาณิชยใ์นสถานี การใหเ้ช่าพืน้ทีโ่ฆษณาในรา้นคา้ปลกี การใหบ้รกิารเดนิรถในส่วนต่อขยายสายสลีมและสายสขุุมวทิ 
และดอกเบีย้รบั รวมไปถงึรายไดอ้ื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสน้ทางเชื่อมต่อกบัสถานี 

เนื่องจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบทีเีอสซเีมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2555 มมีตอินุมตัใิหบ้ทีเีอสซขีายรายได้
ค่าโดยสารสทุธใินอนาคตทีจ่ะไดร้บัจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั และต่อมาเมื่อวนัที ่
17 เมษายน 2556  บทีีเอสซีและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท ได้ลงนามใน
สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธเิรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ ในงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2556 บทีเีอสซจีงึ
ได้จดัประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายสุทธทิี่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์ที่จะถูกตดัรายการออกจากบญัช ีณ วนัที่ 17 เมษายน 
2556 โดยไดแ้ยกแสดงไวเ้ป็นรายการต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เป็นก าไรส าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ จงึบนัทกึตดัรายการต้นทุนโครงการและบญัชทีี่เกี่ยวเนื่องออกจากงบแสดงฐานะการเงนิ 
พรอ้มทัง้บนัทกึประมาณการหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงนิ สุทธจิากเงนิสดรบัสุทธจิาก
การขายรายไดค้่าโดยสารสุทธดิงักล่าวจ านวน 61,399.0 ลา้นบาท และไดบ้นัทกึก าไรจากการขายรายไดค้่าโดยสารสุทธิ
ในอนาคตเป็นจ านวน 19,881.6 ลา้นบาท 

จากการเขา้ท าสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธขิา้งตน้ ท าใหโ้ครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบทีเีอสซเีปลีย่นไป โดย
รายไดจ้ากค่าโดยสารจะไม่ปรากฏรายการในงบการเงนิของกลุ่มบทีเีอสซ ีรายไดจ้ากการด าเนินงานหลกัของกลุ่มบรษิทั
มาจากรายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณา (รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้และใหบ้รกิารสือ่โฆษณาบนรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานี
รถไฟฟ้าบทีเีอส โมเดริน์เทรด และอาคารส านักงาน) คดิเป็นรอ้ยละ 44.61 รายไดจ้ากธุรกจิระบบขนสง่มวลชน (รายได้
จากการใหบ้รกิารเดนิรถในส่วนต่อขยายสายสลีมและสายสุขุมวทิ รถโดยสารด่วนพเิศษบอีารท์)ี คดิเป็นรอ้ยละ 31.79 
และรายได้บรกิารอื่น คดิเป็นร้อยละ 1.62 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม (ไม่รวมรายได้อื่น เช่นก าไรจากการขาย
รายไดส้ทุธใินอนาคต ดอกเบีย้รบั และอื่นๆ)  
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โครงสรำ้งรำยได้ส ำหรบัปีบญัชี 2558/2559   

 

งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2558 2557 2556 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
(ปรบัปรงุใหม่) 

งบกำรเงินรวม 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถ 
(รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถในสว่นต่อขยาย
สายสลีมและสายสขุมุวทิ การบรหิารจดัการเดนิ
รถสายหลกั และรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT) 

1,630.2 31.79 1,596.2 25.90 1,354.4 4.99 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารโฆษณา 
(รายไดจ้ากธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้และ
ใหบ้รกิารสือ่โฆษณาบนรถไฟฟ้าบทีเีอส 
สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส โมเดริน์เทรด และ
อาคารส านกังาน) 

2,288.0 44.61 2,936.6 47.64 3,033.1 11.18 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นๆ 
(รายไดจ้ากบตัรแรบบทิ และอื่นๆ) 

83.2 1.62 369.9 6.00 313.1 1.15 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,001.4 78.02 4,902.7 79.54 4,700.6 17.32 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหารถไฟฟ้า
ภายใตส้ญัญาสมัปทาน 

- - 49.8 0.81 866.8 3.19 

รายไดอ้ื่นๆ        
ก าไรจากการขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ - - 53.4 0.87 - - 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุน 154.6 3.01 18.5    
ก าไรจากการขายรายไดค้่าโดยสารสทุธใิน
อนาคต 

- - - - 19,881.6 73.28 

   ดอกเบีย้รบั 588.4 11.47 1,013.7 16.45 1,596.0 5.88 
   อื่นๆ 330.5 7.49 125.7 2.07 87.4 0.32 

รำยได้รวม 5,074.9 100.0 6,163.8 100.0 27,132.4 100.0 
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2.1   ธรุกิจระบบขนส่งมวลชน 

2.1.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริกำร 

2.1.1.1 ธรุกิจให้บริกำรรถไฟฟ้ำ 

บีทีเอสซีได้รบัสมัปทานจาก กทม. ในปี 2535 ให้เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบนทางวิง่ยกระดบัสายแรกของ
กรุงเทพฯ ซึ่งครอบคลุมสายสุขุมวิทและสายสลีม ระยะทางรวม  23.5 กโิลเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยรถไฟฟ้า 
บทีเีอสเปิดใหบ้รกิารต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในวนัที ่5 ธนัวาคม 2542 และต่อมาเมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2555 บทีเีอส
ซไีดร้บัว่าจา้งจากกรุงเทพธนาคมใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสว่น
ต่อขยาย ซึง่มเีสน้ทางประกอบดว้ย สว่นต่อขยายสายสลีม ช่วงสะพานตากสนิ-วงเวยีนใหญ่ และช่วงวงเวยีนใหญ่-บาง
หว้า (ระยะทางรวม 7.5 กโิลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ ช่วงอ่อนนุช-แบริง่ (ระยะทางรวม 5.25 กโิลเมตร) 
และจะรวมเสน้ทางเดมิของสมัปทานภายหลงัครบก าหนดอายุสมัปทานในวนัที ่4 ธนัวาคม 2572 (ระยะทางรวม 23.5 
กโิลเมตร)  

ตัง้แต่เปิดให้บรกิารมา จ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าบีทเีอสมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปี 2558/59 
ระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัไดใ้หบ้รกิารผูโ้ดยสารเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 232.5 ลา้นเทีย่วคน และหาก
นบัรวมจ านวนผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารทัง้ในระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั และระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
กรุงเทพส่วนต่อขยายแลว้ จะมจี านวนผูโ้ดยสารสงูถงึ 243.9 ลา้นเทีย่วคน ในปี 2558/59 หรอืคดิเป็นจ านวนผูโ้ดยสาร
เฉลีย่ 666,504 เทีย่วคนต่อวนั  

เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2556 บีทเีอสซไีดข้ายรายไดค่้าโดยสารสุทธขิองระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลกัซึง่ครอบคลุมสายสขุุมวทิและสายสลีม ระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร ภายใตส้ญัญาสมัปทาน ตลอดระยะเวลา
อายุสมัปทานทีเ่หลอือยู่อกีประมาณ 17 ปี ใหแ้ก่กองทุน BTSGIF โดยบทีเีอสซแีละกองทุน BTSGIF ไดเ้ขา้ลงนามใน
สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดค้่าโดยสารสทุธ ิฉบบัลงวนัที ่17 เมษายน 2556 โดยราคาขายของรายไดค้่าโดยสารสทุธทิี่
ขายใหแ้ก่กองทุน BTSGIF เป็นจ านวนเงนิเท่ากบั 61,399 ลา้นบาท (เป็นจ านวนเงนิสุทธภิายหลงัการหกัค่าใชจ้่ายใน
การจดัตัง้ BTSGIF จ านวนเงนิประมาณ 1,111 ลา้นบาท) ทัง้นี้ หลงัจากการเขา้ท าสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิบี
ทเีอสซยีงัเป็นผูบ้รหิารจดัการในการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
BTSGIF ภายใตก้ารก ากบัดแูลและควบคุมของกองทุน BTSGIF ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธ ิ(โปรดพจิารณารายละเอยีดใน หวัขอ้ 2.1.1.3 กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน) 

 เส้นทำงให้บริกำรปัจจบุนั 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัและส่วนต่อขยาย ประกอบด้วยเสน้ทางรถไฟฟ้าที่ให้บรกิาร 
สองสาย ไดแ้ก่ (1) สายสขุมุวทิและสว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ และ (2) สายสลีมและสว่นต่อขยายสายสลีม ตอนที ่1 และ
ตอนที ่2 โดยรถไฟฟ้าทัง้สองสายมสีถานียกระดบัเหนือพืน้ดนิรวมทัง้สิน้ 34 สถาน ีดงันี้  

สายสขุุมวทิ และส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ : สายสุขุมวทิมรีะยะทางทัง้สิน้ 17 กโิลเมตร เริม่ต้นจากสถานี
อ่อนนุชไปยงัสถานีหมอชติ วิง่ผ่านถนนสุขุมวิท เพลนิจติ พระราม 1 พญาไท และพหลโยธนิ มสีถานีรวมทัง้สิน้ 17 
สถาน ีไดแ้ก่ สถานีหมอชติ สถานีสะพานควาย สถานีอารยี ์สถานีสนามเป้า สถานีอนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิสถานีพญาไท 
สถานีราชเทวี สถานีสยาม สถานีชดิลม สถานีเพลนิจติ สถานีนานา สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ์ สถานีทองหล่อ 
สถานีเอกมยั สถานีพระโขนง และสถานีอ่อนนุช และสว่นต่อขยายสายสขุุมวทิมรีะยะทางทัง้สิน้ 5.25 กโิลเมตร เริม่ต้น
จากสถานีอ่อนนุช มุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัออกไปยงัซอยแบริง่ มสีถานีรวมทัง้สิน้ 5 สถานี ไดแ้ก่ สถานีบางจาก สถานี
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ปุณณวถิ ีสถานีอุดมสขุ สถานีบางนา และสถานีแบริง่ โดยส่วนต่อขยายสายสขุุมวทิไดเ้ปิดใหบ้รกิารประชาชนเมื่อวนัที ่
12 สงิหาคม 2554 

สายสลีม และสว่นต่อขยายสายสลีม ตอนที ่1 และตอนที ่2 : สายสลีมมรีะยะทางทัง้สิน้ 6.5 กโิลเมตร เริม่ตน้
จากสะพานตากสนิฝ ัง่ถนนเจรญิกรุง วิง่ผ่านถนนสาทร คลองช่องนนทร ีสลีม ราชด าร ิและพระราม 1 ก่อนสิน้สดุทีฝ่ ัง่
ตะวนัออกของถนนบรรทดัทองใกลก้บัสนามกฬีาแห่งชาตทิีอ่ยู่บนถนนพระราม 1 มสีถานีรวมทัง้สิน้ 7 สถานี ไดแ้ก ่
สถานีสนามกฬีาแห่งชาต ิสถานสียาม สถานีราชด าร ิสถานีศาลาแดง สถานีช่องนนทร ีสถานีสรุศกัดิ ์และสถานีสะพาน
ตากสนิ และสว่นต่อขยายสายสลีม ตอนที ่ 1 ม ี 2 สถานี ไดแ้ก่ สถานีกรุงธนบุร ี และสถานีวงเวยีนใหญ่ ซึง่เปิด
ใหบ้รกิารประชาชนเมื่อวนัที ่ 15 พฤษภาคม 2552 และสว่นต่อขยายสายสลีม ตอนที ่ 2 ม ี4 สถานี ไดแ้ก่ สถานโีพธิ ์
นิมติร สถานตีลาดพล ู สถานวีฒุากาศ และสถานบีางหวา้ ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารประชาชนครบทัง้ 4 สถานี เมื่อวนัที ่ 
5 ธนัวาคม 2556 

ส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที่ 1 (สะพานตากสนิ -วงเวยีนใหญ่) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ (อ่อนนุช-แบริง่) 
และส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที่ 2 (วงเวยีนใหญ่ -บางหว้า) กทม. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานโครงสร้างระบบ (Civil 
Works) และระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) และจดัหาเอกชนมาเป็นผู้รบัจ้างเดนิรถ 
และซ่อมบ ารุงระบบผ่านกรุงเทพธนาคม เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2552 พฤศจกิายน 2553 และตุลาคม 2554 กรุงเทพ
ธนาคมไดว้่าจ้างให้บทีเีอสซดี าเนินงานส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที ่1 (สะพานตากสนิ-วงเวยีนใหญ่) ส่วนต่อขยาย
สายสขุมุวทิ (อ่อนนุช-แบริง่) และสว่นต่อขยายสายสลีม ตอนที ่2 (วงเวยีนใหญ่-บางหวา้) ตามล าดบั ภายใตส้ญัญาการ
ให้บรกิารเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะสัน้สามฉบบั ต่อมาเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2555 สญัญาระยะสัน้ทัง้สามฉบับ
ดงักล่าวไดถู้กแทนทีด่ว้ยสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวซึง่มรีะยะเวลา 30 ปี สิน้สดุในเดอืนพฤษภาคม 
2585 ซึ่งครอบคลุมทัง้สายสลีมหลกัและสายสุขุมวทิหลกัภายหลงัครบก าหนดอายุสญัญาสมัปทานในเดอืนธนัวาคม  
2572 โดยค่าโดยสารทีไ่ดจ้ากส่วนต่อขยาย และค่าโดยสารทีไ่ดจ้ากสายสลีมและสายสขุมุวทิเดิมหลงัจากเดอืนธนัวาคม 
2572 นัน้ เป็นรายไดข้อง กทม. โดยบทีเีอสซจีะไดร้บัเพยีงเงนิค่าจา้งในรูปตวัเงนิตามสญัญาเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะ
ยาวดงักล่าว 

สายสุขุมวทิและสายสลีม วิง่ขนานกนัเป็นระยะทาง 800 เมตร บนถนนพระราม 1 ซึ่งในเสน้ทางบนช่วงนี้มี
สถานีเชื่อมต่อระหว่างสองสายทีส่ถานีสยามซึง่อยู่ใกลก้บัสยามสแควร ์ดงัแผนทีท่ีแ่สดงไวด้า้นล่าง 
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แผนการขยายเส้นทางของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ  แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื ช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ, ช่วงหมอชติ - สะพานใหม่ 
และ ช่วงสะพานใหม่ – คูคต (ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของกระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th และการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) http://www.mrta.co.th) 

ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ : ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นทางวิง่ยกระดบัทัง้หมด มี 9 สถานี แนวเสน้ทาง
เริม่ตน้ต่อเนื่องจากแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าบทีเีอส จากสว่นต่อขยายสายสุขมุวทิ ตอนที ่1 ช่วงอ่อนนุช - แบริง่ ทีบ่รเิวณ
ซอยสขุุมวทิ 107 (ซอยแบริง่) ไปตามแนวถนนสุขมุวทิ ผ่านแยกเทพารกัษ์ แยกปู่เจา้สมงิพราย เลีย้วซา้ยทีแ่ยกศาลา
กลาง ผ่านแยกการไฟฟ้า จนถงึแยกสายลวด แลว้เลีย้วซา้ยออกไปทางบางปู จนสิน้สุดโครงการทีบ่รเิวณซอยเทศบาล 
55 ซึง่บรเิวณสิน้สดุโครงการจะเป็นทีต่ัง้ของโรงจอดและซ่อมบ ารุง โดยการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย เป็น

http://www.mot.go.th/
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ผูร้บัผดิชอบด าเนินงานโยธาและโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการ โดย ณ เดอืนพฤษภาคม 2559 การก่อสรา้งงานโยธามี
ความกา้วหน้ารวมรอ้ยละ 86.97  

ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คูคต : ระยะทาง 19 กโิลเมตร เป็นทางวิง่ยกระดบัทัง้หมด ม ี16 สถานี แนวเสน้ทาง
เริม่ต้นต่อเน่ืองจากแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าบีทเีอสที่สถานีหมอชติ ขา้มทางยกระดบัดอนเมอืงโทลล์เวย์บรเิวณห้าแยก
ลาดพรา้ว ผ่านแยกรชัโยธนิ แยกเกษตร ไปจนถงึบรเิวณซอยพหลโยธนิ 55 จากนัน้แนวเสน้ทางจะเบีย่งออกไปเลยีบกบั
แนวถนนฝ ัง่ขวาจนถงึอนุสาวรยีพ์ทิกัษ์รฐัธรรมนูญหรอืวงเวยีนหลกัสี ่และเบีย่งกลบัมาแนวเกาะกลางถนนทีบ่รเิวณซอย
หมู่บ้านราชตฤณมยั ตรงมาทางสะพานใหม่ บรเิวณหน้าตลาดยิง่เจรญิ และเมื่อถึงประมาณกโิลเมตรที่ 25 ของถนน
พหลโยธนิแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านทศิตะวนัออก (ด้านเหนือของพื้นที่ประตูกรุงเทพฯ) ขา้มคลองสอง ผ่าน
บรเิวณด้านข้างของสถานีต ารวจภูธรคูคต เข้าสู่บริเวณเกาะกลางของถนนล าลูกกา และสิ้นสุดที่บรเิวณคลองสอง 
(บรเิวณสถานีคูคต) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศูนย์ซ่อมบ ารุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย เป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินงานโยธาและโครงสรา้งพื้นฐานของโครงการ โดย ณ เดอืนพฤษภาคม 2559 การ
ก่อสรา้งงานโยธามคีวามกา้วหน้ารวมรอ้ยละ 7.59 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2559 กระทรวงคมนาคม รฟม. และ กทม. ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื 
(MOU) เรื่อง การมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บรหิารจดัการเดนิรถโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพาน
ใหม-่คคูต และช่วงแบริง่-สมุทรปราการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการใหป้ระชาชนเกดิความสะดวก
และปลอดภยัสงูสดุ ในการเดนิทางอย่างต่อเนื่อง  

สว่นต่อขยายสายสลีม ตอนที ่3 บางหวา้-ตลิง่ชนั (ขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์อง กทม. http://www.bangkok.go.th) 

ช่วงบางหว้า-ตลิง่ชนั มแีนวทางเลือก 3 เสน้ทาง แนวเสน้ทางที่ 1 ระยะทาง 7-8 กม. จ านวน 6 สถานี ใช้
พืน้ทีเ่กาะกลางตามแนวถนนราชพฤกษ์ สิน้สดุทีท่างลาดลงของสะพานขา้มรถไฟสายสแีดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิง่ชนั) และ
รถไฟสายสสีม้ (ตลิง่ชนั-มนีบุร)ี แนวเสน้ทางที่ 2 ระยะทาง 10 กม. จ านวน 8 สถานี ใชพ้ืน้ทีเ่กาะกลางตามแนวถนน
ราชพฤกษ์ เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกตดัถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 เลี้ยวขวาเขา้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 สิน้สุดที่
ปลายถนนสวนผกับรรจบกบัแนวเสน้ทางรถไฟสายสแีดงอ่อน (ตลิง่ชนั -ศาลายา) ส่วนแนวเสน้ทางที่ 3 เหมอืนแนว
เสน้ทางที่ 1 ยกเวน้ช่วงปลายหลงัจากทางยกระดบับรมราชชนนี จะเบี่ยงแนวเสน้ทางไปทางทศิตะวนัตกเขา้สู่สถานี
ตลิง่ชนั ซึง่อยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟสายสแีดงอ่อนมากทีสุ่ด จากนัน้จะเบีย่งแนวเสน้ทางกลบัมายงัถนนราชพฤกษ์ โดย
เดอืนมนีาคม 2559 คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกไดอ้นุมตัใิหบ้รรจไุวใ้นแผนแม่บทรถไฟฟ้าระยะที ่2 และที่
ปรกึษาไดจ้ดัท ารายงานการศกีษาความเหมาะสมของโครงการยื่นต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิพื่อพจิารณา
เรื่องผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

นอกจากนี้ ยงัมสีว่นต่อขยายในอนาคตทีจ่ะเชื่อมต่อกบัสายสเีขยีวนี้ ไดแ้ก่ สว่นต่อขยายทางทศิเหนือของสาย
สขุมุวทิจากคคูตไปล าลกูกา และส่วนต่อขยายทางทศิตะวนัออกของสายสขุมุวทิจากสมุทรปราการไปบางปู โดยบทีเีอส
ซีเชื่อว่า บีทีเอสซีมีข้อได้เปรยีบในการด าเนินงานในส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหล่านี้ เนื่องจากสามารถสร้างความ
สะดวกให้กบัผู้โดยสารในการเดินทาง ท าให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายขบวนรถ และจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ
ด าเนินการต ่ากว่าผูป้ระกอบการรายอื่น เนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถใชท้รพัยากรและอุปกรณ์บางอย่างร่วมกบัโครงการ
เดมิได ้ทัง้นี้ บทีเีอสซคีาดว่าจะไดร้บัการว่าจา้งเป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงรกัษาโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง่-สมุทรปราการ ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บทีเีอสซไีด้ลงนามในสญัญา
จดัซือ้รถไฟฟ้าจ านวนทัง้สิน้ 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จากผูจ้ าหน่าย 2 ราย ไดแ้ก่ กลุ่มบรษิทั ซเีมนส ์และซอีารอ์ารซ์ ี
ซึง่จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการบรกิารเดนิรถเพื่อรองรบัจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในส่วนรถไฟฟ้าสายหลกัและส่วน
ต่อขยายดงักล่าวขา้งตน้ 

http://www.bangkok.go.th/
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แผนท่ีเส้นทำงกำรเดินรถของระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรงุเทพสำยหลกัและส่วนต่อขยำย 
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แผนการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายอืน่ๆ  

โปรดพิจารณารายละเอียดการด าเนินโครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ตามนโยบายของรฐับาลใน หัวข้อ 
2.1.2.3 สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมขนสง่มวลชน 

 อตัรำค่ำโดยสำร 

อตัราค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั  

ในช่วงแรก สญัญาสมัปทานก าหนดโครงสรา้งค่าโดยสารแบบราคาเดยีว (Flat Fare) ซึง่ต่อมาถูกแกไ้ขใหเ้ป็น
การเรยีกเกบ็แบบตามระยะทางของการเดนิทาง (Distance Based Fare Structure) ค่าโดยสารทีบ่ทีเีอสซเีรยีกเกบ็ต่อ
เทีย่วส าหรบัการเดนิทางระหว่างสองสถานีในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั คอื ค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็
ได ้(Effective Fare) ภายใต้สญัญาสมัปทาน ค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ไดจ้ะต้องไม่เกนิกว่าเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสุดที่
อาจเรยีกเกบ็ได ้(Authorized Fare) ซึง่เป็นค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดท้ีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ทีถู่กก าหนด
ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีได้มีการแจ้งปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้กรณีปกติ ต่อ
กรุงเทพมหานครในอตัรา 20.11 - 60.31 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาสมัปทาน โดยมีผลนับแต่วนัที่ 1 
เมษายน 2556 เป็นตน้ไป 

ตามสญัญาสมัปทาน บทีเีอสซอีาจปรบัขึน้ค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ไดโ้ดยจะต้องมรีะยะเวลาห่างกบัการปรบัค่า
โดยสารทีเ่รยีกเกบ็ไดใ้นครัง้ก่อนไม่น้อยกว่า 18 เดอืน แต่ค่าโดยสารที่เรยีกเกบ็ไดจ้ะต้องไม่เกนิกว่าเพดานอตัราค่า
โดยสารสงูสุดทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดแ้ละบีทเีอสซไีดป้ระกาศให ้กทม. และประชาชนทราบล่วงหน้า 30 วนั โดยบทีเีอสซมีี
การปรบัค่าโดยสารที่เรยีกเกบ็ได้ขึน้จาก 10 บาท ถึง 40 บาทต่อเที่ยว เป็น 15 บาท ถึง 40 บาทต่อเที่ยว ในเดอืน
มนีาคม 2550 และไดม้กีารปรบัขึน้ค่าโดยสารที่เรยีกเกบ็ได้ครัง้ล่าสุดมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2556 จาก 
15 บาท ถงึ 40 บาทต่อเทีย่ว เป็น 15 บาท ถงึ 42 บาทต่อเที่ยว ดงัตารางดา้นล่าง โดยอาจมกีารให้ส่วนลดตามแผน
สง่เสรมิการขาย ซึง่จะมกีารประกาศเป็นคราวๆ ไป 

จ านวนสถาน ี 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8 ขึน้ไป 

ราคา (บาท) 15 22 25 28 31 34 37 42 

ตามสญัญาสมัปทาน บทีเีอสซอีาจปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ได้ (Authorized Fare) ใน 
2 กรณี ดงันี้ 

การปรบัปกติ บทีเีอสซสีามารถขอปรบัขึน้เพดานอตัราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรยีกเกบ็ได้เพิ่มขึน้รอ้ยละ  7 
ของอตัราเดมิ ในกรณีที่ดชันีราคาผู้บรโิภคประจ าเดือนทัว่ไปส าหรบัเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศ (“ดชันี”) (Consumer Price Index: CPI for Bangkok) มีค่าเท่ากบัหรอืสูงกว่าร้อยละ 5 ของดชันีอ้างองิของ
เดือนใดเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ดัชนีอ้างอิง หมายถึง ดัชนีที่ใช้ในการปรบัเพดานอัตราค่า
โดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดค้รัง้หลงัสดุ)  

การปรบักรณีพเิศษ เมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

- หากในระหว่างปีหนึ่งปีใด ดชันีของเดอืนหนึ่งเดอืนใดในปีนัน้มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงเกนิกว่า
รอ้ยละ 9 เทยีบกบัดชันีอา้งองิของเดอืนใดทีผ่่านมาแลว้ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน  
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- อตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิบาทและเงนิเหรยีญสหรฐั สงูหรอืต ่ากว่าอตัราแลกเปลีย่นอา้งองิเกนิกว่า
รอ้ยละ 10 (อตัราแลกเปลีย่นอา้งองิหมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นกลางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ทีใ่ชใ้นการปรบั
เพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดค้รัง้หลงัสดุ ซึง่เท่ากบั 39.884 บาท ต่อ 1 เหรยีญสหรฐั)   

- อตัราดอกเบี้ยส าหรบัหนี้เงนิตราในประเทศหรอืเงนิตราต่างประเทศของบีทเีอสซ ีสูงหรอืต ่ากว่าอตัรา
ดอกเบี้ยในประเทศอ้างองิหรอือตัราดอกเบี้ยต่างประเทศอา้งองิ (แลว้แต่กรณี) เกนิกว่ารอ้ยละ 10 (อตัราดอกเบี้ยใน
ประเทศอ้างองิหมายถึง อตัราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยของอตัราดอกเบี้ยลูกค้าชัน้ดขีองธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทีใ่ชใ้นการปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดค้รัง้หลงัสุด 
และอตัราดอกเบี้ยต่างประเทศอ้างอิง หมายถึง อตัราดอกเบี้ยส าหรบัการกู้เงนิระหว่างธนาคารในตลาดเงนิในกรุง
ลอนดอน (LIBOR) ทีใ่ชใ้นการปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดค้รัง้หลงัสดุ)  

- บทีเีอสซรีบัภาระค่าไฟฟ้าทีส่งูขึน้หรอืลดลงอย่างมาก  

- บทีเีอสซลีงทุนเพิม่ขึน้มากนอกเหนือขอบเขตของงานทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาสมัปทาน  

- บทีเีอสซมีคีวามเสีย่งทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ (Exceptional Risk) ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาสมัปทานเกดิขึน้  

ทัง้นี้ การปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสุดทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดใ้นกรณีพเิศษนัน้ คู่สญัญาต้องเหน็ชอบดว้ยกนั
ทัง้สองฝ่าย แต่ถา้ไม่สามารถตกลงกนัไดภ้ายใน 30 วนั คู่สญัญาทีป่ระสงคใ์หม้กีารปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุที่
อาจเรยีกเกบ็ไดอ้าจรอ้งขอใหเ้สนอเรื่องดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการทีป่รกึษา (Advisory Committee) ใหเ้ป็นผูว้นิิจฉัย 
คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย กรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้จากบทีเีอสซี 2 ท่าน กรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้จาก กทม. 
2 ท่าน (โดยหาก กทม. ไม่ขดัข้อง บีทีเอสซีจะด าเนินการให้ตัวแทนของกองทุน  BTSGIF อย่างน้อย 1 ท่านเข้า
สงัเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการทีป่รกึษาดงักล่าว) และกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากกรรมการทัง้ 4 ท่าน
ดงักล่าว อกี 3 ท่าน และหากคณะกรรมการที่ปรกึษาเหน็ชอบใหป้รบัเพดานอตัราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรยีกเกบ็ได้
แลว้ แต่รฐับาลมนีโยบายจะตรงึราคาค่าโดยสารเพื่อความเหมาะสมแก่สภาวการณ์ บทีเีอสซจีะยงัไม่สามารถปรบัค่า
โดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได้ โดยสญัญาสมัปทานก าหนดใหฝ้่ายรฐับาลจดัมาตรการทดแทนแก่บทีเีอสซ ีตามความเหมาะสม
แก่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่บทีเีอสซใีนขณะทีย่งัไม่ปรบัขึน้ค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได ้

อตัราค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพส่วนต่อขยาย  

ส าหรบัเสน้ทางสว่นต่อขยายสายสลีมและส่วนต่อขยายสายสขุุมวทิซึง่เป็นส่วนของ กทม. โดยบทีเีอสซรีบัจา้ง
บรหิารใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าภายใต้สญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว อตัราค่าโดยสาร
จะเป็นไปตามประกาศของ กทม. โดยในปจัจุบนัสถานีที่เปิดใหบ้รกิารแล้วได้แก่ จากสถานีอ่อนนุชไปแบริง่ และจาก
สถานีสะพานตากสนิไปสถานีบางหวา้ 

 จ ำนวนผูโ้ดยสำรและรำยได้ค่ำโดยสำรจำกระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรงุเทพสำยหลกั  

ตัง้แต่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัเริม่เปิดใหบ้รกิาร จ านวนผูโ้ดยสารและรายไดค่้าโดยสาร
ไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ในปี 2557/58 และปี 2558/59 จ านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 และรอ้ยละ 6.3 ตามล าดบั 
จากปจัจยัของ (1) การเตบิโตตามธรรมชาตอิย่างต่อเน่ืองของธุรกจิ (2) ความนิยมในการเดนิทางโดยระบบรถไฟฟ้าที่
เพิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัยต์ามแนวรถไฟฟ้า (3) การเปิดให้บรกิารเต็มปีในส่วนต่อขยายสาย
สุขุมวทิ จากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีแบริง่ และส่วนต่อขยายสายสลีม จากสถานีวงเวยีนใหญ่ถึงสถานีบางหวา้ และ  
(4) จ านวนรถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารเพิม่ขึน้ (รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารปรบัเปลีย่นเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตูต่้อขบวนทัง้หมด) 
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ตารางแสดงข้อมูลผูโ้ดยสารและอตัราค่าโดยสารเฉลีย่ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั 

 งวดปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31  มีนำคม 
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวนผูโ้ดยสาร 
(ลา้นเทีย่วคน)(1) 

138.6 133.1 135.9 144.5 145.2 176.0 197.2 214.7 218.7 232.5 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 5.1 (3.9) 2.1 6.3 0.5 21.3 12.0 8.9 1.9 6.3 
จ านวนวนัทีใ่หบ้รกิาร (วนั) 365 366 365 365 357(1) 366 365 365 365 366 
จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนั 
(เทีย่วคน/วนั)(1) 

379,610 363,737 372,438 395,820 406,693(1) 480,996 540,233 588,335 599,250 637,087 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 5.1 (4.2) 2.4 6.3 2.7(1) 18.3 12.3 8.9 1.9 6.3 
จ านวนผูโ้ดยสารในวนั
ท างาน (ลา้นเทีย่วคน)(1) 

104.8 102.0 104.1 110.1 110.5(1) 132.7 147.9 160.9 164.3 172.5 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 3.5 (2.7) 2.1 5.7 0.4 20.1 11.4 8.8 2.1 5.0 
จ านวนวนัท างาน (วนั) 241 246 245 244 238(1) 245 245 245 244 242 
จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนั
ท างาน (เทีย่วคน/วนั)(1) 

434,812 414,595 425,076 451,300 464,475(1) 541,701 603,696 656,770 673,162 720,155 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 5.7 (4.6) 2.5 6.2 2.7 16.6 11.4 8.8 2.5 7.0 
คา่โดยสารก่อนหกัสว่นลด
ตา่งๆ (ลา้นบาท) 

3,065.8 3,224.2 3,292.3 3,488.5 3,547.7 4,300.4 4,903.7 5,681.6 5,878.7 6,401.4 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 8.8 5.2 2.1 6.0 1.7 21.2 14.0 15.9 3.47 8.9 
อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ตอ่คน 
(บาทตอ่เทีย่วคน) 

22.13 24.22 24.22 24.15 24.44 24.43 24.87 26.46 26.88 27.53 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 3.6 9.5 0.0 (0.3) 1.3 0.0 1.8 6.4 1.6 2.4 

หมายเหตุ :  
(1) ไม่นับรวมวนัทีปิ่ดใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั 8 วนั แต่นับรวมวนัทีใ่หบ้รกิารแบบจ ากดัอกี 19 วนัในช่วงการ

ชมุนุมระหว่างเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2553 ในกรงุเทพฯ 

ตารางแสดงข้อมูลผูโ้ดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัและส่วนต่อขยาย 

 งวดปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31  มีนำคม 
 2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวนผูโ้ดยสาร (ลา้นเทีย่วคน)(1) 183.0 202.4 222.2 229.0 243.9 

จ านวนวนัทีใ่หบ้รกิาร  (วนั) 366 365 365 365 366 

จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนั (เทีย่วคน/วนั)(1) 500,085 554,654 608,692 627,472 666,504 

จ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างาน (ลา้นเทีย่วคน)(1) 137.9 151.9 166.6 172.1 181.1 

จ านวนวนัท างาน (วนั) 245 245 245 244 242 

จ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนัท างาน (เทีย่วคน/วนั) 562,930 620,002 680,011 705,502 748,440 

หมายเหตุ :  
(1)   นบัรวมจ านวนผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารทัง้ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพส่วนต่อขยาย โดย

เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2552 เปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสในส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที ่1 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่สถานีกรงุธนบุร ีและสถานี
วงเวยีนใหญ่ เมื่อวนัที ่12 สงิหาคม 2554 เปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสในส่วนต่อสายสุขมุวทิ จ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่ สถานีบางจาก สถานีปุณณ
วถิ ีสถานีอดุมสุข สถานีบางนา และสถานีแบริง่ และเมื่อวนัที ่12 มกราคม 2556 เปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที ่2 จ านวน 2 
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สถานี ได้แก่ สถานีโพธินิ์มติร และสถานีตลาดพลู และเมื่อวนัที ่5 ธนัวาคม 2556 ได้เปิดใหบ้รกิารเพิ่มอกี 2 สถานี ได้แก่ สถานีวุฒากาศ และ
สถานีบางหวา้ 

 กำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนในปี 2558/59  

ในปี 2558/59 บทีเีอสซยีงัคงรกัษาความน่าเชื่อถอืของความปลอดภยัและการให้บรกิารทีไ่ดม้าตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมตีวัชีว้ดัหลกัในการประเมนิประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ (1) ความน่าเชื่อถอืของการใหบ้รกิาร 
(2) ความน่าเชื่อถอืของรถไฟฟ้า และ (3) ความน่าเชื่อถอืของตัว๋โดยสาร ซึง่ความน่าเชื่อถอืของการใหบ้รกิารวดัจาก
เปอรเ์ซน็ต์ค่าความตรงต่อเวลาในการเดนิทางของผูโ้ดยสาร (Passenger Journey On Time: PJOT) โดยมเีป้าหมาย
ในการวดัคอื ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไดต้รงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5 เปอรเ์ซน็ต์ เทยีบกบัความล่าชา้ทีเ่กดิขึน้ทีก่นิเวลา
ตัง้แต่ 5 นาทีขึ้นไป ทัง้นี้ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการในปี 2558/59 เฉลี่ยอยู่ที่ 99.84 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีกว่า
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ตวัชีว้ดัต่อมาคอื ความน่าเชื่อถอืของรถไฟฟ้า วดัจากระยะทางก่อนทีจ่ะเกดิการขดัขอ้ง โดยเป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้คอื ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการขดัขอ้ง 1 ครัง้ โดยในปี 2558/59 อยู่ที่ 71,949 ตู้กิโลเมตรต่อการ
ผดิพลาด 1 ครัง้ ซึง่ถอืว่าลดลงจากปีทีแ่ลว้ แต่ยงัท าไดด้กีว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ตวัชีว้ดัสดุทา้ย คอื ความน่าเชื่อถอืของ
ตัว๋โดยสารวดัไดจ้ากจ านวนเทีย่วการเดนิทางก่อนพบความผดิพลาด รวมถงึการขดัขอ้งของอุปกรณ์และจากการใชบ้ตัร
โดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายที่ตัง้ไว้จะต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครัง้ต่อการพบความผิดพลาด 1 ครัง้ โดยความ
น่าเชื่อถือของตัว๋โดยสาร ส าหรบัปี 2558/59 อยู่ที ่22,168 ครัง้ต่อการพบความผดิพลาด 1 ครัง้ ซึ่งถอืว่าท าได้ดกีว่า
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ในการน้ี บทีเีอสซยีงัคงพฒันาอุปกรณ์และเครื่องมอือย่างต่อเน่ืองเพื่อปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงานต่อไป 

ตำรำงเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนกบัเป้ำหมำย 

ตวัช้ีวดัประสิทธิภำพ เป้ำหมำย 2558/59 2557/58 
ความน่าเชื่อถอืของการใหบ้รกิาร : ความตรง
ตอ่เวลาในการเดนิทางของผูโ้ดยสาร 

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 99.5 ตอ่ความลา่ชา้ตัง้แต ่
5 นาทขีึน้ไป 

รอ้ยละ 99.84 รอ้ยละ 99.83 

ความน่าเชื่อถอืของรถไฟฟ้า ไมน้่อยกวา่ 35,000 ตูก้โิลเมตรตอ่การขดัขอ้ง 71,949 72,895 
ความน่าเชื่อถอืของตัว๋โดยสาร ไมน้่อยกวา่ 15,000 ครัง้ตอ่การขดัขอ้ง 22,168 20,910 

2.1.1.2 ธรุกิจด ำเนินกำรรถโดยสำรด่วนพิเศษ BRT (Bus Rapid Transit: BRT) 

บทีเีอสซเีริม่ด าเนินการรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT เสน้ทางแรกในนามของ กทม. ซึ่งเป็นโครงการที่ กทม. 
รเิริม่ขึน้เพื่อเชื่อมต่อกบัระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส และเพื่อใหบ้รกิารขนสง่สาธารณะแบบบรูณาการส าหรบัพืน้ทีใ่นเขตเมอืง
และชานเมอืง รถโดยสารด่วนพเิศษ BRT สามารถให้บรกิารได้รวดเรว็กว่ารถโดยสารประจ าทางทัว่ไป โดยมกีารจดั
ช่องทางพเิศษโดยเฉพาะ รถโดยสารด่วนพเิศษ BRT ใหบ้รกิารครอบคลุม 12 สถานี เป็นระยะทาง 15 กโิลเมตร จาก
บรเิวณช่องนนทร ีถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ขา้มสะพานกรุงเทพ ไปจนถงึบรเิวณถนนราชพฤกษ์ โดยสถานีสาทร
ของรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT มทีางเชื่อมต่อกบัสถานีช่องนนทร ีดงัแผนทีด่า้นล่าง 
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1. สถานสีาทร

2. สถานอีาคารสงเคราะห์

3. สถานเีย็นอากาศ

4. สถานถีนนจันทน์

5. สถานนีราราม3

6. สถานวีดัดา่น
7. สถานวีดัปรวิาส

8. สถานวีดัดอกไม ้

9. สถานสีะพานพระราม 9

10. สถานเีจรญิราษฎร์

11. สถานสีะพานพระราม 3

12. สถานรีาชพฤกษ์

 
กทม. เป็นผูล้งทุนก่อสรา้งทางวิง่และสถานีทัง้หมด โดยว่าจา้งบทีเีอสซใีหเ้ป็นผูจ้ดัหารถโดยสารและใหบ้รกิาร

เดนิรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT ตามสญัญาระหว่างบทีเีอสซแีละกรุงเทพธนาคม ลงวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2553 (“สญัญา
จ้างผู้เดินรถพร้อมจดัหารถโดยสาร”) อีกทัง้ กทม. ยงัได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้บริหารสถานีตามสญัญาระหว่าง  
บีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคม ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 (“สัญญาจ้างบริหารสถานี”) โดยเริ่มเปิดให้บริการ 
เชิงพาณิชย์ในวนัที่ 1 กนัยายน 2553 ทัง้นี้ อตัราค่าโดยสารของรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT จะเป็นไปตามอตัราที่
ประกาศโดย กทม.  

ภายใต้สญัญาจา้งผูเ้ดนิรถพรอ้มจดัหารถโดยสาร กทม. เป็นผูไ้ดร้บัรายไดจ้ากค่าโดยสารของรถโดยสารด่วน
พิเศษ BRT ทัง้หมด ในขณะที่บีทีเอสซีจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวนทัง้หมด 529.6 ล้านบาท โดยไม่ขึ้นกบั
จ านวนผูโ้ดยสาร ตลอดอายุสญัญา 7 ปีนับแต่วนัที่ 29 พฤษภาคม 2553 โดยในปีแรก บทีเีอสซจีะไดร้บัค่าตอบแทน 
(ไม่รวมค่าใชจ้่ายก่อนเริม่ด าเนินงาน) จ านวน 61 ลา้นบาทต่อปี และค่าตอบแทนดงักล่าวจะค่อย ๆ เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 
84.1 ลา้นบาทต่อปีในปีที ่7 ตามตารางค่าตอบแทนทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา นอกจากนี้ ในปีแรก บทีเีอสซยีงัมสีทิธไิดร้บั
ค่าใชจ้่ายก่อนเริม่ด าเนินงานจ านวน 5.4 ลา้นบาทเพื่อชดเชยค่าใชจ้่ายเริม่ต้นของบทีเีอสซ ีทัง้นี้ ตามสญัญาจา้งผูเ้ดนิ
รถพรอ้มจดัหารถโดยสาร บีทเีอสซจีะเป็นผู้ช าระค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ค่าซ่อมบ ารุง และเงนิลงทุนในการซื้อรถ
โดยสารประจ าทาง ซึง่บทีเีอสซไีดส้ัง่ซือ้รถโดยสารจ านวน 25 คนั จากบรษิทั สยาม สแตนดารด์ เอน็จเินียริง่ จ ากดั ซึง่
ผลติโดยบรษิทัในประเทศจนีชื่อบรษิทั Shanghai Shenlong Bus รถโดยสารดงักล่าวเป็นรถโดยสารปรบัอากาศซึง่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลงิ และมคีุณลกัษณะเฉพาะสงูกว่ารถโดยสารทัว่ไปที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยบทีเีอสซไีด้
ช าระค่ารถโดยสารทัง้ 25 คนั จ านวนรวมทัง้สิน้ 174.8 ลา้นบาท ส าหรบัรถโดยสารอกีจ านวน 5 คนัทีบ่ทีเีอสซจีะต้อง
สง่มอบภายในปี 2556 นัน้ กรุงเทพธนาคมไดม้หีนังสอืแจง้ใหบ้ทีเีอสซชีะลอการสัง่ซือ้ออกไป เน่ืองจากการใหบ้รกิาร
เดนิรถจ านวน 25 คนั ยงัสามารถรองรบัปรมิาณความต้องการเดนิทางของประชาชนไดอ้ย่างเพยีงพอ ซึง่บทีเีอสซแีละ
กรุงเทพธนาคมไดต้กลงปรบัลดค่าตอบแทนนับจากปีที ่3 ถงึปีที่ 7 ตามสญัญาจา้งผูเ้ดนิรถพรอ้มจดัหารถโดยสารอนั
เนื่องจากการชะลอการสัง่ซื้อรถโดยสารเพิ่มอกี 5 คนัดงักล่าวนี้ ค่าตอบแทนที่ปรบัลดนับจากปีที่ 3 ถึง ปีที่ 7 เป็น
จ านวนเงนิประมาณ 50.4 ลา้นบาท  
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ภายใต้สญัญาจา้งบรหิารสถานี บทีเีอสซจีะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวนทัง้หมด 737 ลา้นบาทตลอดอายุ
สญัญา 7 ปีนับแต่วนัที ่29 พฤษภาคม 2553 เพื่อใหบ้รกิารบรหิารสถานีรถโดยสาร พืน้ทีล่านจอดรถและเดนิรถ พืน้ที่
ควบคุมส่วนกลาง และสถานีบรกิารเติมก๊าซ และการใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT โดยค่าตอบแทน
ดงักล่าวประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายเริม่ตน้จ านวน 13.7 ลา้นบาท และค่าตอบแทนสว่นทีเ่หลอืจะช าระใหเ้ป็นรายงวดงวดละ
ตัง้แต่ 84.2 ลา้นบาทถงึ 112.9 ลา้นบาท ตลอดอายุสญัญา 7 ปี 

นอกเหนือจากรายไดท้ีจ่ะไดร้บัจากการรบัจา้งเดนิรถและบรหิารสถานีแลว้ บทีเีอสซคีาดว่าระบบรถไฟฟ้าบทีี
เอสจะไดร้บัผลประโยชน์จากโครงการรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT ซึง่จะช่วยเพิม่ความสะดวกใหผู้โ้ดยสารทีจ่ะเขา้มาใช้
บริการระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จากเส้นทางรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ซึ่งผ่านแหล่งที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจที่มี
ประชากรหนาแน่นและการจราจรตดิขดั และยงัเชื่อมต่อโดยตรงกบัสถานีช่องนนทรอีกีดว้ย ท าใหผู้โ้ดยสารไดร้บัความ
สะดวกสบายมากขึน้ 

2.1.1.3 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 

เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2555 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 ของบทีเีอสซมีมีตอินุมตัใิหบ้ทีเีอสซขีาย
รายไดค่้าโดยสารสทุธใินอนาคตทีบ่ทีเีอสซจีะไดร้บัจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ซึง่
ครอบคลุมระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร ไดแ้ก่ สายสุขุมวทิระยะทาง 17 กโิลเมตร จากสถานีหมอชติถงึสถานีอ่อนนุช 
และสายสลีมระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกฬีาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสนิ ภายใต้สญัญาสมัปทาน 
ตลอดระยะเวลาอายุสมัปทานทีเ่หลอือยู่ใหแ้ก่กองทุน BTSGIF 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2556 ส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตัิการจดทะเบียนกองทรพัย์สนิตามโครงการ
กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท (BTSGIF) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และบีทีเอสซไีด้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลกัให้แก่กองทุน BTSGIF ที่ราคา 
61,399 ลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้จองซือ้และเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน BTSGIF จ านวน 1/3 (รอ้ยละ 
33.33) ของหน่วยลงทุนทัง้หมด 5,788 ล้านหน่วย (จ านวน 1,929 ล้านหน่วย ที่ราคา 10.80 บาทต่อหน่วย หรือ 
20,833.2 ล้านบาท) โดยหน่วยลงทุน BTSGIF เริม่ท าการซื้อขายครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 
2556 

 ธรุกรรมกำรขำยรำยได้สุทธิ 

เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2556 บทีเีอสซแีละกองทุน BTSGIF ไดล้งนามในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิซึง่
บทีเีอสซไีดข้ายรายไดค้่าโดยสารสุทธขิองระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลกัซึง่ครอบคลุมสายสุขุมวทิและสายสลีม
ระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร ภายใตส้ญัญาสมัปทานฉบบัลงวนัที ่9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ
ซึง่ท าขึน้ระหว่างกรุงเทพมหานครและบทีเีอสซ ีตลอดระยะเวลาอายุสมัปทานทีเ่หลอือยู่ ใหแ้ก่กองทุน BTSGIF โดยมี
ราคาขายเป็นจ านวนเงนิเท่ากบั 61,399 ลา้นบาท (เป็นจ านวนเงนิสุทธภิายหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน 
BTSGIF จ านวนเงนิประมาณ 1,111 ลา้นบาท) โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัตามสญัญาดงัต่อไปนี้ 

สญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ภาระหน้าทีห่ลกัของบทีเีอสซ ี

บทีเีอสซจีะต้องจดัหาและน าส่งรายไดสุ้ทธใิหแ้ก่กองทุน BTSGIF และตกลงใหส้ทิธกิองทุน BTSGIF ในการ
ร่วมบรหิารการจดัการกจิการของบทีเีอสซ ีโดยกองทุน BTSGIF มสีทิธเิสนอชื่อแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของ
กรรมการทัง้หมดของบทีเีอสซ ีและภาระหน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  
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สทิธใินการซือ้ (Right to Purchase) และสทิธใินการปฏเิสธเป็นรายแรกทีจ่ะซือ้ (Right of First Refusal) 

สิทธิของกองทุน  BTSGIF ในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ ์
ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนของบทีเีอสซหีรอืบรษิทัย่อยของบทีเีอสซทีีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนด และ
ในกรณีทีบ่ทีเีอสซหีรอืบรษิทัย่อยของบทีเีอสซ ี(แลว้แต่กรณี) ไดร้บัขอ้เสนอจากบุคคลภายนอก สทิธใินการปฏเิสธเป็น
รายแรกทีจ่ะซือ้ (Right of First Refusal) รายได ้สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนใดๆ 
ทีเ่กีย่วกบั โครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนด โครงการระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลทีย่งัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการ และ 
โครงการระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลทีแ่ลว้เสรจ็ที่บทีเีอสซหีรอืบรษิทัย่อยของบทีเีอสซ ี(แลว้แต่กรณี) ได้
เขา้ท าหรอืจะเขา้ท าสญัญาหรอืด าเนินการหรอืจะด าเนินการโครงการทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวซึง่รวมถงึโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนด โดยโครงการระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลทีแ่ลว้เสรจ็ ใหห้มายความรวมถงึสญัญาใหบ้รกิารเดนิ
รถและซ่อมบ ารุงระยะยาว และสญัญาทีไ่ดต่้ออายุสญัญาสมัปทานใดๆ (ถา้ม)ี ดว้ย  

หน้าทีห่ลกัของกองทุน BTSGIF  

ตราบเท่าทีไ่ม่มเีหตุผดินดัผดิสญัญาภายใตส้ญัญานี้ทีจ่ะกระทบความสามารถของบทีเีอสซใีนการน าส่งรายได้
สทุธใิหแ้ก่กองทุน BTSGIF เกดิขึน้ กองทุน BTSGIF ตกลงช าระค่าตอบแทนพเิศษใหแ้ก่บทีเีอสซใีนอตัราดงัต่อไปนี้ 

- ในกรณีทีร่ายไดค้่าโดยสารสุทธสิ าหรบัปีใดสงูกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 125 ของเป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสุทธิประจ าปีส าหรบัปีนัน้ บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 10 ของจ านวนรายได้  
ค่าโดยสารสทุธใินสว่นทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 100 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 125  

- ในกรณีทีร่ายไดค้่าโดยสารสุทธสิ าหรบัปีใดสงูกว่าร้อยละ 125 ขึน้ไปของเป้าหมายรายไดค่้าโดยสารสุทธิ
ประจ าปีส าหรบัปีนัน้ บทีเีอสซจีะไดร้บัค่าตอบแทนพเิศษในอตัรารอ้ยละ 15 ของจ านวนรายไดค้่าโดยสารสทุธใินสว่นที่
เกนิกว่ารอ้ยละ 125 

การประกนัภยั 

บีทีเอสซีตกลงท าประกนัตามที่ท าเป็นปกติ รวมถึงประกนัความรบัผิดกรรมการ และตกลงว่าจะคงไว้ซึ่ง
ประกนัดงักล่าวตลอดเวลา และบทีเีอสซตีกลงเป็นผูร้บัผดิชอบช าระค่าเสยีหายใดๆ ทีเ่กนิไปกว่าสว่นทีป่ระกนัคุม้ครอง 
ทัง้นี้ เฉพาะส่วนของความเสยีหายที่เกดิจากความจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงของบีทเีอสซ ีนอกจากนี้ 
กองทุน BTSGIF ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบช าระค่าเสยีหายและความสญูเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
กรุงเทพสายหลกั ในสว่นที ่(ก) เกนิไปกว่าวงเงนิประกนั (ข) เกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ทีไ่ม่ไดร้บัความคุม้ครอง และ (ค) 
กรมธรรมป์ระกนัภยัยกเวน้หรอืไม่ครอบคลุม และตราบเท่าทีค่วามเสยีหายหรอืความสูญเสยีดงักล่าวมไิดเ้กดิจากความ
จงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของบทีเีอสซ ีทัง้นี้ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หน้าที่ของกองทุน BTSGIF ในการรบัผิดชอบช าระค่าเสยีหายและความสูญเสยีใดๆ ที่เกดิขึน้แก่ระบบ
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัจะสิน้สดุลงในวนัสิน้สดุอายุสญัญาสมัปทาน 

สญัญาดงักล่าวข้างต้นได้ระบุรายละเอียดในหวัขอ้ตามที่กล่าวมา เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matters) และ
ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) และเหตุแห่งการผิดสญัญาและผลแห่งการผิดสญัญา ซึ่ง 
บทีเีอสซแีละกองทุน BTSGIF จะตอ้งปฎบิตัติาม 

 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น หวัขอ้ 6.2 ขอ้มลูส าคญัอืน่) 
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2.1.2  กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

 2.1.2.1 ลกัษณะลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำย 

ดว้ยจุดเด่นของรถไฟฟ้าบทีเีอส ไม่ว่าจะเป็นความรวดเรว็ ตรงต่อเวลา สะอาด มคีวามปลอดภยัสงู อตัราค่า
โดยสารทีเ่หมาะสม รวมถงึเสน้ทางทีผ่่านจุดส าคญัในย่านศนูยก์ลางของธุรกจิการคา้ จงึท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัว่ารถไฟฟ้า
บีทีเอสเป็นผู้น าในระบบการเดินทางที่มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่ งในชีวิตประจ าวันของคนกรุงเทพฯ ดังนั ้น 
กลุ่มเป้าหมายหรอืลูกคา้ของรถไฟฟ้าบทีเีอสจงึมหีลากหลาย ซึง่รถไฟฟ้าบทีเีอสไดอ้ านวยความสะดวกในการเดนิทาง
ใหก้บัผูโ้ดยสารทุกท่านตามรปูแบบการใชช้วีติประจ าวนัของผูโ้ดยสารไม่ว่าจะเดนิทางไปท างาน เรยีนหนังสอื ตดิต่อ
ธุรกิจ ประชุม สัมมนาต่างๆ รวมถึงเพื่อการท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อของ รับประทานอาหารและพักผ่อน ตาม
ห้างสรรพสนิค้า โรงแรมชัน้น า หรอืสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั ซึ่งอยู่ตามเส้นทางรถไฟฟ้าบทีีเอส แต่อย่างไรกต็าม 
กลุ่มเป้าหมายของรถไฟฟ้าบทีเีอส ยงัสามารถแยกแยะจากการส ารวจความพงึพอใจประจ าปีไดพ้อสงัเขป ดงัน้ี 

 ลกัษณะทำงกำยภำพ 

จากผลการส ารวจปี 2558 โดยสวนดุสติโพล ซึง่อาศยัผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 2,655 
คน สามารถแบ่งกลุ่มผูโ้ดยสารตามเพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได ้และขอ้มลูเศรษฐกจิสงัคมของผูเ้ดนิทาง ไดด้งันี้ 

  ข้อมลู จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 886 33.37 
  หญงิ 1,769 66.63 
  รวม 2,655 100 
  ข้อมลู จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ ต ่ากว่า 15 ปี 131 4.93 
  16-20 ปี 411 15.48 
  21-25 ปี 449 16.91 
  26-30 ปี 363 13.67 
  31-40 ปี 562 21.17 
  41 ปีขึน้ไป 739 27.83 
  รวม 2,655 100 
  ข้อมลู จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
การศกึษา ประถมศกึษา 59 2.22 
  มธัยมตอนตน้ 195 7.34 
  มธัยมตอนปลาย/ปวช. 441 16.61 
  ปวส./อนุปรญิญา 109 4.11 
  ปรญิญาตร ี 1,476 55.59 
  สงูกวา่ปรญิญาตร ี 375 14.12 
  รวม 2,655 100 
  ข้อมลู จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชพี นกัเรยีน/นักศกึษา 723 27.23 
  พนกังานบรษิทั 1,084 40.83 
  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 276 10.40 
  คา้ขาย/ธรุกจิส่วนตวั 285 10.73 
  รบัจา้งทัว่ไป 115 4.33 
  แมบ่า้น 87 3.28 
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  อื่นๆ เช่น เกษยีณอาย ุวา่งงาน 76 2.86 
  ไมแ่สดงความคดิเหน็ 9 0.34 
  รวม 2,655 100 
  ข้อมลู จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
รายไดต้่อเดอืน ไมเ่กนิ 10,000 บาท 389 14.65 
  10,001-20,000 บาท 614 23.13 
  20,001-30,000 บาท 501 18.87 
  30,001-40,000 บาท 295 11.11 
  40,001-50,000 บาท 168 6.33 
  มากกวา่ 50,000 บาท 237 8.93 
  ไมม่รีายได ้ 318 11.98 
  ไมแ่สดงความคดิเหน็เรื่องรายได้ 133 5.01 
  รวม 2,655 100 

 พฤติกรรมและควำมถ่ีในกำรใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส 

จากผลการส ารวจปี 2558 โดยสวนดุสติโพล ซึ่งอาศยัผู้ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
2,655 คน  เมื่อพจิารณาพฤตกิรรมและความถี่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส  พบว่าผูโ้ดยสารใชบ้รกิารมากทีสุ่ด 4-5 
วนัต่อสปัดาห์ ร้อยละ 37.29 รองลงมาคือ 2-3 วนัต่อสปัดาห์ ร้อยละ 20.00 และ 6-7 วนัต่อสปัดาห์ ร้อยละ 19.06 
นอกจากนัน้ ยงัมกีลุ่มเป้าหมายที่ใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสน้อยกว่า 1-2 ครัง้ต่อเดอืน รอ้ยละ 5.24 และนาน ๆ ครัง้ 
รอ้ยละ 6.29 และไม่แน่นอนอกีรอ้ยละ 2.30   

นอกจากนี้  ยงัพบว่ากลุ่มอาชีพนักเรยีน/นักศึกษา กลุ่มพนักงานบรษิัท กลุ่มข้าราชการ/รฐัวสิาหกิจ กลุ่ม
เจา้ของธุรกจิ/คา้ขาย และกลุ่มรบัจา้ง ใชบ้รกิาร 4-5 วนั ต่อสปัดาหม์ากทีสุ่ด ส่วนกลุ่มแม่บา้น ใชบ้รกิารรถไฟฟ้า 2-3 
วนัต่อสปัดาหม์ากทีส่ดุ 

 2.1.2.2 กลยทุธท์ำงกำรตลำด 

 กำรเพ่ิมศกัยภำพของบีทีเอสซีในกำรให้บริกำรลูกค้ำและกำรเพ่ิมจ ำนวนผูโ้ดยสำร 

บีทีเอสซีมุ่งที่จะเพิ่มศกัยภาพในการให้บรกิารลูกค้าและการเพิ่มจ านวนผู้โดยสารด้วยการเพิ่มตู้โดยสาร 
เนื่องจากบีทีเอสซีคาดว่าจ านวนผู้โดยสารจะยงัคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดส่วนต่อขยายใน
อนาคต (ไม่ว่าจะด าเนินงานโดยบีทีเอสซีหรือไม่ก็ตาม) ทัง้จากเส้นทางให้บริการเดิมและจากส่วนเชื่อมต่อไปยัง
จุดหมายปลายทางต่างๆ ตลอดเสน้ทางที่เพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ปจัจุบนัรถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารทัง้หมดจ านวน 52 ขบวน ได้ปรบั
เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ต่อขบวนทัง้หมดแล้ว โดยในอนาคตบีทเีอสซีกจ็ะยงัมกีารสัง่ซื้อขบวนรถไฟฟ้าและตู้
โดยสารเพิม่เตมิเพื่อรองรบัจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  

ทเีอสซยีงัคงเพิม่จุดเชื่อมต่อกบัอาคารต่าง ๆ ตลอดเสน้ทางระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัโดย
เจา้ของอาคารจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายก่อสรา้งและการดูแลรกัษาทางเชื่อม และไดพ้ฒันาการใหบ้รกิารการออกตัว๋ร่วม
โดยบีเอสเอสซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ภายใต้ชื่อบตัร “แรบบิท (Rabbit)” ซึ่งสามารถใช้เพื่อการช าระราคาสนิค้าด้วยบตัร
อเิล็กทรอนิกส์ตามร้านค้าที่ร่วมรบับตัรนี้ โดยระบบการออกตัว๋ร่วมจะท าให้บัตรใบเดียวสามารถน าไปใช้ช าระค่า
โดยสารของระบบขนส่งมวลชนหลายประเภททีแ่ตกต่างกนั ในปจัจุบนั บตัรแรบบทิสามารถใชโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส 
รถโดยสารด่วนพเิศษ BRT และในอนาคตจะสามารถใชก้บัเครอืขา่ยระบบขนสง่มวลชนอื่น ๆ ซึง่บทีเีอสซเีชื่อว่าจะเพิม่
ความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูโ้ดยสารและจะส่งผลใหม้กีารใชร้ถไฟฟ้าบทีเีอสมากขึน้ นอกจากนี้ การน าสมารท์การด์มาใช ้
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ยงัจะท าใหก้ารบรหิารค่าใชจ้่ายของบทีเีอสซมีปีระสทิธภิาพดขีึน้ เนื่องจากระบบทีใ่ชก้บัสมารท์การด์ดงักล่าวไม่ต้องมี
การบ ารุงรกัษามากเท่ากบัระบบบตัรแม่เหลก็ทีบ่ทีเีอสซใีชอ้ยู่ 

 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

แม้ว่าบทีเีอสซจีะมปีระสทิธภิาพและความสามารถในการรกัษาระดบัต้นทุนในการด าเนินการ (Operational 
Leverage) บทีเีอสซกีย็งัคงหาทางทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึง่รวมถงึการบ ารุงรกัษาระบบ
ทีม่คีวามส าคญัต่างๆ ดว้ยตนเองแทนทีจ่ะใชบ้รกิารบุคคลภายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรของบทีเีอสซจีะไดร้บัการ
ถ่ายทอดความรูม้าจากผูข้าย และเป็นการเพิม่ศกัยภาพการบรหิารตน้ทุนการบ ารุงรกัษา 

บีทีเอสซีได้เข้าท าการบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงระบบการเก็บค่าโดยสาร
อตัโนมตัใินปี 2548 และระบบ TETRA Train Radio ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงในปี 2553 และไดบ้ ารุงรกัษาขบวนรถไฟฟ้า
จ านวน 17 ขบวน ทีไ่ดซ้ือ้มาจากซอีารอ์ารซ์ ี(ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ China Northern Locomotive and Rolling Stock 
Industry Group Corp. ซึง่เป็นบรษิทัผลติรถไฟและรถไฟฟ้าชัน้น าในประเทศจนี) ดว้ยตนเอง นอกจากนี้แลว้ บทีเีอสซี
ยังด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ต่างๆ ด้วยตนเองให้ดีอยู่ เสมอ (Preventive Maintenance) เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างานของอุปกรณ์ ตลอดจนเป็นการยดือายุการใชง้านของอุปกรณ์ใหย้าวนานขึน้ ซึง่เป็นการลด
ภาระค่าใชจ้่ายในการลงทุนในอุปกรณ์  

 กำรยกระดบัควำมปลอดภยัของผูโ้ดยสำรท่ีสถำนีรถไฟฟ้ำ 

บทีเีอสซไีด้ด าเนินการให้วจีไีอท าการติดตัง้ประตูชานชาลาอตัโนมตัิ (Half Height Platform Screen Door) 
ในสถานีที่มจี านวนผู้ใช้บรกิารมากและหนาแน่น จ านวน 9 สถานี ไดแ้ก่ อนุสาวรยี์ชยัสมรภูม ิพญาไท สยาม ชดิลม 
อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช ศาลาแดง และช่องนนทร ีทัง้นี้  เพื่อลดความเสีย่งต่ออนัตรายที่อาจเกดิกบัผู้โดยสารที่รอ
ขบวนรถไฟฟ้าอยู่บนชัน้ชานชาลา โดยระบบประตูชานชาลาอตัโนมตัน้ีิไดม้กีารออกแบบใหเ้ชื่อมโยงกบัระบบควบคุม
บนขบวนรถไฟฟ้า เพื่อใหม้กีารเปิดและปิดพรอ้มๆ กนั และป้องกนัไม่ใหข้บวนรถไฟฟ้าเคลื่อนทีใ่นกรณีทีม่เีหตุขดัขอ้ง
ทีม่ผีลต่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร   

 ควำมตระหนักและห่วงใยต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

จากการต่อขยายเสน้ทางระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส รวมถงึการขยายตวัและเตบิโตของย่านธุรกจิและชุมชนตลอด
เสน้ทาง ท าให้บทีเีอสซมีคีวามตระหนักและใส่ใจในสิง่แวดล้อมของระบบรถไฟฟ้ามากขึน้ บทีเีอสซจีงึได้จดัท าระบบ
จดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาองคก์รใหก้า้วหน้าและเป็นที่
ยอมรบัในเชงิพาณิชยแ์ละทางสงัคม โดยท าการก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม จดัท าวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน และวธิปีฎิบตัิงานต่าง ๆ ด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้ควบคุมและแก้ไขปญัหาต่างๆ อนัอาจจะส่งผลกระทบ
ตลอดจนพฒันาความคดิและกระบวนการไปสู่ระบบปฏบิตักิารอย่างเป็นรูปธรรม จนไดผ้่านการรบัรองระบบจากบรษิทั 
บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานผูใ้หก้ารรบัรองจากภายนอกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อ
วนัที่ 2 เมษายน 2557 และตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บทีีเอสซียงัคงรกัษาระบบจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 
อย่างต่อเนื่อง และยงัไดพ้ฒันาระบบการจดัการพลงังานเพื่อสง่เสรมิวตัถุประสงคใ์นการดแูลสิง่แวดลอ้ม โดยมโีครงการ
ประหยดัพลงังานหลายโครงการ เช่น การเปลี่ยน Chiller การเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างที่อู่จอดรถไฟฟ้าและสถานี
รถไฟฟ้าจ านวน 23 สถานีให้เป็นแบบ LED ที่ไดเ้ริม่ด าเนินการไปบางส่วนและจะด าเนินการต่อไปอย่างต่อเน่ืองในปี 
2559 ตลอดจนการรณรงค ์ปิดไฟ ปิดคอมพวิเตอร ์และปรบัอุณหภูมแิอรจ์าก 24 เป็น 25 องศาเซลเซยีส 
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2.1.2.3 สภำพกำรแข่งขนัภำยในอตุสำหกรรมขนส่งมวลชน 

ขอ้มูลและเนื้อหาทัง้หมดในส่วนนี้ (ทัง้ที่เป็นจริง ที่เป็นการประมาณการ และการคาดการณ์) ไม่เพียงแต่
เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัอุปสงค์ ความสามารถ จ านวนผู้โดยสาร จ านวนเที่ยว และส่วนแบ่งตลาดนัน้มาจากเอกสารที่
เปิดเผยต่อสาธารณะ เอกสารของทางราชการ และเอกสารซึง่มแีหล่งทีม่าจากภาคอุตสาหกรรม บรษิทัฯ และบทีเีอสซี 
ไม่รบัรองความถูกต้องของเนื้อหาของข้อมูลนี้  แหล่งข้อมูลเหล่านี้จดัท าขึ้นบนสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์และ
สมมติฐานอื่น ๆ ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมบางส่วนซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนนี้ เป็นการ
ประมาณการโดยปราศจากการรบัรองยนืยนัอย่างเป็นทางการจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดใ้นประเทศ  

 ภำพรวมของกำรขนส่งมวลชนทำงรำงในกรงุเทพมหำนคร 

โครงข่ายในปัจจบุนันอกจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัและส่วนต่อขยาย 

ระบบรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล 

รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT เป็นระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนใต้ดนิระบบแรกของประเทศไทย ด าเนินงานโดยบรษิทั 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บเีอม็ซแีอล”) ภายใต้สญัญาสมัปทานกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) และเริม่เปิดใหด้ าเนินการอย่างเป็นทางการในวนัที ่3 กรกฎาคม 2547 เสน้ทางของระบบรถไฟฟ้าใต้ดนิ
คดิเป็นระยะทาง 20 กโิลเมตร โดยมสีถานีตลอดสายจ านวนทัง้สิน้ 18 สถานี เริม่ตัง้แต่สถานีรถไฟหวัล าโพงไปจนถงึ
บางซื่อ ระบบรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สามารถรองรบัจ านวนผูโ้ดยสารสงูสดุเท่ากบั 122.9 ลา้นเทีย่ว โดยในปี 2557 และปี 
2558 ระบบรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT ไดใ้หบ้รกิารผูโ้ดยสารเป็นจ านวนทัง้สิน้ 92.4 ลา้นเทีย่ว และ 95.0 ลา้นเทีย่ว หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 75.2 และรอ้ยละ 77.3 ของจ านวนผูโ้ดยสารสงูสดุทีส่ามารถรองรบัได ้ตามล าดบั ระบบรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT 
มสีถานีเชื่อมต่อกบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัจ านวนทัง้สิน้ 3 สถานี ไดแ้ก่ สถานีศาลาแดง สถานี
อโศก และสถานีหมอชติ  

นอกจากนี้ ในเดอืนกนัยายน 2556 บอีเีอม็ไดร้บัสมัปทานในการเป็นผูใ้หบ้รกิารในการเดนิรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
เป็นรถไฟฟ้ายกระดบั ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี เป็นระยะเวลา 30 ปีสิ้นสุดปี 2586 ภายใต้
สญัญาน้ี บอีเีอม็จะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบในการติดตัง้ระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกล รวมไปถึงการจดัหารถไฟฟ้า ซึ่ง  
รฟม. จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายในส่วนงานดงักล่าว งานก่อสรา้งของรถไฟฟ้าสายสมี่วงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และพรอ้ม
จะเปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม 2559 

ระบบรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิค ์ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(Suvarnabhumi Airport Link) 

รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิคท์่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(“แอรพ์อรต์ ลงิค”์) เป็นระบบขนสง่เชื่อมต่อระหว่างท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิไปจนถึงสถานีพญาไทซึ่งตัง้อยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะทางรวมทัง้สิ้น 28.5 
กโิลเมตร และเป็นรางยกระดบัเหนือทางรถไฟสายภาคตะวนัออกเดมิ มสีถานีใตด้นิทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นเจา้ของและผูด้ าเนินงาน โดยเริ่มเปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2553 มกีาร
ให้บรกิาร 2 เสน้ทาง ได้แก่ รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิมกักะสนั (Makkasan Express Line) ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 15 นาที โดยไม่มีการหยุดจอดระหว่างสถานีมักกะสนักับสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิพญาไท (Phaya Thai Express Line) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 17 นาที
โดยไม่มกีารหยุดจอดระหว่างสถานีพญาไทกบัสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิและรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line) ใช้
เวลาการเดนิทางประมาณ 30 นาทโีดยหยุดจอดรบัผูโ้ดยสารรายทางทัง้หมด 8 สถานีตัง้แต่สถานีท่าอากาศยานสวุรรณ
ภูมจินถึงสถานีพญาไท ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอรต์ ลงิค์ เชื่อมต่อโดยตรงกบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
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หลกัโดยมีทางเดนิเชื่อมต่อกบัสถานีพญาไท ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ 14 เมษายน 2557 เป็นต้นไป รถไฟฟ้าด่วนพญาไท 
(Express Line) งดใหบ้รกิารชัว่คราวจนกว่าจะมกีารประกาศต่อไป 

แผนการขยายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

กระทรวงคมนาคม โดยส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไดม้แีผนด าเนินการขยาย
ระบบขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ภายในปี 2562 สรุปรายละเอยีดดงันี้  

โครงกำร หน่วยงำน
รบัผิดชอบ 

ระยะทำง สถำนะโครงกำร 

สำยสีม่วง 
(บำงใหญ่ – รำษฎรบ์รูณะ) 

รฟม. 46.6 กม. ชว่งบางใหญ่ – บางซื่อ ระยะทาง 23 กม. เริม่ทดสอบเดนิรถ
เดอืนพฤษภาคม 2559 และก าหนดเปิดเดนิรถเดอืนสงิหาคม 
2559 
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.6 กม. อยู่ในแผน
โครงขา่ยเพิม่เตมิระยะ 10 ปี (เปิดใหบ้รกิารภายในปี 2563) 

สำยสีน ้ำเงิน 
(บำงซ่ือ – หวัล ำโพง – ท่ำพระ - 
พทุธมณฑลสำย 4) 

รฟม. 55 กม. ชว่งบางซื่อ – หวัล าโพง ระยะทาง 20 กม. ก่อสรา้งเสรจ็
เรยีบรอ้ย และเปิดใหบ้รกิารเดนิรถแล้ว 
ช่วงหัวล าโพง - บางแค ระยะทาง 14 กม. เดือนพฤษภาคม 
2559 ความกา้วหน้างานก่อสรา้ง 77.28% 
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ระยะทาง 13 กม. เดอืนพฤษภาคม 2559 
ความกา้วหน้างานก่อสรา้ง 77.28% 
ชว่งบางแค - พทุธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 8 กม. อยูร่ะหวา่ง
การศกึษาออกแบบ  

สำยสีชมพ ู(แครำย - มีนบรุี) รฟม. 34.5 กม. เริม่ด าเนินการประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งในปี 2559 

สำยสีเหลือง (ลำดพร้ำว-ส ำโรง) รฟม. 30.4 กม. เริม่ด าเนินการประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งในปี 2559 

สำยสีส้ม (ตล่ิงชนั - มีนบรุี) รฟม. 37.5 กม. ศนูยว์ฒันธรรม - มนีบุร ีระยะทาง 20 กม. เริม่ด าเนินการ
ประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งในปี 2559 
ชว่งตลิง่ชนั - ศนูยว์ฒันธรรม ระยะทาง 17.5 กม. อยูร่ะหวา่ง
การศกึษาออกแบบ 

สำยสีเขียว (สำยสขุมุวิท) 
(แบร่ิง–สมทุรปรำกำร และ 
หมอชิต-สะพำนใหม่-คคูต) 

รฟม.  
(งานก่อสรา้ง
และโยธา) 
กทม.  

(งานเดนิรถ) 

31.2 กม. ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 กม. เดือนมีนาคม 
2559 รฟม. ได้มอบหมายโครงการให้ กทม. เป็นผู้บริหาร
จัดการเดินรถ โดยเดือนพฤษภาคม 2559 งานก่อสร้างมี
ความกา้วหน้ารวม 86.97% 
ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ -คูคต ระยะทาง 18.4 กม. เดือน
มีนาคม 2559 รฟม. ได้มอบหมายโครงการให้ กทม. เป็น
ผูบ้รหิารจดัการเดนิรถ โดยเดอืนพฤษภาคม 2559 งานก่อสรา้งมี
ความกา้วหน้ารวม 7.59%  ดงัน้ี 
- สัญญาที่ 1 หมอชิต-สะพานใหม่ บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล็อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 15,000 ล้านบาท 
ความกา้วหน้า  6.51% 
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- สญัญาที่ 2 สะพานใหม่-คูคต กิจการร่วมค้า UN-SH-CH 
วงเงนิ 6,600 ลา้นบาท ความกา้วหน้า 4% 

- สญัญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุงและอาคารจอดรถ 
กิ จ ก า ร ร่ ว ม ค้ า  STEC-AS ว ง เงิน  4,000 ล้ า น บ า ท 
ความกา้วหน้า 2.51% 

- สญัญาที่ 4 งานออกแบบก่อสร้างระบบราง กิจการร่วมค้า 
STEC-AS วงเงนิ 2,800 ลา้นบาท ความกา้วหน้า 3.21% 

สำยสีเขียว (สำยสีลม) 
(บำงหว้ำ-ตล่ิงชนั) 

กทม. 7.5 กม. เดอืนมนีาคม 2559 คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก
อนุมตัใิหบ้รรจุไวใ้นแผนแม่บทรถไฟฟ้าระยะที ่2 และทีป่รกึษา
ไดจ้ดัท ารายงานการศกีษาความเหมาะสมของโครงการยื่นต่อ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิพื่อพจิารณาเรื่องผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 

สำยสีเทำ  
(วชัรพล–ทองหล่อ-สะพำน
พระรำม 9) 

กทม. 26 กม.  กทม. มแีผนจะเปิดให้บรกิารภายในปี 2562- 2563 โดยเดอืน
มีนาคม 2559 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางยกได้
อนุมตัใิห้บรรจุเฟสแรกจากวชัรพล-ทองหล่อ ไวใ้นแผนแม่บท
รถไฟฟ้าระยะที ่2  

สำยสีทอง  
(กรงุธนบรุี-ประชำธิปก) 

กทม. 2.7 กม. กทม. มแีผนจะเปิดใหบ้รกิารภายในปี 2562- 2563  โดยเดอืน
มีนาคม 2559 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางยกได้
อนุมตัใิหบ้รรจุไวใ้นแผนแมบ่ทรถไฟฟ้าระยะที ่2 

Light Rail 
(บำงนำ-สวุรรณภมิู) 

กทม. 18.3 กม. กทม. มแีผนจะเปิดให้บรกิารภายในปี 2562- 2563 โดยเดอืน
มีนาคม 2559 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางยกได้
อนุมตัใิหบ้รรจุไวใ้นแผนแมบ่ทรถไฟฟ้าระยะที ่2 

สำยสีแดงเข้ม 
(ธรรมศำสตร ์– มหำชยั) 
 
 
 
 

รฟท. 80.5 กม. ชว่งธรรมศาสตร ์– รงัสติ - บางซื่อ ระยะทาง 36 กม. เดอืน
มนีาคม 2559 ความกา้วหน้าการก่อสรา้ง 41.16% 
ชว่งบางซื่อ - หวัล าโพง ระยะทาง 6.5 กม. อยใูนแผนโครงขา่ย
เพิม่เตมิระยะ 10 ปี (เปิดใหบ้รกิารภายในปี 2562) 
ชว่งหวัล าโพง – บางบอน – มหาชยั ระยะทาง 38 กม. อยใูน
แผนโครงขา่ยเพิม่เตมิระยะ 20 ปี (เปิดใหบ้รกิารภายในปี 
2572) 

สำยสีแดงอ่อน 
(ศิริรำช-ศำลำยำ-ตล่ิงชนั-
หวัหมำก) 
 
 
 

รฟท. 54 กม. ชว่งบางซื่อ - ตลิง่ชนั ระยะทาง 15 กม. ก่อสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ย 
และเปิดใหบ้รกิารเดนิรถแลว้ 
ช่วงศาลายา - ตลิง่ชนั ระยะทาง 14 กม. อยู่ในแผนโครงข่าย
เพิม่เตมิระยะ 10 ปี (เปิดใหบ้รกิารภายในปี 2562) 
ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ระยะทาง 6 กม. อยูในแผนโครงข่าย
เพิม่เตมิระยะ 20 ปี (เปิดใหบ้รกิารภายในปี 2572) 
ชว่งบางซื่อ – พญาไท – มกักะสนั ระยะทาง 9 กม. อยใูนแผน
โครงขา่ยเพิม่เตมิระยะ 10 ปี (เปิดใหบ้รกิารภายในปี 2562) 
ชว่งมกักะสนั – หวัหมาก ระยะทาง 10 กม. อยใูนแผน
โครงขา่ยเพิม่เตมิระยะ 10 ปี (เปิดใหบ้รกิารภายในปี 2562) 
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Airport Rail Link  
(ดอนเมือง-บำงซ่ือ-พญำไท-
สวุรรณภมิู) 

รฟท. 50.3 กม. ช่วงพญาไท – สุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.5 กม. ก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ย และเปิดใหบ้รกิารเดนิรถแลว้ 
ช่วงดอนเมือง – บางซื่อ - พญาไท ระยะทาง 21.8 กม. เริ่ม
ด าเนินการประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งในปี 2559 

แหล่งทีม่า : www.mrta.co.th, www.railway.co.th, www.otp.gp.th, www.mot.go.th , www.bangkok.go.th และจากการรวบรวมขอ้มลู
ของบรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
  โครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนทำงรำงของกรงุเทพฯ ในปัจจบุนั อยู่ในสภำวะท่ีค่อนข้ำงไม่สมบูรณ์ 

ระบบขนส่งมวลชนทางรางไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นระบบขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
เดนิทาง มคีวามน่าเชื่อถอื และความปลอดภยั อกีทัง้เป็นระบบขนสง่ทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไปในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ อย่างไรกด็ี 

http://www.mrta.co.th/
http://www.railway.co.th/
http://www.otp.gp.th/
http://www.mot.go.th/
http://www.bangkok.go.th/


        
 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1 ปี 2558/59 

สว่นที ่1 หน้า 35 

 

 

เน่ืองจากระบบขนส่งทางรางในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ไดร้บัการพฒันาอย่างสมบูรณ์ก่อนระบบขนสง่มวลชนทางรางใน
กรุงเทพฯ ระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศที่พฒันาแล้วจงึอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 
(พจิารณาโดยเปรยีบเทยีบระยะทางของระบบขนสง่มวลชนทางรางต่อประชากร 1 ลา้นคน) โดยถงึแมว้่าจะมกีารลงทุน
พฒันาโครงการการให้บรกิารรถไฟฟ้าทัง้บนดนิและใต้ดนิมากกว่า 10 ปีแล้ว กรุงเทพฯ กย็งัคงมรีะยะทางของระบบ
ขนสง่มวลชนทางรางทีต่ ่ามากเมื่อเทยีบกบัระบบขนสง่มวลชนทางรางของโตเกยีว สงิคโปร ์และฮ่องกง ซึง่แสดงใหเ้หน็
ว่าอตัราการเขา้ถงึบรกิารระบบขนสง่มวลชนทางรางของประชากรในกรุงเทพฯ ยงัคงต ่ามาก ดงันัน้ โอกาสในการขยาย
ระบบขนสง่มวลชนทางรางใหเ้ทยีบเท่าหรอืสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของประเทศดงักล่าวยงัคงมสีงู 

 ระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ ในกรงุเทพฯ 

หากพจิารณารูปแบบการเดนิทางของประชาชนกรุงเทพฯ อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบหลกัๆ ไดแ้ก่ การ
เดนิทางโดยยานพาหนะสว่นบุคคล และการเดนิทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ทัง้นี้ ระบบขนสง่สาธารณะหลกัทีจ่ดัอยู่
ในบรกิารขนสง่มวลชน ซึง่รองรบัการเดนิทางของประชาชนในกรุงเทพฯ ในปจัจุบนัยงัคงเป็นรถโดยสารประจ าทาง 

ในอดตีทีผ่่านมากระทัง่ถงึปจัจุบนั การเดนิทางโดยรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลค่อนขา้ง
จะมขีอ้จ ากดั เนื่องจากต้องใช้เสน้ทางถนนในการสญัจรร่วมกบัรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งต้องเผชญิกบัสภาพการจราจร
ตดิขดั โดยเฉพาะในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 

หากพจิารณาการเพิม่ระยะทางของถนนในเขตกรุงเทพฯ พบว่าจ านวนระยะทางของถนนในกรุงเทพฯ มไิดม้ี
การเพิม่เตมิอย่างมนีัยส าคญั ในทางกลบักนัจ านวนรถทีจ่ดทะเบยีนในกรุงเทพฯ กลบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากความ
แตกต่างระหว่างอุปสงคข์องผูใ้ชร้ะบบคมนาคมทีพ่ึง่พาถนนและอุปทานของถนนในกรุงเทพฯ ท าใหป้ญัหาการจราจร
ทวคีูณขึน้ ซึง่ปจัจยัดงักล่าวเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการช่วยใหจ้ านวนผูโ้ดยสารของรถไฟฟ้าบทีเีอสสามารถเพิม่ขึน้ไดใ้น
อนาคต ตามการเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางทีห่นัมาใชท้างเลอืกทีร่วดเรว็และสะดวกขึน้  

จ ำนวนและอตัรำกำรเติบโตของรถท่ีจดทะเบียนในกรงุเทพฯ ในปี 
หน่วย : คนั 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รถทีจ่ดทะเบยีน 5,911,696 6,103,719 6,444,631 6,849,213 7,523,381 8,216,859 8,651,172 9,018,594 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ)  3.4 3.2 5.6 6.3 9.8 9.2 5.3 4.2 

ทีม่า: ฝา่ยสถติ ิกลุ่มวชิาการและวางแผน ส านกัจดัระบบการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางยงัต้องเผชิญกบัสภาพการจราจรที่ติดขดัมากขึ้นโดย เฉพาะในช่วง
ชัว่โมงเร่งด่วน ระบบขนส่งประเภทรถประจ าทาง ขสมก. ในเขตกรุงเทพฯ จงึมอีตัราความเรว็เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต ่า 
จ านวนผู้ใช้บรกิารรถโดยสารประจ าทางรวมลดลงจาก 1.03 ล้านคนต่อวนั ในปี 2554 เป็น 0.89 ล้านคนต่อวนัในปี 
2558 หรอืลดลงรอ้ยละ 0.14 

จ ำนวน และ อตัรำกำรเติบโตของจ ำนวนผู้โดยสำรเฉล่ียต่อวนัในเขตกรงุเทพฯ ในปี 
หน่วย : คนต่อวนั 2554 2555 2556 2557 2558 

รถโดยสาร ขสมก.ธรรมดา 482,655 413,019 397,507 381,141 389,936 
รถโดยสาร ขสมก.ปรบัอากาศ 544,485 559,951 538,219 482,864 499,783 
รวมรถโดยสารประจ าทาง 1,027,140 972,970 935,726 864,005 889,719 
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) -0.03 -0.05 -0.04 -0.08 0.03 

        ทีม่า: องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 



        
 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1 ปี 2558/59 

สว่นที ่1 หน้า 36 

 

 

 ในขณะทีจ่ านวนผูโ้ดยสารของรถโดยสารประจ าทางลดลงนัน้ จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ลอืกใชบ้รกิารคมนาคมใน
ระบบเดนิทางทีใ่หม่กว่า และมคีวามสะดวกสบายมากขึน้ เช่น ระบบรถไฟฟ้าใต้ดนิ และระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส กลบัมี
ผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

จ ำนวนและอตัรำกำรเติบโตของจ ำนวนผู้โดยสำรเฉล่ียต่อวนัในปี 

หน่วย:คนต่อวนั 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT 169,813 174,657 181,870 189,310 220,225 236,811 253,255 260,325 
อตัราการเตบิโต 
(รอ้ยละ) 

3.2 2.8 4.1 4.1 16.3 7.5 6.9 2.8 

รถไฟฟ้าบทีเีอส(1)(2) 372,438 395,873 406,797 500,085 554,654 608,692 627,472 666,504 
อตัราการเตบิโต 
(รอ้ยละ) 

2.4 6.3 2.8 22.9 10.9 9.7 3.1 6.2 

ทีม่า: ขอ้มลูจากบเีอม็ซแีอลและบทีเีอสซ ี
(1)   นบัรวมทัง้ผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัและส่วนต่อขยาย 
(2)   นับจ านวนผู้โดยสารตามรอบปีบญัชีของบีทีเอสซี (ตัง้แต่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม) เช่น ปี 2558 หมายถึง ปีบญัชีสิ้นสุดวนัที ่ 

31 มนีาคม 2559 

 กำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้ท ำให้ผูโ้ดยสำรสำมำรถใช้บริกำรกำรขนส่งทำงรำงเพ่ิมขึน้ 

แมว้่าโครงข่ายการขนส่งทางรางเป็นรูปแบบการขนส่งทีร่วดเรว็และน่าเชื่อถอื ค่าโดยสารของการขนส่งทาง
รางค่อนข้างสูงกว่าค่าโดยสารของการขนส่งในรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น รถโดยสารประจ าทางธรรม ดาแบบไม่มี
เครื่องปรับอากาศของ ขสมก. มีอัตราค่าโดยสารขัน้ต ่ าอยู่ที่ 6.50 บาท ส าหรับเส้นทางส่วนใหญ่ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล และรถโดยสารประจ าทางแบบมเีครื่องปรบัอากาศของ ขสมก. มอีตัราค่าโดยสารขัน้
ต ่าอยู่ที ่10 บาท โดยค่าโดยสารจะเพิม่ขึน้ไปตามระยะทางการเดนิทาง ในขณะทีโ่ครงขา่ยการขนสง่ทางรางมอีตัราค่า
โดยสารขัน้ต ่าที ่15 บาท โดยค่าโดยสารจะเพิม่ขึน้ไปตามระยะทางการเดนิทาง  

ในช่วงระหว่างปี 2547 ถงึ ปี 2558 ระบบขนสง่สาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารประจ าทางธรรมดาหรอืปรบั
อากาศ มีการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าโดยสารไม่มากนัก ถึงแม้ว่าราคาน ้ามันได้ปรบัตัวสูงขึ้นแต่ทางรฐับาลได้ออก
มาตรการเพื่อตรงึราคาค่าโดยสารโดยการแบกรบัต้นทุนค่าโดยสารทีเ่พิม่ขึน้ผ่านเงนิสนับสนุน ดงันัน้อตัราค่าโดยสาร
ของระบบขนสง่มวลชนสว่นใหญ่จงึไมไ่ดม้กีารปรบัอตัราขึน้มากนกั ค่าโดยสารของระบบขนสง่มวลชนต่างๆ ณ ปจัจุบนั 
(วนัที ่31 มนีาคม 2559) สามารถสรุปไดด้งัตารางขา้งล่าง  

อตัรำค่ำโดยสำรของระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ  
ประเภท อตัราคา่โดยสาร (บาท) หมายเหตุ 

รถมนิิบสั 8.00 ราคาเดยีวตลอดสาย  
รถสองแถว 7.00 ราคาเดยีวตลอดสาย  
รถธรรมดา ครมี-แดง 6.50 ราคาเดยีวตลอดสาย  
รถธรรมดา บรกิารทัง้คนื 8.00 ราคาเดยีวตลอดสาย 
รถธรรมดา ขาว – น ้าเงนิ 7.50 ราคาเดยีวตลอดสาย  
รถทางดว่น ครมี – แดง 8.50 ราคาเดยีวตลอดสาย 
รถทางดว่น ขาว – น ้าเงนิ 9.50 ราคาเดยีวตลอดสาย  
รถโดยสารปรบัอากาศ ครมี – น ้าเงนิ 10.00 – 18.00 ราคาตามระยะทาง  
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อตัรำค่ำโดยสำรของระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ  
ประเภท อตัราคา่โดยสาร (บาท) หมายเหตุ 

รถปรบัอากาศ (ยโูร II)  11.00 – 23.00 ราคาตามระยะทาง  
รถแทก็ซี่ ≥ 35.00 เริม่ตน้ที่ 35 บาท ส าหรบัระยะทาง 1 กโิลเมตรแรก 

หลงัจากนัน้คดิตามระยะทาง กรณีรถไมส่ามารถ
เคลื่อนทีห่รอืเดนิรถต่อไปไดเ้กนิกวา่ 6 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง อตัรานาทลีะ 2 บาท 

รถไฟฟ้าบทีเีอส 15.00 – 42.00 เริม่ที ่15 บาท และเพิม่ขึน้ตามจ านวนสถานี 
รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT 16.00 – 42.00 เริม่ที ่16 บาท และเพิม่ขึน้ตามจ านวนสถานี 
รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
SA City Line 

15.00-45.00 เริม่ที ่15 บาท และเพิม่ขึน้ตามจ านวนสถานี 

ทีม่า:  ขอ้มลูจากองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ กระทรวงคมนาคม บเีอม็ซแีอล บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั และบทีเีอสซ ี 

อย่างไรกด็ ีในช่วงสองถงึสามทศวรรษทีผ่่านมา ประเทศไทยมคีวามเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากประเทศไทยไดเ้ปลีย่นผ่านจากระบบเศรษฐกจิทีอ่าศยัภาคเกษตรกรรมเป็นหลกัมาเป็นระบบเศรษฐกจิที่อาศยั
การให้บริการและการส่งออกเป็นหลัก จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
http://www.nesdb.go.th/  จะพบว่าอัตราการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมที่แท้จริงของประเทศไทย (% Real GDP 
Growth) มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 เฉลีย่ทัง้ปีอยู่ทีร่อ้ยละ 2.8  

การเพิม่ขึน้ของรายไดท้ าให้ผูโ้ดยสารในกรุงเทพฯ มกี าลงัใชจ้่ายส าหรบัการใช้บรกิารการขนส่งมวลชนทาง
รางเพิม่ขึน้  เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร และการขยายตวัทางเศรษฐกจิของกรุงเทพฯ ประกอบกบัผู้ที่
อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ มกี าลงัใชจ้่ายมากขึน้  จงึมกีารคาดการณ์ว่าจะมผีูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางดว้ยการขนสง่สาธารณะทาง
ถนนเปลีย่นมาใชก้ารขนสง่ทางรางทีค่่อนขา้งรวดเรว็และสะดวกสบายเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อมแีผนสว่นต่อ
ขยายของการขนสง่ทางรางซึง่ครอบคลุมพืน้ทีส่่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑล 

 กำรเพ่ิมขึน้ของจ ำนวนประชำกร 

 กรุงเทพฯ มีพื้นที่รวมทัง้หมด 1,562.2 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  การ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรในกรุงเทพฯ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การใชร้ะบบขนส่งมวลชนทางรางเพิม่มากขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณาถงึการจราจรทีห่นาแน่นตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ตามสถติขิองส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจ านวนประชากรในกรุงเทพฯ ยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา   

 ปจัจุบนัการเดนิทางในกรุงเทพฯ ถอืไดว้่าเป็นปญัหาหลกัทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรและ
ระบบขนสง่มวลชนทีไ่ม่ครอบคลุมเพยีงพอ ณ สิน้ปี 2558 จ านวนประชากรทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพฯ เฉพาะตามส ามะโน
ประชากร มจี านวน 5.7 ลา้นคน                                                    

จ ำนวน และ อตัรำกำรเติบโตของประชำกรอำศยัอยู่กรงุเทพฯ  ตำมส ำมะโนประชำกร ณ 31 ธนัวำคม 
หน่วย : คน 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ประชากรกรุงเทพฯ 5,710,883 5,702,595 5,701,394 5,674,843 5,673,560 5,686,252 5,692,284 5,696,409 
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

  ทีม่า :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

http://www.nesdb.go.th/
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พื้นที่ในเส้นทางของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business 
District ทีร่วมถงึพืน้ทีถ่นนสลีม สาทร สรุวงศ ์พระราม 4 เพลนิจติ วทิยุ สขุุมวทิตอนตน้ และอโศก) มกีารเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะเหน็ไดจ้ากอตัราการเตบิโตของอุปทานของคอนโดมเินียมในใจกลางกรุงเทพฯ (พืน้ทีใ่จกลางกรุงเทพฯ 
รวมถึงพื้นที่ภายในย่านศูนย์กลางธุรกจิ ถนนสุขุมวทิตอนปลายและถนนพระราม 3) โดยอตัราการเติบโตในปี 2558 
ยงัคงอยู่ในระดบัสูง จงึน่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสที่ให้บรกิารครอบคลุมพื้นที่ภายในย่านศูนยก์ลาง
ธุรกจิ 

อปุทำนของคอนโดมิเนียมในใจกลำงกรงุเทพฯ 

 
ทีม่า:  CBRE Research (ไตรมาสที ่4 ปี 2558) 

 กำรแข่งขนั 

บทีเีอสซตี้องแขง่ขนักบัการใหบ้รกิารการเดนิทางหลายรูปแบบในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ รถโดยสารประจ า
ทาง รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT รถแทก็ซี ่และรถยนตส์่วนบุคคล โดยรถโดยสารประจ าทางและรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT จดัเป็น
คู่แข่งส าคญัของบทีเีอสซใีนสว่นของการขนส่งมวลชนรายวนั อย่างไรกต็าม แมจ้ะเป็นคู่แข่งแต่มบีทบาทในฐานะเป็นผู้
ขนสง่และรบัผูโ้ดยสารจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 

รถโดยสารประจ าทางเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่งมวลชนทีใ่หญ่ทีสุ่ดเมื่อวดัจากจ านวนเทีย่วโดยสาร โดย
ในช่วงระยะเวลา 9 ปีทีผ่่านมา ตัง้แต่ปี 2550 – 2558  ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัต่อค่าโดยสารส าหรบัการ
ขนสง่มวลชนในรปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่รถโดยสารประจ าทางธรรมดาหรอืรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ 
ทัง้นี้ แมว้่าราคาน ้ามนัจะสงูขึน้มาโดยตลอด แต่รฐับาลมนีโยบายตรงึราคาค่าโดยสารไวโ้ดยการเพิม่เงนิอุดหนุน ดงันัน้ 
บรษิัทรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่จึงไม่ได้ปรบัขึ้นราคาค่าโดยสารแต่อย่างใด นอกจากน้ี ในปจัจุบนั บรษิัทรถ
โดยสารประจ าทางบางบรษิทัใหบ้รกิารแก่ประชาชนโดยไม่คดิค่าบรกิาร บทีเีอสซคีาดว่าในอนาคต รถโดยสารประจ า
ทางยงัคงเป็นผูใ้หบ้รกิารการขนสง่มวลชนหลกัอยู่ อย่างไรกด็ ีการใหบ้รกิารของรถโดยสารประจ าทางไดร้บัผลกระทบ
จากสภาพจราจรทีต่ดิขดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างระยะเวลาเร่งด่วน ดงันัน้ บทีเีอสซจีงึสามารถแขง่ขนักบัรถโดยสาร
ประจ าทางได้จากระยะเวลาในการเดนิทางที่รวดเรว็กว่าและมคีวามสะดวกสบายมากกว่า  เน่ืองจากรถไฟฟ้าบทีเีอส
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการจราจรทีต่ดิขดั มเีครื่องปรบัอากาศภายในรถ และเดนิทางดว้ยความรวดเรว็ 



        
 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1 ปี 2558/59 

สว่นที ่1 หน้า 39 

 

 

2.1.2.4 กฎหมำยและหน่วยงำนภำครฐัท่ีเก่ียวข้อง  

 กรงุเทพมหำนคร (กทม.) 

กทม. เป็นหน่วยงานทีค่วบคุมดแูลพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพฯ หน้าทีข่องกทม. ไดแ้ก่ การดแูลรกัษากฎหมายและ
ความสงบเรยีบรอ้ย การวางผงัเมอืง การสรา้งและดูแลรกัษาถนน ทางน ้าและระบบระบายน ้า การจดัหาระบบขนส่ง 
การบริหารจราจร งานสวัสดิการสังคม และการให้บริการอื่นๆ ผู้ บริหารสูงสุดของ กทม. คือ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการเลอืกตัง้ และอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจ
แต่งตัง้รองผู้ว่าราชการเป็นผู้ช่วย ซึ่งอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี เช่นกนั กทม.ยงัมสีภากรุงเทพมหานคร (สก.) ท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตัง้ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กทม. แบ่งโครงสรา้งการบรหิารเป็น 19 ส านกังานและ 50 เขต 

กทม. มีรายได้จาก 2 ประเภท ได้แก่ รายได้ประจ าและรายได้พิเศษ รายได้ประจ ามาจากภาษีท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั ค่าใบอนุญาต ค่าบรกิาร ค่าเช่าทรพัย์สนิของกทม. รายไดพ้เิศษมาจากเงนิสมทบจากรฐับาลที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการทีร่ฐับาลก าหนดไว ้

ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน กทม. เป็นผู้รบัผิดชอบการก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของบีทีเอสซี
เป็นไปตามสญัญาสมัปทาน นอกจากนี้ กทม.ยงัเป็นผู้รบัผดิชอบการอนุมตัิแบบก่อสรา้งต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ
รถไฟฟ้าบทีเีอสรวมถงึทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากบัอาคารขา้งเคยีง 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ (สวล.) 

ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โครงกา รที่เกี่ยวกับ
โครงสรา้งสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจ าเป็นจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบงัคับใช้วนัที่ 9 
เมษายน 2535 ซึง่เป็นวนัเดยีวกบัวนัลงนามในสญัญาสมัปทานและภายหลงัสมัปทานไดร้บัการอนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ี
บทีเีอสซจีงึไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตสิ าหรบัโครงการ อย่างไรกต็าม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับโครงการส่วนต่อขยาย รวมถึงส่วนเพิ่มเติมภายใต้สญัญาแก้ไขสัญญา
สมัปทานทัง้สองฉบบั 

 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจกำรของรฐั  

พระราชบญัญตักิารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 ใหอ้ านาจคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (คณะกรรมการนโยบายฯ)  ในการให้ความเหน็ชอบในหลกัการโครงการที่จะให้
เอกชนร่วมลงทุน  โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องจดัท าและน าเสนอผลการศกึษาและวเิคราะห์โครงการต่อ
รฐัมนตรีกระทรวงเจ้าสงักัด และเมื่อผ่านความเห็นชอบโดยรฐัมนตรีกระทรวงเจ้าสงักัดแล้ว จึงจะน าเสนอส านัก
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (“สคร.”) เป็นผูพ้จิารณา และหาก สคร. เหน็ชอบกบัโครงการแลว้ กจ็ะน าเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อใหค้วามเหน็ชอบในหลกัการของโครงการต่อไป เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ เหน็ชอบ
ดว้ยกบัหน่วยงานเจา้ของโครงการ จงึจะมกีารน าเสนอเพื่อใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัโิครงการ 

ภายหลงัจากคณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัโิครงการแลว้ กจ็ะเขา้สูก่ระบวนการในการสรรหาเอกชนเพื่อเขา้ร่วมลงทุน  
โดยหน่วยงานเจา้ของโครงการจะต้องจดัท าร่างประกาศเชญิชวนเอกชนเขา้ร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และ
ร่างสญัญาร่วมลงทุน โดยการประกาศเชญิชวน เอกสารขอ้เสนอการร่วมลงทุน วธิกีารประกาศเชญิชวน วธิกีารคดัเลอืก
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ของคณะกรรมการคดัเลอืก การก าหนดหลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญา ตลอดจนหลกัเกณฑอ์ื่นทีจ่ าเป็นในการ
ใหเ้อกชนร่วมลงทุน จะตอ้งเป็นไปตามประกาศทีอ่อกโดย สคร. 

หน่วยงานเจา้ของโครงการจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลอืก เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่าง
ประกาศเชญิชวน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสญัญาร่วมลงทุน ก าหนดหลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญา
เจรจาและพจิารณาคดัเลอืกเอกชนร่วมลงทุน เรยีกใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการหรอืเอกชนเขา้ชีแ้จงหรอืจดัส่งขอ้มูล
หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนพจิารณาด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการตามทีเ่หน็สมควร 

เมื่อไดผ้ลการคดัเลอืกเอกชน ผลการเจรจา และไดจ้ดัท าร่างสญัญาร่วมลงทุนกบัเอกชนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหร้ว่ม
ลงทุนแลว้เสรจ็ ใหค้ณะกรรมการคดัเลอืกด าเนินการน าผลการคดัเลอืกเอกชน ประเดน็ทีเ่จรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์
ของรฐั และร่างสญัญาร่วมลงทุนต่อ สคร. เพื่อให้ความเหน็และส่งให้รฐัมนตรกีระทรวงเจ้าสงักดั ตลอดจนให้ส่งร่าง
สญัญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากบัเอกชนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหร้่วมลงทุน ใหส้ านักงานอยัการสงูสุดตรวจพจิารณา 
โดยให้ส านักงานอยัการสูงสุดด าเนินการให้แล้วเสรจ็และเสนอร่างสญัญาร่วมลงทุนที่ตรวจพจิารณาแล้วต่อรฐัมนตรี
กระทรวงเจา้สงักดั จากนัน้ ใหร้ฐัมนตรกีระทรวงเจา้สงักดัพจิารณาเสนอความเหน็ประกอบเรื่องทัง้หมดแลว้น าเสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ี และเมื่อคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบผลการคดัเลอืกเอกชนและร่างสญัญาร่วมลงทุนแลว้ ให้
หน่วยงานเจา้ของโครงการด าเนินการลงนามในสญัญาร่วมลงทุนกบัเอกชนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหร้่วมลงทุนต่อไป  

ทัง้นี้ ส าหรบัโครงการที่มมีูลค่าต ่ากว่า 1,000 ลา้นบาท และมกีฎหมายก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ
คดัเลอืกเอกชนเพื่อการอนุญาต การใหส้มัปทาน การใหส้ทิธ ิหรอืการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิของรฐัไวเ้ป็นการเฉพาะ
แลว้ ใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายดงักล่าวโดยอนุโลม แต่
ในกรณีทีไ่ม่มกีฎหมายก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารไว ้ให้รฐัมนตรกีระทรวงเจา้สงักดัเป็นผู้มอี านาจในการพจิารณา
การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว และให้ความเห็นชอบในหลกัการของโครงการ ผลการคดัเลอืกเอกชน 
ตลอดจนร่างสญัญาร่วมทุน และการคดัเลอืกเอกชนโดยไม่ใชว้ธิปีระมลู 

ในการเขา้ร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในอนาคตโดยกลุ่มบรษิัทบทีเีอส จะต้องผ่านกระบวนการ
และปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนต่างๆ ตามพระราชบญัญตักิารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 นี้  

2.1.3   กำรจดัหำบริกำร 

 ระบบบตัรโดยสำรและประเภทของบตัรโดยสำร 

ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัขิองรถไฟฟ้าบทีเีอสอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบคอมพวิเตอรศ์ูนยก์ลาง
ประกอบดว้ยอุปกรณ์ประตูอตัโนมตั ิซึง่สามารถรองรบับตัรโดยสารไดท้ัง้บตัรแถบแม่เหลก็ และบตัรสมารท์การด์แบบ
ไรส้มัผสั (Contactless Smartcard) เมื่อผูโ้ดยสารเขา้สูร่ะบบ ผูโ้ดยสารตอ้งแสดงบตัรโดยสารทีเ่ครื่องอ่านบตัร ระบบจะ
บนัทกึสถานีและเวลาทีผู่้โดยสารเขา้สู่ระบบ โดยบนัทกึเป็นรายการเพื่อส่งเขา้ระบบบญัชแีละระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นการด าเนินงานทนัท ีขอ้มูลการใชบ้ตัรโดยสารแบบเตมิเงนิจะถูกเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอรศ์นูยก์ลางของระบบ เพื่อให้
สามารถระงบัเหตุการณ์ผดิปกตไิดท้นัท่วงท ีเช่น การปลอมแปลงบตัรหรอืการน าบตัรโดยสารแบบเตมิเงนิไปใชใ้นทาง
ทีผ่ดิ 
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ณ ปจัจุบนั บทีเีอสซมีปีระเภทของบตัรโดยสารดงัต่อไปนี้  

ประเภทบตัร 
ปี 2558/59 

สดัส่วนรำยได้  
(ร้อยละ) 

บัต รป ระ เภ ท เที่ ย ว เดีย ว  (Single Journey Ticket) ค่ า โด ยส ารแตกต่ า งกัน ต าม จ าน วน สถานี โด ย 
คา่โดยสารอยูร่ะหวา่ง 15-42 บาท 

40.02 

บตัรประเภทเตมิเงนิ 24.86 
บตัรประเภท 30 วนั (30 Day Smart Pass) ส าหรบับุคคลทัว่ไป บตัรมกีารก าหนดจ านวนเที่ยวที่สามารถใชไ้ด้
โดยไมจ่ ากดัระยะทาง อายกุารใชง้าน 30 วนั 27.24 
บตัรประเภท 30 วนั (30 Day Smart Pass) ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา บตัรมกีารก าหนดจ านวนเทีย่วทีส่ามารถ
ใชไ้ดโ้ดยไมจ่ ากดัระยะทาง อายกุารใชง้าน 30 วนั 5.06 
บตัรประเภท 1 วนั (One Day Pass) เป็นบตัรโดยสารไมจ่ ากดัเทีย่วการเดนิทางใน 1 วนั 1.63 
บัต รแ รบบิท ส าห รับ ผู้ สู ง อ ายุ  (Senior Smart Pass) ส าห รับ ผู้ โด ยสารสัญ ช าติ ไท ยอายุ ตั ้ง แ ต่  6 0  
ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป  

1.19 

ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2555 บเีอสเอสซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบทีเีอสซ ีไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารบตัร rabbit ใน
เชงิพาณิชย์ โดยบตัรดงักล่าวเป็นบตัรสมาร์ทการ์ด ซึ่งผู้ถือบตัรสามารถใช้บตัรดงักล่าวเพื่อช าระค่าโดยสารส าหรบั
ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ซึ่งขณะนี้สามารถใช้ได้กบัรถไฟฟ้าบทีีเอสและรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT และใน
อนาคตจะสามารถใชก้บัเครอืขา่ยระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ และบตัรนี้สามารถใชช้ าระค่าบรกิารหรอืค่าสนิคา้ในรา้นคา้ที่
ร่วมรบับตัร ผูถ้อืบตัรสามารถใชมู้ลค่าเงนิในบตัรเดนิทางหรอืซือ้บตัรโดยสารประเภท 30 วนัได้ ทัง้นี้ บทีเีอสซมีแีผนที่
จะสง่เสรมิใหล้กูคา้ทีใ่ชบ้ตัรสมารท์การด์หรอืบตัรแถบแม่เหล็กเดมิเปลีย่นมาใชบ้ตัร rabbit และชกัชวนผูถ้อืบตัรใหม่ให้
สมคัรใช้บตัร rabbit โดยการจดัท ารายการสะสมคะแนน “แครอท รวีอร์ดส (Carrot Rewards)” ผู้ถือบตัร rabbit จะ
ไดร้บัคะแนนสะสมแครอท รวีอรด์ส เมื่อใชบ้ตัร rabbit ช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส หรอืรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT 
หรอืเมื่อใชบ้ตัร rabbit ในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากรา้นคา้ทีร่่วมรบับตัร ทัง้นี้ ผูถ้อืบตัรมสีทิธนิ าคะแนนสะสมมาแลก
เป็นเงนิเพื่อเตมิบตัร rabbit แทนเงนิสดหรอืแลกเป็นบตัรก านลัเพื่อใชก้บัรา้นคา้ทีร่่วมรบับตัร โดยบทีเีอสซใีชอุ้ปกรณ์ที่
มอียู่เดมิและซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัการปรบัปรุงในการอ่านขอ้มลูในบตัรโดยสารของระบบขนสง่มวลชนทัง้สองระบบนี้ 

 โครงสรำ้งรำงรถไฟ (Trackwork) และสะพำนทำงว่ิง (Viaduct) 

รถไฟฟ้าบทีเีอสวิง่อยู่บนรางคู่ยกระดบัสงูประมาณ 12 เมตรเหนือพืน้ถนน ยกเวน้สถานีสะพานตากสนิซึง่เป็น
สถานีเดียวที่มีรางรถไฟฟ้ารางเดี่ยว รางรถไฟวางอยู่บนหมอนรบัรางที่เป็นคอนกรตีซึ่งหล่ออยู่บนสะพานทางวิ่ง 
(Viaduct) ซึง่รองรบัดว้ยเสาโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ โดยเสาแต่ละต้นนัน้ ตัง้อยู่บนเสาเขม็ลกึประมาณ 55 เมตร 
มรีางทีส่ามวางขนานกบัทางวิง่รถไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าใหข้บวนรถ ตวัรางจ่ายกระแสไฟฟ้านัน้ท าจากเหลก็ปลอดสนิม
และอลมูเินียม ปิดครอบดว้ยโลหะอกีชัน้หนึ่งเพื่อความปลอดภยั แมว้่าจะท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิม่ขึน้ก็
ตาม นอกจากนี้ ยงัมกีารน าระบบรางทีส่ามมาใชเ้พื่อประโยชน์ดา้นความสวยงามอกีดว้ย หมอนรบัรางท าจากคอนกรตี
หล่อและตัง้ขึน้ด้วยเสาค ้าและวางเข้าลอ็คกนั ระยะห่างระหว่างกนัประมาณ 35 เมตร หรอืมากกว่าส าหรบัเสาที่อยู่
บรเิวณทางแยก ทัง้นี้ เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและการด าเนินการ 

 ขบวนรถไฟฟ้ำ (Rolling Stock) 

ในเริม่แรก บทีเีอสซมีขีบวนรถไฟฟ้าทัง้สิน้ 35 ขบวน โดยขบวนรถไฟฟ้าทัง้หมดผลติโดยซเีมนสซ์ึง่ออกแบบ
ใหใ้ชง้านกบัสภาวะของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ โดยขบวนรถไฟฟ้า 1 ขบวน ประกอบดว้ยตู้โดยสารจ านวน 3 ตู ้
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แต่ละขบวนสามารถรบัผู้โดยสารได้สูงสุด 1,106 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารนัง่ 126 คน และผู้โดยสารยนื 980 คน ชาน
ชาลาสถานีรถไฟฟ้าบทีีเอสสามารถรองรบัขบวนรถไฟฟ้าที่มตีู้โดยสารถึง 6 ตู้ต่อขบวน ขบวนรถไฟฟ้าใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับในการขับเคลื่อน โดยจะรบักระแสไฟฟ้าตรงจากรางที่สาม (Third Rail System) และสามารถ
ขบัเคลื่อนด้วยความเรว็สงูสุด 80 กโิลเมตรต่อชัว่โมง รถไฟฟ้ามคีวามเรว็เฉลี่ยในการให้บรกิารรวมเวลาจอดรบั-ส่ง
ผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ตู้โดยสารทุกตู้ติดตัง้ที่นัง่จ านวน 42 ที่นัง่ตามแนวยาวของขบวน
รถไฟฟ้าและเครื่องปรบัอากาศ 2 เครื่อง ตู้โดยสารเชื่อมต่อกนัดว้ยทางเดนิภายในขบวนรถ เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถ
เดนิระหว่างขบวนรถไฟฟ้าได ้ ลอ้ของขบวนรถจะมชีัน้ของยางอยู่ระหว่างขอบลอ้กบัแกนลอ้ ซึง่จะเพิม่ประสทิธภิาพใน
การขบัเคลื่อนและช่วยลดระดบัเสยีงไปไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

รถไฟฟ้าทุกขบวนนัน้ควบคุมด้วยพนักงานขบัรถ 1 คน ซึ่งสามารถเลือกบังคับรถด้วยระบบขบัเคลื่อน
อัตโนมัติ (Automatic Train Operation: ATO) หรือระบบควบคุมด้วยพนักงานขับรถ (Supervised Manual: SM) 
ระบบ ATO จะควบคุมการเดนิรถโดยอตัโนมตัิ และสามารถที่จะบ ารุงรกัษาไดต้ามตารางที่ก าหนด ทัง้นี้ เวน้แต่จะมี
ปญัหาเกดิขึน้ ภายใต้ระบบน้ี พนักงานขบัรถมหีน้าที่เพยีงควบคุมการปิดประตูและสัง่การออกรถ ระบบ ATO ท าให้
รถไฟฟ้าสามารถขบัเคลื่อนไดห้ลายรปูแบบ ในชัว่โมงเร่งด่วนระบบ ATO จะปรบัรูปแบบการวิง่เพื่อใหส้ามารถรองรบั
ปรมิาณผู้โดยสารได้สงูสุด ในขณะที่นอกเวลาเร่งด่วนระบบ ATO จะปรบัรูปแบบการวิง่เพื่อลดการใช้พลงังาน  ส่วน
ระบบ SM พนักงานขบัรถจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการท างานของรถไฟฟ้าโดยตลอด และหากจ าเป็น ระบบป้องกนั
รถไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Automatic Train Protection: ATP) จะเขา้มาควบคุมรถ โดยระบบ ATP จะควบคุมความปลอดภยั
ของการขบัเคลื่อนทัง้แบบ ATO และ SM และในกรณีทีพ่นกังานขบัรถอย่างไม่ปลอดภยั ระบบ ATP จะเขา้ควบคุมรถ
และสัง่หยุดรถไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้  ระบบ ATP ยังก ากับดูแลให้เกิดความปลอดภัยระหว่างขบวนรถ
ตลอดเวลา ในกรณีฉุกเฉิน รถไฟฟ้าจะถูกควบคุมดว้ยระบบขบัเคลื่อนอย่างจ ากดั (Restricted Manual: RM) ซึง่ภายใต้
ระบบน้ี ความเรว็ของรถไฟฟ้าจะถูกจ ากดัทีไ่ม่เกนิ 35 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

เพื่อรองรบัจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ และรองรบัผูโ้ดยสารในสว่นต่อขยาย บทีเีอสซไีด้เพิม่ขบวนรถไฟฟ้าทีใ่ช้
ในการใหบ้รกิารจากเริม่แรกที ่35 ขบวน ขบวนละ 3 ตู ้เป็น 52 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ โดยรถไฟฟ้า 1 ขบวนทีม่ ี4 ตู ้จะ
สามารถรบัผูโ้ดยสารได้สงูสุด 1,490 คน แบ่งเป็นผูโ้ดยสารนัง่ 168 คน และผูโ้ดยสารยนื 1,322 คน รายละเอยีดของ
การเพิม่จ านวนรถไฟฟ้า เป็นดงัน้ี  

- เพิม่ขบวนรถไฟจากผูผ้ลติซอีารซ์จี านวน 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2554  

- เพิม่ตู้โดยสารจากผูผ้ลติซเีมนสจ์ านวน 35 ตู้ ท าใหร้ถไฟฟ้า 35 ขบวนเดมิเปลีย่นเป็นแบบขบวนละ 4 ตู ้ใน
เดอืนพฤษภาคม 2556  

- เพิม่ขบวนรถไฟฟ้าจากผูผ้ลติซอีารซ์จี านวน 5 ขบวน ขบวนละ 4 ตูโ้ดยสาร ในเดอืนธนัวาคม 2556  

 สถำนีรถไฟฟ้ำ 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั มีสถานียกระดับรวม 23 สถานี โดยมีสถานีเชื่อมต่อหรือ
สถานีกลางทีส่ถานีสยาม และเมื่อรวมสถานีของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายซึง่ประกอบดว้ยสว่น
ต่อขยายสายสลีม ตอนที ่1 จ านวน 2 สถานี ส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที่ 2 จ านวน 4 สถานี และส่วนต่อขยายสาย
สุขุมวทิจ านวน 5 สถานี แลว้ จะมสีถานียกระดบัรวมทัง้สิน้ 34 สถานี  โดยทัว่ไป สถานีแต่ละแห่งจะมคีวามยาว 150 
เมตร โดยสถานีสยามซึ่งเป็นสถานีกลางมชีานชาลาระหว่างรางรถไฟฟ้า ท าให้ผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นเสน้ทางจาก
สายหนึ่งไปอกีสายหนึ่งได ้
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สถานีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัส่วนใหญ่ได้รบัการออกแบบให้อยู่เหนือพื้นดนิ เพื่อ
หลกีเลีย่งสิง่ก่อสรา้งบนพืน้ถนน และไม่ท าใหจ้ราจรตดิขดั โดยรางรถไฟฟ้ายกระดบั และสถานีเกอืบทัง้หมดไดร้บัการ
ออกแบบใหม้โีครงสรา้งแบบเสาเดยีว  

โครงสรา้งของสถานีแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ดว้ยกนัคอื 

ชัน้พืน้ถนน เป็นชัน้ล่างสดุของสถานีอยู่ระดบัเดยีวกบัพืน้ถนน ซึง่เป็นทางเขา้สูบ่รเิวณส าหรบัผูโ้ดยสาร โดยมี
ทัง้บนัได บนัไดเลื่อน และลฟิท ์(กทม. อยู่ระหว่างการตดิตัง้ลฟิต์ใหค้รบทุกสถานี) น าผูโ้ดยสารขึน้ไปยงัชัน้จ าหน่ายบตัร
โดยสาร นอกจากนี้ ยงัเป็นทีเ่กบ็อุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ถงัเกบ็น ้ามนัเชือ้เพลงิ ป ัม๊การส่งจ่ายน ้า และ
ถงัเกบ็น ้า เป็นตน้ 

ชัน้จ าหน่ายบัตรโดยสาร อยู่สูงกว่าระดบัพื้นถนน และเป็นส่วนที่น าผู้โดยสารไปยงัชัน้ชานชาลา โดยชัน้
จ าหน่ายบตัรโดยสารนี้จะแบ่งออกเป็นส่วนสาธารณะส าหรบัผูโ้ดยสารทีย่งัไม่เขา้สู่ระบบผ่านประตูกัน้  และพืน้ทีช่ ัน้ใน
ส าหรบัผู้โดยสารทัง้หมดที่ได้เข้าสู่ระบบแล้ว  โดยพื้นที่ส่วนสาธารณะจะมีที่จ าหน่ายบัตรประเภทเติมเงิน เครื่อง
จ าหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมตั ิและประตูกัน้ อกีทัง้สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ รา้นขายหนงัสอื รา้นคา้เลก็ๆ  ตู้
เอทเีอม็ รา้นขายอาหารเลก็ๆ ชนิดน ากลบับา้น ซึง่บรเิวณนี้เป็นพืน้ที่ส าหรบัผูโ้ดยสารทีย่งัไม่ไดช้ าระค่าโดยสาร เมื่อ
ผูโ้ดยสารช าระค่าโดยสารแลว้ จงึจะสามารถเขา้สู่พืน้ทีช่ ัน้ในเพื่อไปยงับนัไดและ/หรอืบนัไดเลื่อนทีน่ าไปสูช่านชาลาชัน้
บน รวมถงึพืน้ทีห่วงหา้มทีเ่ขา้ไดเ้ฉพาะพนกังานของบทีเีอสซเีท่านัน้ 

ชัน้ชานชาลา เป็นชัน้ที่สูงที่สุด ทุกสถานีจะมีหลงัคาและมีชานชาลาอยู่ด้านขา้ง และมรีางรถไฟฟ้าอยู่ตรง
กลาง ยกเวน้สถานีสยาม ซึง่จะมชีานชาลา 2 ชัน้ โดยแต่ละชัน้ ชานชาลาจะอยู่ตรงกลางระหว่างรางรถไฟฟ้าสองราง 
เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถเปลีย่นเสน้ทางโดยสารระหว่างสายสลีมและสายสขุมุวทิได้ 

เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารที่เป็นผู้พกิาร กทม. ไดจ้ดัสรา้งลฟิต์ในส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2 และส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ ครบทุกสถานี ส าหรบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกันัน้ กทม. 
ไดจ้ดัสรา้งลฟิตใ์นสถานี 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีหมอชติ สถานีสยาม สถานีอโศก สถานีอ่อนนุช และสถานีช่องนนทร ีโดย
มเีจา้หน้าทีข่องบทีเีอสซคีอยใหค้วามช่วยเหลอื โดยบทีเีอสซมีหีน้าทีใ่นการดูแลรกัษาลฟิต์ดงักล่าว ทัง้นี้ กทม. อยู่ใน
ระหว่างการตดิตัง้ลฟิตเ์พิม่เตมิใหค้รบทุกสถานีภายในปี 2559 โดย กทม. จะเป็นผูร้บัผดิชอบตน้ทุนในการก่อสรา้งและ
ตดิตัง้ลฟิตด์งักล่าว และบทีเีอสซจีะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา ซึง่ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาดงักล่าว
เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกันัน้ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่าย O&M ตาม
สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีไดต้ิดตัง้ระบบเตือน ป้องกนั และระงบัอคัคภียั โดยเฉพาะส่วนของอาคารทีม่คีวาม
เสีย่งต่ออคัคภียัสงู เช่น หอ้งเครื่องนัน้ มกีารตดิตัง้ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัดิว้ยการฉีดน ้า (Sprinkler System) หรอืแบบ
ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สถานีทัง้หมดได้ติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองอยู่ภายในสถานี นอกจากน้ี ประมาณ
ครึง่หนึ่งของสถานีทัง้หมดจะมสีถานีรบัไฟฟ้าเพื่อจ่ายใหก้บัรางทีส่าม (Third Rail) เพื่อใชเ้ป็นพลงังานในการขบัเคลื่อน
รถไฟฟ้าอกีดว้ย ในแต่ละสถานีจะมนีายสถานีซึง่มหีน้าทีด่แูลใหร้ะบบด าเนินงานดว้ยความปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ
โดยจะตดิตามขอ้มลูจากโทรทศัน์วงจรปิด และสามารถตดิต่อสือ่สารกบัผูโ้ดยสารและผูค้วบคุมเสน้ทาง  

บีท ีเอสซีเล็งเห ็นความส าคญัในการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกัส าหรบัการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ทางบีทีเอสซีจึงได้ให้บริการศูนย์ข้อมูลส าหรบั
นักท่องเที่ยวที่สถานีสยาม  สถานีพญาไท และสถานีสะพานตากสนิ โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอบรกิารข้อมูล
เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว และการเดนิทางในกรุงเทพมหานคร บรกิารของศนูยข์อ้มลูส าหรบันกัท่องเทีย่วนัน้รวมไปถงึ
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บรกิารจ าหน่ายตัว๋ล่องเรอืในแม่น ้าเจา้พระยา บรกิารโทรศพัทท์างไกล บรกิารอนิเตอร์เน็ต และการจ าหน่ายสนิคา้ที่
ระลกึ โดยศนูยข์อ้มลูส าหรบันกัท่องเทีย่วนัน้จะเปิดท าการทุกวนัตัง้แต่ 8.00 น. ถงึ 20.00 น. 

สถานีต่างๆ ของบีทีเอสซีมีการเชื่อมต่อทางเดินเข้าสู่อาคารต่างๆ  ในแนวทางเดินรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น 
โรงแรม ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และศูนย์ธุรกิจ โดยบีทีเอสซีได้รบัค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้
เชื่อมต่อระหว่างทางเชื่อมกบัระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัจากเจา้ของอาคารทีท่ าการเชื่อมต่อกบัระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกันัน้ โดยเจา้ของอาคารจะเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายก่อสร้างและการดูแลรกัษาทาง
เชื่อม ทัง้นี้ สญัญาสมัปทานไม่ครอบคลุมทางเชื่อมเหล่านี้ และ กทม. มนีโยบายไม่ใหม้กีารจดัหาประโยชน์เชงิพาณิชย ์
ซึง่รวมถงึการใหเ้ช่าทีโ่ฆษณาและท าการคา้ขาย บนทางเชื่อมดงักล่าว  

นอกจากน้ี รถไฟฟ้าบทีเีอสยงัมกีารเชื่อมต่อกบัระบบรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ที่บรเิวณ 3 สถานี ได้แก่ สถานี
หมอชติ อโศก และศาลาแดง เชื่อมต่อกบัรถไฟแอรพ์อรต์เรลลิง้กท์ีส่ถานีพญาไท และเชื่อมต่อกบัรถโดยสารด่วนพเิศษ 
BRT ทีส่ถานีช่องนนทร ี

ตวัอย่างทางเชื่อมทีส่ าคญั เช่น 

สถำนี ศนูยก์ำรค้ำ โรงแรม อำคำร และ อ่ืนๆ 
หมอชติ - - สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT 
อนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิ หา้งแฟชัน่มอลล์ 

เซน็จูรี ่มวูีพ่ลาซ่า 
วคิตอรี ่มอลล์ 

- อาคารอุทุมพร 

พญาไท - - แอรพ์อรต์ลงิค ์
อาคารซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์3 

ราชเทว ี - โรงแรมเอเชยี - 
สยาม สยามเซน็เตอร ์ 

สยามพารากอน  
ดจิติอลเกตเวย ์
สยาม สแควรว์นั 

- - 

ชดิลม เซน็ทรลัเวลิด ์พลาซ่า 
เซน็ทรลัเวลิด ์พลาซ่า 
(เดอะกรูฟ) 
เซน็ทรลั ชดิลม  
เกษรพลาซ่า  
อมัรนิทรพ์ลาซ่า 

โรงแรมแกรนดไ์ฮแอท เอราวณั อาคารมณียาเซน็เตอร ์
อาคารเมอควิรี ่ทาวเวอร์ 
อาคารดอิอฟฟิศ แอท เซน็ทรลั
เวลิด ์

เพลนิจติ เซน็ทรลั เอม็บาสซี่ - อาคารปารค์ เวนเชอร ์อโีค
เพลก็ซ์ 
อาคารเวฟเพลส 

อโศก หา้งเทอรม์นิลั 21 
หา้งโรบนิสนั 

โรงแรมเชอราตนัแกรนด ์สขุมุวทิ 
โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร ์พอยต์ 
เทอรม์นิัล 21 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT 
อาคารไทมแ์สควร ์
อาคารเอก็ซเ์ชนจ ์ทาวเวอร ์ 
อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 
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สถำนี ศนูยก์ำรค้ำ โรงแรม อำคำร และ อ่ืนๆ 
พรอ้มพงษ์ ด ิเอม็โพเรีย่ม  

เอม็ควอเทยีร ์
- - 

ทองหล่อ - - โนเบลิ รมีกิซ์ 
อ่อนนุช เทสโกโ้ลตสั สาขาอ่อนนุช - - 
ราชด าร ิ - โรงแรมเดอะเซน็ตร์จีสิ 

โรงแรมอนนัตา สยาม (โฟรซ์ซีัน่) 
- 

ช่องนนทร ี - - อาคารสาธรสแควร ์
อาคารสาธรนครทาวเวอร ์
อาคารมหานคร ควิบ์ 

ศาลาแดง สลีมคอมเพลก็ซ์ - อาคารธนิยะพลาซ่า  
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT 

สรุศกัดิ ์ - โรงแรม อสีตนิ แกรนด ์สาทร  - 

สนามกฬีาแหง่ชาต ิ มาบุญครอง (MBK) 
สยามดสิคฟัเวอรี ่

- หอศลิป์กรงุเทพฯ 

เอกมยั เมเจอรซ์เีนเพลก็ซ์ สขุมุวทิ 
เกตเวย ์เอกมยั 

- อาคารณุศาสริ ิแกรนด ์คอนโด 

กทม. อยู่ระหว่างการด าเนินการเพิม่รางรถไฟรางทีส่องทีบ่รเิวณสถานีสะพานตากสนิ ซึง่แรกเริม่ประสงคท์ีจ่ะ
ให้เป็นสถานีชัว่คราวจนกว่าส่วนต่อขยายสายสีเขยีวจะเปิดให้บรกิารโดยสมบูรณ์ ทัง้น้ี ตัง้แต่ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลกัเริม่เปิดให้บรกิารมา สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิเป็นสถานีเดียวที่มีรางรถไฟรางเดี่ยว
เนื่องจากมพีื้นที่ที่จ ากดั และเมื่อมีการเปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที่ 2 ทัง้หมดจ านวน 4 สถานีในช่วง
ปลายปี 2556 แลว้รางเดีย่วดงักล่าวไดเ้ป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของบทีเีอสซใีนการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าทีถ่ี่ยิง่ขึน้ 
เพื่อรองรบัจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดใหบ้รกิารสว่นต่อขยายดงักล่าว  

กทม. ไดข้ออนุญาตกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอใชพ้ืน้ทีเ่พิม่ในการขยายสถานีสะพานตากสนิเพื่อใหม้พีื้นที่
ในการเพิม่รางรถไฟและขยายสถานี แต่ กทม. ไดร้บัการปฏเิสธจากกรมทางหลวงชนบท ดงันัน้ กทม. จงึตดัสนิใจทีจ่ะ
ท าการรื้อถอนสถานีสะพานตากสนิ เพื่อใช้พื้นที่ของสถานีสะพานตากสนิดงักล่าวส าหรบัรางที่สอง และจะก่อสร้าง
ทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ (travelator) ระหว่างสถานีสุรศกัดิถ์ึงสถานีสะพานตากสิน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผูโ้ดยสารซึง่จะตอ้งขึน้รถไฟฟ้าทีส่ถานีสรุศกัดิแ์ทนสถานีสะพานตากสนิ ซึง่ก่อนทีจ่ะปิดใหบ้รกิารสถานีสะพานตากสนิ 
กทม. จะต้องสรา้งทางเดนิเลื่อนอตัโนมตัิให้แลว้เสรจ็ก่อน ทัง้นี้ ในปี 2557 กทม. ไดเ้ปิดประมูลงานก่อสรา้งทางเดนิ
ดงักล่าว แต่เนื่องจากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเดมิในการประมลูงานก่อสรา้ง มขีอ้จ ากดัในเรื่องงบประมาณและระยะเวลา
ในการด าเนินงาน จงึท าใหไ้ม่สามารถหาผูร้บัเหมามาด าเนินงานก่อสรา้งได ้ดงันัน้ กทม. จงึไดม้กีารแกไ้ขขอ้ก าหนด
การประมูลใหม้คีวามยดืหยุ่นขึน้ และ กทม. ไดเ้ริม่ด าเนินการเปิดประมูลงานก่อสรา้งทางเดนิดงักล่าวตามขอ้ก าหนดที่
มกีารแก้ไขใหม่ ซึง่คาดว่าจะใชเ้วลาสกัระยะหนึ่งในการหาผูร้บัเหมา และเมื่อได้ผูร้บัเหมาแลว้ จะใชเ้วลาด าเนินการ
ก่อสรา้งทางเดนิดงักล่าวประมาณ 270 วนั นบัแต่เริม่ด าเนินการก่อสรา้ง นอกจากนี้แลว้ การปิดใหบ้รกิารสถานีสะพาน
ตากสนิจะต้องมกีารเจรจาในรายละเอยีดกบั กทม. ทัง้ในเรื่องผลกระทบต่อผูโ้ดยสาร และผลกระทบต่อบทีเีอสซ ีก่อนที่
จะมกีารด าเนินการดว้ย โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่างจดัท าเอกสารประกวดราคา  
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 กระแสไฟฟ้ำ 

ระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสรบักระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 แห่ง คอื 
ที่สถานีหมอชติและที่ซอยไผ่สงิห์โต ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รบัการออกแบบให้สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจากทัง้ 2 
สถาน ีหรอืจากสถานีใดสถานีหนึ่งกไ็ด ้เพื่อใหร้ะบบสามารถใหบ้รกิารไดห้ากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีใดสถานีหน่ึง
ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได ้ตัง้แต่บทีเีอสซไีดเ้ปิดใหบ้รกิารเดนิรถอย่างเป็นทางการในเดอืนธนัวาคม 2542 นัน้ บทีี
เอสซไีม่เคยตอ้งหยุดเดนิรถเน่ืองจากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟได ้และไม่เคยมเีหตุการณ์ทีท่ ัง้ 2 สถานี
ไม่สามารถจ่ายไฟไดใ้นเวลาเดยีวกนัเกดิขึน้ นอกจากน้ี บทีเีอสซใีช้เทคโนโลยซีึ่งเมื่อรถไฟฟ้าเบรก จะสามารถสรา้ง
กระแสไฟฟ้าเพื่อน ากลบัมาสูร่ะบบเพื่อใชใ้นรถไฟฟ้าขบวนอื่นไดต่้อไป นบัเป็นอกีทางหน่ึงทีเ่ป็นการลดการใชไ้ฟฟ้าใน
ระบบ หากเกดิไฟฟ้าดบัหรอืการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าไดน้ัน้ ระบบไฟฟ้าส ารองจะท างานทนัท ี
ซึง่ระบบไฟฟ้าส ารองนัน้ไดถู้กตดิตัง้ไวเ้พื่อป้องกนัการสญูเสยีขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ าคญั ลดระยะเวลาในการกลบัสู่
สภาพการใหบ้รกิารปกตแิละสรา้งความมัน่ใจต่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 

 ศนูยค์วบคมุกำรเดินรถไฟฟ้ำ 

ระบบรถไฟฟ้าบีทเีอสถูกควบคุมจากศูนย์กลางซึ่งอยู่ที่ส านักงานใหญ่ของบทีีเอสซี บรเิวณหมอชติ โดยมี
เจา้หน้าทีค่วบคุมการเดนิรถไฟฟ้าประจ าการอยู่ตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนจะมเีครื่องมอืควบคุมการเดนิ
รถไฟฟ้า คอื แผงควบคุมคอมพวิเตอรแ์ละจอภาพควบคุม ศูนยค์วบคุมน้ีมหีน้าทีใ่นการควบคุมดูแลการเดนิรถไฟฟ้า 
ใหเ้ป็นไปตามก าหนดการเดนิรถไฟฟ้าในแต่ละวนัและควบคุมการเดนิรถไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเสน้ทางทีก่ าหนด 

ศูนย์ควบคุมจะก าหนดระยะห่างของขบวนรถไฟฟ้าในระบบให้มรีะยะห่างที่อยู่ในระยะปลอดภยัตลอดเวลา 
โดยทีศู่นยค์วบคุมน้ีจะมจีอภาพจากระบบโทรทศัน์วงจรปิดทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึต าแหน่งของรถไฟฟ้าในระบบทัง้หมด ท า
ใหบ้ทีเีอสซสีามารถควบคุมระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสอย่างมปีระสทิธภิาพไดต้ลอดเวลา นอกจากนี้ ศูนยค์วบคุมยงัมวีทิยุ
สือ่สารเพื่อใชต้ดิต่อระหว่างศนูยค์วบคุมกบัพนกังานขบัรถไฟฟ้าในแต่ละขบวน และตดิต่อระหว่างศูนยค์วบคุมกบันาย
สถานีแต่ละสถานีได ้ดงันัน้ ศูนยค์วบคุมน้ีจงึเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานเพื่อแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระบบไดเ้ป็น
อย่างด ี

 ระบบอำณัติสญัญำณ (Signaling System) 

ระบบอาณัติสญัญาณได้ถูกออกแบบเพื่อให้ระบบรถไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ระบบอาณัตสิญัญาณจะอาศยัเครอืขา่ย Internet Protocol - Based Network และส่งสญัญาณควบคุมผ่าน
รางรถไฟฟ้าไปยังรถไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทัง้ 2 ทิศทาง โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อและส่งไปยังสถานี 
นอกจากน้ียงัมกีารใช้ระบบใยแก้วในการถ่ายทอดขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการเดนิรถไปสู่ศูนย์ควบคุมการเดนิรถไฟฟ้า 
ระบบอาณัติสัญญาณมีคุณสมบัติป้องกันเหตุขัดข้อง (fail-safe) และระบบส ารอง (hot standby) โดยหากเกิด
เหตุขดัขอ้ง รถไฟฟ้าจะยงัคงสามารถปฏบิตังิานต่อไปไดใ้นทศิทางหรอืเสน้ทางใดเสน้ทางหนึ่งได้อย่างปลอดภยัดว้ย
ความเรว็ระดบัปกต ิ 

ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2550 บีทีเอสซไีด้ลงนามในสญัญากบักลุ่มบรษิัทบอมบาร์เดยีร์ เพื่อปรบัเปลี่ยนระบบ
อาณัติสัญญาณเดิมทัง้หมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรถไฟฟ้า ลดค่าซ่อมบ ารุงรักษาของบีทีเอสซี และ
เตรยีมพร้อมส าหรบัเสน้ทางให้บรกิารส าหรบัการขยายเสน้ทางในอนาคต ระบบอาณัติสญัญาณใหม่เป็นระบบการ
สือ่สารดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่ไดต้ดิตัง้ไปเมื่อเดอืนกรกฎาคม และเดอืนสงิหาคม 2554 ระบบอาณตัสิญัญาณใหม่ยงั
ท าให้มีความยืดหยุ่นในการตัง้ห้องควบคุมระยะไกลชัว่คราว  (remote access temporary control room) ในกรณีที่
ห้องควบคุมกลางเกดิเหตุขดัขอ้ง ทัง้นี้ ภายใต้สญัญาดงักล่าว กลุ่มบรษิัทบอมบาร์เดยีร์จะต้องให้การสนับสนุนทาง
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เทคนิคและการฝึกอบรมแก่บทีีเอสซี และเพื่อลดการพึ่งพาบรกิารจากบุคคลภายนอก บทีีเอสซตีัง้ใจที่จะเป็นผู้ดูแล
รกัษาและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบดงักล่าวเองต่อไปภายหลงัหมดระยะเวลารบัประกนั 104 สปัดาห ์การตดิตัง้ระบบอาณตัิ
สญัญาณน้ีช่วยลดระยะเวลาระหว่างขบวนรถไฟฟ้าต ่าสดุจาก 2 นาท ีเหลอื 1 นาทคีรึง่ โดยระบบดงักล่าวจะท าใหบ้ทีี
เอสซสีามารถควบคุมการใชพ้ลงังานไดด้ขีึน้ โดยมกีารใชร้ะบบอาณตัสิญัญาณใหม่ทัง้ในสายสลีมและสายสขุมุวทิ 

 ระบบส่ือสำร (Communication System) 

 ระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสมรีะบบสื่อสารทีซ่บัซอ้น ซึง่ตดิต่อผ่านโทรศพัท์ วทิยุ อนิเตอรค์อม ระบบโทรทศัน์วงจร
ปิด และระบบกระจายเสยีงสาธารณะ การสื่อสารหลกัจะกระท าผ่านระบบใยแกว้น าแสงโดยจะมโีทรศพัทต์ิดตัง้อยู่ใน
บรเิวณส าคญัทุกจุด และจะมีอนิเตอร์คอมในรถไฟฟ้าเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อกบัพนักงานขบัรถได้ในกรณี
ฉุกเฉิน ส าหรบัระบบกระจายเสยีงสาธารณะสามารถท าไดจ้ากสถานีควบคุมถงึชานชาลา  และจากพนักงานขบัรถถึง
ผูโ้ดยสาร 

 ระบบควำมปลอดภยัและกำรรกัษำควำมปลอดภยั  

บีทีเอสซีเชื่อว่าระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระบบการขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยที่สุดระบบหนึ่งของโลก  โดย 
บทีเีอสซไีดร้บัรางวลัจากองคก์รต่างๆ เช่น ประกาศนียบตัรรบัรองระบบบรหิารจดัการคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยั(Safety 
Management System : SMS) จากสถาบัน Ricardo Rail และนับตัง้แต่บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็น
ทางการเมื่อเดอืนธนัวาคม 2542 ไม่มอีุบตัเิหตุทีก่่อให้เกดิการเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็สาหสั บทีเีอสซตีัง้ใจเสมอมาใน
การใช้กฎระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระบบที่เคร่งครดั โดยรถไฟฟ้าทุกขบวนและสถานี
รถไฟฟ้าทุกสถานีมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ บทีเีอสซมีคีู่มอืปฏบิตักิารเกีย่วกบั กฎระเบยีบ และ
แนวทางการปฏบิตัิเพื่อดูแลผู้โดยสารทุกรายส าหรบัรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน บทีเีอสซไีด้ทดลองระบบเป็นระยะเวลา 6 
เดอืนก่อนเปิดให้บรกิารเดนิรถอย่างเป็นทางการ เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าไม่มขีอ้บกพร่องในระบบความปลอดภยั และ
ตัง้แต่บีทีเอสซีได้เปิดให้บรกิารเดินรถ บีทีเอสซีได้จดัให้มีการอบรมพนักงานและซกัซ้อมระบบความปลอดภัยอย่าง
สม ่าเสมอ 

รถไฟฟ้าทุกขบวนมกีารตดิตัง้ระบบป้องกนัรถไฟฟ้าอตัโนมตัิ (Automatic Train Protection: ATP) ซึ่งท าให้
แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟฟ้าแต่ละขบวนอยู่ในระยะทีป่ลอดภยัและควบคุมใหม้กีารใชค้วามเรว็ทีเ่หมาะสม
ตลอดเวลาทีร่ถไฟฟ้าปฏบิตักิาร นอกจากน้ี ประตูอตัโนมตัขิองรถไฟฟ้ามรีะบบป้องกนัมใิหผู้โ้ดยสารไดร้บับาดเจบ็ ใน
เหตุการณ์ฉุกเฉินผูโ้ดยสารสามารถสือ่สารกบัพนกังานขบัรถผ่านระบบอนิเตอรค์อม และยงัมรีะบบวทิยจุากขบวนรถซึง่
พนกังานขบัรถสามารถสือ่สารกบัศนูยค์วบคุมกลางไดต้ลอดเวลา 

สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีไดร้บัการออกแบบโดยค านึงถงึความปลอดภยัของผูโ้ดยสารเป็นหลกั และได้ก่อสรา้ง
ตามมาตรฐานความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัรวมถงึได้มกีารออกแบบให้มทีางออกฉุกเฉิน มรีะบบกระจายเสยีงส าหรบั
ประกาศภาวะฉุกเฉิน ระบบป้องกนัอคัคีภัยตามมาตรฐาน (National Fire Protection Association: NFPA) และมีการ
ตดิตัง้สายล่อฟ้า นอกจากนี้ ทุกสถานียงัตดิตัง้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด ระบบควบคุมกลางส าหรบัการควบคุมลฟิท ์และ
บนัไดเลื่อนในสถานี และระบบควบคุมจากศนูยก์ลางสามารถควบคุมรถไฟฟ้าและประตูรถไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา 

ขบวนรถไฟฟ้าไดร้บัการออกแบบมาเพื่อไม่ใหเ้กดิกรณีรถไฟฟ้าล่าชา้หรอืด าเนินงานไม่ไดม้าตรฐานอนัเป็นผล
มาจากการขดัขอ้งดา้นกระแสไฟฟ้าหรอืเครื่องจกัรกล  มอเตอรข์บัเคลื่อนของรถไฟฟ้านัน้มกี าลงัสงูเพยีงพอทีร่ถไฟฟ้า
แมจ้ะบรรทุกผูโ้ดยสารเตม็ชบวนกส็ามารถลาก หรอืดนัรถไฟฟ้าอกีคนัทีบ่รรทุกผูโ้ดยสารเตม็ขบวนไปยงัสถานีทีใ่กลท้ีส่ดุ
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เพื่อท าการขนถ่ายผูโ้ดยสารออกเมื่อระบบเกดิเหตุขดัขอ้ง นอกจากน้ี เมื่อเกดิไฟฟ้าดบั รถไฟฟ้าจะมรีะบบไฟฟ้าส ารอง
เพื่อใหร้ะบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัยงัท างานต่อได ้

 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 เน่ืองจากระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสเป็นระบบลอยฟ้า ผูโ้ดยสารจงึมคีวามเสีย่งจากอาการบาดเจบ็จากอคัคภียัหรอื
ควนัไฟต ่ากว่าระบบใตด้นิ รถไฟฟ้าทุกขบวนมอุีปกรณ์ดบัเพลงิตดิตัง้อยู่ นอกจากน้ี วสัดุหลกัทีใ่ชใ้นรถไฟฟ้าไดร้บัการ
ออกแบบมาเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการลามของเปลวเพลงิ หรอืมคีวนัไฟทัว่รถในกรณีเกดิอคัคภียั ซึง่ไดร้บัการทดสอบ
แลว้ว่าไม่ตดิไฟ อกีทัง้ยงัมทีางออกฉุกเฉินจากขบวนรถไฟฟ้าทีบ่รเิวณสว่นหวัและทา้ยขบวน 

 ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีระบบป้องกนัอคัคีภัยตามมาตรฐานของ NFPA โดยได้ติดตัง้ระบบฉีดน ้าที่อาคาร
ส านกังานและศนูยซ่์อมบ ารุงต่าง ๆ และยงัไดท้ าการตดิตัง้ป ัม๊น ้าเพิม่ก าลงัและถงัเกบ็น ้าส ารองดว้ย บทีเีอสซยีงัไดต้ดิตัง้
ตู้ดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet) หวัจ่ายน ้าดบัเพลงิ พร้อมทัง้ถงัดบัเพลงิชนิดมอืตามจุดต่าง ๆ ของสถานี ทัง้นี้ ใน
บรเิวณทีน่ ้าอาจท าใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ เสยีหายได ้บทีเีอสซไีดต้ดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิชนิดก๊าซแทน นอกจากนี้ บทีเีอสซี
ไดต้ดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั ทัง้ทีใ่ชม้อืดงึและอตัโนมตัไิวท้ัว่บรเิวณศนูยซ์่อมรถ และตามสถานี 

 ระบบป้องกนัน ้ำท่วม  

หลงัจากเหตุการณ์อุทกภยัน ้าท่วมครัง้ใหญ่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีผ่่านมา แมว้่าระดบัน ้าท่วมจะยงัไม่ถงึ
ขัน้สง่ผลกระทบต่อการเดนิรถไฟฟ้า แต่บรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัและเสถยีรภาพของระบบรถไฟฟ้าโดยได้
ด าเนินการก่อสรา้งก าแพงป้องกนัน ้าท่วม (Retaining Wall Flood Protection) มลีกัษณะเป็นโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ขึน้รอบพืน้ทีศ่นูยค์วบคุมการเดนิรถ เพิม่เตมิจากเดมิทีม่เีพยีงเขือ่นดนิทีบ่รเิวณโรงจอดซ่อมบ ารุง ทัง้นี้เพื่อใหก้าร
ป้องกนัน ้าท่วมมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดของศูนยค์วบคุมการเดนิรถและโรงจอดซ่อมบ ารุง 
โดยระบบป้องกนัน ้าท่วมทัง้หมดน้ีสามารถป้องกนัน ้าท่วมไดถ้งึทีค่่าระดบั + 1.40 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง จงึ
มัน่ใจไดว้่าระบบรถไฟฟ้าสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเน่ืองหากเกดิเหตุอุทกภยัครัง้ใหญ่ขึน้อกีในอนาคต 

 งำนซ่อมบ ำรงุ 

ซีเมนส์เป็นผู้ให้บริการแก่บีทีเอสซีส าหรับงานซ่อมบ ารุงต่างๆ ภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุงกับซีเมนส์  
ลงวนัที ่15 กนัยายน 2557 โดยเป็นสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาว 15 ปี โดยมรีะยะเวลาเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 
ถงึ 4 ธนัวาคม 2572 (สิน้สดุสญัญาสมัปทาน) โดยค านวณค่าจา้งตามสญัญาในราคาแบบเหมารวม (Lump Sum Price) 
เวน้แต่การปรบัเพิม่ตามอตัราเงนิเฟ้อ โดยค่าจา้งการซ่อมบ ารุงรายปีในแต่ละปี จะแบ่งจ่ายเป็น 12 งวด งวดละเท่าๆ 
กนัในสกุลเงนิบาท และสกุลเงนิยโูร ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  

ขอบเขตการบรกิารของซเีมนสภ์ายใตส้ญัญาดงักล่าวรวมถงึ 

- งานซ่อมบ ารุงส าหรบัระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (ยกเวน้ระบบวทิยุ TETRA ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบ
การจดัเกบ็เงนิอตัโนมตั ิลฟิต ์และบนัไดเลื่อน) 

- งานซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 35 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ้ซึง่ซือ้จากซเีมนส ์

- งานซ่อมบ ารุงใหญ่ (Overhaul) และการเปลีย่นอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการทีว่างไว ้(planned overhauls 
and asset replacements) 

ขอบเขตและก าหนดการซ่อมบ ารุงจะถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าตามสญัญาซ่อมบ ารุง และจะมีการวางแผน
จดัเตรียมจ านวนขบวนรถไฟฟ้าให้เพียงพอกบัการให้บริการผู้โดยสารปกติ นอกจากนี้ บีทีเอสซมีกี าหนดการ
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ปรบัปรุงครัง้ใหญ่ (Overhaul) ทุก 7 - 8 ปี โดยจะทยอยท าการซ่อมแซมรถไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บรกิาร 
ทัง้นี้ การปรบัปรุงครัง้ใหญ่แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยบทีเีอสซไีดจ้ดัท าการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ครัง้แรกเมื่อ
ต้นปี 2549 ซึ่งแล้วเสรจ็ในปลายปี 2551 และในปี 2557 ได้ด าเนินการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ครัง้ทีส่อง โดยปจัจุบนัได้ท า
การซ่อมบ ารุง overhaul กับอุปกรณ์หลกัเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ส่วนงานซ่อมบ ารุง overhaul กับ
อุปกรณ์อื่นๆ จ าเป็นตอ้งท าต่อเนื่อง แต่จะไม่มผีลกระทบกบัการใหบ้รกิารแต่อย่างใด 

ภายใต้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ในสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวดงักล่าว ซีเมนสจ์ะจ่ายเงนิชดเชยตามสญัญา 
(Liquidated Damages) หากระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเกดิการขดัขอ้งสง่ผลใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไปเงื่อนไขทีร่ะบุ
ไว้ โดยเงนิชดเชยตามสญัญาจะค านวณตามอตัรา Performance Index อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีสญัญา (Contract 
Year) เงนิชดเชยตามสญัญาในปีนัน้ ๆ จะไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของค่าจา้งการซ่อมบ ารุงรายปี  

ทัง้นี้ ขอบเขตการใหบ้รกิารภายใต้สญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาวดงักล่าว จะไม่ครอบคลุมถงึรถไฟฟ้าจ านวน 17 
ขบวนที่สัง่ซื้อจากซอีารซ์ี ซึ่งพนักงานของบีทเีอสซีจะท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารดูแลรกัษาและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าที่
ส ัง่ซือ้เพิม่เตมิดงักล่าวเอง โดยตามสญัญาซือ้รถไฟฟ้า ซีอารซ์ีจะต้องท าการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบีทเีอสซี
ส าหรบัการจดัการและดแูลรกัษาระบบต่างๆ ของรถไฟฟ้าใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 เดอืนก่อนรบัมอบรถไฟฟ้างวดแรก และ
การฝึกอบรมส าหรบัการจดัการและดูแลรกัษาใหญ่ (Overhaul) ภายในระยะเวลา 18 เดอืน ภายหลงัการรบัมอบรถไฟฟ้า
งวดแรกแลว้ 

นอกจากนี้ พนกังานของบทีเีอสซจีะเป็นผูด้แูลรกัษาและซ่อมบ ารุงระบบอาณตัสิญัญาณเอง โดยการฝึกอบรม
จากกลุ่มบรษิทับอมบารเ์ดยีร ์

 ประกนัภยั 

รายละเอยีดเกีย่วกบัวงเงนิประกนัภยั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 มดีงันี้  

 ประเภทของประกนัภยั วงเงินประกนัภยั 

1.  1.1   ประกนัภยัความเสยีหายทีเ่กดิต่อบุคคลทีส่าม (General Third 
Party Liability)  

25,000,000 เหรยีญสหรฐั (ส าหรบัแต่ละและทุก ๆ เหตุการณ์)  

 1.2   ประกนัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ (Product Liability) 25,000,000 เหรยีญสหรฐั (ส าหรบัแต่ละและทุก ๆ เหตุการณ์
และรวมกนัทัง้หมด) 

2.  2.1   ประกนัภยัความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ (Property “All Risks”) 300,000,000 เหรยีญสหรฐั (ส าหรบัแต่ละและทุก ๆ เหตุการณ์)  

 2.2   ประกนัภยัความเสยีหายต่อเครือ่งจกัร (Machinery 
Breakdown)  

25,000,000 เหรยีญสหรฐั (ส าหรบัแต่ละและทุก ๆ เหตุการณ์)  

2.3    ประกนัภยัในกรณธีุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption)   

(1)  กรณทีีเ่กดิจาก 2.1 ขา้งตน้ 7,999,320,000 บาท (ส าหรบัแต่ละและทุก ๆ เหตุการณ์)  

(2)  กรณทีีเ่กดิจาก 2.2 ขา้งตน้ 25,000,000 เหรยีญสหรฐั (ส าหรบัแต่ละและทุก ๆ เหตุการณ์) 

วงเงนิประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1 2.2 และ 2.3  จะมวีงเงนิคุม้ครองย่อยจ านวน 15,000,000 เหรยีญสหรฐั ส าหรบัความเสยีหายจากอุทกภยั 

3.  ประกนัภยัส าหรบัภยัจากการก่อการรา้ย (Property Terrorism)  10,000,000 เหรยีญสหรฐั (ส าหรบัแต่ละและทุก ๆ เหตุการณ์
และรวมกนัทัง้หมดระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั)  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัข้อตกลงเรื่องการประกนัภัยของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั ระหว่างบทีเีอสซแีละกองทุน BTSGIF ใน หวัขอ้ 6.2 ขอ้มลูส าคญัอืน่  
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บทีเีอสซไีดว้่าจ้างบรษิัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินการตรวจสอบกรมธรรมป์ระกนัภยัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัเพื่อใหแ้น่ใจว่าได้รบัความคุ้มครองทีเ่พยีงพอ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเสีย่ง ความพอเพยีงทางการตลาด และเพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธิ โดยบรษิัท เอออน 
(ประเทศไทย) จ ากดั ได้สรุปในรายงานว่า กรมธรรม์ประกนัภัยในปจัจุบันเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดส าหรบั
ประเภทและลกัษณะของความเสีย่ง รวมทัง้ครอบคลุมความเสีย่งส าคญัที่อาจเอาประกนัได้ของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลกั ตลอดจนสว่นต่อขยาย และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

ในการประกนัภัยความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและความเสยีหายต่อเครื่องจกัร บีทีเอสซีได้จดัท าประกนัภัย
ครอบคลุมทรพัย์สนิต่างๆ ซึ่งมมีูลค่าที่ได้รบัความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์คอื 1,654 ล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 
52,935 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยวิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) วงเงนิประกนัภยัความเสยีหายต่อ
ทรพัย์สนิและความเสยีหายต่อเครื่องจกัร ก าหนดไว้ที่ 300 ล้านเหรยีญสหรฐัต่อเหตุการณ์ (ส าหรบัแต่ละและทุกๆ 
เหตุการณ์) และขยายความคุ้มครองถึงเครื่องจกัรหยุดชะงกัในวงเงนิ 25 ล้านเหรยีญสหรฐัต่อเหตุการณ์ (ส าหรบั
แต่ละและทุกๆ เหตุการณ์) ซึ่งวงเงนิประกนันี้ สูงกว่าความเสยีหายสูงสุดที่น่าจะเป็น (Maximum Foreseeable 
Loss) ที่กลุ่มบริษัทเอออนประเมินเหตุการณ์ รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง เช่น 
แผ่นดนิไหว พายุเฮอรเิคน ไฟไหม ้เป็นต้น ส่วนประกนัภยัในกรณีธุรกจิหยุดชะงกัอนัเนื่องมาจากความเสยีหายต่อ
ทรพัย์สนิและเครื่องจกัร บทีีเอสซไีดจ้ดัท าประกนัภยัไวท้ี่วงเงนิ 7,999.32 ล้านบาท ซึง่ค านวณจากประมาณการผล
ก าไรจากค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัใน 12 เดอืนขา้งหน้าบวกกบัค่าใชจ้่ายคงที ่โดย
ไดม้กีารขยายความคุม้ครองถงึกรณีธุรกจิหยุดชะงกัอนัเนื่องมาจากเครื่องจกัรหยุดชะงกัในวงเงนิ 25 ลา้นเหรยีญสหรฐั
ต่อเหตุการณ์ (ส าหรบัแต่ละและทุกๆ เหตุการณ์) 

นอกจากน้ี บทีเีอสซมีกีรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยัส าหรบัระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายส่วนต่อขยาย 
ประเภทที่ครอบคลุมความเสยีหายที่เกิดต่อบุคคลที่สาม และความเสยีหายที่เกิดจากสนิค้า (General Third Party 
Liability and Product Liability Insurance) และประกนัภยัความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบทีเีอสซ ีความเสยีหายต่อ
เครื่องจกัร และความเสยีหายในกรณีธุรกจิหยุดชะงกั (Property “All Risks”, Machinery Breakdown and Business 
Interruption Insurance) ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาการให้บรกิารเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว ทัง้นี้ ผู้รบั
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย คอื กทม. กรุงเทพธนาคม บีทีเอสซี และกองทุน BTSGIF โดยรายละเอียด
เกี่ยวกบัวงเงนิประกนัภยั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 มรีายละเอยีดความคุ้มครองเช่นเดยีวกนักบัการประกนัภยัของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั เวน้แต่การประกนัภยัความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและความเสยีหายต่อ
เครื่องจกัรของส่วนต่อขยายสายสลีม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ บทีเีอสซไีดจ้ดัท าประกนัภยัครอบคลุมทรพัย์สนิ
ต่างๆ ซึง่มมีูลค่าทีไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใต้กรมธรรมค์อื 468 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 14,992 ลา้นบาท)  ส่วน
การประกนัภยัในกรณีธุรกิจหยุดชะงกั อนัเนื่องมาจากความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและเครื่องจกัร บีทีเอสซีได้จดัท า
ประกนัภยัไวท้ีว่งเงนิ 1,107 ลา้นบาท ซึง่ค านวณจากประมาณการรายไดจ้ากค่าโดยสารของส่วนต่อขยายสายสลีมและ
สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิใน 12 เดอืนขา้งหน้าบวกกบัค่าใชจ้่ายคงที่ 
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2.2 ธรุกิจส่ือโฆษณำ   

บีทีเอสซีประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านกลุ่มวีจีไอ ทัง้นี้ ในแบบ 56-1 นี้ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสื่อ
โฆษณาโดยสงัเขป ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดพจิารณาแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558/2559 (แบบ 56-1) 
ของวจีไีอ 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร  

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2559 เครอืข่ายสื่อโฆษณาภายใตก้ารบรหิารจดัการของกลุ่มวจีี
ไอ แบ่งออกเป็น 2 เครอืขา่ยหลกั คอื (1) สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส (2) สือ่โฆษณาในอาคารส านกังานและสือ่
อื่นๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารสือ่โฆษณาบนรถโดยสารด่วนพเิศษบอีารท์ี สือ่โฆษณาในระบบรถโดยสารในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั การเป็นตวัแทนขายสือ่โฆษณาต่างๆ เช่น สือ่โฆษณาประเภทจอดจิทิลัซึง่ตดิตัง้ในคอนโดมเินียม เป็นต้น 
และการรบัผลติงานโฆษณา โดยเครอืข่ายสื่อโฆษณาและการให้บรกิารของวจีไีอมรีายละเอยีดดงัแสดงในแผนภาพ
ดา้นล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2.1.1 ในระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส  

 ส่ือโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส 

วจีไีอมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสื่อโฆษณา และการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสสายหลกั 
23 สถานี ตามสญัญาใหส้ทิธบิรหิารจดัการดา้นการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส และในส่วนต่อขยาย 7 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานกีรุงธนบุร ีวงเวยีนใหญ่ บางจาก ปุณณวถิ ีอุดมสขุ บางนา และแบริง่ ตามสญัญาบรหิารจดัการพืน้ทีส่่งเสรมิการ
เดนิทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งวจีไีอได้รบัสทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวจากบทีีเอสซีในการบรหิาร
จดัการพื้นทีอ่นัประกอบดว้ย สื่อโฆษณาบนขบวนรถไฟฟ้า สื่อโฆษณาบนสถานี และชานชาลา และพื้นที่เช่าส าหรบั
รา้นคา้บนสถานีรถไฟฟ้า โดยสญัญาใหส้ทิธดิงักล่าวมอีายุถงึเดอืนธนัวาคม 2572 ซึง่เป็นเวลาเดยีวกบัเวลาการสิน้สุด
ของสญัญาสมัปทานระหว่างบทีเีอสซ ีกบั กทม. โดยวจีไีอเป็นผูล้งทุนในการจดัหาและตดิตัง้เครอืข่ายสือ่โฆษณาพร้อม
วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินการต่างๆ รวมไปถึงรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการติดตัง้ป้ายโฆษณา การบ ารุงรกัษา
ซ่อมแซมอุปกรณ์ใหค้งสภาพดตีลอดระยะเวลาของสญัญา 



        
 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1 ปี 2558/59 

สว่นที ่1 หน้า 52 

 

 

สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของวจีไีอครอบคลุมพืน้ทีโ่ฆษณามากกว่า 
30,000 ตารางเมตร ใน 30 สถานี ระยะทางรวม 30.95 กโิลเมตร และรถไฟฟ้าบทีเีอสจ านวน 52 ขบวน ซึง่เป็นกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายของสนิคา้ทีผู่ซ้ือ้เป็นกลุ่มนกัเรยีนนักศกึษา ประชากรวยัท างานทีม่รีะดบัรายไดป้านกลางถงึสงูทีอ่าศยั
อยู่ในเมอืงหลวง ทัง้น้ี สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คอื (1) สือ่มลัตมิเีดยี (Multimedia) 
ซึง่เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถน าเสนอไดท้ัง้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง  เช่น จอดจิทิลัในขบวนรถไฟฟ้า และจอ
ดจิทิลัทีต่ดิอยู่ในต าแหน่งต่างๆ บนสถานี เช่น เหนือชานชาลาทีร่อรถไฟฟ้า (Platform Truss LED) บนรัว้กัน้ชานชาลา 
(Platform Screen Door) บรเิวณทางเดนิเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสกบัอาคารส านักงานและห้างสรรพสนิค้า
ต่าง ๆ (E-Poster) และ (2) สื่อภาพนิ่ง (Static) ซึ่งกระจายอยู่ทัว่ไปตัง้แต่บนัไดทางขึน้ ห้องขายตัว๋โดยสาร บรเิวณ
ชานชาลารถไฟฟ้าบทีเีอส ภายในรถไฟฟ้า และพืน้ผวิดา้นนอกของรถไฟฟ้า  

 พืน้ท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส 

วจีไีอได้รบัสทิธใินการด าเนินการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีจากบทีีเอสซี โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2559 วจีไีอบรหิารพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส ประมาณ 8,800 ตารางเมตร ซึง่มรีา้นคา้ (Shop) และซุม้
จ าหน่ายสนิคา้ (Kiosk) รวมเป็นจ านวนเกอืบ 1,000 รา้น ใน 30 สถานี โดยลกัษณะการใหเ้ช่าพืน้ทีม่ที ัง้สญัญาเช่าระยะ
สัน้ 3-6 เดอืนส าหรบัซุ้มจ าหน่ายสนิค้า และสญัญาเช่าอายุ 1-3 ปี ส าหรบัรา้นค้าที่เป็นลูกคา้แบรนด์ทีม่ชีื่อเสยีง เช่น 
ธนาคารต่างๆ รา้นยามาซาก ิรา้น 7-11 และรา้นแมคโดนลัด ์เป็นตน้ ในการนี้ วจีไีอจะเป็นผูด้ าเนินการและรบัผดิชอบ
เฉพาะการลงทุนติดตัง้ระบบสาธารณูปโภค และการบ ารุงรกัษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลาของ
สญัญา โดยผูเ้ช่ารา้นค้ามภีาระต้องลงทุนในการก่อสรา้งและตกแต่งรา้นค้าเอง โดยผ่านความเหน็ชอบของวจีไีอก่อน
และผูเ้ช่ามภีาระตอ้งจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามปรมิาณการใชง้านจรงิ 

2.2.1.2  ส่ือโฆษณำในอำคำรส ำนักงำนและอ่ืนๆ  

 สือ่โฆษณาในอาคารส านักงาน 

 วีจีไอติดตัง้จอแอลซีดี (LCD) ขนาด 12-17 นิ้วในลิฟต์โดยสาร และจอแอลอีดี (LED) ขนาด 23-77 นิ้ว 
บรเิวณโถงรอลฟิตโ์ดยสารของอาคารส านกังานชัน้น าในกรุงเทพฯ ทัง้นี้ ขนาดของจอแอลซดี ี(LCD) จะขึน้อยู่กบัขนาด
ของลฟิต์โดยสาร และขนาดของจอแอลอดี ี(LED) จะขึน้อยู่กบัพื้นที่บรเิวณโถงรอลฟิต์โดยสาร โดยวจีไีอจะค านึงถึง
ภาพลกัษณ์ของอาคารส านกังาน จงึไดม้กีารออกแบบจอดงักล่าวใหม้คีวามทนัสมยัและเขา้กบัการตกแต่งภายในของแต่
ละอาคาร  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 วจีไีอมอีาคารส านกังานภายใตก้ารบรหิารจดัการ จ านวน 135 อาคารทัว่กรุงเทพฯ 
รวมจอแอลซดี ี(LCD) และจอแอลอดี ี(LED) ทัง้หมด 1,091 จอ นอกจากนี้ วจีไีอยงัมสีื่อประชาสมัพนัธอ์ื่นๆ เช่น สื่อ
ภาพนิ่งทีต่ดิบนบานประตูลฟิตโ์ดยสาร การออกบธูประชาสมัพนัธส์นิคา้ เป็นตน้ 

อน่ึง ในปี 2557/58 กลุ่มวจีไีอไดข้ยายขอบเขตธุรกจิสือ่ในอาคารส านกังานใหค้รอบคลุมมากขึน้กว่าการตดิตัง้
จอดจิทิลัในลฟิต์โดยสาร ด้วยการติดตัง้จอ LED ขนาดใหญ่บรเิวณดา้นนอกของอาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร ์และอาคาร
จามจุร ีสแควร ์ 

 ธรุกิจอืน่ 

 นอกเหนือจากการด าเนินธุรกจิในการเป็นผู้ใหบ้รกิารสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส และสื่อโฆษณาใน
อาคารส านกังานแลว้ วจีไีอยงัด าเนินธุรกจิอื่นทีเ่ป็นการสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิดงันี้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559) 
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  การรบัผลติงานโฆษณา  

 วจีไีอให้บรกิารรบัผลิตงานโฆษณาที่เป็นสื่อภาพนิ่ง และ Spot โฆษณาจากลูกค้า โดยวีจไีอจะด าเนินการ
ว่าจ้างบริษัทสิง่พิมพ์เพื่อด าเนินการผลิต ซึ่งวีจไีอจะเป็นผู้ร่วมควบคุมคุณภาพทัง้ในกระบวนการผลติ ติดตัง้ และ
บ ารุงรกัษา  

การเป็นตวัแทนขายสือ่โฆษณา 

วจีไีอใหบ้รกิารเป็นตวัแทนขายสือ่โฆษณา โดยไดร้บัผลตอบแทนในรูปแบบของการแบ่งรายไดจ้ากเจา้ของสื่อ
โฆษณาดงักล่าว ทัง้นี้ในปีทีผ่่านมา วจีไีอเป็นตวัแทนขายสือ่โฆษณาของสือ่ประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

- สื่อโฆษณาประเภทจอดจิทิลัซึ่งติดตัง้บนหอนาฬิกาประจ าจงัหวดั ในจงัหวดัใหญ่ 10 จงัหวดั รวมทัง้สิ้น
จ านวน 20 จอ ของบรษิทั ไมดาส โกลบอล มเีดยี จ ากดั 

- สือ่โฆษณาประเภทจอดจิทิลั ในต่างจงัหวดั 4 จงัหวดั รวมทัง้สิน้จ านวน 7 จอ ของบรษิทั โคแมส จ ากดั  

- สื่อโฆษณาประเภทจอดจิทิลัซึ่งตดิตัง้ในลฟิต์โดยสารในทีพ่กัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม ภายใต้แบรนด์
ของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั แกรนด ์ยูนิตี้ 
ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั จ านวน 219 อาคาร และ มจี านวนหน้าจอทัง้สิน้ 549 จอ ของหา้งหุน้สว่นจ ากดั อารท์สิตา้ มเีดยี 

- สือ่โฆษณาทีต่ดิตัง้อยู่ตามทอ้งถนน (Street Furniture) ของบรษิทั มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์จ ากดั (ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) (MACO)) ประกอบดว้ย (1) สื่อโฆษณาภาพนิ่ง ขนาด 8 ตาราง
เมตร ซึ่งติดตัง้บรเิวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าจ านวน 20 สถานี (City Vision BTS) (2) สื่อโฆษณาภาพนิ่งแบบ 
ไตรวชิัน่พลกิเปลีย่น 3 ภาพ ซึง่ตดิตัง้บรเิวณเสาตอม่อสะพานขา้มแยกส าคญัในกรุงเทพฯ จ านวน 19 สะพาน รวมกว่า 
360 ป้าย (City Vision Flyover) (3) สื่อโฆษณาซึ่งตดิตัง้บรเิวณด่านเกบ็เงนิทางด่วน (City Grip Light Express) และ 
(4) สือ่โฆษณาในพืน้ทีข่องสถานีขนสง่หมอชติใหม่ (Mo Chit Station Media) 

การบรหิารจดัการสือ่โฆษณาบนรถโดยสารด่วนพเิศษบอีารท์ ี

วจีไีอไดร้บัสทิธจิากบทีเีอสซใีนการบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ฆษณาบนรถโดยสารด่วนพเิศษบอีารท์ี ประกอบดว้ย 
พืน้ที่โฆษณาดา้นนอกตวัรถ ด้านในตวัรถ บรเิวณหลงัเบาะรถ บรเิวณทางขึน้ลง บรเิวณใต้ช่องแอร์ บรเิวณประตูเขา้
ออกผูโ้ดยสาร กระจกในตวัรถ และจอ LCD ในรถ โดยวจีไีอเป็นผูร้บัผดิชอบการลงทุนในอุปกรณ์สือ่โฆษณาทัง้หมด  

การบรหิารจดัการสือ่โฆษณาในระบบรถโดยสารในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วจีไีอไดเ้ช่าสื่อโฆษณาในโครงการเดนิรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทัง้นี้ เสน้ทางเดนิรถรบัส่ง
นิสติดงักล่าวมทีัง้ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและครอบคลุมถงึบางส่วนของบรเิวณศูนยก์ารคา้สยามสแควร ์โดย 
สื่อโฆษณาภายใต้สญัญาเช่าโฆษณาดงักล่าว ได้แก่ สื่อโฆษณา ณ ป้ายรอรถ สื่อโฆษณาภายในและภายนอกตวัรถ 
และจอ LCD ในรถโดยสาร 

2.2.2   กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขนั 

2.2.2.1  ภำพรวมธรุกิจส่ือโฆษณำในปี 2558/59 

  ประเทศไทยยงัคงเป็นหนึ่งในประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีม่เีศรษฐกจิเตบิโตชา้ทีสุ่ด โดยในปี 
2558 ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 2.8 ฟ้ืนตวัต ่ากว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว ้
โดยอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิดงักล่าวไดร้บัแรงสนับสนุนจากการใชจ้่ายของภาครฐับาล อย่างไรกต็าม ถูกถ่วง
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ดว้ยมูลค่าการส่งออกที่ลดลงถงึรอ้ยละ 5.6 จากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัซบเซา รวมไปถงึการเตบิโตของการบรโิภค
และการลงทุนทีย่งัขยายตวัอยู่ในระดบัต ่า (ขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย) 

  อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2558/59 ยงัคงได้รบัผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการจบัจ่ายใช้สอยของภาค
ครวัเรอืนทีล่ดลง ส่งผลใหมู้ลค่าตลาดสื่อโฆษณารวมลดลงรอ้ยละ 1.2 จากปีก่อน ทัง้นี้ ภายหลงัจากการเปลีย่นแปลง
จากโทรทศัน์ระบบอนาลอ็กไปสู่โทรทศัน์ระบบดจิทิลั พบว่าการใชจ้่ายสื่อโฆษณาในระบบดจิทิลัทวีเีตบิโตไดม้ากทีสุ่ด
ถงึรอ้ยละ 51.2 เป็น 20,462 ลา้นบาท (ขณะทีโ่ทรทศัน์ระบบอนาลอ็กลดลงรอ้ยละ 11.4) ตามมาดว้ยอนิเตอรเ์น็ต โรง
ภาพยนตร ์และระบบขนสง่มวลชน ทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 22.5 รอ้ยละ 19.3 และรอ้ยละ 18.5 ตามล าดบั 

  วจีีไอคาดการณ์ว่าสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนจะยงัเติบโตได้อย่างแขง็แกร่งอย่างต่อเนื่อง จากการ
ขยายตวัของเสน้ทางของระบบขนส่งมวลชน และสื่อโฆษณาในภาคการบนิทีก่ าลงัไดร้บัความนิยม ทัง้นี้ หลงัจากการ
ยุตกิารด าเนินงานในธุรกจิสือ่โฆษณาโมเดริน์เทรดซึง่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาในหา้งสรรพสนิคา้ (In-store) ท าให้
ขอ้มลูในปจัจุบนัของสือ่โฆษณาในสว่นน้ีประกอบดว้ยสือ่โฆษณาในอาคารส านกังานของวจีไีอเป็นสว่นใหญ่ ซึง่มผีลการ
เตบิโตอย่างต่อเนื่องถงึรอ้ยละ 23.6 ในปีทีผ่่านมา 

  ภาพรวมของมูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโฆษณายังคงกระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหลกั ขณะที่รอ้ยละ 80 ของ
จ านวนครวัเรอืนทัง้หมดอาศยัอยู่ในต่างจงัหวดั และรอ้ยละ 75 ของรายไดภ้าคครวัเรอืนมาจากนอกเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล แต่มกีารกระจายงบสือ่โฆษณาประมาณเพยีงรอ้ยละ 30 ของมลูค่าการใชจ้่ายในสือ่โฆษณานอกบา้นทัง้หมด
ในต่างจงัหวดั ทัง้นี้ ดว้ยศกัยภาพของโครงสรา้งประชากรและเศรษฐกจิในต่างจงัหวดัจะเป็นโอกาสทีน่่าจบัตามอง และ
เชื่อว่าจะท าให้การใช้จ่ายของสื่อโฆษณานอกบ้านเติบโตอย่างต่อเนื่อง  (ขอ้มูลจากกรมการปกครอง ส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) ธนาคารแห่งประเทศไทย และวจีไีอ) 

ข้อมูล 1: ส่วนแบ่งกำรตลำดอตุสำหกรรมส่ือโฆษณำในประเทศไทย ปี 2558/59 

 
แหล่งข้อมูล: บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั  

ข้อมูล 2 : มูลค่ำกำรใช้จ่ำยในโฆษณำในอตุสำหกรรมส่ือโฆษณำในประเทศไทย ปี 2557/58 เทียบกบั 2558/59 
(ล้ำนบำท) 

 
แหล่งข้อมูล บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั (รวมดิจิทลั และ เคเบิลทีวี) 
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แนวโน้มอตุสำหกรรมส่ือโฆษณำในประเทศไทย 

 ส่ือโฆษณำนอกบ้ำนเปรียบเทียบกบัส่ือโฆษณำรปูแบบเดิมในประเทศไทย 

ในปี 2558/59 สื่อโฆษณานอกบ้านซึ่งรวมถึง สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อกลางแจ้ง และสื่อใน
หา้งสรรพสนิคา้ มมีูลค่าตลาดรวม 9,547 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น 8% ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมซึง่มมีูลค่า 
119,810 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าสื่อโฆษณานอกบ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของสื่อ
โฆษณารปูแบบเดมิ เช่น โทรทศัน์ระบบอนาลอ็ก วทิยุ หนงัสอืพมิพ ์และนิยาสาร เป็นต้น แมว้่าสดัสว่นของสือ่โฆษณา
รูปแบบเดมิจะมสีดัส่วนในตลาดถงึ 64.4% อย่างไรกต็าม แนวโน้มของการใช้จ่ายสื่อโฆษณาเปลีย่นไปใช้สื่อโฆษณา
นอกบ้านมากขึ้น สะท้อนได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้จ่ายในตลาดนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี 
2553/54 ถึง 2558/59 สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและสื่อกลางแจง้ม ีCAGR อยู่ที่รอ้ยละ 15.6 และรอ้ยละ 2.4 
ตามล าดบั ในขณะทีว่ทิยุ โทรทศัน์ระบบอนาลอ็ก และหนงัสอืพมิพ ์ม ีCAGR อยู่ทีร่อ้ยละ -1.2 รอ้ยละ -2.3% และรอ้ย
ละ -4.5 ตามล าดับ นอกจากนัน้ สื่อโฆษณานอกบ้านมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด โดยเติบโตจากร้อยละ 6.3 ในปี 
2548/49 เติบโตเป็นร้อยละ 8 ในปี 2558/59 หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ในขณะที่สื่อโฆษณาแบบเดิมมีส่วนแบ่งตลาด
ลดลง จากรอ้ยละ 92.1 ในปี 2548/49 เป็นรอ้ยละ 64.4 ในปี 2558/59 หรอืลดลงรอ้ยละ 27.7 

ขอ้มูล 3: มูลค่ำกำรใช้จำ่ยในอตุสำหกรรมส่ือโฆษณำในประเทศไทย ปี 2553/54 ถึง ปี 2558/59 

 
แหล่งขอ้มลู บรษิทั เดอะ นลีเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั    * 2ปี CAGR 

ข้อมูล 4: ส่วนแบ่งตลำดในอตุสำหกรรมส่ือโฆษณำในประเทศไทย ปี 2549/50 ถึง ปี 2558/59 

 
แหล่งขอ้มลู บรษิทั เดอะ นลีเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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 กำรขยำยตวัของเมืองส่งผลต่อกำรเติบโตของส่ือโฆษณำนอกบำ้น 

การขยายตวัของตวัเมอืงนัน้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติคนในสงัคมไทย ซึง่มคีวามสมัพนัธต่์อการ
เติบโตขึน้ของสื่อโฆษณานอกบา้นเป็นอย่างมาก การเพิม่ขึน้ของประชากรและปญัหาการจรจรติดขดัอนัเน่ืองมาจาก
การขยายเมอืงดงักล่าวและการขาดการพฒันาของถนนหนทาง ท าใหก้รุงเทพมหานครต้องท าการพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้

ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมายอดรวมผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอสรายปีเตบิโตขึน้จาก 145 ลา้นเทีย่วคน ในปี 2552/53 
เป็น 244 ลา้นเทีย่วคน ในปี 2558/59 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รายปี (CAGR) ในช่วงดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 
10.9 นอกจากน้ี ผูบ้รโิภคในปจัจุบนัใชเ้วลานอกบา้นมากกว่าทีเ่คย โดยเฉพาะใชเ้วลาไปกบัการเดนิทางไม่ว่าจะเป็น
รถยนต์ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทาง อาคารส านักงาน หา้งสรรพสนิคา้หรอืสนามบนิ และเพื่อเป็นการคว้าโอกาส
จากการเปลีย่นแปลงการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ผูล้งโฆษณาไดห้นัมาใชจ้่ายสื่อโฆษณานอกบา้นเพิม่ขึน้เป็น  9,547 
ลา้นบาท คดิเป็น CAGR อยู่ทีร่อ้ยละ 5.2  ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

 กำรเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ือโฆษณำดิจิทลั 
 

การเปลี่ยนแปลงที่น่าสงัเกตในภาพของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาคอืความแพร่หลายของการใช้สื่อโฆษณา
ดจิทิลัที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ ตามที่สมาคมโฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย) ได้ให้ขอ้มูล กล่าวคอื มูลค่าการใช้จ่ายสื่อ
โฆษณาดจิทิลัของคนไทยเตบิโตขึน้จาก 2,006 ลา้นบาทในปี 2554 เพิม่ขึน้เป็น 9,869 ลา้นบาทในปี 2558 แสดงให้
เหน็ไดจ้ากอตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีอยูท่ีร่อ้ยละ 48.9 ยิง่ไปกว่านัน้สือ่โฆษณาดจิทิลัสามารถครองสว่นแบ่งตลาด
จากมูลค่าการใชจ้่ายสื่อโฆษณาทัง้หมดเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั โดยเตบิโตจากรอ้ยละ 1.9 เป็นรอ้ยละ 7.0 หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 5.1 ในเรว็ ๆ นี้การพฒันาของสือ่โฆษณาดจิทิลัมแีนวโน้มว่าจะสง่ผลกระทบอย่างมากกบัสือ่โฆษณารปูแบบเดมิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหนังสอืพมิพ์ เหน็ได้จากมูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาของหนังสอืพมิพ์ที่ลดลงรอ้ยละ 20.7 จาก 
15,038 ลา้นบาทในปี 2553/54 เป็น 11,931 ลา้นบาทในปี 2558/59  

 

การเติบโตของสื่อโฆษณาดจิทิลันัน้ถูกสนับสนุนด้วยความสามารถในการปรบัเปลี่ยน แก้ไข หรอืเพิ่มเติม
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นสื่อที่ให้ความหลากหลาย ตลอดจนเข้าถึงผู้รบัสารอย่างตรง
เป้าหมายและกว้างขวางมากที่สุด เน่ืองจากความสามารถในการปรบัเปลี่ยนของสื่อโฆษณาดจิทิลั จงึท าให้ผู้จดัท า
โฆษณาเลอืกที่จะใช้สื่อดิจิทลัในการจดักิจกรรมทางการตลาดแทนสื่อภาพนิ่ง และถือได้ว่าสื่อโฆษณาดิจิทลัก าลงั
กลายเป็นสื่อโฆษณาทีป่ระหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายมากกว่าสือ่รปูแบบเดมิ สิง่นี้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบส าคญัที่สดุทีจ่ะ
สามารถกา้วขึน้มาอยู่แนวหน้าในอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาในอนาคตได ้ 

 

ยิง่ไปกว่านัน้สือ่โฆษณาดจิทิลัท าใหผู้ท้ าโฆษณาสามารถผลติสื่อทีเ่ป็นภาพเคลื่อนไหวทีด่งึดดูความสนใจและ
เพิม่ความสามารถในการโต้ตอบจากกลุ่มลกูคา้ ทางดา้นของผูบ้รโิภคการเพิม่ขึน้ของความตอ้งการขอ้มลูทีเ่ร่งด่วน ท า
ให้สื่อโฆษณาดิจทิัลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ ดงันัน้เจ้าของสื่อโฆษณาที่สามารถเสนอสื่อ
โฆษณาทีเ่พิม่การสือ่สารเชื่อมโยงระหว่างผูบ้รโิภคกบัสือ่โฆษณาไดจ้ะท าใหไ้ดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
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ข้อมูล 5: มูลค่ำกำรใช้จำ่ยส่ือดิจิทลัและส่วนแบ่งกำรตลำด 

 

แหล่งขอ้มลู: สมาคมโฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย) 

2.2.2.2 ภำวะกำรแข่งขนัของตลำดส่ือโฆษณำในภำพรวม 

ผูใ้หบ้รกิารสื่อนอกบา้นรายใหญ่ซึง่อยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มรีายชื่อดงัตารางดา้นล่าง โดยแสดงรายชื่อตาม
รายไดใ้นปี 2558 

บริษทั รำยได้ (ล้ำนบำท) ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 
บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน)* 2,106 941 
บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 2,170 400 
บรษิทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 694 171 
บรษิทั อควา คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 562 285 
บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์จ ากดั (มหาชน) 430 (730) 

                *รอบปีบญัชสีิน้สุดวนั 31 มนีาคม 2559 

  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มของการใช้งบโฆษณาสนิค้าจะถูกจดัสรรไปในทุกสื่อโฆษณาหลากหลาย
ประเภท เนื่องจากสือ่โฆษณาแต่ละประเภทมจีุดเด่นและประสทิธภิาพในการสง่สารเขา้ถงึผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั และจะ
ท าใหทุ้กสือ่ทีเ่ลอืกใชม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ เอเจนซีแ่ละเจา้ของสนิคา้และบรกิารจงึมกีารเลอืกใชส้ือ่โฆษณาหลากหลาย
สือ่ผสมผสานกนัตามความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการสรา้งการรบัรูใ้น
ตรายีห่อ้และสรรพคุณสนิคา้ ตลอดจนขยายฐานผูร้บัชมหรอืลกูคา้ใหก้วา้งขวางขึน้พรอ้มทัง้การตอกย ้าสรา้งความภกัดี
ในสนิคา้ (Brand Loyalty) ดว้ยเหตุนี้ การแข่งขนัในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทุกวนันี้ จงึไม่ไดเ้ป็นเพยีงการแข่งขนัชงิ
ส่วนแบ่งตลาดในรูปแบบเดมิๆ ทีแ่ย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อโฆษณาประเภทเดยีวกนั แต่เป็นการแข่งขนัที่
ต้องแข่งกบัสื่อโฆษณาทุกประเภท บรษิัทเจา้ของสื่อโฆษณาที่มเีครอืข่ายสื่อโฆษณาหลายรูปแบบและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายจงึจะเป็นบรษิทัทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัสงู จากความสามารถตอบสนองความต้องการของผูซ้ือ้
สือ่โฆษณาไดด้กีว่า สง่ผลใหส้ามารถครองสว่นแบ่งตลาดไดม้ากกว่าเช่นกนั นอกจากน้ี ผูบ้รโิภคยุคปจัจุบนัมพีฤตกิรรม
ในการท ากจิกรรมหลายอย่างไปพรอ้มกนัในช่วงเวลาเดยีวกนั การใชส้ือ่เพยีงชนิดเดยีว (Stand-Alone) แบบยุคเดมิๆ 
จงึไม่ตอบสนองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป ดงันัน้ สือ่ในปจัจุบนัจงึมกีารผสมผสานการใชส้ือ่ทัง้แบบดัง้เดมิและ
แบบดจิทิลัมากขึน้ กระแสของการสรา้งสรรคส์ื่อโฆษณาแบบผสมผสานจงึไดร้บัการตอบรบัทีด่แีละเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
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โดยมีลูกเล่นใหม่ๆ ผสมสื่อแบบดัง้เดิมไปกบัสื่อดิจทิลัเพื่อให้ได้รบัประสบการณ์ความแปลกใหม่ที่ท าให้การเข้าถึง
เน้ือหาต่างๆ มคีวามสนุกและน่าสนใจ  

  ปจัจุบนัมสีื่อโฆษณาที่หลากหลายในการเขา้ถึงกลุ่มผู้บรโิภคเพิม่มากขึน้ ท าให้สื่อโฆษณาแบบดัง้เดมิต้อง
ปรบัตวัตามตามแนวโน้มการใชส้ือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เนื่องจากเอเจนซีห่รอืผูซ้ือ้สือ่โฆษณาสามารถเลอืกใชจ้่ายไปกบัสือ่
ที่เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด เช่นเดยีวกนักบัสื่อโฆษณารูปแบบเดมิอย่างสื่อโฆษณาโทรทศัน์ระบบ
อนาลอ็ก ซึง่เป็นหนึ่งในสื่อโฆษณาขนาดกลางที่มบีทบาทมากที่สุดในประเทศไทยกต็้องปรบัตวัและพยายามพฒันา
เพื่อทีจ่ะรกัษาความสามารถในการแข่งขนักบัสื่อโฆษณาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อโฆษณาทีม่คีวามยดืหยุ่นในการ
น าสนิคา้ใหเ้ขา้ถงึวถิชีวีติของผูบ้รโิภคอย่างสือ่โฆษณานอกบา้น 

  ยิง่ไปกว่านัน้ในปี 2556 ได้มกีารเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทยจากการที่
รฐับาลได้ประกาศให้มกีารปรบัเปลีย่นระบบการออกอากาศโทรทศัน์ระบบอนาลอ็กในประเทศไทยให้เป็นระบบดจิทิลั 
ในดา้นของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมหลงัจากการปรบัเปลีย่นระบบถูกคาดการณ์ว่า การใช้จ่ายสื่อโฆษณาใน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์จะกระจายโดยเท่าเทยีมกนั เพราะสือ่โฆษณาจะไม่รวมอยู่ในช่องออกอากาศโทรทศัน์ฟรทีวีเีพยีง
ช่องทางเดยีว จากทีก่ล่าวมาคาดว่าภายใน 3-5 ปีขา้งหน้าหลงัจากการปฏริปูอุตสาหกรรมโทรทศัน์แลว้นัน้จะท าใหก้าร
แข่งขนัในกลุ่มของสื่อโฆษณาโทรทศัน์สูงขึน้เน่ืองจากผู้ซื้อสื่อมีทางเลอืกเพิม่มากขึน้ โดยปจัจยัความส าเรจ็ของสื่อ
โฆษณาโทรทศัน์ขึน้อยู่กบัคุณภาพของเน้ือหารายการทีใ่ชด้งึดูดผูช้มให้เขา้มาชมรายการ ซึง่จ านวนของผูช้มรายการ
เป็นตวัแปรส าคญัที่จะท าให้สามารถขายโฆษณาในช่วงเวลานัน้ๆ ได ้อย่างไรกด็ใีนภาพรวมแลว้สื่อโฆษณาโทรทศัน์
น่าจะยงัมสีว่นแบ่งการตลาดอยู่ในระดบัเดมิเพยีงแต่จะมจี านวนผูเ้ล่นในตลาดเพิม่ขึน้  

 จากแนวโน้มของการบรโิภคสื่อทีเ่ปลีย่นไปดงัทีก่ล่าวมา วจีไีอเชื่อมัน่ว่าเครอืข่ายสือ่โฆษณาของวจีไีอมคีวาม
ไดเ้ปรยีบมากกว่าคู่แข่งรายอื่นจากการเป็นเครอืข่ายสื่อโฆษณาทีท่นัสมยัและแทรกตวัไปกบัการด าเนินชวีติประจ าวนั
ของผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนัทีส่ว่นใหญ่ใชเ้วลาอยู่นอกบา้น อกีทัง้ผูล้งโฆษณายงัสามารถเลอืกกลุ่มเป้าหมายไดท้ัง้ในเชงิ
ภูมศิาสตรแ์ละประชากรศาสตรซ์ึ่งจากผลส ารวจของวจีไีอพบว่าเหตุผลทีเ่จา้ของสนิคา้และเอเจนซีเ่ลอืกใชส้ื่อโฆษณา
ของวจีไีอ เน่ืองจากสือ่โฆษณาของวจีไีอสามารถเตมิเตม็ความตอ้งการในดา้นการสง่เสรมิภาพพจน์ทีท่นัสมยั ยกระดบั
ภาพลกัษณ์สนิคา้และสรา้งความโด่ดเด่นใหต้ราสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีสื่อมคีวามถีใ่นการออกอากาศเพยีงพอทีจ่ะตอกย ้า
ผูช้มสือ่และสรา้งความภกัดใีนตวัสนิคา้ อกีทัง้มศีกัยภาพในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดด้ ี 

สื่อโฆษณาของวจีไีอ นับเป็นสื่อที่สามารถเขา้ถงึเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถถ่ายทอด
สรรพคุณของสนิคา้และบรกิารไปยงัผูใ้ชส้ื่อ ซึง่สมัพนัธก์บัวสิยัทศัน์ของวจีไีอ ในการเป็นผูน้ าในเครอืข่ายสื่อโฆษณาที่
กลมกลนืไปกบัการด ารงชวีติ วจีไีอไดม้กีารพฒันาและขยายรปูแบบสือ่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้สือ่ดจิทิลัที่
เพิม่มากขึน้  

โปรดพิจารณาขอ้มูลการวเิคราะห์อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน และสื่อโฆษณาในอาคาร
ส านกังานและอื่นๆ ไดใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2558/59 (แบบ 56-1) ของวจีไีอ  

2.2.3  กลุม่ลูกค้ำเป้ำหมำย 

ผลติภณัฑส์ือ่โฆษณาของวจีไีอสามารถเขา้ถงึและครอบคลุมกลุ่มผูช้มทุกประเภท ทัง้ในกรุงเทพฯ และจงัหวดั
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยลูกคา้ที่ซือ้สื่อโฆษณาส่วนใหญ่ มวีตัถุประสงคใ์นการใชส้ื่อเพื่อส่งเสรมิการตลาดและการขาย 
สร้างการรบัรู้แบรนด์สนิค้า (Brand Awareness) และประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์เพื่อสรา้งความต้องการในการบรโิภค 
รวมทัง้การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร ซึง่กลุ่มลกูคา้เหล่าน้ีจะเป็นบรษิทัหรอืองคก์รขนาดใหญ่ทีม่ศีกัยภาพในการ
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง  
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 ลกัษณะลูกค้ำ 

ลูกคา้ของวจีไีอสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทหลกั คอื ลูกค้าประเภทเอเจนซี ่และลูกค้าที่เป็นเจา้ของสนิค้า
และบรกิาร เช่น บรษิทัเอกชนหน่วยงานรฐัเป็นตน้ วจีไีอมสีดัสว่นลกูคา้ทีเ่ป็นเอเจนซี ่และลกูคา้ทีเ่ป็นเจา้ของสนิคา้และ
บรกิารอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 77.40 และรอ้ยละ 22.60 ตามล าดบั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559) โดยวจีไีอเลง็เหน็ว่า
การขายสื่อโฆษณาผ่านเอเจนซีน่ัน้มปีระสทิธผิลมากกว่า เนื่องจากเอเจนซีม่ลีกูคา้ทีเ่ป็นเจา้ของสนิคา้และบรกิารจ านวน
หลายราย จงึมคีวามคล่องตวัในการสลบัสบัเปลีย่นแผนการใช้งบโฆษณาหรอืปรบัเปลีย่นงวดเวลาใชส้ื่อโฆษณาของ  
วจีไีอท าใหว้จีไีอไม่ไดร้บัผลกระทบเมื่อเจา้ของสนิคา้และบรกิารบางรายมกีารเปลีย่นแปลงแผนการลงโฆษณา 

 สดัส่วนลูกค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อรำยได้รวม ในช่วงปี 2557 – 2559 สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 

 งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สดัสว่นรายไดล้กูคา้ 10 รายแรกต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 72.51 72.06 74.72 

ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา กลุ่มวจีไีอไม่มสีดัสว่นการขายใหแ้ก่ลูกคา้รายใดรายหนึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ 28 
ของรายไดร้วมในปีนัน้ ๆ 

2.2.2.5 กลยุทธก์ำรแข่งขนั 

เป้าหมายของวจีไีอคอื การคงความเป็นผูน้ าในธุรกจิเครอืข่ายสือ่โฆษณาทีค่รอบคลุมรูปแบบการด าเนินชวีติ
สมยัใหม่ในประเทศไทยและภาคพืน้เอเชยี โดยเน้นการเชื่อมต่อผูบ้รโิภคกบัเจา้ของสนิคา้และบรกิารใหใ้กลช้ดิกนัมาก
ขึน้ ในการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายน้ี วจีไีอจงึมุ่งมัน่ด าเนินการตามกลยุทธด์งัต่อไปน้ี 

 สร้ำงควำมแข็งแกร่งในควำมเป็นผู้น ำส่ือโฆษณำ Lifestyle Media ด้วยกำรขยำยเครือข่ำยพื้นท่ี
โฆษณำทัง้กำรลงทุนโดยตรง โดยผำ่นพนัธมิตรทำงธรุกิจ และโดยกำรควบรวมกิจกำรเพื่อกำรเติบโต
แบบยัง่ยืนในระยะยำว 

นอกจากการสรรหาพื้นที่สื่อโฆษณาเพิม่เติมในพื้นที่ที่วจีไีอครอบครองอยู่แลว้ วจีไีอยงัเน้นการขยายธุรกจิ
โดยการกระจายการลงทุนไปในสือ่โฆษณาอื่นทีม่คีวามเกีย่วพนักบัเครอืขา่ยพืน้ทีส่ ื่อโฆษณาเดมิทีว่ีจไีอมอียู่ในปจัจุบนั 
เพื่อที่วจีไีอจะได้รบัประโยชน์จากความเกื้อหนุนกนัของธุรกจิ (Synergy) เป็นการใชจุ้ดแขง็ของสื่อโฆษณาของวจีไีอ
ช่วยขยายผลใหก้บัเครอืข่ายสื่อโฆษณาใหม่โดยใชว้ธิสีรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Alliance) โดยในปีทีผ่่านมา  
วจีไีอไดล้งทุนในบรษิทั แอโร มเีดยี กรุ๊ป เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 และการเขา้ซือ้หุน้ MACO เพิม่เตมิรอ้ยละ 12.46 จาก
กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ  

 บริหำรจดักำรส่ือโฆษณำท่ีมีอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดโดยกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ส่ือโฆษณำ
ทัง้แบบแพค็เกจเด่ียว (Package) และแพค็เกจรวม (Bundle) 

สื่อโฆษณาแบบแพ็คเกจเดี่ยวจะครอบคลุมสื่อโฆษณาในระบบเดียว เช่น แพ็คเกจสื่อโฆษณาในระบบ
รถไฟฟ้าบทีเีอสจะเป็นสื่อโฆษณาในต าแหน่งเดยีวกนัในสถานีรถไฟฟ้า 20 สถานี หรอืแพค็เกจสื่อโฆษณาในอาคาร
ส านักงานจะเป็นสื่อโฆษณาดจิทิลัที่แสดงผลในทุกอาคารภายใต้การบรหิารจดัการของวีจไีอ (ปจัจุบนัม ี135 อาคาร) 
จากกลยุทธด์งักล่าวท าใหว้จีไีอสามารถบรหิารจดัการเครอืขา่ยพืน้ทีส่ ือ่โฆษณาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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การน าเสนอผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาแบบเป็นแพ็คเกจรวม เป็นการจดัชุดสื่อโฆษณาจากเครือข่ายที่วจีีไอมี
ทัง้หมดมาผสมผสานกนั เช่น การเสนอแพ็คเกจรวมสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สื่อภายใน/นอกรถไฟฟ้า 
บทีเีอส สื่อภายในลฟิต์โดยสารในอาคารส านักงานไวด้ว้ยกนั โดยผูซ้ือ้สื่อโฆษณาสามารถเลอืกไดต้ามความเหมาะสม
ของแผนการประชาสมัพนัธแ์ละงบประมาณของตน  

 กำรบริหำรงำนลูกค้ำสมัพนัธ์ (Effective CRM System) เพื่อรกัษำฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนไปสู่
ลูกค้ำกลุ่มใหม่ 

วจีไีอใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ ซึง่หมายถงึความคาดหวงัต่อคุณภาพการตดิตัง้ชิน้งานโฆษณา และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบการบรกิาร
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการตลาดและกจิกรรมสง่เสรมิการขายทีล่กูคา้ก าหนด  

 ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของนวตักรรมเทคโนโลยีทัง้ทำงด้ำนส่ือโฆษณำ ด้ำนกำรจดักำร และด้ำน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อสรำ้งสรรคส่ื์อท่ีมีควำมน่ำสนใจ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน 

 วจีไีอด าเนินการวจิยัตลาดและพฒันาผลติภณัฑข์องวจีไีออย่างต่อเนื่อง ดว้ยความมุ่งมัน่สรรหาพืน้ทีโ่ฆษณาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บรโิภค เพื่อให้ฐานเครอืข่ายของวจีไีอแขง็แกร่งและสามารถ
รองรบัการขยายตวัที่ต่อเนื่องในอนาคต โดยขณะนี้จะมุ่งแสวงหาการเติบโตจากธุรกจิใหม่ ๆ เช่น สื่ อดจิทิลั และสื่อ
ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้สือ่ในยุคดจิทิลัทีเ่พิม่มากขึน้ 

2.2.4   กำรจดัหำผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

2.2.4.1  กำรจดัหำสถำนท่ีติดตัง้ส่ือโฆษณำ 

วจีไีอจดัหาพืน้ทีต่ดิตัง้สือ่โฆษณาโดยเขา้เจรจากบัเจา้ของพืน้ที ่เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินการบรหิารจดัการพืน้ที่
โฆษณา ทัง้นี้ วจีไีอมุ่งเน้นการเป็นผู้ได้รบัสทิธแิต่เพียงผู้เดียวในการบรหิารจดัการพื้นที่โฆษณา โดยพื้นที่โฆษณา
ภายใตก้ารบรหิารจดัการมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  

 พืน้ท่ีในระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส 

 วจีไีอไดร้บัสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการบรหิารสือ่โฆษณาและพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส จ านวน 
30 สถานี จากบทีเีอสซ ีโดยไดร้บัสทิธถิงึเดอืนธนัวาคม 2572 ซึง่เป็นเวลาเดยีวกบัเวลาสิน้สุดสมัปทานของบทีเีอสซ ี
และหากบทีเีอสซมีสีทิธกิารต่ออายุสมัปทานการเดนิรถไฟฟ้าบทีเีอสกบั กทม. วจีไีอจะมสีทิธใินการต่อสญัญาใหส้ทิธิ
บรหิารจดัการดา้นการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสกบับทีเีอสซก่ีอนบุคคลอื่น (First Right to Extend) ดว้ยจ านวนปี
เท่ากบัทีบ่ทีเีอสซ ีต่อสญัญากบั กทม.  

 พืน้ท่ีบนรถโดยสำรด่วนพิเศษ BRT 

 วจีีไอได้รบัสทิธิจากบีทีเอสซีในการบรหิารจดัการพื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารด่วนพิ เศษ BRT โดยอตัรา
ค่าตอบแทนการให้สทิธเิป็นไปตามอตัราที่ตกลงกนั ทัง้นี้ พื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารด่วนพิเศษ  BRT ประกอบด้วย 
พืน้ที่โฆษณาดา้นนอกตวัรถ ด้านในตวัรถ บรเิวณหลงัเบาะรถ บรเิวณทางขึน้ลง บรเิวณใต้ช่องแอร ์บรเิวณประตูเขา้
ออกผูโ้ดยสาร กระจกในตวัรถ และจอ LCD ในรถ  
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 พืน้ท่ีในระบบรถโดยสำรส ำหรบันิสิตจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

 วจีไีอเช่าสื่อโฆษณาในโครงการเดนิรถโดยสารส าหรบันิสติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่เสน้ทางเดนิรถรบัส่ง
นิสติดงักล่าวมทีัง้ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและครอบคลุมถงึบางสว่นของบรเิวณศนูยก์ารคา้สยามสแควร ์ซึ่งสื่อ
โฆษณาภายใต้สญัญาเช่าโฆษณาดงักล่าว ไดแ้ก่ สื่อโฆษณา ณ ป้ายรอรถ สือ่โฆษณาภายในและภายนอกตวัรถ และ
จอ LCD ในรถโดยสาร  

 พืน้ท่ีส่ือโฆษณำท่ีติดตัง้อยู่ตำมท้องถนน (Street Furniture) 

 วจีีไอได้รบัการแต่งตัง้เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาที่ติดตัง้อยู่ตามท้องถนน (Street Furniture) จากบรษิัท 
มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์จ ากดั  ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ MACO เป็นระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี้ เป็นผลจากการลงทุนใน MACO 
ดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการขยาย และเพิม่ขนาดพื้นที่โฆษณาของวจีไีอ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดและลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทีม่ากขึน้ และ เป็นการเพิม่ Synergy ทางดา้นการขายของวจีไีอ ซึง่จะ
ช่วยเพิม่โอกาสในการขายพืน้ทีโ่ฆษณาของวจีไีอ มากยิง่ขึน้ รวมทัง้ยงัเป็นการบรหิารตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
ในระยะยาว 

 พืน้ท่ีในอำคำรส ำนักงำน 

วีจีไอท าสญัญาติดตัง้และบริหารจอดิจิทัลกับอาคารส านักงานแต่ละแห่ง ซึ่งสญัญาส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี โดยวจีไีอไดร้บัสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในช่วงระยะเวลาตามสญัญา โดยหา้มบุคคลอื่นท าสื่อโฆษณารปูแบบ
อื่นใดภายในลฟิต ์พืน้ทีร่อคอยลฟิต ์หรอืหอ้งโถง (Lobby) ของอาคารในระยะ 20-30 เมตร จากพืน้ทีร่อคอยลฟิต ์ 

 พืน้ท่ีในคอนโดมิเนียม 

วจีไีอไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายสื่อโฆษณาแต่เพยีงผูเ้ดยีว ส าหรบัสื่อโฆษณาประเภทจอดจิทิลัซึง่ตดิตัง้ใน
ลฟิตโ์ดยสารในทีพ่กัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม จากหา้งหุน้สว่นจ ากดั อารท์สิตา้ มเีดยี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวจีไีอ
รบัผดิชอบในส่วนการตลาดและการขายสื่อโฆษณาบนจอดจิทิลั ซึง่ปจัจุบนัติดตัง้แลว้ 78 โครงการ 219 อาคาร รวม
ทัง้สิน้ 549 จอ  

 พืน้ท่ีจอดิจิทลัในต่ำงจงัหวดั 

วจีไีอไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายสือ่โฆษณาประเภทจอดจิทิลั ตามจุดส าคญัในหวัเมอืงส าคญัตามต่างจงัหวดั
จากบรษิทั ไมดาส โกลบอล มเีดยี จ ากดั และบรษิทั โคแมส จ ากดั โดยวจีไีอรบัผดิชอบในส่วนการตลาดและการขาย
สือ่โฆษณาบนจอดจิทิลั 

2.2.4.2   กำรผลิตงำนโฆษณำ 

การผลติงานโฆษณาของสือ่แต่ละประเภทมลีกัษณะ ดงันี้ 

 ส่ือมลัติมีเดีย  

 การผลติงานโฆษณาส าหรบัสื่อมลัตมิเีดยีนัน้ โดยส่วนใหญ่เจ้าของสนิคา้และบรกิารจะเป็นผู้ส่งไฟลข์องงาน
โฆษณาในรปูแบบดจิทิลัมาใหว้จีไีอ อย่างไรกด็ ีวจีไีอสามารถใหบ้รกิารออกแบบงานโฆษณาร่วมกบัเจา้ของสนิคา้และ
บรกิารได ้โดยผลติงานออกมาในรปูแบบของกราฟฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหวได ้
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 ส่ือภำพน่ิง  

วจีไีอจะเป็นผู้รบัแบบงานโฆษณา (Artwork) จากเจ้าของสนิค้า เพื่อน าไปด าเนินการผลติและติดตัง้ให้แล้ว
เสรจ็ หากเจา้ของสนิคา้ไม่มแีบบงานโฆษณา วจีไีอสามารถใหบ้รกิารออกแบบสือ่โฆษณาร่วมกบัเจา้ของสนิคา้ได ้และ
หลงัจากตวัแบบโฆษณาเรยีบรอ้ยแลว้ วจีไีอจะจา้งใหบ้รษิทัสิง่พมิพ ์(Printing Suppliers) ทีเ่ป็นคู่คา้หลกัทีว่จีไีอวางใจ
ในผลงาน ด าเนินการผลติใหภ้ายใต้ระบบควบคุมคุณภาพของวจีไีอเพื่อใหต้รงตามแบบทีลู่กคา้ต้องการ และตรงตาม
มาตรฐานของจุดตดิตัง้ต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น Train Body Wrap Media เป็นสือ่ทีม่ขีนาดใหญ่ทีห่่อหุม้บนตวัรถไฟฟ้า การ
ผลิตจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสติกเกอร์ สแีละกระบวนการพิมพ์ อีกทัง้การติดตัง้ต้องได้มาตรฐาน มคีวาม
สวยงาม คงทน และเมื่อลอกออกตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายและการหลุดลอกของสขีองขบวนรถไฟฟ้า เป็นตน้ 

2.2.4.3  กำรจดัหำอปุกรณ์ ซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณ์ควบคมุกำรบริหำรส่ือมลัติมีเดีย 

 ส่ือมลัติมีเดียในระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส 

วจีไีอไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาในการออกแบบ จดัหาอุปกรณ์ ตดิตัง้ รวมถงึจดัหาซอฟต์แวรค์วบคุมระบบ โดยท า
เป็นสญัญาจา้งเหมาแบบเบด็เสรจ็ (Turnkey) ซึง่ระบบดงักล่าวเป็นระบบควบคุมบรหิารสือ่โฆษณามลัตมิเีดยีทีส่ามารถ
ตรวจสอบและควบคุมสถานะของเครื่องเล่นและการท างานของจอภาพจากส่วนกลาง (Central Control) ในการ
ปรบัเปลี่ยนสญัญาณภาพ ปรบัระดบัเสยีง เปิด-ปิดสญัญาณได้ตลอดเวลา (Real-Time Monitor) โดยการส่งค าสัง่
ควบคุมผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไปยงัสือ่มลัตมิเีดยีในทีต่่างๆ  

 ส่ือมลัติมีเดียในอำคำรส ำนักงำน 

 ส าหรบัระบบควบคุมบรหิารสือ่โฆษณามลัตมิเีดยีในอาคารส านักงานนัน้ วจีไีอใชซ้อฟต์แวรท์ีส่ามารถควบคุม
สถานะการท างานของสื่อโฆษณาผ่านระบบออนไลน์จากส านักงานใหญ่ได้ ซึ่งในกรณีระบบควบคุมส่วนกลางที่
ส านักงานใหญ่เกดิปญัหา วจีไีอยงัสามารถควบคุมระบบการส่งสญัญาณผ่านระบบควบคุมจากอาคารส านกังานอื่นใดที่
มสีือ่โฆษณาของวจีไีอตติตัง้อยู่กไ็ด ้

2.2.5     กำรวิเครำะหอ์ตุสำหกรรมส่ือโฆษณำในระบบขนส่งมวลชนและส่ือในอำคำรส ำนักงำน 

       2.2.5.1   อตุสำหกรรมส่ือโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) 

การใช้จ่ายสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนในปี 2558/59 มมีูลค่ารวม 4,672 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 728 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.5 จากปีก่อน โดยการเพิม่ขึน้ส่วนหนึ่งมาจากสื่อโฆษณาในภาคการบนิทีไ่ดร้บัประโยชน์จาก
การเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วและขดีความสามารถของเทีย่วบนิทีร่องรบัผูโ้ดยสารไดม้ากขึน้ โดยสว่นแบ่งตลาดเพิม่ขึน้
จากรอ้ยละ 3.3 ในปี 2557/58 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 3.9 ในปี 2558/59 สะท้อนใหเ้หน็ถงึความต้องการใชจ้่ายสื่อโฆษณาใน
ภาคระบบขนสง่มวลชนทีเ่พิม่ขึน้ แมว้่าภาพรวมของการใชจ้่ายในอุตสาหกรรมโดยรวมยงัคงชะลอตวั 

 แนวโน้ม 

o รปูแบบกำรเดินทำงท่ีเปล่ียนไปผลกัดนัต่อกำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยของส่ือโฆษณำในระบบ
ขนส่งมวลชน 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาอย่างเห็นได้ชัดอัน
เน่ืองมาจากการด าเนินชวีติของคนในปจัจุบนัที่เปลี่ยนไป วธิกีารเดนิทางของคนในกรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนไปใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าระบบขนสง่มวลชนเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถก าหนดระยะเวลาการเดนิทางไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เอ
เจนซีแ่ละกลุ่มเจา้ของสนิคา้และบรกิารต่างตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงส าคญัดงักล่าวจงึท าใหม้กีารจดัสรรงบประมาณ
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ไปยงัสือ่โฆษณาทีส่ามารถตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคได้ สะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากการใชจ้่ายของสือ่โฆษณาในระบบขนสง่มวลชน
ทีเ่พิม่ขึน้จาก 732 ล้านบาท ในปี 2548/49 เป็น 4,672 ลา้นบาท ในปี 2558/59 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 
20.4 ซึ่งส่วนหน่ึงถูกผลกัดนัโดยการเติบโตของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าโดยเพิ่มขึน้จาก 189 ล้านเที่ยวคน ในปี 
2548/49 เป็น 339 ลา้นเทีย่วคน ในปี 2558/59 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 6.0 ความสมัพนัธท์ีไ่ปในทศิทาง
เดยีวกนันี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่ามจีดัสรรงบประมาณไปยงัสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่เพิม่มากขึน้เนื่องจากรูปแบบ
การเดนิทางทีเ่ปลีย่นไปในปจัจุบนั 

ข้อมูล 1: จ ำนวนผูโ้ดยสำรบนระบบรถไฟฟ้ำและกำรใช้จำ่ยของส่ือโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน 

 
แหล่งขอ้มลู บรษิทั เดอะ นีลเสน็ คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
*ผูโ้ดยสารในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส (รวมส่วนต่อขยาย) และรถไฟใตด้นิเอม็อารท์ ีโดยมปีีบญัชเีริม่ตน้ 1 เมษายน และ 1 มกราคม ตามล าดบั 

o กำรขยำยตวัของโครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ำและโอกำสในส่ือโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน 

จากขอ้มูลของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ไดท้ าการศกึษาและคาดว่า 
จากการขยายตวัของระบบรถไฟฟ้าจะท าใหอุ้ปสงคก์ารเดนิทางในระบบรถไฟฟ้าเพิม่ขึน้ และจะส่งผลใหส้ว่นแบ่งตลาด
ของระบบรถไฟฟ้าค่อยๆเพิม่ขึน้มาทดแทนส่วนแบ่งการตลาดของรถโดยสารประจ าทางในปจัจุบนัและปี 2575 ส่วน
แบ่งการตลาดของการเดนิทางโดยรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯมโีครงการทีจ่ะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.4 ในปี 2556 เป็นรอ้ยละ 
23.8 ในปี 2580 ทัง้นี้ จากการเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าตามการขยายตวัของโครงขา่ยระบบ และการเป็นสือ่
ทีม่โีอกาสเขา้ถงึผูช้ม ตลอดจนสามารถย ้าเตอืนการรบัรูม้ากกว่าสือ่อื่นๆเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายนัน้มกัสญัจรในเสน้ทาง
เดมิเป็นประจ า ส่งผลใหม้กีารคาดการณ์ว่าแนวโน้มสือ่โฆษณาในระบบขนสง่มวลชนนัน้จะยงัคงเตบิโตไปอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต  
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ข้อมูล 2: ส่วนแบ่งกำรตลำดของระบบรถไฟฟ้ำในพืน้ท่ีกรงุเทพมหำนคร (คำดกำรณ์ปี 2560 – 2580) 

 
แหล่งขอ้มูล โครงการศกึษาพฒันาระบบรากฐานขอ้มูล ขอ้สนเทศ และแบบจ าลองเพื่อบูรณาการพฒันาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รปูแบบและระบบโลจสิตกิส ์(TDML II)   
*ขอ้มลูจรงิ 

  ณ ปจัจุบนั ความยาวของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปรมิณฑลอยู่ที ่84.8 กโิลเมตร (ซึง่รวมถงึ
ระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส รถไฟฟ้าใตด้นิ และรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิค)์ ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีโ่ดยรอบเมอืงหลวง คดิเป็น
อตัราความยาวของระบบรถไฟฟ้าเพยีง 8.2 กโิลเมตรต่อประชากรลา้นคนในกรุงเทพฯ ซึง่นับเป็นอตัราทีน้่อยมากเมื่อ
เทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้อื่นๆ ทัง้นี้ภาครฐัได้ตระหนักถึงปญัหาดงักล่าวและไดผ้ลกัดนัโครงสรา้งพื้นฐานใหเ้ป็น
วาระแห่งชาต ิโดยมกีารอนุมตัแิผนแมบ่ทระบบขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล (M-MAP ปี 2553 - 
2572) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) เพื่อเร่งรดัการพฒันาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพื่อใหม้คีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี สนข. ไดต้ัง้เป้าหมายทีจ่ะขยายเสน้ทางออกไปอกี 12 
เสน้ทาง คดิเป็นระยะทางรวมทัง้สิน้ 508 กโิลเมตรในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ภายในปี 2572 การขยายโครงขา่ย
ระบบรถไฟฟ้าอยา่งเช่นระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส รถไฟฟ้าใตด้นิ และรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิค ์คาดว่าจะสามารถสง่ผล
ใหไ้ดร้บัประโยชน์ซึง่กนัและกนัจากการทีแ่ต่ละเสน้ทางสามารถอ านวยความสะดวกในการใชบ้รกิารงานระบบโครงขา่ย
รถไฟฟ้าโดยไม่ตอ้งเปลีย่นไปใชง้านระบบขนส่งมวลชนอื่น ซึง่จะท าใหจ้ านวนผูโ้ดยสารหนัมาใชง้านรถไฟฟ้าเพิม่มาก
ขึ้น และจะช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสส าหรบัสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่จะได้ประโยชน์จากการขยาย
โครงขา่ยระบบระบบรถไฟฟ้าน้ีอกีดว้ย 

 ภำวะกำรแข่งขนั 

 สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน คือ รูปแบบของสื่อโฆษณาที่ติดตัง้ทัง้ภายในหรือบนระบบขนส่ ง
สาธารณะ รวมถึงพื้นที่บรเิวณโดยรอบของระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ประกอบธุรกจิสื่อโฆษณาในตลาดสื่อโฆษณาใน
ระบบขนสง่มวลชนในประเทศไทยนัน้ไดถู้กแบ่งไปตามรปูแบบการคมนาคมต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น สือ่โฆษณาบนระบบ
รถไฟฟ้าบทีเีอสด าเนินการโดยวจีไีอแต่เพยีงผูเ้ดยีว สือ่โฆษณาบนรถโดยสารประจ าทางด าเนินการหลกัโดยบรษิทั แพ
ลน บ ีมเีดยี จ ากดั และสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าใต้ดนิด าเนินการหลกัโดยบรษิทัแบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั ทัง้นี้ 
เสน้ทางรถไฟฟ้าบทีเีอสตัง้อยู่บนพืน้ทีศู่นยก์ลางเศรษฐกจิของกรุงเทพฯ ศนูยก์ลางทางการคา้และทีอ่ยู่อาศยั ท าให้วจี
ไอไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัจากการมทีีต่ัง้บนพืน้ทีจุ่ดส าคญั ตลอดจนการมจี านวนผูช้มโฆษณามากขึน้จากการเพิม่ขึน้
ของจ านวนผูโ้ดยสาร และจากการมสีือ่โฆษณาทีม่ปีระสทิธภิาพสงูจากการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
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2.2.5.2   ส่ือโฆษณำในอำคำรส ำนักงำนและอ่ืนๆ 

 ภำพรวมของส่ือโฆษณำในอำคำรส ำนักงำนในกรงุเทพฯ 

 ในปี 2558 พืน้ทีอ่าคารส านักงานในกรุงเทพฯ มทีัง้สิน้ประมาณ 8.5 ลา้นตารางเมตร โดยมคีวามตอ้งการ
เช่าพืน้ทีใ่นอาคารส านักงานอยู่ในระดบัสงู สะทอ้นใหเ้หน็จากอตัราการใชพ้ืน้ทีท่ีม่ากถงึรอ้ยละ 91.4 และคาดการณ์ว่า
จะมพีื้นที่ของส านักงานใหม่อกีกว่า 318,000 ตารางเมตรที่จะสรา้งเสรจ็ภายในปี 2559 และ 2561 โดยสื่อโฆษณาใน
อาคารส านักงานถอืเป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณานอกบา้น และยงัเป็นหนึ่งในสายธุรกจิของวจีไีอ สื่อโฆษณาในอาคาร
ส านักงานนัน้ครอบคลุมจอดจิทิลัซึง่ตดิตัง้ในลฟิต ์และบรเิวณอื่นๆ ภายในอาคารส านกังาน เช่น บรเิวณลอ็บบี ้เป็นต้น 
ทัง้นี้ สือ่โฆษณาทีต่ดิตัง้ภายในลฟิต์นัน้จดัว่าเป็นสือ่ทีจ่ะไดร้บัความสนใจ จากการตดิตัง้อยู่ในพืน้ทีจ่ ากดั ยิง่ไปกว่านัน้ 
สือ่โฆษณาจะถูกน าเสนออยู่ตลอดเวลาในระหว่างโดยสารอยู่ในลฟิต์ จงึท าใหผู้โ้ดยสารหนัมาสนใจรบัชมโฆษณาอย่าง
มาก สือ่โฆษณาในลฟิตภ์ายในอาคารส านักงานนับว่าเป็นสื่อทีป่ระสบความส าเรจ็เนื่องจากอยู่ในบรเิวณทีม่กีารสญัจร
เป็นประจ า ท าใหม้กีารรบัชมของผูโ้ดยสารจ านวนมาก 

 ภำพรวมของส่ือโฆษณำอ่ืนๆ  

 นอกเหนือจากการด าเนินธุรกจิในการเป็นผูใ้หบ้รกิารสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส และสื่อโฆษณา
ในอาคารส านักงานแลว้ วจีไีอยงัด าเนินธุรกจิอื่นทีเ่ป็นการสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ โดยวจีไีอยงัคงมองหาโอกาสการขยาย
ธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต โดยเมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2559 วีจีไอได้
ประกาศความตัง้ใจที่จะมุ่งสู่การสร้าง “เครอืข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทัว่ประเทศ” และได้ก้าวเข้าสู่
เป้าหมายแรกโดยการประกาศขอ้ตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 12.46 ใน MACO จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิ ทัง้นี้ 
MACO เป็นบรษิทัทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็และมป้ีายโฆษณาภายใตก้ารบรหิารจ านวนมาก โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2559 มป้ีายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) จ านวน 658 ป้าย และป้ายโฆษณาบนทอ้งถนน (Street Furniture) จ านวน 
678 ป้าย ทัง้น้ี การซื้อหุ้น MACO จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดมินี้ ได้ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้วเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2559 
สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของวจีไีอใน MACO เท่ากบัรอ้ยละ 37.42 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดใน MACO วจีไีอ
จงึมหีน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหุ้นทัง้หมดใน MACO ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากจิการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยขณะนี้ วจีไีออยู่ระหว่างการท าค าเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดใน MACO ซึง่คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่
2 ของรอบปีบญัช ี2559/60 

 อน่ึง หลงัการซือ้ขายหุน้กบักลุ่มผูถ้อืหุน้รายเดมิ วจีไีอจะสามารถควบคุมคณะกรรมการบรษิทัไดท้ัง้หมด 
และมสีมาชกิในคณะกรรมการบรหิารเกนิกว่าร้อยละ 80 ท าให้สามารถควบรวมงบการเงนิของ MACO เขา้มายงังบ
การเงนิของวจีไีอได้โดยอตัโนมตัิ โดยไม่ต้องรอผลของการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยใ์น MACO ส่วนทีเ่หลอื จากการ
ควบรวบงบการเงนิของ MACO เขา้มานัน้ วจีไีอคาดว่าจะท าใหร้ายได้ทีม่าจากสื่อโฆษณาภายนอกบา้นเพิม่ขึน้อย่างมี
นยัส าคญั 

 นอกเหนือจากนี้  ในปีที่ผ่านมา วจีไีอได้ขยายฐานธุรกจิไปยงัสื่อโฆษณาในสนามบนิ ผ่านการลงทุนใน
สดัส่วนรอ้ยละ 20 ในบรษิัท แอโร มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (“AERO”) ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารสื่อโฆษณาในสนามบนิทัง้หมด 13 
สนามบนิ (ซึ่งรวมถึงสนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบินดอนเมอืง ตลอดจนสนามบนิหลกัอื่นๆ ในประเทศไทย) โดยในปี 
2558/59 AERO ไดร้บัสทิธใินการตดิตัง้และบรหิารจดัการจอดจิทิลัเพิม่เตมิอกีจ านวน 310 จอ บรเิวณทางขึน้เครื่องบนิ
ในสนามบนิสวุรรณภูม ิซึง่เมื่อรวมกบัจอดจิทิลัทีม่อียูเ่ดมิจ านวน 32 จอ ท าใหม้จีอดจิทิลัภายใตก้ารบรหิารจดัการทัง้สิน้ 
342 จอ อกีทัง้ AERO ยงัได้รบัสทิธใินการบรหิารจดัการสื่อโฆษณาบรเิวณสะพานเทยีบเครื่องบนิทัง้สิน้ 57 สะพาน 
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และยงัเป็นตวัแทนขายสือ่โฆษณาบนเครื่องบนิ 19 ล าของสายการบนิไลออน แอร ์โดยวจีไีอมสีทิธทิีจ่ะเพิม่สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน AERO ไดถ้งึรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ AERO 

 ภำวะกำรแข่งขนั 

 ปจัจยัความส าเรจ็ที่ส าคัญของเครือข่ายโฆษณาอยู่ที่ขนาดของเครือข่ายและจ านวนผู้ชม นอกจากนี้ 
ผูป้ระกอบการสื่อจะต้องสามารถรวบรวมอาคารเขา้มาอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการใหม้ากทีสุ่ด ซึง่ท าใหต้้องเจรจากบั
เจา้ของอาคารหลายราย ปจัจยัต่างๆ เหล่านี้จะสามารถป้องกนัคู่แขง่ไม่ใหเ้ขา้มาสูธุ่รกจิสื่อโฆษณาในอาคารส านกังาน
ทีว่จีไีอบรหิารจดัการอยู่ 

 วจีไีอเป็นผูน้ าในด้านธุรกจิสื่อโฆษณาในอาคารส านักงานแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยมสี่วนแบ่งตลาดถึงรอ้ยละ  
63 ของอาคารส านักงาน (สดัส่วนอื่นมาจากเจ้าของอาคารที่บริหารด้วยตนเอง) จากเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กล่าวมานัน้ 
ตลอดจนผลประโยชน์ทางธุรกจิจากการมเีครอืข่ายขนาดใหญ่และการมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเอเจนซี ่ท าให้วจีไีอมคีวาม
มัน่ใจทีจ่ะสามารถคงความเป็นผูน้ าในดา้นธุรกจิสือ่โฆษณาในอาคารส านกังานไปไดใ้นระยะยาว 

 นอกจากนี้ วจีไอได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายสื่อโฆษณาแต่เพยีงผู้เดยีว ส าหรบัสื่อโฆษณาประเภทจอ
ดจิทิลัซึ่งติดตัง้ในลฟิต์โดยสารในที่พกัอาศยัประเภทคอนโดมเินียม จ านวน 219 อาคาร จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาร์
ทสิต้า มเีดยี ส่งผลใหว้จีไอมเีครอืข่ายในการใหบ้รกิารดา้นสื่อโฆษณาในอาคารส านักงานและอาคารทีพ่กัอาศยัทีใ่หญ่
ทีส่ดุในประเทศ ครอบคลุมอาคารทัง้สิน้ 354 อาคาร และมจีอดจิทิลัมากถงึ 1,640 จอภาพ 
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2.3   ธรุกิจเงินอิเลก็ทรอนิกส ์(e-money) 
2.3.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

บเีอสเอสถอืหุน้โดยบทีเีอสซใีนสดัส่วนรอ้ยละ 90 และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 10  
โดยด าเนินกจิการภายใตใ้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละหนงัสอือนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-money) และพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการช าระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั โดย
บีเอสเอสได้เปิดตัวบัตรเงนิอิเลก็ทรอนิกส์อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2555 ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า 
“rabbit” หรอื “แรบบทิ” ธุรกจิหลกัของบเีอสเอส คอื ให้บรกิารระบบการใชจ้่ายในระดบัย่อยแบบ e-payment ส าหรบั
ระบบขนส่งมวลชน ธุรกจิคา้ปลกี ตลอดจนธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว โดยมเีป้าหมายหลกั คอื ท าใหช้วีติประจ าวนั
ของคนเมอืงเปลีย่นแปลงไป เพิม่ความสะดวกสบาย ง่าย และสนุกสนานมากขึน้ เหมอืนดงัวสิยัทศัน์ของบเีอสเอสทีว่่า 
“เพื่อน าพากรุงเทพฯ สูส่งัคมไรเ้งนิสด โดยการมอบบรกิารการใชจ้่ายในระดบัย่อยแบบ e-payment ทีส่ะดวก ปลอดภยั 
และมมีลูค่าเพิม่ เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหก้บัทัง้ระบบขนส่งมวลชน ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิบรกิารและการท่องเทีย่ว ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป” 

เป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจของบีเอสเอสนัน้ สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ทีต่อ้งการขบัเคลื่อนประเทศไทยใหก้า้วเขา้สู่สงัคมการใช ้“เงนิสด” ในรปูของ cashless เพิม่มากขึน้ นัน่คอื การลดการ
ใชเ้งนิสดทีอ่ยู่ในรปูของธนบตัรและเหรยีญ มาสู่การใชเ้งนิสดในรปูของอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ เพื่อลดต้นทุนการบรหิาร
จดัการ “เงนิสด” ทีอ่ยู่ในรปูของธนบตัรและเหรยีญของประเทศ ซึง่มภีาระตน้ทุนมลูค่าสงูถงึ 3 พนัลา้นบาทต่อปี 

ผลติภณัฑ์หลกัของบเีอสเอส คอื เงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีอ่ยู่ในบตัรแรบบทิรปูแบบต่าง ๆ ซึง่สามารถใชเ้ดนิทาง
ในระบบขนส่ง และใช้ช าระค่าสนิค้าและบรกิารแก่ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมรบัช าระค่าบรกิารด้วย “บัตรแรบบิท” โดย  
“บตัรแรบบทิ” นัน้ม ี4 ประเภทหลกั คอื 

บตัรแรบบิทมาตรฐาน (Standard Rabbit) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) บุคคลทัว่ไป (2) นักเรยีน-
นกัศกึษา และ (3) ผูส้งูอายุ ซึง่บตัรแรบบทิมาตรฐานน้ี ผูถ้อืบตัรสามารถออกบตัรไดท้ีห่อ้งจ าหน่ายตัว๋โดยสารรถไฟฟ้า 
บทีเีอสทุกสถานี ในปจัจุบนัสามารถออกบตัรแรบบทิมาตรฐานไดใ้นราคา 300 บาท (ราคารวมค่าธรรมเนียมการออก
บตัรแรบบทิ 150 บาท ค่ามดัจ าบตัรแรบบทิ 50 บาท และมลูค่าเริม่ตน้ 100 บาท ส าหรบัการพรอ้มใชง้าน)  

บตัรแรบบิทธุรกิจ (Corporate Rabbit) คือ บัตรแรบบิทรูปแบบเฉพาะที่ท าขึ้นตามความต้องการของ
องคก์รต่าง ๆ ทีต่อ้งการรวมคุณสมบตัขิองบตัรแรบบทิเขา้กบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะขององคก์รนัน้ ๆ เช่น บตัรประจ าตวั
พนกังาน บตัรนกัเรยีน-นกัศกึษา หรอืบตัรสมาชกิส าหรบัสนิคา้นัน้ ๆ เป็นตน้ 

บตัรแรบบิทพิเศษ (Special Rabbit) คอื บตัรแรบบทิรปูแบบพเิศษทีอ่อกและจ าหน่ายโดยบเีอสเอส ซึง่เป็น 
ผู้ให้บรกิารระบบบตัรแรบบิท โดยจะออกวางจ าหน่ายเป็นของที่ระลกึหรอืของสะสมเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ใน
หลากหลายรูปแบบ อาท ิบตัร สนิคา้ หรอือุปกรณ์ต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น บตัรแรบบทิ รุ่น One Piece หรอื แรบบทิพเิศษ 
รุ่นโดราเอมอน ลมิเิตด็ อดิชิ ัน่ ทีบ่เีอสเอสท าขึน้มาเพื่อจ าหน่ายในโอกาสพเิศษ เป็นตน้ 

บตัรแรบบิทร่วม (Co-branded Rabbit) คือ บตัรแรบบทิที่ออกโดยสถาบนัการเงนิหรอืองค์กรต่าง ๆ ที่
ตอ้งการผนวกประโยชน์ใชส้อยของบตัรแรบบทิเขา้กนักบัการท างานของบตัรขององคก์รนัน้ เช่น บตัรเครดติ บตัรเดบติ 
หรอืบตัรหรอือุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ ตวัอย่างเช่น 
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บตัรแรบบทิ ร่วมกบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมทีัง้ประเภทบตัรเดบิตและบตัรเครดติ โดยบตัร
ดงักล่าวจะสามารถท างานในฐานะทีเ่ป็นบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และสามารถ
ท างานในฐานะทีเ่ป็นบตัรแรบบทิทีใ่ชเ้ดนิทางในระบบขนส่งมวลชน และใชช้ าระค่าสนิคา้และบรกิารไดใ้นทุกรา้นคา้ที่
เป็นพนัธมติรกบับตัรแรบบทิได ้

บตัรแรบบทิ ร่วมกบั บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบตัรทีส่ามารถใหผู้้ถอืบตัรเขา้ถึงแหล่ง
เงนิทุนไดง้่ายขึน้ โดยบตัรน้ีไดร้วมฟงักช์ัน่การกูย้มืเงนิสว่นบุคคล การซือ้ของเงนิผ่อน และการกดเงนิสดของ บรษิทั อิ
ออน ธนสนิทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) รวมเขา้ไวก้บัฟงักช์ัน่การท างานของแรบบทิ 

เอไอเอส เอ็ม เพย์  แรบบิท  ซิมการ์ด  ที่ ใช้กับ เครื่องโทรศัพท์ที่มี NFC โดยบีเอสเอส และบริษัท  
แอดวานซ์ เอม็เปย์ จ ากดั ได้ร่วมมอืกนัพฒันาซมิการด์ของ บรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟเซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) หรอื  
เอไอเอส ใหส้ามารถใชง้านบตัรแรบบทิได ้รวมถงึพฒันาระบบเพิม่เตมิในส่วนของการเตมิเงนิกลางอากาศ (Over the 
Air - OTA) และลูกค้ายงัสามารถเรยีกดูประวตัิการใช้งานผ่านหน้าจอโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้ ทัง้น้ี เพื่อตอบสนองไลฟ์
สไตลข์องคนสมยัใหม่ทีต่อ้งการความทนัสมยั สะดวก และรวดเรว็ 

ภายในระยะเวลา 4 ปี มีฐานผู้ถือบัตร “แรบบิท” อยู่ในตลาดแล้วมากกว่า 5.3 ล้านใบ และมีพันธมิตรใน
เครอืขา่ยมากกว่า 90 แบรนด ์กว่า 3,000 จุด จากหลากหลายประเภทธุรกจิทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและไลฟ์
สไตลข์องคนเมอืง เช่น แมค็โดนัลด ์สตารบ์คัส ์โอบองแปง เบอรเ์กอรค์งิส ์แบลค็แคนยอน กูรเ์มต์มารเ์กต็ เมเจอรซ์นีี
เพลก็ซ ์เอสเอฟซนีีม่า รา้นคา้ต่าง ๆ ศนูยอ์าหารในหา้งดเิอม็โพเรยีม สยามพารากอน เอม็ควอเทยีร ์และเอม็บเีคฟู้ดไอ
แลนด ์และรา้นสะดวกซือ้ อย่างเช่น มนิิบิก๊ซ ีเทสโกเ้อก็ซเ์พรส เป็นตน้ โดยในปี 2559/60 บเีอสเอสคาดว่าจะมรีา้นคา้
และสถานประกอบการทีร่่วมรบับตัรแรบบทิมากกว่า 4,500 จุด และมแีผนทีจ่ะขยายฐานผูถ้อืบตัร “แรบบทิ” ในตลาด
เป็น 6.5 ลา้นใบ 

ปจัจุบนัน้ี ในแต่ละวนัมรีายการทีเ่กดิจากการใชบ้ตัรแรบบทิทัง้จากระบบขนสง่มวลชนและทีร่า้นคา้พนัธมติรที่
ร่วมรบับตัรแรบบทิมากว่า 600,000 รายการ โดยจ านวนการใชบ้ตัรดงักล่าวมอีตัราเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองตามจ านวน
บตัรแรบบทิและเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้  

บเีอสเอสมีวตัถุประสงค์และนโยบายที่ชดัเจนที่ต้องการให้บตัรแรบบิทเป็นส่วนหนึ่งในชีวติประจ าวนัของ  
คนเมอืงทีท่ าใหช้วีติง่าย สะดวกสบาย รวดเรว็ และสนุกสนานมากขึน้ บเีอสเอสจงึไดร้่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิใน
หลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม ่ๆ ออกสูต่ลาด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2557/58 
บเีอสเอสได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรในกลุ่มสถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) คือ บรษิัท อิออน ธนสนิทรพัย ์
จ ากัด (มหาชน) (“อิออน”) ในการออกบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท (AEON Rabbit Member Card) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
นวตักรรมใหม่ทางการเงนิทีไ่ดน้ าฟงักช์ัน่การใชง้านและสทิธปิระโยชน์หลากหลายทัง้ของบเีอสเอสและออิอนมารวมไว้
ในบตัรเดยีว โดยบตัรนี้นอกจากจะสามารถใชช้ าระค่าโดยสารในระบบขนสง่มวลชน และใชช้ าระค่าสนิคา้และบรกิารได้
ในทุกรา้นคา้ที่เป็นพนัธมติรเหมอืนกบัฟงักช์ัน่การท างานของบตัรแรบบทิประเภทอื่น ๆ แลว้ ยงัมฟีงักช์ัน่การเตมิเงนิ
อตัโนมตั ิ(Auto-Top-Up) และผูถ้อืบตัรสามารถทีจ่ะกูย้มืเงนิในลกัษณะสนิเชื่อส่วนบุคคล การกดเงนิสด หรอืการผ่อน
ช าระค่าสนิคา้ทีอ่ยู่ในเครอืข่ายการใหบ้รกิารของออิอน โดยความร่วมมอืดงักล่าวจะมรีะยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และจะมี
การออกบตัรร่วมกนัอย่างน้อย 600,000 ใบ  

นอกเหนือจากการขยายผลติภณัฑ์ให้หลากหลายมากขึน้ บเีอสเอสยงัได้เพิม่จุดบรกิารลูกค้าที่เรยีกว่า จุด
บรกิารแรบบทิ จ านวน 7 จุด และศูนยบ์รกิารแรบบทิ-แครอท 1 จุด ในสถานีรถไฟฟ้าทีม่จี านวนผูโ้ดยสารหนาแน่น ซึง่
เป็นจุดที่ให้บรกิารลูกค้าในการเติมเงนิ การเปิดใชง้านการเตมิเงนิอตัโนมตั ิ (Auto Top-up Activation) และให้บรกิาร
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สอบถามขอ้มูลอื่น ๆ เกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารของแรบบทิ นอกจากบรกิารหลกั ๆ ดงักล่าวขา้งต้น ในไตรมาสที่ 4  
ปี 2557/58 บเีอสเอสไดเ้ปิดใหบ้รกิารลูกคา้ทีจุ่ดบรกิารแรบบทิ และศนูยบ์รกิารแรบบทิ-แครอทเพิม่เตมิรวม 3 บรกิาร 
ได้แก่ (1) ให้บรกิารทางด้านการเงนิ คอื ลูกค้าสามารถที่จะมารบัขอ้มูลและสมคัรบตัรสมาชกิออิอนแรบบทิ (AEON 
Rabbit Member Card) ได้ (2) ให้บรกิารรบัส่งพสัดุภายในประเทศ ซึง่บเีอสเอสไดร้่วมมอืกบัพนัธมติรดา้นการรบัส่ง
พสัดุ เปิดใหลู้กคา้สามารถรบัหรอืส่งพสัดุภายในประเทศได้ โดยใชบ้ตัรแรบบทิในการจ่ายค่าบรกิารดงักล่าว และ (3) 
ใหบ้รกิารจ่ายบลิ (Bill Payment) ผ่าน mPay Station โดยใช้บตัรแรบบทิในการช าระเงนิ นอกจากนี้ ในส่วนของการ
เพิม่ช่องทางการเตมิเงนิเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืบตัรแรบบทิทีอ่ยู่นอกเสน้ทางรถไฟฟ้าบทีเีอส และรถโดยสาร
ด่วนพิเศษ BRT นัน้ ในปี 2558/59 บีเอสเอสได้ขยายช่องทางการเติมเงินบัตรแรบบิทที่เทสโก้ โลตัสทุกสาขาใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ศูนยอ์าหารเอม็บเีคฟู้ดไอแลนด ์และทีเ่ลกาซ ีซึง่เป็นธุรกจิไดเรก็มารเ์กต็ติ้ง เฉพาะสาขาใน
กรุงเทพฯ ในปีปจัจุบนั และจะขยายไปยงัต่างจงัหวดัในปี 2559/60 โดยบเีอสเอสคาดว่าในปี 2559/60 ผูถ้อืบตัรแรบบทิ
จะสามารถเตมิเงนิไดท้ีร่า้นคา้พนัธมติรทีห่ลากหลายขึน้ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั รวมถงึในช่องทางอื่น ๆ อกีดว้ย 

2.3.2   กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

ในปจัจุบนั ประเทศไทยมปีรมิาณการใชเ้งนิสดทัง้สิน้กว่าลา้นลา้นบาท ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงถอนเงนิจาก
บตัรเอทเีอม็หรอืบตัรเดบติเพื่อน ามาใชจ้่าย โดยขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2558 พบว่า
จ านวนบตัรพลาสตกิในประเทศไทยมมีากกว่า 82 ลา้นใบ ในจ านวนนี้ 47 ลา้นใบเป็นบตัรเดบติ ในขณะที ่13 ลา้นใบ
เป็นบตัรเอทีเอ็ม และอีก 22 ล้านใบเป็นบตัรเครดติ มูลค่าการใช้บตัรพลาสติกเพื่อการช าระเงนิมีมูลค่ากว่า 14.50  
ลา้นลา้นบาท ในจ านวนนี้ 10.98 ลา้นลา้นบาท เป็นการใชจ้่ายผ่านบตัรเดบติ  1.79 ลา้นลา้นบาท เป็นการใชจ้่ายผ่าน
บตัรเอทเีอม็ และอกี 1.74 ลา้นลา้นบาท เป็นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ จะเหน็ไดว้่าจ านวนบตัรพลาสตกิทีอ่ยู่ในรปูของ
บตัรเดบตินัน้อยู่ในระดบัสงูมาก แต่ทว่าการใชจ้่ายเงนิในบตัรเพื่อการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ณ จุดขายมเีพยีง 0.13- 
ลา้นลา้นบาท เท่านัน้ คนส่วนใหญ่ยงันิยมใชบ้ตัรเดบติเพื่อการกดเงนิสดหรอืการโอนเงนิเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกต็าม 
จากการทีภ่าครฐัใหก้ารสนบัสนุนนโยบายสงัคมไรเ้งนิสด (Cashless Society) นัน้ ปจัจุบนัไดม้อีงคก์รธุรกจิภาคเอกชน
เขา้มาด าเนินธุรกจิ e-money ประเภทผู้ให้บรกิารที่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิมากขึน้ โดยขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2558 เปิดเผยว่า จ านวนบตัร/บญัช ีe-money และมูลค่าการใช้จ่ายของผู้ใหบ้รกิารที่ไม่ใช่
สถาบนัการเงนิมจี านวนบตัร/บญัช ี29.29 ลา้นบญัช ีซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 ซึ่งมจี านวนบตัร/บญัช ี25.43 ล้านบญัช ี 
คดิเป็นอตัราร้อยละ 15 และมูลค่าการใช้จ่ายมมีูลค่า 63.33 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 ซึ่งมมีูลค่าการใช้จ่าย 
53.27 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 19  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจ e-money มีการเติบโตค่อนข้างสูง 
ทัง้ในแง่ของจ านวน บตัร/บญัชี และมูลค่าการใช้จ่าย และยงัคงมแีนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี้
เน่ืองจากการสนับสนุนจากทางภาครฐัในแง่ของนโบบายการเงนิทีอ่อกมาอย่างต่อเน่ือง และการเปลีย่นแปลงทางดา้น
เทคโนโลยทีี่ประชาชนทัว่ไปหนัมาพึง่เทคโนโลยใีนการท าธุรกรรมทางการเงนิเพื่อเพิม่ความสะดวกสบายและรวดเรว็ 
มากขึน้ 

จากอตัราการเจรญิเติบค่อนขา้งสูงของธุรกจิ e-money บเีอสเอสซึ่งได้เปรยีบผู้ให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส์
รายอื่นในเรื่องความหลากหลายในการใช้ โดยเป็นผูป้ระกอบการรายเดยีวที่สามารถใช้เงนิอเิล็กทรอนิกสน์ี้จ่ายช าระ 
ค่าเดินทางขนส่งมวลชนได้ บีเอสเอสจึงได้ขยายผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุก
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยภายใน 4 ปี มีการออกบัตรแรบบิทสู่มือผู้บริโภคถึง 5.3 ล้านใบ นอกจากนี้ บีเอสเอส 
เองยงัขยายฐานกลุ่มพนัธมติรทีร่่วมรบับตัรแรบบทิ เพื่อใหผู้ถ้อืบตัรแรบบทิมชี่องทางการใชเ้พิม่มากขึน้ โดยบเีอสเอสมี
แผนทีจ่ะมุ่งเน้นการขยายบรกิารในธุรกจิต่างๆ ดงันี้ 
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 ธรุกิจศนูยอ์ำหำร  

บเีอสเอสจะมุ่งเน้นไปทีศู่นยอ์าหารที่อยู่ในแนวเสน้ทางที่รถขนส่งมวลชนผ่าน เน่ืองจากในศูนยอ์าหาร
ดงักล่าว แต่ละวนัมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก ซึง่หากบตัรแรบบทิสามารถน าไปใชช้ าระค่าสนิคา้และบรกิารใน
ศูนย์อาหารนัน้ได้ จะท าให้จ านวนรายการที่เกิดขึน้ผ่านบตัรแรบบิทมปีรมิาณมากขึ้น ในขณะเดียวกนั ศูนย์อาหาร
นัน้เองกล็ดภาระเรื่องการดูแล การขนสง่เงนิสด และความผดิพลาดในเรื่องการทอนเงนิ หรอืเงนิขาด เงนิเกนิจากความ
ผดิพลาดของพนกังาน และเพื่อเป็นการใหบ้รกิารทีค่รบวงจรส าหรบัลกูคา้บตัรแรบบทิ ผูถ้อืบตัรแรบบทิยงัสามารถทีจ่ะ
ใชบ้รกิารเตมิเงนิทีศ่นูยอ์าหารไดอ้กีดว้ย  

 ธรุกิจรำ้นสะดวกซ้ือ  

บีเอสเอสได้ขยายฐานการรบับตัรแรบบิทเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหลายราย ซึ่งในช่วงแรกจะเริ่มใน
กรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑล และจะขยายไปในต่างจงัหวดัต่อไป ทัง้นี้ รา้นสะดวกซือ้เหล่านี้ยงัใหบ้รกิารเตมิเงนิไดอ้กี
ดว้ยเช่นกนั   

 ธรุกิจสถำนศึกษำ  

บเีอสเอสมแีผนที่จะร่วมมอืกบัพนัธมติรในการเปิดตลาดสถานศกึษาเพื่อให้สถานศกึษาเหล่านัน้ใช้บตัร
แรบบิทเป็นบตัรนักเรยีน-นักศึกษา อีกทัง้ยงัสามารถน าบตัรดงักล่าวมาใช้ซื้อสนิค้าในร้านค้าหรือศูนย์อาหารของ
สถาบนัการศกึษานัน้ได ้

2.3.3   กำรจดัหำผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

 กำรจดัหำบตัร  

บเีอสเอสใชช้พิทีเ่ป็นมาตรฐานสากล คอื MIFARE DESFire EV1 ซึง่ผลติโดยกลุ่มบรษิทั NXP ทีไ่ดร้บั
การยอมรบัทัว่โลกในมาตรฐานและความน่าเชื่อถอื โดยคุณสมบตัขิอง MIFARE DESFire EV1 จะมกีารประมวลผลที่
รวดเรว็ มคีวามปลอดภยัสงู และรองรบัแอพพลเิคชัน่ไดห้ลากหลาย ในการสัง่ซือ้แรบบทิในรปูแบบของบตัรนัน้  
บเีอสเอสจะเปิดประมลูโดยใหผู้ท้ีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมผลติบตัรซึง่สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัทีผ่ลติบตัรประเภทต่าง ๆ ใหก้บั
ธนาคารพาณิชย ์โดยบเีอสเอสจะเลอืกผูผ้ลติจากรายทีเ่สนอราคาและคุณภาพทีด่ทีีส่ดุ 

 กำรจดัหำพนัธมิตรผูร้บับตัรแรบบิทในกำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร  

บเีอสเอสไดแ้ต่งตัง้ใหธ้นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนในการจดัหาพนัธมติร ซึง่ส่วนใหญ่
จะเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อยู่แล้ว จงึท าให้จ านวนพนัธมิตรผู้รบับตัรแรบบิทเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ อย่างไรกต็าม หากลูกค้าใดไม่ต้องการตดิต่อผ่านธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บเีอสเอสกจ็ะด าเนินการ
ตดิต่อกบัลกูคา้เองโดยตรง 

 กำรจดัหำผูใ้ห้บริกำรเติมเงิน  

เน่ืองจากการเตมิเงนิเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีจ่ะท าใหธุ้รกจิของบเีอสเอสประสบความส าเรจ็ บเีอสเอสจงึวาง 
กลยุทธท์ีจ่ะเพิม่สถานทีท่ีจ่ะใหผู้ถ้อืบตัรเตมิเงนิได ้โดยในระยะต้นจะเน้นไปทีร่า้นสะดวกซือ้รายใหญ่ ๆ โดยเริม่จากใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล และจะขยายไปยงัต่างจงัหวดัต่อไป อย่างไรกต็าม บเีอสเอสไดม้กีารทดลองตลาดต่างจงัหวดั
อยู่ในขณะน้ี โดยผูถ้อืบตัรสามารถเตมิเงนิไดท้ีแ่มคโดนลัดท์ุกสาขาทัง้กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั นอกจากน้ี ยงัไดม้กีาร
เพิม่ช่องทางการเตมิเงนิในศนูยอ์าหาร ซึง่เป็นการเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัผูถ้อืบตัรในการใชง้านมากยิง่ขึน้ 
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 กำรจดัหำช่องทำงกำรเติมเงินอ่ืนๆ  

บเีอสเอสไดม้กีารพฒันาช่องทางการเตมิเงนิอื่น ๆ ดงัต่อไปนี้ (1) การเตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Auto Top-up) 
โดยในช่วงแรกจะสามารถท าไดเ้ฉพาะบตัรแรบบทิร่วมระหว่างบเีอสเอสกบั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บตัร
เดบิตและบตัรเครดติเท่านัน้ และในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557/58 ได้มกีารขยายบรกิารเติมเงนิอตัโนมตัินี้ไปยงับตัร
สมาชกิออิอนแรบบทิ (AEON Rabbit Member Card) ซึง่เป็นบตัรแรบบทิร่วมระหว่างบเีอสเอสและออิอน (2) การเตมิ
เงนิโดยตู้อตัโนมตั ิโดยบเีอสเอสก าลงัพฒันาตู้เติมเงนิเพื่อใหเ้ขา้ถึงและทนักบัการขยายตวัของบตัรแรบบทิทีเ่พิม่ขึน้
อย่างรวดเร็ว โดยมีการเริ่มทดลองให้บริการแล้วในช่วงปลายปี 2558/59 โดยคาดว่าตู้เติมเงินดงักล่าวจะสามารถ
ให้บรกิารได้เต็มรูปแบบภายในปี 2559/60 และ (3) การเติมเงินที่ตู้เอทีเอ็ม โดยบีเอสเอสก าลงัเจรจากบัธนาคาร
พาณิชย ์เพื่อพฒันาตูเ้อทเีอม็ใหส้ามารถเตมิเงนิใหก้บับตัรแรบบทิได ้ซึง่คาดว่าจะสามารถใหบ้รกิารไดใ้นปี 2560/61  

2.3.4   พฒันำกำรท่ีส ำคญัในปีท่ีผำ่นมำ 

บเีอสเอสไดร้่วมมอืกบัหุน้ส่วนธุรกจิในหลายภาคอุตสาหกรรมในการพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อรองรบัและเขา้ถึง
ความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่ม โดยในปีบญัชทีีผ่่านมานี้ บเีอสเอสไดอ้อกผลติภณัฑห์ลกัดงัต่อไปนี้  

- ขยายฐานการรบับตัรและเติมเงนิไปยงัธุรกจิศูนย์อาหาร โดยในปี 2558/59 ได้ร่วมมอือย่างต่อเนื่องกบั
หา้งสรรพสนิคา้กลุ่มเดอะมอลล ์ในการเปิดให้บรกิารรบัแรบบทิและเป็นจุดเตมิเงนิไดท้ีศ่นูยอ์าหารเอม็โพเรีย่ม เพิม่เตมิ
จากที่เปิดให้บริการแล้วทัง้ที่สยามพารากอน และห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่อย่างเอ็มควอเทียร์ นอกจากนี้ยังเปิด
ใหบ้รกิารรบัแรบบทิและเป็นจุดเตมิเงนิเพิม่เตมิทีเ่อม็บเีคฟู้ดไอแลนด ์อกีดว้ย 

- ขยายฐานการรบับตัรและเตมิเงนิไปยงัธุรกจิรา้นสะดวกซือ้ โดยไดร้่วมมอืกบัเทสโก ้โลตสั ในการขยายฐาน
การรบัแรบบทิและการเติมเงนิไปที่เทสโก้ โลตสั เอก็ซ์เพรส ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล โดยได้มกีารออกโปรโมชัน่
ร่วมกนั เพื่อเป็นการใหส้ทิธพิเิศษกบัลกูคา้ของเทสโก ้โลตสั เอก็ซเ์พรสโดยเฉพาะ 

 2.3.5   โครงกำรในอนำคต (Future Project) 

บเีอสเอสไดร้เิริม่โครงการและเจรจาทางธุรกจิกบัหุน้สว่นธุรกจิในหลายภาคอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์
อย่างต่อเนื่อง โดยมแีผนงานทีจ่ะพฒันาโครงการดงัต่อไปนี้ 

- การขยายช่องทางการเติมเงิน บีเอสเอสได้ติดต่อเจรจากับหุ้ นส่วนทางธุรกิจหลายราย ทัง้ที่เป็น
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซือ้ ตูอ้ตัโนมตั ิศนูยอ์าหาร และรา้นคา้ปลกีต่าง ๆ รวมถงึการพฒันาตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิและ
การพฒันาตู้เอทเีอม็ของธนาคารพาณิชยใ์หส้ามารถเติมเงนิใหก้บับตัรแรบบทิได ้เพื่อใหผู้ถ้ือบตัรมคีวามสะดวกมาก
ยิง่ขึน้ 

- การขยายช่องทางการใชบ้ตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์นอกเหนือจากการใชบ้ตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสใ์นการช าระค่า
สนิค้าและบรกิารตามร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และศูนย์อาหารแล้ว บีเอสเอสยงัมโีครงการที่จะขยายการใช้บตัรเงนิ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัศนูยอ์าหารต่างๆ เพิม่เตมิทัว่กรุงเทพฯ รวมถงึสถานศกึษาต่าง ๆ อกีดว้ย 

- บเีอสเอสมแีผนในการขยายการให้บรกิารไปยงัเรอืขา้มฟากภาษีเจรญิ ซึ่งคาดว่าภายในปี 2559/60 จะ
สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ท าการขยายธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) ประเภทการจ่ายช าระแบบ
ออนไลน์ โดยในวนัที่ 31 มีนาคม 2559 บรษิัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน
อตัราสว่นรอ้ยละ 80 ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทั ไลน์ บซิ พลสั จ ากดั หรอื มชีื่อทางการคา้ว่า “ไลน์ เพย ์
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(LinePay)” ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50 และได้มกีารเปลี่ยนชื่อจากบรษิัท ไลน์ บิซ พลสั จ ากดั เป็นบรษิัท แรบบทิ-ไลน์ 
เพย ์จ ากดั และจะมกีารเปลีย่นชื่อทางการคา้จาก ไลน์ เพย ์เป็น “แรบบทิ-ไลน์ เพย ์(Rabbit-LinePay)” ภายในไตรมาส
ที ่2 ปี 2559/60 ต่อไป 

จากการลงทุนในบรษิทั ไลน์ บซิ พลสั จ ากดั ดงักล่าวท าใหก้ลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารธุรกจิเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์
(E-money) รายเดยีวที่มบีรกิารระบบช าระเงนิทัง้แบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยกลุ่มบรษิัทมแีผนที่จะเปิดเครอืข่าย
ระบบขนส่งมวลชน และรา้นคา้พนัธมติรของบตัรแรบบทิซึง่เป็นเครอืขา่ยออฟไลน์ทีม่มีากกว่า 90 แบรนด ์ใหส้ามารถ
เชื่อมต่อกบัระบบการช าระเงนิแบบออนไลน์ได ้โดยกลุ่มบรษิัทคาดว่าจะสามารถทดลองการให้บรกิารส าหรบัรา้นค้า
พนัธมติรไดใ้นช่วงไตรมาสที ่3 และในระบบขนสง่มวลชนไดใ้นไตรมาสที ่4 ปี 2559/60 

2.3.6   ธรุกิจกำรให้บริกำรทำงเทคโนโลยี 

นอกจากนี้แลว้ กลุ่มบรษิทั (ผ่านทาง BSV Consortium ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้คอนซอเตยีมระหว่างบทีเีอสซ ี
บรษิทั สมารท์แทรฟิค จ ากดั และ VIX Mobility PTY.LTD โดยมบีทีเีอสซเีป็นบรษิทัหลกั (Lead Firm)) ไดเ้ขา้ไปมสีว่น
ร่วมในการจดัท าระบบศูนยบ์รหิารจดัการรายไดก้ลาง (Central Clearing House : CCH) ซึง่อยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ของส านักบริหารจดัการระบบตัว๋ร่วม ซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์บรหิารจดัการรายได้กลางจะท าหน้าที่ในการให้บรกิารหกับญัช ี(Clearing) เป็น
ตวัเลขระหว่างผูใ้หบ้รกิาร (Operators) ในระบบตัว๋ร่วม โดยจะรบัขอ้มลูการใชต้ัว๋โดยสารร่วมจากผูใ้หบ้รกิารต่างๆ เพื่อ
บรหิารจดัการรายไดแ้ละการค านวณยอดหนี้รวม และการจดัการดา้นตัว๋โดยสาร และจะท าหน้าที่เป็นระบบปฏบิตักิาร
กลางในการเชื่อมโยงศนูยบ์รหิารจดัการรายได ้(Clearing House) ของผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายทีจ่ะเขา้ร่วมในระบบตัว๋ร่วม 
เพื่อเชื่อมต่อไปยงัระบบศนูยบ์รหิารจดัการรายไดก้ลางของส านกับรหิารจดัการระบบตัว๋ร่วม ทัง้นี้ BSV Consortium ใน
ฐานะผูร้บัจา้งไดล้งนามในสญัญาโครงการจดัท าระบบศูนยบ์รหิารจดัการรายไดก้ลาง กบั สนข. ในฐานะผู้ว่าจา้ง เมื่อ
วนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2558 โดย BSV Consortium จะรบัผดิชอบเป็นผู้ด าเนินการออกแบบ พฒันา ตดิตัง้ และบูรณา
การระบบศนูยบ์รหิารจดัการรายไดก้ลางซึง่ประกอบดว้ยระบบตัว๋ร่วมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถรองรบั
การจดัสรรรายได้และหกับัญชีเป็นรายวนัระหว่างผู้ประกอบการแต่ละรายในระบบตัว๋ร่วม  ตลอดจนเป็นผู้พัฒนา
แอพพลเิคชัน่ ติดตัง้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การทดสอบอุปกรณ์และการประสานเชื่อมโยงของระบบศูนย์บรหิาร
จดัการรายไดก้ลาง การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละฝึกอบรม และการบ ารุงรกัษาระบบศนูยบ์รหิารจดัการรายไดก้ลาง  
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง 

ในหวัขอ้น้ี บทีเีอสซไีดท้ าการชีแ้จงบรรดาความเสีย่งต่างๆ ทีบ่ทีเีอสซเีชื่อว่ามนีัยส าคญั แต่อย่างไรกด็ ีอาจมี
ความเสีย่งอื่นที่บทีีเอสซมีิอาจคาดหมาย หรอืความเสีย่งอื่นที่บีทเีอสซีคดิว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มนีัยส าคญัที่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบทีเีอสซดีว้ย ส าหรบัขอ้มลูในสว่น
นี้ทีอ่า้งถงึหรอืเกีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ ไดม้าจากขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจาก
สิง่พมิพ์ของรฐับาลหรอืจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ โดยที่บทีเีอสซมีไิด้ท าการตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกต้องของขอ้มูล
ดงักล่าวแต่ประการใด 

บรษิทัฯ ไดร้ายงานปจัจยัความเสีย่งในหวัขอ้น้ีโดยแบ่งตามธุรกจิหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ธุรกจิระบบขนส่ง
มวลชน (2) ธุรกจิสื่อโฆษณา และ (3) ธุรกจิบรกิาร โดยไดว้เิคราะหต์ามประเภทของความเสีย่งคอื ความเสีย่งดา้นกล
ยุทธ ์ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร ความเสีย่งดา้นการเงนิ และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ
กฎหมาย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้รายงานปจัจยัความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อสทิธหิรอืการลงทุนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์โดยความเสีย่งทีส่ าคญัต่างๆ มดีงันี้ 

3.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจกำรด ำเนินกำรระบบขนส่งมวลชน 

เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ขายและโอนสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร ภายใต้สญัญาสมัปทาน นับจาก
วนัทีท่ าการซือ้ขายเสรจ็สิน้ (17 เมษายน 2556) จนถงึวนัสิน้สดุอายุสญัญาสมัปทาน (4 ธนัวาคม 2572) ใหแ้ก่กองทุน 
BTSGIF (โปรดพจิารณารายละเอยีดใน หวัขอ้ 2.1.1.3 ธุรกจิการลงทุน 1/3 ในกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และ หวัขอ้ 
6.2 ขอ้มูลส าคญัอืน่) ทัง้นี้ การซื้อขายรายได้ค่าโดยสารสุทธินี้ เป็นการโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ ( risks and 
rewards) จากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัจากบีทีเอสซีไปให้แก่กองทุน BTSGIF 
อย่างไรก็ดบีีทเีอสซยีงัคงเป็นคู่สญัญาตามสญัญาสมัปทานกบั กทม. และบีทเีอสซียงัคงเป็นผู้บรหิารจดัการในการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั เพื่อประโยชน์ของกองทุน BTSGIF ภายใต้การก ากบัดแูลและ
ควบคุมของกองทุน BTSGIF ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธิ ตลอดจนมหีน้าทีน่ าส่ง
รายไดค้่าโดยสารสทุธใิหแ้ก่กองทุน BTSGIF ตลอดอายุสญัญาสมัปทาน 

นอกจากน้ี บทีเีอสจซีึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของบทีเีอสซีได้จองซือ้และเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุน BTSGIF จ านวน 1/3 (รอ้ยละ 33.33) และบทีเีอสจใีนฐานะผูส้นับสนุน ไดเ้ขา้ท าสญัญาสนับสนุนและ
ค ้าประกนัของผู้สนับสนุน เพื่อที่จะค ้าประกนัการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของบีทเีอสซภีายใต้สญัญาซื้อและโอนสทิธิ
รายไดสุ้ทธ ิรวมถึงหน้าทีข่องบทีเีอสซใีนการช าระเงนิตามสญัญาซือ้และโอนสทิธใินรายไดสุ้ทธ ิซึ่งรายไดข้องกองทุน 
BTSGIF มาจากรายไดค้่าโดยสารสทุธจิากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั  

นอกจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแล้ว บีทีเอสซียงัได้รบัว่าจ้างจาก
กรุงเทพธนาคมใหเ้ป็นผู้ใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย 
(ส่วนต่อขยายสายสลีม ช่วงสะพานตากสนิ-วงเวยีนใหญ่ และช่วงวงเวยีนใหญ่-บางหวา้ และส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ 
ช่วงอ่อนนุช-แบริง่ และจะรวมเสน้ทางเดมิของสมัปทานภายหลงัครบก าหนดอายุสมัปทานในวนัที ่4 ธนัวาคม 2572) 
ภายใต้สญัญาให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว และได้รบัจ้างจากกรุงเทพธนาคมให้เป็นผู้บรหิารสถานีและ
ใหบ้รกิารเดนิรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT เป็นระยะเวลา 7 ปี ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2553 (โปรดพจิารณารายละเอยีด
ใน หวัขอ้ 2.1.1.1 ธุรกจิใหบ้รกิารรถไฟฟ้า และ หวัขอ้ 2.1.1.2 ธุรกจิด าเนินการรถโดยสารด่วนพเิศษ BRT)  
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ดงันัน้ แม้บทีเีอสซจีะไดข้ายรายได้ค่าโดยสารสุทธจิากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลกัให้แก่กองทุน BTSGIF แล้ว ความเสีย่งต่างๆ อนัเกี่ยวกบัธุรกจิระบบขนส่งมวลชนยงัคงอยู่ แต่อาจมีระดบั
ผลกระทบจากความเสีย่งแตกต่างออกไป โดยความเสีย่งบางประการอาจลดลง และความเสีย่งบางประการอาจเพิม่ขึน้ 
เน่ืองจากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสรา้ง
พื้นฐาน (โปรดพจิารณารายละเอยีดใน หวัขอ้ 2.1.1.3 ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ หวัขอ้ 6.2 ขอ้มูล
ส าคญัอืน่) 

3.1.1   ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ ์

3.1.1.1   ปริมำณผูโ้ดยสำรและรำยได้จำกค่ำโดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรงุเทพสำยหลกั  

บทีเีอสซมีีขอ้จ ากดัในการปรบัเพิ่มอตัราค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด แนวโน้มของตลาด หรือ เหตุการณ์อื่นๆ และในการปรบัเพิ่มอตัรา 
ค่าโดยสารเพื่อชดเชยกบัต้นทุนในการด าเนินการและต้นทุนอื่นๆ อนัเป็นผลมาจาก (1) ผลของพลวตัของการแข่งขนั
และความพอใจของผูโ้ดยสาร และ (2) ผลของขอ้ก าหนดในสญัญาสมัปทาน โดยการปรบัอตัราค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ได ้
(Effective Fare) และเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ได ้(Authorized Fare) นัน้ จะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขต่างๆ 
ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาสมัปทาน (โปรดพจิารณารายละเอยีดใน หวัขอ้ 2.1.1.1 ธุรกจิใหบ้รกิารรถไฟฟ้า : อตัราค่าโดยสารใน
ระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั)  

อย่างไรกด็ ีหากการขึน้ค่าโดยสารในขณะนัน้เป็นการขดัแยง้กบันโยบายของรฐับาลแลว้ บทีเีอสซจีะไม่ไดร้บั
อนุญาตใหเ้พิม่อตัราค่าโดยสาร แต่รฐับาลจะจดัหามาตรการชดเชยบางประการเพื่อบรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิแก่บทีี
เอสซ ีซึง่ไม่อาจรบัประกนัได้ว่ารฐับาลจะจดัหาหรอืจดัให้มกีารชดเชยดงักล่าว ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการชดเชยนี้
เขยีนไว้อย่างกว้าง ยงัไม่มีการทดสอบและยงัไม่มีข้อก าหนดเฉพาะส าหรบัการชดเชยดังกล่าวอยู่ในสญัญาต่างๆ  
นอกเหนือจากนัน้ ถงึแมว้่าสญัญาสมัปทานจะอนุญาตใหบ้ทีเีอสซสีามารถขึน้อตัราค่าโดยสารไดก้ต็าม บทีเีอสซหีรอื
กองทุน BTSGIF อาจเลอืกที่จะไม่ขึน้อตัราค่าโดยสารเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง สงัคม เหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวกบั
พลวตัในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร หรอืเหตุผลอื่นๆ ซึง่อาจรวมถงึ
แนวโน้มของผูโ้ดยสาร เนื่องจากการปรบัขึน้ค่าโดยสารอาจท าใหจ้ านวนผูโ้ดยสารลดลง ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมนียัส าคญัต่อรายไดค้่าโดยสาร 

แนวโน้มของจ านวนผูโ้ดยสารไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัหลายประการ ซึง่ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของภาคเอกชน เช่น ระดบัการพฒันาโครงข่ายด้านการขนส่งอื่นๆ ที่จะเชื่อมต่อกบัระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส ความต้องการ
ของผู้โดยสาร ความเชื่อมัน่ในดา้นความปลอดภยั สภาพการจราจร สภาพเศรษฐกจิโดยรวม ราคาน ้ามนั การพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ในบรเิวณใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส แผนการของรฐับาลที่จะขยายระบบขนส่งอื่นๆ การชุมนุม
ประทว้งทางการเมอืง และความเสีย่งดา้นการก่อการรา้ย นอกจากนี้แลว้ แนวโน้มของจ านวนผูโ้ดยสารยงัอาจจะไดร้บั
ผลกระทบ เนื่องจากการเผชญิหน้ากบัการแข่งขนัจากการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการก าหนด
อตัราค่าโดยสาร จ านวนผูโ้ดยสาร และรายไดค้่าโดยสารทีล่ดลง ตลอดจนการพึง่พาระบบการสง่ต่อผูโ้ดยสารจากระบบ
การขนส่งรูปแบบอื่น (Feeder System) และสถานีเชื่อมต่อ (Interchange Station) ที่จ ากดั ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทาง
ลบหากระบบการส่งต่อผู้โดยสารจากระบบการขนส่งรูปแบบอื่นต้องหยุดให้บรกิาร เกดิระบบขดัขอ้ง มกีารพฒันาที่
ล่าชา้ หรอืหากการขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารของเครอืขา่ยระบบการสง่ต่อผูโ้ดยสารไม่ประสบความส าเรจ็  

ดังนัน้ หากปริมาณผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และ/หรือ รายได้จาก 
ค่าโดยสารลดลงหรอืไม่เพิม่ขึน้แลว้ ธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบทีเีอสซจีะไดร้บั
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ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญั อย่างไรก็ตาม นับตัง้แต่ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บรกิารมานัน้ รายได้ค่า
โดยสารจากระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

3.1.1.2 กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำรเจริญเติบโตในธุรกิจขนส่งมวลชนให้ประสบควำมส ำเรจ็ได้ ทัง้น้ี
เพรำะขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ รวมถึงกำรเหน็ชอบของรฐับำลด้วย 

กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตของกลุ่มบรษิทัในธุรกจิขนสง่มวลชนมหีลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ร่วมประมูล
เพื่อบรหิารงานในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส การมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการขนส่งมวลชน
ระบบใหม่ หรอืการด าเนินการเพื่อเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายโครงการขนส่งมวลชนใหม่ การทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามกลยุทธด์งักล่าวนี้  

นอกเหนือจากสิง่อื่นแล้วยงัขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจและการด าเนินการของรฐับาลเกี่ยวกบัแผนการขยายตัว
ดงักล่าว ความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการสรรหาและประเมินผู้ร่วมลงทุนทางธุรกจิ การลงทุนที่เป็นไปได้ การ
สนับสนุนทางการเงนิ การด าเนินการใหม้ขีอ้สรุปการลงทุน การไดร้บัความเหน็ชอบและสทิธใินสมัปทานทีจ่ าเป็น และ
การควบคุมทางการเงนิและการด าเนินการอย่างเพยีงพอ กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตดงักล่าวนี้ต้องการการสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิารและตอ้งใชท้รพัยากรอื่น ๆ ของกลุ่มบรษิทัเป็นอย่างมาก รวมถงึปจัจยัอื่นบางอย่างทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกลุ่มบรษิทั อาทเิช่น ปจัจยัทางดา้นการเมอืง ซึง่ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ารฐับาลจะด าเนินการตามแผนการขยาย
ระบบขนสง่มวลชนของกรุงเทพฯ และปรมิณฑลทีม่อียู่ในปจัจุบนั หรอืหากรฐับาลตดัสนิใจทีจ่ะด าเนินการดงักล่าว กไ็ม่อาจ
รบัประกนัไดว้่ากลุ่มบรษิทัจะเป็นผูไ้ดร้บัสมัปทานดงักล่าว ดงันัน้การเจรญิเตบิโตในอนาคตของกลุ่มบรษิทัในธุรกจิขนส่ง
มวลชน จงึอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบหากกลุ่มบรษิทัไม่สามารถลงทุนหรอืเขา้ร่วมด าเนินงานดงักล่าวนี้ได ้หรอืการ
ลงทุนหรอืเขา้ร่วมด าเนินงานดงักล่าวไม่ประสบความส าเรจ็ หรอืไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่าด 

3.1.2   ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติักำร 

3.1.2.1 ควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของกำรปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของต้นทุนกำรด ำเนินงำน  

ในการด าเนินระบบรถไฟฟ้าบีทเีอส มีต้นทุนการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งอาจมคีวามผนัผวนและอยู่เหนือการ
ควบคุมของบทีเีอสซ ีเช่น ค่าใช้จ่ายทางดา้นการซ่อมบ ารุง ค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ตามสถานีรถไฟฟ้าและส าหรบัการประกอบ
กจิการเดนิรถของบทีเีอสซ ีผลประโยชน์และสวสัดกิารของพนกังานบทีเีอสซ ีค่าเบีย้ประกนัภยั เป็นตน้ ซึง่การปรบัตวั
เพิม่ขึน้ของตน้ทุนการด าเนินงานอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส  

ส าหรบัการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั ซึง่บทีเีอสซไีดข้ายรายไดค่้าโดยสารสทุธิ
จากการด าเนินงานระบบดงักล่าวให้แก่กองทุน BTSGIF แลว้ หากต้นทุนการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลกัปรบัตวัสงูขึน้ แต่บทีเีอสซไีม่สามารถเพิม่อตัราค่าโดยสารเพื่อสะทอ้นตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ได ้จะส่งผลใหร้ายได้
ค่าโดยสารสุทธจิากการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัที่บีทเีอสซีต้องน าส่งให้แก่ กองทุน BTSGIF 
ลดลงได้ ถึงแม้ว่าในอดตีที่ผ่านมาจะยงัไม่เคยมเีหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุให้ต้นทุนการด าเนินงานของบทีเีอสซเีพิ่มขึน้
อย่างมนีัยส าคญัและส่งผลต่อความสามารถในการสรา้งผลก าไร และในสญัญาสมัปทานไดก้ าหนดใหบ้ทีเีอสซสีามารถ
ปรบัค่าโดยสารเป็นกรณีพเิศษไดเ้มื่อเกดิเหตุการณ์บางประการตามที่ก าหนดไว้ อย่างไรกด็ ีต้นทุนการด าเนินงาน
อาจเพิม่สูงขึน้เพราะปจัจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงจากการที่บทีเีอสซตี้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาในการ
ซ่อมบ ารุง ต่ออายุ หรือทดแทนทรพัย์สนิหรือโครงสร้างที่ใช้ในการประกอบการเดินรถไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึง่ กทม. อาจเรยีกใหบ้ทีเีอสซดี าเนินการตามมาตรฐานทีส่งูขึน้ เช่น การก าหนดใหม้รีถไฟฟ้าใหบ้รกิารตาม
ระยะเวลาขัน้ต ่า และการก าหนดจ านวนเทีย่วขัน้ต ่าในแต่ละวนั หรอืผลประโยชน์และสวสัดกิารของพนักงานบทีเีอสซี
อาจต้องมกีารปรบัเพิม่ขึน้ หรอืบทีเีอสซอีาจต้องจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัซเีมนสต์ามสญัญาซ่อมบ ารุงเพิม่ขึน้ หรอือาจมี
การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการเงนิหรอืนโยบายอื่นใดของรฐับาลทีม่ผีลต่อการด าเนินกจิการหรอืความต้องการดา้น
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การขนสง่ และไม่มหีลกัประกนัใดๆ ว่าบทีเีอสซจีะมสีทิธไิดร้บัการชดเชยค่าใชจ้่ายใดๆ จากรฐับาล หรอืจากกทม. หรอื
บทีเีอสซจีะสามารถเรยีกเกบ็ค่าโดยสารในอตัราทีส่งูขึน้ได ้เพื่อชดเชยกบัตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายในอนาคต
อาจเพิม่ขึน้ในอตัราที่สงูกว่ารายได้ค่าโดยสารในอนาคต เหตุการณ์เช่นนัน้อาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบทีเีอสซ ี  

ส าหรบัการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย แมบ้ทีเีอสซจีะไดร้บัค่าจา้งจากการใหบ้รกิาร
เดนิรถไฟฟ้าบทีเีอสส่วนต่อขยายจากกรุงเทพธนาคมตามสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว อย่างไรกด็ี
การปรบัตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการซ่อมบ ารุง ต้นทุนค่าไฟฟ้า ต้นทุน
ผลประโยชน์และสวสัดิการของพนักงาน เป็นต้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการท าก าไรของ 
บทีเีอสซ ีและอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลประกอบการ และแนวโน้มการด าเนินงานใน
อนาคตของบทีเีอสซ ีอย่างไรกด็ ีในอดตีทีผ่่านมา ยงัไม่เคยมเีหตุการณ์ทีเ่ป็นสาเหตุให้ต้นทุนการด าเนินงานของบทีี
เอสซเีพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัและส่งผลต่อความสามารถในการสรา้งผลก าไร และในสญัญาให้บรกิารเดนิรถและซ่อม
บ ารุงระยะยาวมขีอ้สญัญาระบุว่าบทีเีอสซสีามารถเสนอขอปรบัค่าจา้งกบักรุงเทพธนาคมได ้ในกรณีทีค่่าใชจ้่ายในการ
เดนิรถมกีารเปลี่ยนแปลงอนัเกดิจากปจัจยัภายนอก เช่น ค่าจดัหาขบวนรถไฟฟ้าเพิม่ ดชันีราคาผู้บรโิภคทัง้ในและ
ต่างประเทศ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้อตัราแลกเปลีย่น หรอือตัราค่าแรงขัน้ต ่า  

3.1.2.2 ไฟฟ้ำเป็นส่ิงส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส และบีทีเอสซีต้องพึ่งพำกำรไฟฟ้ำ 
นครหลวง (กฟน.) ในกำรจดัส่งไฟฟ้ำ  

การด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าบทีีเอสขึน้อยู่กบัพลงังานไฟฟ้าซึ่งจดัส่งโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
โดยมกีารใชส้ถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 สถานี คอืที่โรงเกบ็และซ่อมบ ารุงทีห่มอชติสถานีหน่ึง และทีซ่อยไผ่สงิโต ถนน
พระราม 4 อกีสถานีหน่ึง ทัง้น้ี ระบบรถไฟฟ้าถูกออกแบบใหด้ าเนินงานโดยใชไ้ฟฟ้าจากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานี
ใดสถานีหน่ึงหรอืทัง้สองสถานี และมกีารจดัไฟฟ้าส ารองเพื่อใชใ้นกรณีทีร่ะบบจ่ายไฟลม้เหลว แต่ไฟฟ้าส ารองดงักล่าว
จะถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั การรกัษาขอ้มลู ระบบทีจ่ าเป็นส าหรับ
การเริม่การบรกิารอกีครัง้ และเพื่อน ารถไฟฟ้าไปจอด ณ สถานีที่ใกล้ที่สุดในกรณีที่เกิดความขดัขอ้งในการจ่ายไฟ
ตามปกตเิท่านัน้ อย่างไรกต็าม การจดัสง่พลงังานไฟฟ้าส ารองดงักล่าวไม่เพยีงพอส าหรบัการเริม่เดนิเครื่องรถไฟฟ้าอกี
ครัง้ ทัง้น้ี เน่ืองจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้จดัส่งพลงังานไฟฟ้าเพียงรายเดียว ดงันัน้ การไม่มีพลงังาน
ไฟฟ้า หรอืการหยุดชะงกัชัว่คราว หรอืล่าชา้อย่างมากในการจดัส่งพลงังานไฟฟ้า หรอืการไม่สามารถจดัส่งพลงังาน
ไฟฟ้าในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลาที่ต้องการใช้จะท าให้การท างานของระบบรถไฟฟ้าหยุดชะงกั ทัง้น้ี หากเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ และผลการด าเนินงานของบทีเีอสซ ี 

3.1.2.3 บีทีเอสซียงัต้องพึ่งพำซีเมนส์ในกำรให้บริกำรดูแลรกัษำรถไฟฟ้ำจ ำนวน 35 ขบวน และระบบไฟฟ้ำ
และเครือ่งกลอ่ืนๆ 

บีทีเอสซียงัต้องพึ่งพาซีเมนส์ในการให้บริการดูแลรกัษารถไฟฟ้าจ านวน 35 ขบวน และระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกลอื่นๆ โดยในปี 2557/58 บทีเีอสซไีดล้งนามในสญัญาซ่อมบ ารุงกบัซเีมนส ์เป็นสญัญาซ่อมบ ารุงระยะยาว 15 ปี 
มรีะยะเวลาเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 4 ธนัวาคม 2572 (สิน้สุดสญัญาสมัปทาน) โดยขอบเขตการบรกิาร 
รวมถึงงานซ่อมบ ารุงส าหรบัระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (ยกเว้นระบบวทิยุ TETRA ระบบอาณัติสญัญาณ ระบบการ
จดัเกบ็เงนิอตัโนมตั ิลฟิต ์และบนัไดเลื่อน) งานซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 35 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึง่ซือ้จากซเีมนส ์งานซ่อม
บ ารุงใหญ่  (Overhaul) และการเปลี่ยนอุปกรณ์ ต่างๆ ตามแผนการที่วางไว้ (planned overhauls and asset 
replacements) ทัง้น้ี ตามสญัญาซ่อมบ ารุงฉบบัใหม่ที่ลงนามกบัซเีมนสน้ี์ คู่สญัญาต่างฝ่ายต่างไม่สามารถบอกเลิก
สญัญาได้ก่อนครบก าหนดอายุสญัญา (no early termination without cause) ถึงแม้บทีเีอสซจีะได้รบัประโยชน์ในแง่
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ของการทีส่ามารถลดค่าใชจ้่ายโดยตกลงค่าซ่อมบ ารุงไวล่้วงหน้าแบบราคาเหมารวม และเป็นสญัญาระยะยาวซึง่ซเีมนส์
ไม่สามารถบอกเลกิสญัญาไดก้่อนครบก าหนดอายุ อย่างไรกต็าม บทีเีอสซกีไ็ม่สามารถบอกเลกิสญัญาซเีมนสไ์ดก้่อน
ครบก าหนดอายุสญัญาเช่นกนั ในกรณีที่ซีเมนส์ไม่สามารถที่จะให้บรกิารได้อย่างเ ป็นที่น่าพอใจตามข้อก าหนดใน
สญัญาแลว้ จงึอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า และอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อผลการ
ด าเนินงานของบีทีเอสซ ีและกองทุน BTSGIF อย่างไรกต็าม หากซีเมนส์ไม่สามารถบ ารุงรกัษารถไฟฟ้า ตลอดจน
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซ่อมบ ารุงแลว้ บทีเีอสซกีส็ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง
ให้ซเีมนสช์ าระค่าเสยีหาย (Liquidated Damages) ให้แก่บทีเีอสซตีาม Performance Index ได้ตลอดอายุของสญัญา 
(หรอืใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาในกรณีทีซ่เีมนสเ์ป็นฝา่ยผดิสญัญา) 

ส าหรบัรถไฟฟ้าอกีจ านวน 17 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ้ทีบ่ทีเีอสซซีือ้จากซอีารซ์นีัน้ พนกังานของบทีเีอสซีจะท า
หน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารดูแลรกัษาและซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าดงักล่าวเอง โดยตามสญัญาซือ้รถไฟฟ้า ซอีารซ์จีะตอ้งท าการ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบีทีเอสซีส าหรบัการจดัการและดูแลรกัษาระบบต่างๆ ของรถไฟฟ้า และการฝึกอบรม
ส าหรบัการจัดการและดูแลรกัษาใหญ่ (Overhaul) นอกจากน้ีแล้ว ปจัจุบันบีทีเอสซีได้ด าเนินการบ ารุงรกัษาระบบ
รถไฟฟ้าบางส่วนด้วยบุคลากรของบีทเีอสซเีอง เช่น ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัิ ระบบวทิยุสื่อสาร และระบบ
อาณัติสญัญาณ นอกจากนัน้ บีทีเอสซียังมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานวิศวกรรมและหน่วยงาน
บ ารุงรกัษา ในการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัระบบรถไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาบรษิัทผู้ผลติ
รถไฟฟ้า 

3.1.2.4 บีทีเอสซีต้องพึ่งพำกรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง และบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญในกำรประกอบกำรเดิน
รถไฟฟ้ำซ่ึงประเทศไทยยงัมีอยู่อย่ำงจ ำกดั 

กรรมการและสมาชิกในทีมผู้บรหิารระดบัสูงเป็นส่วนส าคญัของความส าเร็จของบีทีเอสซีเพราะเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ ความรูส้ายสมัพนัธท์างธุรกจิและความช านาญ และหากมเีหตุใหส้ญูเสยีบุคลากรดงักล่าวไป กเ็ป็นเรื่อง
ยากทีจ่ะหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถในระดบัเดยีวกนัมาแทนที ่และอาจสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการด าเนินการและผล
การด าเนินงานลดลง บทีเีอสซตี้องพึง่พาบุคลากรซึง่มคีวามช านาญและทุ่มเทในการบรหิารและจดัการระบบ เนื่องจาก 
บทีเีอสซเีป็นผูป้ระกอบการระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนรายแรกในประเทศไทย ดงันัน้ บทีเีอสซจีงึต้องมคี่าใชจ้่ายสงูใน
การคัดเลือกว่าจ้าง ตลอดจนฝึกอบรมทักษะให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความช านาญในการประกอบการเดิน
รถไฟฟ้าได้ นอกจากน้ี บีทีเอสซีอาจต้องเผชญิกบัการแข่งขนักบัผู้ประกอบการขนส่งมวลชนรายอื่นๆ เพื่อแย่งชิง
บุคลากรผูเ้ชี่ยวชาญของบทีเีอสซ ีความสามารถในการจูงใจบุคลากรของบทีเีอสซอีาจลดลงจากการที่ผูป้ระกอบการ
ขนส่งมวลชนเหล่านี้ขยายการด าเนินงานและการเกิดขึน้ของระบบการขนส่งมวลชนใหม่ๆ ในกรณีที่บีทีเอสซีต้อง
ประสบกบัการสญูเสยีบุคลากรที่มคีวามช านาญจ านวนมาก บทีเีอสซอีาจที่จะต้องพิจารณาการว่าจ้างเจ้าหน้าที่จาก
ต่างประเทศหรอืรบับุคลากรใหม่ซึ่งจะต้องมกีารฝึกอบรมทกัษะความช านาญซึ่งจะท าใหต้้นทุนการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 
และอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบทีเีอสซ ีตลอดจน
อาจส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายตามสญัญา
ใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวของบทีเีอสซลีดลง  

3.1.2.5 ผลกระทบจำกกำรนัดหยุดงำน หรือกำรเรียกร้องค่ำจ้ำงเพ่ิมขึ้นจำกพนักงำนหรอืกำรขดัแย้งใดๆ ก็
ตำมกบัพนักงำนของบีทีเอสซี 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 บีทีเอสซีมีพนักงานจ านวน 2,144 คน ถึงแม้ว่าพนักงานของบทีีเอสซีไม่มีการ
รวมตวักนัเป็นสหภาพแรงงาน และบทีเีอสซยีงัไม่เคยมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการนัดหยุดงานร่วมกนัของพนักงานก็
ตาม แต่ไม่มอีะไรท าใหม้ัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสจะไม่มกีารหยุดชะงกัเน่ืองจากขอ้ขดัแย้ง 
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หรอืปญัหาอื่น ๆ กบัพนักงานของบีทีเอสซี หากกรณีมีความพยายามที่จะรวมกลุ่มพนักงานของบีทีเอสซีขึ้นเป็น
สหภาพแรงงานขึน้ (คลา้ยกบัทีเ่กดิขึน้กบัพนักงานของบรษิทัขนส่งมวลชนทัว่โลก) อาจหนัเหความสนใจของผูบ้รหิาร
และเพิม่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และบทีเีอสซอีาจจะไม่สามารถทีจ่ะเจรจาขอ้ตกลงทีต่่อรองจนเป็นทีย่อมรบัส าหรบั
บุคคลที่สหภาพเลอืกให้เป็นตวัแทนของตนได้ ปจัจยัดงักล่าวน้ีอาจน าไปสู่การหยุดงานที่เกดิขึน้จากสหภาพแรงงาน 
รวมถึงการนัดหยุดงาน (Strike) ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส และอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องบทีเีอสซเีพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการใหบ้รกิารขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนดของสญัญา
สมัปทานและสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อจ านวนรายได้  
ค่าโดยสารสทุธทิีก่องทุน BTSGIF จะไดร้บัจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ตลอดจน
ธุรกจิ การประกอบการ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทุน BTSGIF และบทีเีอสซ ี 

3.1.2.6 ควำมเส่ียงจำกกำรหยุดชะงกัของธุรกิจอนัเน่ืองมำจำกกำรก่อกำรร้ำย ข่ำวลือ หรือกำรขู่ว่ำจะมีกำร
ก่อกำรรำ้ย สงครำม ภยัธรรมชำติ หรอืควำมขดัแย้ง หรอือบุติัเหต ุ 

ธุรกิจของบีทีเอสซีมีความเสี่ยงต่อปจัจยัภายนอกที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานและท าให้ธุรกิจ
หยุดชะงกัได ้เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง การก่อการรา้ย ภยัธรรมชาตต่ิางๆ ดงัเช่น เหตุการณ์การก่อ
การร้ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2553/54 ในช่วงเดือนมีนาคม 2553 กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรฐับาลได้จดัให้มีการชุมนุม
ประท้วงเพื่อถอดถอนรฐับาลและเรยีกร้องให้มีการเลอืกตัง้ใหม่ ซึ่งในช่วงแรกกลุ่มผู้ประท้วงได้ยดึพื้นที่บรเิวณรอบ
รฐัสภาและได้ย้ายมาปกัหลกัใจกลางกรุงเทพมหานคร ต่อมาการชุมนุมประท้วงเริม่รุนแรงขึน้และรฐับาลไดป้ระกาศ
ภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครเมื่อวนัที ่7 เมษายน 2553  ท าใหร้ถไฟฟ้าบทีเีอสต้องหยุดการด าเนินงานเป็นเวลา 8 
วนัเตม็และใหบ้รกิารอย่างจ ากดัเป็นระยะเวลา 19 วนัในระหว่างเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 2553 โดยหากในอนาคตมี
เหตุการณ์ใดๆ ในลกัษณะเดยีวกนัเกดิขึน้ บทีเีอสซอีาจต้องหยุดให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสหรอืให้บรกิารอย่าง
จ ากดั ซึง่เป็นผลใหบ้ทีเีอสซสีญูเสยีรายไดเ้ป็นมูลค่าประมาณ 180 ลา้นบาท ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2554/55 ได้
เกดิอุทกภยัครัง้ใหญ่ในกรุงเทพฯ สง่ผลใหจ้ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลงเลก็น้อยในช่วงเวลาดงักล่าว และในช่วงครึง่ปี
แรกของปี 2557/58 บทีเีอสซไีดป้รบัลดช่วงเวลาการใหบ้รกิารลงในช่วงการประกาศเคอรฟิ์วอนัเป็นผลมาจากความไม่
สงบทางการเมอืงในกรุงเทพฯ โดยหากในอนาคตมเีหตุการณ์ใดๆ ในลกัษณะเดยีวกนัเกดิขึน้ บทีเีอสซอีาจต้องหยุด
ใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสหรอืใหบ้รกิารอย่างจ ากดั ซึง่เหตุการณ์เช่นนัน้จะสง่ผลใหร้ายไดค้่าโดยสารสุทธจิากการ
ด าเนินงานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัที่บีทเีอสซจีะต้องน าส่งให้แก่กองทุน BTSGIF ลดลง และอาจส่งผล
กระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทุน BTSGIF และบทีเีอสซ ี

นอกจากน้ี กลุ่มผูก่้อการรา้ยไดว้างเป้าหมายและโจมตรีะบบขนสง่สาธารณะต่างๆ ทัว่โลก รวมถงึระบบขนส่ง
สาธารณะในกรุงลอนดอนและกรุงมาดรดิ โดยเมื่อวนัที่ 11 มนีาคม 2547 ได้เกดิเหตุระเบดิบนรถไฟ 4 ขบวนในกรุง
มาดรดิ ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 190 คน และไดร้บับาดเจบ็มากกว่า 1,700 คน ต่อมาในเดอืนกรกฎาคม 2548 ได้
เกดิเหตุระเบดิในระบบขนส่งรถไฟใต้ดนิและรถโดยสารประจ าทางในกรุงลอนดอน ท าให้มผีู้เสยีชวีติมากกว่า 50 คน
และมผีู้ได้รบับาดเจบ็มากกว่า 700 คน ซึ่งมคีวามเป็นไปได้ทีผู่้ก่อการร้ายจะหาโอกาสที่จะโจมตีระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพโดยตรง หรอืท าให้เกดิผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งรวมถงึระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส นอกจากนี้ 
การโจมตรีะบบรถไฟฟ้าบทีเีอสอาจท าใหม้ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็และเสยีชวีติได ้ 

กลุ่มบรษิัทจงึได้ท าสญัญาประกนัภัยในกรณีธุรกจิหยุดชะงกัและประกนัภัยความเสยีหายต่อทรพัย์สนิจาก
สาเหตุต่างๆ รวมถึงการก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง และภยัธรรมชาติเพื่อที่จะป้องกนัความเสยีหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่กลุ่มบรษิัทจากเหตุการณ์อนัไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม การเอาประกนัภัยตามสญัญาต่างๆ นัน้ได้มีการ
ก าหนดมูลค่าความเสยีหายขัน้ต ่าไว ้ดงันัน้ หากความเสยีหายจากการที่ธุรกจิหยุดชะงกัลงนัน้ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าที่
ก าหนดไว ้การเรยีกรอ้งค่าความเสยีหายจากประกนัภยันัน้กอ็าจไม่คุม้ค่า  
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3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

3.1.3.1 บีทีเอสซีอำจได้รบัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของบีทีเอสซีเกดิจากต้นทุนค่าบ ารุงรกัษาและการซื้อขบวนรถไฟฟ้าและ
อะไหล่ โดยบทีเีอสซมีภีาระผูกพนัของรายจ่ายฝ่ายทุนในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ 
วนัที ่31 มนีาคม 2558 เป็นจ านวนเงนิ 2 ลา้นยโูร และวนัที ่31 มนีาคม 2559 เป็นจ านวนเงนิ 3 ลา้นยโูร ซึง่จะถูกปนั
ส่วนเพื่อเรยีกเกบ็จากกองทุน BTSGIF ตามเงื่อนไขในสญัญาซื้อและโอนสทิธริายไดสุ้ทธิ ดงันัน้ หากค่าเงนิบาทอ่อน
ตวัลงเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลต่างประเทศในอนาคต บทีเีอสซอีาจไดร้บัผลกระทบจากการเพิม่ขึน้ของภาระผูกพนัดงักล่าว
ได ้ดงันัน้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ 
ผลประกอบการและศกัยภาพในการประกอบธุรกจิของบทีเีอสซ ี  

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมำย 

3.1.4.1  สญัญาสมัปทาน และสญัญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวอาจถกูยกเลิกโดย กทม. และ
กรงุเทพธนาคม ตามล าดบั หากมีเหตบุางประการตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาดงักล่าวเกิดขึ้น 

ตามสญัญาสมัปทาน หากมเีหตุการณ์บางประการ หรอืเหตุการณ์ที่ก่อขึน้โดย  กทม.  กทม. หรอืบีทเีอสซ ี
ตามล าดบั อาจบอกเลกิสญัญาสมัปทานได ้เวน้แต่เหตุการณ์ดงักล่าวจะไดร้บัการเยียวยาหรอืแกไ้ขภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ทัง้นี้ กทม. มสีทิธบิอกเลกิสญัญาสมัปทานได้ในกรณีที่บทีเีอสซลีม้ละลาย หรอืในกรณีทีบ่ทีเีอสซจีงใจผดิ
สญัญาสมัปทานในสาระส าคญัอย่างต่อเน่ือง ซึง่ในกรณีดงักล่าวนี้ กทม. จะต้องมหีนังสอืบอกกล่าวการยกเลกิสญัญา
สมัปทานล่วงหน้าหนึ่งเดอืน (ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้) หรอื กทม. จะต้องมหีนังสอืบอกกล่าวไปยงับทีเีอสซล่ีวงหน้าไม่
น้อยกว่าหกเดือน (ในกรณีที่แก้ไขได้) หากบีทีเอสซีไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดสญัญาได้ในเวลาดงักล่าว เจ้าหนี้ของ  
บทีีเอสซี (ซึ่งรวมถึงกองทุน BTSGIF) มสีทิธหิาบุคคลภายนอกมารบัโอนสทิธแิละหน้าที่ภายใต้สญัญาสมัปทานได้
ภายในระยะเวลาอีกหกเดือนถัดไป หากเจ้าหนี้ไม่สามารถหาบุคคลภายนอกที่เหมาะสมมารบัโอนสทิธแิละหน้าที่
ภายในระยะเวลาดงักล่าว กทม. มสีทิธบิอกเลกิสญัญาสมัปทาน โดยบทีเีอสซจีะต้องชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ กทม. และ
กรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม และทรพัย์สนิอื่นๆ ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินที่ใช้ส าหรบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกัจะถูกโอนใหแ้ก่ กทม. ในกรณีที่สญัญาสมัปทานถูกยกเลกิ บทีเีอสซจีะไม่สามารถด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และแนวโน้มการด าเนินการในอนาคตของบทีเีอสซ ีและกองทุน BTSGIF อย่างไรกด็ ีในอดตีทีผ่่าน
มา ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นเหตุในการบอกเลกิสญัญาสมัปทาน ซึง่สง่ผลให ้กทม. ต้องแจง้บทีเีอสซใีหท้ราบถงึการ
กระท าผดิสญัญาสมัปทาน 

นอกจากนี้ หากสญัญาสมัปทานถูกยกเลกิ จะถอืเป็นเหตุผดินัดผดิสญัญาตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้
สทุธ ิซึง่เป็นเหตุใหก้องทุน BTSGIF สามารถบงัคบัใหบ้ทีเีอสจชี าระหนี้ตามภาระค ้าประกนัโดยบงัคบัจ าน าหุน้บทีเีอสซี
ทัง้หมดตามสญัญาจ าน าหุน้ หรอืใหบ้ทีเีอสจโีอนหุน้บทีเีอสซทีัง้หมดใหแ้ก่กองทุน BTSGIF ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้
ได้ นอกจากนี้ กองทุน BTSGIF ยงัอาจสามารถใช้สทิธิในการรบัโอนสญัญาสมัปทาน (step-in right) ในฐานะเป็น
ตวัแทนเจ้าหนี้ของบทีเีอสซ ีตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาสมัปทาน (โปรดพจิารณารายละเอยีดใน หวัขอ้ 6.2 
ขอ้มลูส าคญัอืน่)  

ส าหรบัสญัญาให้บรกิารเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวนัน้ มีข้อสญัญาเกี่ยวกบัเหตุการบอกเลกิสญัญาที่
คลา้ยคลงึกบัสญัญาสมัปทาน โดยกรุงเทพธนาคมมสีทิธบิอกเลกิสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวไดใ้น
กรณีที่บทีเีอสซลีม้ละลาย หรอืในกรณีที่บทีเีอสซีไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่ตามสญัญาให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะ
ยาวในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัและไม่ท าการแกไ้ขภายในเวลาอนัสมควร ซึง่หากมกีารบอกเลกิสญัญาดงักล่าว บทีเีอสซี
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จะไม่สามารถด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในส่วนต่อขยายสายสลีมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวทิ 
ทัง้นี้ หากมผีูป้ระกอบการรายอื่นมาด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในส่วนต่อขยายดงักล่าว ผูโ้ดยสาร
อาจประสบกบัความไม่สะดวกในกรณีที่ผู้โดยสารเริม่ต้นการเดนิทางในส่วนต่อขยายและสิน้สุดการเดนิทางในระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั หรอืในทางกลบักนั ความไม่สะดวกดงักล่าวอาจส่งผลให้จ านวนผู้โดยสาร
ภายในเสน้ทางการเดนิทางของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
รายไดค้่าโดยสารและผลการด าเนินงานของกองทุน BTSGIF และบทีเีอสซ ีนอกจากน้ี หากสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและ
ซ่อมบ ารุงระยะยาวถูกบอกเลกิ จะท าใหบ้ทีเีอสซไีม่ได้รบัค่าจา้งตามสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวอกี
ต่อไป และบทีเีอสซยีงัอาจตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิจากการผดิสญัญาหรอืการเลกิสญัญาดงักล่าว ซึง่อาจสง่ผล
กระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อรายได ้ธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบทีเีอสซ ี 

หมายเหตุ:  

ในแบบ 56-1 ปี 2555/56 ไดเ้ปิดเผยความเสีย่งกรณีบทีเีอสซอีาจไดร้บัผลกระทบอนัเนื่องมาจากประเดน็ขอ้
โต้แย้งเกี่ยวกบัความไม่สมบูรณ์ของสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 30 ปี เนื่องจากว่าในเดอืน
มกราคม 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศว่าจะด าเนินการสอบสวนผู้บริหาร กทม. กรุงเทพธนาคม และ
ผู้บรหิารของกรุงเทพธนาคม บีทีเอสซี และผู้บรหิารของบีทีเอสซี ซึ่งรวมถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพนัธุ์ บรพิตัร ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร นายครี ีกาญจนพาสน์ และนายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการผูม้อี านาจของบทีเีอสซ ีโดย
กล่าวหาว่าการเข้าท าสญัญาให้บริการเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวระยะยาวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดงันัน้ บุคคล
ขา้งต้นจงึประกอบกจิการค้าขายอนัเป็นสาธารณูปโภค โดยไม่ได้รบัอนุญาตหรอืได้รบัสมัปทานจากรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึง่เป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 พ.ศ. 2515 ทัง้นี้ หากภายหลงัการสอบสวน
แลว้ กรมสอบสวนคดพีเิศษไดข้อ้สรุปว่ามกีารกระท าความผดิ กรมสอบสวนคดพีเิศษจะส่งผลการสอบสวนใหอ้ยัการ
พิจารณา ซึ่งหากอัยการพิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทางอัยการมีอ านาจที่จะ
ด าเนินการฟ้องต่อศาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ต่อมาในเดอืนมถุินายน 2556 กรมสอบสวนคดีพเิศษได้น าส านวนการสอบสวนและพยานหลกัฐาน พรอ้ม
ความเหน็สมควรสัง่ฟ้องคดหีมอ่มราชวงศส์ขุมุพนัธุ ์บรพิตัร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร กบัพวกรวม 9 คน และอกี 1 
นิตบิุคคล คดกีารต่อสญัญาเดนิรถไฟฟ้าบทีเีอส ส่วนต่อขยายออกไปอกี 13 ปี โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายมาส่งมอบให้
อธบิดอียัการส านกังานคดพีเิศษ เพื่อพจิารณาสัง่ในความผดิขอ้หาร่วมกนัประกอบกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 
โดยไม่ได้รบัอนุญาตหรอืได้รบัสมัปทานจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย อนัเป็นความผดิตามประกาศคณะ
ปฏิวตัิ ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515 ข้อ 4 และข้อ 16 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 84 และ มาตรา 86  
อย่างไรกต็าม กรมสอบสวนคดพีเิศษมคีวามเหน็สมควรสัง่ไม่ฟ้องบุคคล 2 ราย และนิตบิุคคล 1 ราย ประกอบดว้ยนาย
ครี ีกาญจนพาสน์ และนายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการผูม้อี านาจของบทีเีอสซ ีและบทีเีอสซ ี 

ต่อมาในเดอืนกนัยายน 2556 อยัการส านักงานคดพีเิศษได้พจิารณาส านวนคดแีล้ว มคี าสัง่ไม่ฟ้องนายคีร ี
กาญจนพาสน์ และนายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการผูม้อี านาจของบทีเีอสซ ีและบทีเีอสซ ีและมคีวามเหน็ส่งส านวน
ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพนัธุ์ บรพิตัร กบัพวกรวม 10 คน คืนให้กบักรมสอบสวนคดพีิเศษ เพื่อให้กรมสอบสวนคดี
พเิศษสง่ส านวนต่อไปยงัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เพื่อด าเนินการพจิารณาไต่
สวนต่อตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษมคีวามเหน็ไม่แยง้ค าสัง่พนกังานอยัการทีส่ ัง่ไม่
ฟ้องนายครี ีกาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการผู้มีอ านาจของบีทีเอสซี และบีทีเอสซี  และได้
ด าเนินการสง่ส านวนให ้ป.ป.ช. พจิารณาตามอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายต่อไปแลว้ 
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3.2   ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจส่ือโฆษณำ   

3.2.1   ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ ์

3.2.1.1 กำรประกอบธรุกิจของวีจีไอพึ่งพิงคู่สญัญำทำงธรุกิจน้อยรำย 

 รายไดห้ลกัของวจีไีอมาจากการใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส โดยในรอบ
ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 วจีไีอมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นระบบรถไฟฟ้าบี
ทเีอส ประมาณ 1,813.17 ลา้นบาท คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 78.88 ของรายไดร้วมทัง้หมดของวีจีไอ ดงันัน้ หากวีจีไอ
สูญเสยีสิทธิในการบริหารจดัการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์กับบีทีเอสซี อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของวีจีไอได ้ 

 สญัญาให้สทิธบิรหิารจดัการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสระหว่างวีจีไอกบับทีเีอสซี (ซึ่งมกี าหนด
ระยะเวลา 17 ปี สิน้สดุวนัที ่4 ธนัวาคม 2572) อาจสิน้ผลหรอืถูกยกเลกิ เน่ืองจากเหตุดงัต่อไปนี้ 

 (ก)  บทีเีอสซใีชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา หากวีจีไอผดิสญัญาในขอ้ที่เป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่ (1) วีจีไอไม่สามารถ
ช าระเงนิค่าตอบแทนการใหส้ทิธภิายใน 30 วนั หลงัจากวนัที่ถงึก าหนดต้องช าระ (2) วีจีไอละเมดิในสาระส าคญัหรอื
เป็นการให้ค าสญัญาที่ไม่ถูกต้องและการละเมิดดังกล่าวไม่ได้รบัการแก้ไขปรับปรุงในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ  
(3) วีจีไอมีหนี้สนิล้นพ้นตัวหรอืล้มละลาย ซึ่งวีจีไอเหน็ว่า ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในการบอกเลกิสญัญาดงักล่าวเป็น
เงื่อนไขตามปกตขิองสญัญาทางการคา้โดยทัว่ไป และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งน้อยทีจ่ะเกดิเหตุการณ์อนัเป็นเหตุแห่ง
การบอกเลกิสญัญาดงักล่าว โดยในกรณีของการช าระเงนิค่าตอบแทนการให้สทิธ ิวีจีไอมคีวามเชื่อมัน่ว่า จะสามารถ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวได้ เนื่องจากวีจีไอมสีภาพคล่องในการด าเนินธุรกจิที่ด ีจากการเรียกเกบ็รายได้ค่าบรกิาร
จากลูกคา้เป็นรายเดอืน ในขณะที่การช าระค่าตอบแทนการใหส้ทิธแิก่บทีเีอสซมีกี าหนดเป็นรายไตรมาส โดยทีผ่่านมา
การเรยีกเกบ็รายไดค้่าบรกิารจากลูกคา้ของวีจีไอมหีนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูในระดบัค่อนขา้งต ่า นอกจากนี้ วีจีไอยงัมี
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดค่อนขา้งสูง โดย ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 359.77 ล้านบาท ซึ่ง
มากกว่าค่าตอบแทนการใหส้ทิธแิก่บทีเีอสซ ีส าหรบังวด 31 มนีาคม 2559 ซึง่มจี านวน 168.27 ลา้นบาท 

(ข) สญัญาใหส้ทิธบิรหิารจดัการในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสอาจสิน้ผล หากสญัญาสมัปทานระหว่าง บทีเีอสซ ี

กบั กทม. ถูกยกเลกิ ซึง่ กทม. จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาสมัปทานแต่เพยีงฝา่ยเดยีวไดม้เีพยีง 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) บทีเีอส
ซถีูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดในคดลีม้ละลาย หรอื (2) บทีเีอสซจีงใจผดิสญัญาในสาระส าคญัอย่างต่อเนื่อง เวน้แต่
เหตุการณ์ดงักล่าวไดร้บัการเยยีวยาหรอืแก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ เหตุการณ์อนัเป็นเหตุแห่งการบอก
เลกิสญัญาสมัปทานดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของวีจีไอ อย่างไรกต็าม มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งน้อยทีบ่ทีเีอสซี
จะถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาดในคดลีม้ละลาย เน่ืองจากบทีเีอสซมีผีลการด าเนินงานทีด่อีย่างต่อเน่ือง และมฐีานะ
ทางการเงนิที่แขง็แกร่ง นอกจากนี้ บีทีเอสซีได้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสญัญาสมัปทานอย่าง
เคร่งครดัมาโดยตลอด 

 อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่สญัญาทางธุรกิจน้อยราย วีจไีอมีนโยบายในการขยายการ
ด าเนินธุรกจิไปยงัสือ่โฆษณาอื่น ๆ เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ โดยในปีทีผ่่านมา วจีไีอขยายเครอืขา่ยสื่อ
โฆษณาไปยงัสือ่โฆษณาในทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียม และสื่อโฆษณาในสนามบนิผ่านการลงทุนในบรษิทั แอโร 
มเีดยี กรุ๊ป จ ากดั 
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3.2.1.2 กำรพึ่งพิงบริษทัตวัแทนโฆษณำรำยใหญ่ 

 ลูกค้าของวจีไีอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มเอเจนซี่ และกลุ่มเจ้าของสนิค้าและบรกิาร ซึ่งโดยทัว่ไป 
เจา้ของสนิคา้และบรกิารจะว่าจา้งเอเจนซีเ่ป็นผูว้างแผนกลยุทธก์ารใชส้ือ่โฆษณา รวมถงึก าหนดแผนการใชง้บประมาณ
โฆษณาและตดัสนิใจเลอืกใชส้ือ่โฆษณา 

โดยปจัจุบนั วจีไีอมลีกูคา้กลุ่มเอเจนซีม่ากกว่า 20 ราย โดยเป็นเอเจนซีร่ายใหญ่ประมาณ 10 ราย รายไดจ้าก
เอเจนซีร่ายใหญ่ 5 อนัดบัแรกมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 60.96 ของรายได้จากการให้บรกิารสื่อโฆษณาทัง้หมดของวี
จไีอ ดงันัน้ หากวจีไีอไม่สามารถรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีับเอเจนซี่รายใหญ่ อาจสง่ผลใหเ้อเจนซีด่งักล่าวไม่แนะน า
สื่อโฆษณาของวจีีไอให้กบัเจ้าของสนิค้าและบริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกจิ ฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของวจีไีอ  

 อย่างไรกด็ ีวจีไีอไม่มกีารพึ่งพิงเอเจนซี่รายใดรายหนึ่ งเกินกว่าร้อยละ 28 ของรายได้จากการให้บรกิารสื่อ
โฆษณาทัง้หมดของวจีไีอ นอกจากนี้ วจีไีอมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะสามารถบรหิารความเสีย่งนี้ได ้เน่ืองจากวจีไีอม ี(1) การ
ประกอบกจิการดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม (2) เครอืข่ายสื่อโฆษณาทีส่ามารถเขา้ถงึวถิกีารด าเนินชวีติประจ าวนั
ของผูค้นในยุคปจัจุบนั อนัท าใหส้ือ่โฆษณาของวจีไีอมฐีานผูช้มจ านวนมาก ครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม และไดร้บั
ความนิยมเพิม่มากขึน้ และ (3) วจีไีอใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ โดยมกีารจดักจิกรรม
ทีเ่สรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูค้า 

3.2.1.3 ธรุกิจส่ือโฆษณำแปรผนัตรงกบัภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 แนวโน้มธุรกิจสื่อโฆษณาแปรผันในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปจัจุบัน 
เศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบจากปจัจยัลบทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น การชะลอตวัของภาคการผลติ การ
ส่งออก และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ปญัหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมอืง ปจัจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อรายไดแ้ละก าลงัซือ้ พฤตกิรรมการใชจ้่าย และระดบัความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค 

 ภาวะเศรษฐกจิดงักล่าวสง่ผลใหก้ารใชง้บประมาณโฆษณาของเจา้ของสนิคา้และบรกิารชะลอตวัลง ซึง่สง่ผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่ออุตสาหกรรมธุรกิจสื่อโฆษณาโดยรวม  อย่างไรก็ดี เนื่ องจากโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสือ่โฆษณาในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ กล่าวคอื เจา้ของสนิคา้และบรกิารมแีนวโน้มจะจดัสรร
งบประมาณโฆษณาให้กบัสื่อโฆษณาประเภทใหม่ๆ ทีส่ามารถครอบคลุมกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายได้ในวงกว้างและมี
โอกาสพบเหน็ได้บ่อยครัง้ในชวีติประจ าวนั เช่น สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit Media) ซึ่งมอีตัรา
การเตบิโตสงูกว่าอุตสาหกรรมสือ่โฆษณาโดยรวมอย่างมนียัส าคญั สอดคลอ้งกับลกัษณะการประกอบธุรกจิของวจีไีอที่
มเีครอืขา่ยสื่อโฆษณาครอบคลุมตลอดการด าเนินชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภค (Modern Lifestyle Media) กล่าวคอื การ
เดนิทางด้วยรถไฟฟ้าบทีเีอส การท างานในอาคารส านักงาน และการพกัอาศยัในคอนโดมเินียม โดยวจีไีอเชื่อมัน่ว่า 
ดว้ยทีต่ัง้ ลกัษณะ และรูปแบบของสือ่โฆษณาของวจีไีอ โดยเฉพาะอย่างยิง่สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสจะไดร้บั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิดงักล่าวเพยีงเลก็น้อย นอกจากน้ี วจีไีอมคีวามพยายามในการขยายเครอืขา่ยสือ่โฆษณา
ไปยงัสือ่โฆษณาประเภทใหม่ๆ ตลอดจนขยายฐานธุรกจิไปยงัต่างประเทศเพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหก้บัวจีไีอ 

 อย่างไรกด็ ีวจีไีอไม่สามารถรบัรองได้ว่า ธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของวจีไีอจะไม่ได้รบั
ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญั หากภาวะเศรษฐกจิดงักล่าวยงัคงด าเนินต่อไป 

3.2.1.4 กำรขยำยกำรลงทุนในธรุกิจใหม่  

 วจีไีอมกีลยุทธใ์นการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิใหม่ทีเ่กือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึง่เป็นการต่อยอดธุรกจิปจัจุบนัและเพิม่โอกาสการเตบิโตในระยะยาวของวจีไีอ อย่างไรกต็าม ด้วยการ
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ขยายการลงทุนในธุรกจิใหม่ในแต่ละครัง้ อาจต้องใชเ้งนิลงทุนและทรพัยากรต่างๆ เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ หากการ
ขยายการลงทุนไม่สามารถสรา้งผลตอบแทนตามที่วจีไีอประมาณการไว้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะ
การเงนิ และผลการด าเนินงานของวจีไีอโดยรวมได ้ 

 เพื่อลดความเสีย่งจากการขยายการลงทุนในธุรกจิใหม่ วจีไีอจะพจิารณาโครงการที่มศีกัยภาพและคดัเลอืก
หุน้ส่วนทางกลยุทธ ์(Strategic Partner) ทีแ่ขง็แกร่ง รวมทัง้เน้นการลงทุนทีห่ลากหลายทีอ่ยู่ในความช านาญของกลุ่ม 
วีจีไอ ทัง้นี้  ก่อนการลงทุนในแต่ละครัง้ วีจีไอได้มีการจัดท าแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าท าธุรกิจ 
(Feasibility Study) ซึง่จดัท าบนสมมตฐิาน 3 กรณี ไดแ้ก่ (ก) กรณีปกต ิ(Base Case) (ข) กรณีเลวรา้ย (Worst Case) 
และ (ค) กรณีดทีีส่ดุ (Best Case)  โดยค านึงถงึผลประโยชน์ต่อวจีไีอและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั   

ในปี 2558/59 วจีีไอได้เข้าซื้อหุ้นในบรษิัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจให้บรกิารสื่อโฆษณา
ภายในบรเิวณพืน้ทีข่องสนามบนิ 13 แห่งในประเทศ เพื่อขยายเครอืขา่ยสือ่โฆษณานอกบา้นของวจีไีอไปยงัสือ่โฆษณา
ในสนามบนิ โดยเลง็เหน็ถงึ (ก) การเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางโดยเครื่องบนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่สายการบนิ
ราคาประหยัด และ (ข) จ านวนผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินยังมีจ านวนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้วี จีไอสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาด และกลุ่มลูกคา้ ทัง้ลูกคา้เอเจนซี่และลูกคา้ซึ่งเป็นเจ้าของสนิค้าและบรกิาร รวมทัง้
สามารถเพิม่อตัราผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของวจีไีอมากยิง่ขึน้  

นอกจากนี้ วีจไีอยงัอยู่ระหว่างการเข้าซื้อหุ้นและท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดในบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้น าธุรกิจสื่อโฆษณาป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) และประกอบธุรกิจให้บรกิารและรบัจ้างผลิตสื่อ
โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยั เพื่อเพิม่ความหลากหลายของรปูแบบสือ่โฆษณาใหก้บับรษิทัฯ และรกัษาความเป็นผูน้ าใน
ธุรกจิสือ่โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยั  

3.2.2   ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติักำร 

3.2.2.1 กำรด ำเนินธรุกิจของวีจีไอต้องพึ่งพิงบคุลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและมีควำมสมัพนัธอ์นัดีกบั
ลูกค้ำ 

 ธุรกจิใหบ้รกิารสือ่โฆษณาของวจีไีอเป็นธุรกจิบรกิารซึง่ตอ้งพึง่พงิบุคลากรในการตดิต่อและน าเสนอผลติภณัฑ์
ให้แก่เอเจนซี่และเจ้าของสนิค้าและบริการ ดังนัน้ บุคลากรในฝ่ายขายและการตลาดตลอดจนผู้บริหารของวีจีไอ
จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับเอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ นอกจากนี้  การบริหารจัดการอย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการใชพ้ืน้ทีโ่ฆษณา และการสรา้งสรรคร์ปูแบบของสือ่โฆษณาใหต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องเจา้ของสนิคา้และบรกิาร ยงัตอ้งอาศยัผูบ้รหิารและบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และประสบการณ์
ในการวางแผนบรหิารจัดการสื่อโฆษณา ดงันัน้ หากวจีไีอไม่สามารถรกัษาผู้บรหิารและบุคลากรดงักล่าวไว้ได้ อาจ
สง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิและโอกาสทางธุรกจิของวจีไีอ 

 ดว้ยเหตุนี้ วจีไีอจงึให้ความส าคญัต่อการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งลกัษณะ
การท างานเป็นทีม ซึ่งบุคลากรภายในทีมจะสามารถท างานทดแทนกันได้ นอกจากนี้ วีจีไอจดัให้มีหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมส าหรบับุคลากร และสนับสนุนใหผู้้บรหิารระดบักลางมสี่วนร่วมในการวางแผนบรหิารจดัการ เพื่อเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ และเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนให้ความส าคญัต่อค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ระยะยาวของบุคลากร ซึง่จะเป็นการลดความเสีย่งดา้นการพึง่พงิบุคลากรในการด าเนินธุรกจิของวจีไีอได ้นอกจากนี้ วี
จไีอไดจ้ดัใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการสรา้งผูบ้รหิารรุ่นถดัไปเพื่อรกัษา
และเสรมิสรา้งการเตบิโตขององคก์รในระยะยาว   
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3.2.2.2 กำรพึ่งพิงผูใ้ห้บริกำรน้อยรำยในกำรบ ำรงุรกัษำเครอืข่ำยเทคโนโลยี 

 สื่อโฆษณาที่กลุ่มวจีไีอใหบ้รกิารมทีัง้สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Static) และสื่อโฆษณามลัตมิเีดยี (Multimedia) ใน
ส่วนของสื่อโฆษณามัลติมีเดียนัน้ กลุ่มวีจีไอใช้ระบบควบคุมจากส่วนกลาง (Central Control) ซึ่งบางระบบเป็น
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ซึง่ตอ้งมกีารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอย่างต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มวจีไีอมภีาระค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรกัษาค่อนข้างสูง อีกทัง้บุคลากรของกลุ่มวีจีไอยังไม่มีความช านาญในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมระบบที่
ออกแบบมาเฉพาะดา้น เช่น ระบบงาน (System) งานพฒันาซอฟต์แวรแ์ละเครอืข่าย เป็นตน้ กลุ่มวจีไีอจงึจ าเป็นต้อง
พึง่พงิผูใ้หบ้รกิารในการบ ารุงรกัษาเครอืขา่ยเทคโนโลยดีงักล่าว ดงันัน้ หากผูใ้หบ้รกิารละทิง้งาน หรอืท างานไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มวจีไีอกบัผู้ให้บรกิารจนท าให้ระบบงานของกลุ่มวจีไีอหยุดชะงกั อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ 
รายได ้และผลการด าเนินงานของกลุ่มวจีไีอได ้

อย่างไรกด็ ีในแต่ละสายธุรกจิ กลุ่มวจีไีอใชร้ะบบควบคุมสื่อโฆษณามลัตมิเีดยีจากผู้ให้บรกิารต่างรายกนั ซึง่หากเกดิ
ปญัหากบัระบบหน่ึงระบบใด จะไม่สง่ผลกระทบกบัระบบอื่น นอกจากน้ี กลุ่มวจีไีอไดจ้ดัจา้งพนักงานประจ า ทีม่คีวามรู้
ความสามารถเขา้มาดูแลการบ ารุงรกัษา และซ่อมแซมระบบในเบื้องต้น ตลอดจนมกีารตรวจสอบการจดัเก็บรกัษา
อุปกรณ์ ความเสถียรภาพของระบบ การบริหารจดัการ และการให้บรกิารกบัผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีการ
เปรยีบเทยีบมาตรฐานผูใ้หบ้รกิารรายปจัจุบนักบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ๆ และพบว่าผูใ้หบ้รกิารรายปจัจุบนัถอืเป็นบรษิทัที่
มคีวามน่าเชื่อถอื และไดร้บัการยอมรบัจากบรษิทัชัน้น า 

3.2.3   ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

3.2.3.1 กำรเติบโตของรำยได้แปรผนักบัจ ำนวนและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 การเพิม่ขึน้ของจ านวน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอส เป็นปจัจยัส าคญัในการพจิารณา
งบประมาณโฆษณาของเอเจนซีแ่ละเจา้ของสนิคา้และบรกิาร ทัง้ในดา้นการใชพ้ืน้ทีส่ ื่อโฆษณาและอ านาจต่อรองอตัรา
ค่าโฆษณา วจีไีอมรีายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารสื่อโฆษณาและพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส ดงันัน้ ปจัจยั
ใด ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อจ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอสอย่างมนียัส าคญั เช่น การประทว้งหรอืชุมนุมทางการเมอืง หรอื
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทเีอส เช่น ความนิยมในการติดตามรบัชมข่าวสารหรอืรายการ
บนัเทงิผ่านสมารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ เป็นต้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อรายได้ ตลอดจนอ านาจ
ต่อรองอตัราค่าโฆษณา และผลการด าเนินงานของกลุ่มวจีไีอ    

 อย่างไรกด็ ีวจีไีอเชื่อมัน่ว่าความเสีย่งดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจาก (ก ) เสน้ทางเดนิรถไฟฟ้าบทีีเอสใน
ปจัจุบนั ผ่านพื้นที่ศูนย์กลางธุรกจิของกรุงเทพฯ ท าให้ระบบรถไฟฟ้าบทีีเอสมกีารเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายระบบขนส่ง
มวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT รถโดยสารด่วนพเิศษ BRT รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิค ์เป็นต้น 
และการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในปจัจุบนั นิยมก่อสรา้งตามแนวเสน้ทางเดนิรถไฟฟ้าบทีเีอส ส่งผลให้อตัรา
ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีเีอสเพิม่ขึน้ (ข) สือ่โฆษณาของวจีไีอยงัคงมอีทิธพิลกบัผูใ้ชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสผ่านการ
รบัฟงัเสยีง และ (ค) วจีไีอมกีารปรบัปรุงและพฒันาสือ่โฆษณาใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

3.2.3.2 กำรแข่งขนักบัผูใ้ห้บริกำรส่ือโฆษณำรำยอ่ืน 

 ปจัจุบนั มผีู้ให้บรกิารสื่อโฆษณารายใหม่เพิ่มมากขึน้ ท าให้การแข่งขนัในตลาดทวคีวามรุนแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การแข่งขนัในดา้นราคา เนื่องจากผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายต้องการรกัษาหรอืเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด ซึง่หาก  
วจีไีอไม่สามารถตอบสนองต่อการแขง่ขนัดงักล่าวไดท้นัท่วงทแีละดว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสม การแขง่ขนัดงักล่าวอาจสง่ผล
กระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของวจีไีอ อย่างไรกด็ ีวจีไีอเชื่อมัน่ว่า
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เครอืข่ายสื่อโฆษณาภายใต้การบรหิารจดัการของกลุ่มวจีไีอนัน้ ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชวีติใน
ยุคสมยัใหม่ (Modern Lifestyle Media) และมปีระสทิธภิาพในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม 

3.2.4   ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมำย 

3.2.4.1  การเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มโฆษณา 

 การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธรุกจิสือ่โฆษณาอาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของวจีไีอ ทัง้นี้ วี
จไีอมกีารติดตามการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและเตรยีมแผนการรองรบั นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิสื่อโฆษณาของวจีไีอชอบดว้ยกฎหมาย วจีี
ไอจะด าเนินการตรวจสอบเน้ือหาของโฆษณา รวมถงึคุณภาพของสื่อโฆษณา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมาย
ก าหนด ก่อนการตดิตัง้ลงบนพืน้ทีโ่ฆษณา  
 
3.3   ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจบริกำร 

3.3.1   ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ ์

3.3.1.1 รำยได้ของบีเอสเอส 

รายได้หลกัและความสามารถในการสรา้งผลก าไรของบเีอสเอสเกดิจาก (1) ค่าธรรมเนียมที่บีเอสเอสได้รับ
จากผูเ้ขา้ร่วมใหบ้รกิาร ทัง้ผูใ้หบ้รกิารระบบขนสง่มวลชนและรา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วมใหบ้รกิาร โดยค านวณจากมลูค่าในการใช้
งานบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(2) รายได้จากค่าสทิธ ิ(Royalty Fee) ที่ได้รบัจากพนัธมติรทางธุรกจิในการออกบตัรเงนิ
อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่างๆ ร่วมกนั และ (3) รายได้จากการขายบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่างๆ แก่ผู้ถือบตัร 
หรอืพนัธมติรอื่นๆ ดงันัน้ ปจัจยัใดๆ ที่มีผลกระทบในทางลบในเรื่องดงัต่อไปน้ี จะมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
รายไดห้ลกัของบเีอสเอส 

จ านวนผูถื้อบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส ์

เน่ืองจากรายได้ของบเีอสเอสเกิดจากการขายบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่างๆ แก่ผูใ้ชบ้รกิารบตัร หรอื
พันธมิตรอื่นๆ และการที่ผู้ใช้บริการใช้งานบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กบัผู้ให้บริการระบบขนส่งหรือร้านค้าที่เข้าร่วม
ให้บริการ ดงันัน้ ปจัจยัต่างๆ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อจ านวนของผู้ใช้บริการและมูลค่าที่ผู้ใช้บริการใช้บตัรเงิน
อเิลก็ทรอนิกสจ์งึมผีลกระทบในทางลบโดยตรงต่อรายไดห้ลกัของบเีอสเอส 

จ านวนผูเ้ข้ารว่มให้บริการ 

จ านวนของผูเ้ขา้ร่วมใหบ้รกิารทีร่บับตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสก์เ็ป็นปจัจยัหลกัอนัมผีลกระทบต่อรายไดข้องบเีอส
เอส กล่าวคือ หากมีจ านวนผู้เขา้ร่วมให้บรกิารมากขึ้น ผู้ใช้บรกิารจะมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นในการใช้บตัร
อเิลก็ทรอนิกสใ์นการจบัจ่ายซือ้สนิคา้ ซึ่งกจ็ะมผีลใหร้ายได้ของบเีอสเอสสงูขึน้ดว้ย หากผู้เขา้ร่วมให้บรกิารมจี านวน
น้อย หรอืเพิม่ขึน้เป็นจ านวนน้อย กจ็ะมผีลใหร้ายไดข้องบเีอสเอสทีจ่ะไดร้บัจากผูเ้ขา้ร่วมใหบ้รกิารน้อยลงดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนี้ หากบเีอสเอสมพีนัธมติรเขา้ร่วมใหบ้รกิารมากและมโีปรแกรมสง่เสรมิการขายทีน่่าสนใจ กจ็ะท าให้
จ านวนผู้ใช้บริการที่สนใจใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น เนื่องจากเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บรกิาร 
อย่างไรกต็าม หากผู้เขา้ร่วมให้บรกิารมปีรมิาณน้อยลง กอ็าจเป็นปจัจยัที่ส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์
น้อยลง อนัมผีลกระทบต่อรายไดข้องบเีอสเอสดว้ยเช่นกนั 
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อตัราค่าโดยสารของผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนและค่าสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการทีเ่ป็น
รา้นค้า 

นอกจากจ านวนผู้ใช้บรกิารและผู้เขา้ร่วมให้บรกิารแล้ว อตัราค่าโดยสารหรอืราคาค่าสนิค้าหรอืบรกิารก็มี
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อรายไดห้ลกัของบเีอสเอสดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากรายไดห้ลกัของบเีอสเอสจะค านวณจากมูล
ค่าที่ผูใ้ชบ้รกิารใช้บตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสก์บัผู้เขา้ร่วมให้บรกิาร และรายได้ของบเีอสเอสจะแปรผนัตรงกบัทัง้จ านวน
ธุรกรรม และมลูค่าทีใ่ชบ้ตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว ดงันัน้ อตัราค่าโดยสาร ค่าสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่เ้ขา้ร่วมใหบ้รกิาร
เรยีกเก็บจากผู้ใช้บรกิารจงึมผีลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบเีอสเอส ด้วยเหตุดงักล่าว หากมปีจัจยัที่มผีลกระทบ
ในทางลบต่ออตัราค่าโดยสารหรอืค่าสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าว รายได้และฐานะทางการเงนิของบเีอสเอสจะลดต ่าลง
ดว้ย นอกจากนี้ หากราคาของสนิค้าหรอืบรกิารของผูเ้ขา้ร่วมให้บรกิารไม่ดงึดูดใจเพยีงพอใหผู้้ถือบตัรซื้อสนิคา้หรอื
บรกิาร และเปลีย่นไปซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากผูใ้หบ้รกิารอื่นทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมกบับเีอสเอส กอ็าจสง่ผลในทางลบต่อรายได้
ของบเีอสเอสไดเ้ช่นกนั 

3.3.1.2 กำรล้มละลำยของสถำบนักำรเงินท่ีรบัฝำกเงินอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อผู้ถือบตัรเติมมูลค่าลงในบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์บเีอสเอสมี
หน้าที่และความรบัผดิชอบที่จะต้องน าเงนิจ านวนดงักล่าวทัง้หมดเข้าไปฝากไว้ในบญัชขีองสถาบนัการเงนิ ซึ่งตาม
พระราชบญัญตัิสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก พ.ศ. 2551 การประกนัเงนิฝากจะก าหนดวงเงนิไว้เพยีง 1 ลา้นบาทต่อหนึ่ง
รายต่อหนึ่งสถาบนัการเงนิ มผีลตัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 2555 เป็นต้นไป เว้นแต่จะมพีระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็น
อย่างอื่น อย่างไรกด็ ีวกิฤตการณ์ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลายปี 2551 ไดส้่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย คณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตเิมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 
2551 เหน็ชอบใหเ้พิม่วงเงนิคุม้ครองเป็นเตม็จ านวนจนถงึวนัที ่10 สงิหาคม 2554 และเป็นจ านวนไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
ในช่วง 11 สงิหาคม 2554 ถงึ 10 สงิหาคม 2555 เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบไวล่้วงหน้าโดยเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่
ใหก้บัผูฝ้ากเงนิ และรกัษาเสถยีรภาพของระบบการเงนิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยเงนิตราระหว่าง
ประเทศ ต่อมา เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2555 คณะรฐัมนตรมีมีตใิหข้ยายระยะเวลาคุม้ครองเงนิฝากจ านวน 50 ลา้นบาท 
ออกไปจนถงึวนัที ่10 สงิหาคม 2558 และปรบัวงเงนิคุม้ครองเป็น 25 ลา้นบาท ระหว่างวนัที ่11 สงิหาคม 2558 ถงึ 10 
สงิหาคม 2559 และ 1 ลา้นบาท ตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป โดยพระราชกฤษฎกีาก าหนดจ านวนเงนิฝาก
ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2555 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2555 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ความมัน่คงของสถาบนัการเงนิจงึเป็นปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและอาจส่งผลถงึ
ความสามารถในการช าระเงนิใหแ้ก่ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารซึง่บเีอสเอสมภีาระผกูพนัอยู่ 

3.3.1.3 ควำมเส่ียงจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง 

ปจัจยัความส าเรจ็ของธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสข์องบเีอสเอสนัน้ ส่วนหนึ่งมาจากผูใ้ห้บรกิารระบบขนส่ง
มวลชน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึง่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสจ์ะมาจากฐานผูถ้อืบตัรโดยสารเป็น
ส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากผู้ใหบ้รกิารบางรายอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรอืได้รบัสมัปทานจากภาครฐั รวมทัง้อาจไดร้บั
ผลกระทบจากนโยบายภาครฐั เช่น โครงการบรหิารจดัการระบบตัว๋ร่วม ซึ่งอาจมผีลให้โครงสรา้งสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกจิไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานของแผนธุรกจิทีว่างไว้ อกีทัง้รฐัยงัไม่มกีารก าหนดวธิกีารที่ชดัเจนในการด าเนินการ
ตามโนบายการก าหนดอตัราราคาค่าโดยสารร่วม หากนโยบายของภาครฐัดังกล่ าวสนับสนุนการด าเนินการของ 
บีเอสเอส ก็จะท าให้บีเอสเอสสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ตัง้ไว้ แต่หากนโยบายดังกล่าวไม่สนับสนุนหรือไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทางธุรกจิของบเีอสเอส กอ็าจจะเป็นอุปสรรคส าคญัในการด าเนินงานของบเีอสเอส  
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การเตบิโตของธุรกจิบรกิารสง่เสรมิการขายขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศเป็นส าคญั หากภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมไม่ด ีหรอืมคีวามไม่แน่นอนจากปจัจยัต่างๆ เช่น ความเสถียรภาพทางการเมอืง ความผนัผวนของ
ค่าเงนิ และแนวโน้มการเพิม่สงูขึน้ของราคาน ้ามนั และค่าครองชพีต่างๆ เป็นต้น ปจัจยัเหล่าน้ีจะส่งผลใหก้ารใช้จ่าย
ของประชากรลดน้อยลง ทัง้ยงัเป็นปจัจยัหลกัในการปรบัลดงบประมาณการออกแคมเปญการส่งเสรมิการขายจาก 
ภาคธุรกจิ 

3.3.2   ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติักำร 

3.3.2.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัระบบกำรให้บริกำรเงินอิเลก็ทรอนิกส ์

ในดา้นความต่อเน่ืองในการใหบ้รกิาร ระบบการใหบ้รกิารเงนิอเิล็กทรอนิกสข์องบเีอสเอสไดร้บัการพฒันาขึน้
โดยบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์ เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และมปีระสบการณ์ในการพฒันาในระบบทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั
ในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบยงัคงต้องพึ่งพาองค์ประกอบอื่นในการปฏิบตัิการ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า 
ระบบโทรคมนาคม และระบบการช าระดุลของธนาคารพาณิชย์ ดงันัน้หากเกิดเหตุขดัขอ้งหรอืภัยพิบตัิในระบบใด  
ระบบหนึ่งก็อาจส่งผลให้เกิดความชะงกังนัในการให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ดงักล่าว บเีอสเอสไดอ้อกแบบระบบงานที่ผู้ให้บรกิารกย็งัคงให้บรกิารแก่ผู้ถือบตัรได ้เพยีงแต่จะมผีลกระทบต่อการ
ช าระดุลระหว่างบเีอสเอสกบัผูใ้หบ้รกิารเท่านัน้ 

3.3.3   ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

3.3.3.1 ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีบีเอสเอสไม่สำมำรถช ำระหน้ีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

บเีอสเอสมีการกู้ยืมเงนิจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 จ านวนรวม 206  
ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในศนูยบ์รหิารจดัการรายไดก้ลาง (Central Clearing House) โดยสญัญามรีะยะเวลาการ
ปลอดจ่ายคืนเงินต้น 3 ปี และจะต้องช าระคืนเงินต้นตัง้แต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 7 ปี 
นอกจากนี้ บเีอสเอสต้องด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่น้อย
กว่า 1.25 เท่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีทัง้นี้ จ านวนพนัธมติรทางธุรกจิผูใ้หบ้รกิารทีร่บับตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็น
สื่อในการช าระเงนิ จ านวนสมาชกิผู้ถือบตัร รวมถึงความถี่ของการใช้บตัร อาจจะยงัมีจ านวนไม่มากที่จะท าให้รายได้
ค่าธรรมเนียมเพยีงพอในการจ่ายช าระคนืเงนิต้น อย่างไรกต็าม บเีอสเอสมนีโยบายการขยายฐานรายไดโ้ดยการเกบ็ค่า
สทิธิต่อเนื่อง (Royalty Fee) กบัพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมกนัออกบตัรเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (Co-branded) และพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หม่ ๆ สู่ตลาด ซึง่รายไดใ้นส่วนน้ีมมีูลค่ามากเพยีงพอทีจ่ะท าใหบ้เีอสเอสสามารถทีจ่ะช าระหนี้ไดใ้นขณะที่
รายไดห้ลกัจากค่าธรรมเนียมยงัมมีลูค่าไม่สงูมากเพยีงพอ 

3.3.4   ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมำย 

3.3.4.1  การถกูเพิกถอนหรอืไม่ได้รบัการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเงินอิเลก็ทรอนิกส ์ 

เน่ืองจากบเีอสเอสไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเงนิอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งเป็นธุรกจิทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงการคลงั เรื่องกจิการทีจ่ะต้องขออนุญาตตามขอ้ 5 แห่งประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ดังนัน้ บีเอสเอสจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
ตลอดจนการควบคุมดูแลเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์หากไม่ปฎิบตัติามกฎดงักล่าว บเีอสเอสจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกเพกิถอน
ใบอนุญาต อนัมผีลใหบ้เีอสเอสไม่อาจด าเนินธุรกจิเงนิอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้กีต่อไป นอกจากนี้ ใบอนุญาตทีบ่เีอสเอสไดร้บั
จากธนาคารแห่งประเทศไทยนัน้มอีายุ 10 ปี ดงันัน้ ถงึแมจ้ะสามารถยื่นค ารอ้งขอต่ออายุได ้แต่กอ็าจมคีวามเสีย่งที่ 
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บเีอสเอสจะไม่ได้รบัการต่ออายุใบอนุญาตดงักล่าว อนัมีผลให้บเีอสเอสไม่อาจด าเนินธุรกจิเงนิอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้อีก
ต่อไปเช่นกนั 

3.4   ปัจจยัควำมเส่ียงทัว่ไปท่ีอำจมีผลกระทบต่อบีทีเอสซี 

3.4.1   บีทีเอสซีอำจต้องพึ่งพำเงินปันผลจำกวีจีไอ  

บทีเีอสซอีาจตอ้งพึง่พาเงนิปนัผลจากวจีไีอ ทัง้นี้ วจีไีอมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรจากการด าเนินงาน ซึง่ไม่รวมรายการพเิศษบางรายการ (โปรดพจิารณารายละเอยีดใน หวัขอ้ 7.4.2 นโยบายการ
จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย) อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลและการก าหนดจ านวนเงนิปนัผลทีว่จีไีอจะจ่ายใหก้บั 
บทีเีอสซ ีขึน้อยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ ซึง่บทีเีอสซตี้องค านึงถงึ นอกเหนือจากความต้องการใชเ้งนิของบทีเีอสซ ีเช่น เงื่อนไข
ในการก่อหนี้ของวจีไีอ ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด แผนการลงทุนและแนวโน้มทางธุรกจิของ 
วจีไีอ ทัง้นี้ หากบทีเีอสซไีม่ไดร้บัเงนิปนัผลในจ านวนทีเ่พยีงพอจากวจีไีอ กอ็าจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะ
ทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบทีเีอสซ ี

3.4.2   ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ได้รบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกำรบริหำรเงินสดสภำพคล่องส่วนเกินตำมท่ี
ได้คำดกำรณ์ไว้ 

 หลงัจากการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF บีทเีอสซีมเีงนิสดสภาพคล่องส่วนเกิน
จ านวนหนึ่ง ซึง่บทีเีอสซมีนีโยบายบรหิารเงนิสดสภาพคล่องส่วนเกนิเหล่านี้อย่างระมดัระวงั โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อ
รกัษามูลค่าเงนิไว้ ทัง้นี้ บทีีเอสซีได้ลงทุนในสนิทรพัย์ทางการเงนิหลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นเงนิฝากธนาคารและ
สถาบนัการเงนิเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม และเพื่อกระจายความเสีย่งในการลงทุน อย่างไรกต็าม ผลตอบแทน
จากการลงทุนในสินทรพัย์ทางการเงนิเหล่าน้ี ขึ้นกบัปจัจยัภายนอกหลายปจัจยั เช่น อตัราดอกเบี้ยในตลาด และ
ผลตอบแทนของสนิทรพัยท์ีล่งทุน ดงันัน้ บทีเีอสซจีงึอาจมคีวามเสีย่งในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการบรหิารเงนิ
สดสภาพคล่องสว่นเกนิของบทีเีอสซตีามทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้

3.4.3   ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ในกำรได้รบัช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตำมหุ้นกู้ 

บีทีเอสซีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ที่  1/2552 จ านวนทัง้หมด 5 ชุด จ านวนรวม 12,000,000 หน่วย  
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท ซึง่มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 12,000 ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บทีเีอสซมีหีุน้กู้
คงเหลอืทัง้สิน้ 1 ชุด คือ BTS168A มูลค่า 1,348 ล้านบาท ซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2559 โดยมี
อตัราดอกเบีย้ต่อปีรอ้ยละ 6.75  

ผูถ้อืหุน้กูบ้ทีเีอสซมีคีวามเสีย่งในการไดร้บัช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามหุน้กูใ้นระดบัน้อยมาก เน่ืองจากบี
ทเีอสซไีดส้ ารองเพื่อการช าระคนืทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ของหุน้กูด้งักล่าวในรปูของเงนิลงทุนเตม็จ านวนแลว้ นอกจากนี้
แลว้ หุน้กูด้งักล่าวยงัมกีารค ้าประกนัโดยหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ซึง่ครอบคลุมทัง้
เงนิต้นและดอกเบีย้ของหุน้กูเ้ตม็จ านวน ทัง้นี้ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถเพกิถอนสทิธแิละไม่
สามารถปฏเิสธการจ่ายเงนิตามหนงัสอืค ้าประกนัได ้ 
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4.   ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

ทรพัยส์นิส าคญัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบทีเีอสซ ีและบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

4.1   ทรพัยสิ์นถำวรหลกัของบริษทั และบริษทัย่อย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบีทีเอสซี และบริษัทย่อย  
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตน้ทุนโครงการ รถไฟฟ้า และอุปกรณ์  ดงันี้  

รำยกำรทรพัยสิ์นถำวร 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำมบญัชี (ล้ำนบำท) 
ภำระผกูผนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 
ตน้ทุนโครงการ - โฆษณา สมัปทาน  2,297.4  ไม่ม ี
อุปกรณ์ – ขนสง่มวลชน เป็นเจา้ของ  130.6 ไม่ม ี
อุปกรณ์สือ่โฆษณา เป็นเจา้ของ  1,102.2 ไม่ม ี
สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ - โฆษณา เป็นเจา้ของ  108.8 ไม่ม ี
ตน้ทุนโครงการ - แรบบทิ เป็นเจา้ของ  83.3   ไม่ม ี
อุปกรณ์ - แครอท รวีอรด์ส เป็นเจา้ของ 28.2 ไม่ม ี

รวม   3,750.5   

หมายเหตุ: 

1. ภายใต้สญัญาสมัปทาน กรรมสทิธิใ์นงานโครงสรา้งต่างๆ ที่บทีเีอสซีก่อสรา้งขึน้ ได้แก่ เสาโครงสรา้ง ทางยกระดบั อาคารโรงจอดและ
ซ่อมบ ารุง และสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ ซึ่งรวมเรยีกว่า งานโครงสรา้งระบบ (Civil Works) นัน้ เป็นลกัษณะ BTO (Build Transfer and 
Operate) กล่าวคอื บทีเีอสซเีป็นผูล้งทุนในการออกแบบและก่อสรา้งงานโครงสรา้ง โดยเมือ่ด าเนินการก่อสรา้งเสรจ็แลว้ กรรมสทิธิ ์
ในงานโครงสรา้งระบบตกเป็นของ กทม. โดยบทีเีอสซมีสีทิธแิละหน้าทีแ่ต่เพยีงผูเ้ดยีวในการครอบครอง และใชส้อยงานโครงสรา้ง
ระบบดงักล่าว ทัง้นี้บทีเีอสซไีดด้ าเนินการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิดงักล่าวให ้กทม. ไปแลว้เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2542  

ส่วนกรรมสทิธิใ์นระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สายหลกั ไดแ้ก่ รถไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งพลงังาน ระบบควบคุมคอมพวิเตอร์ ระบบอาณัติสญัญาณ ระบบจดัเก็บค่า
โดยสาร และระบบสื่อสาร ซึง่รวมเรยีกว่า ระบบไฟฟ้าและเครือ่งกลนัน้ เป็นลกัษณะ BOT (Build Operate and Transfer) กล่าวคอื 
บทีเีอสซีเป็นผู้ลงทุนในการออกแบบ ก่อสร้าง และบรหิารโครงการ โดยบทีเีอสซีจะโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์นัน้เป็นของ กทม. เมื่อ
สญัญาสมัปทานสิ้นสุดลง นอกจากนี้ กทม. มสีทิธิทีจ่ะขอรบัโอนกรรมสทิธิใ์นเครื่องใช้ส านักงานของบทีเีอสซีที่เป็นสงัหารมิทรพัย ์
โดย กทม. จะตอ้งแจง้ใหบ้ทีเีอสซทีราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนวนัสิน้สุดสญัญาสมัปทาน 

4.2   สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจของบีทีเอสซี และบริษทัย่อย 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 ทรพัย์สนิที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบีทีเอสซี และบริษัทย่อย 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) สญัญาสมัปทาน (2) เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบรกิาร และ (3) 
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละซอรฟ์แวร ์ดงันี้ 

4.2.1   สญัญำสมัปทำน 

บทีีเอสซีได้ลงนามในสญัญาสมัปทานกบั กทม. เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2535 ซึ่งมกีารแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครัง้ 
ภายใต้สญัญาสมัปทาน บทีเีอสซมีสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการด าเนินงาน และมสีทิธริบัรายไดจ้ากการจดัเกบ็ค่าโดยสาร
จากผูเ้ขา้ใชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั รวมทัง้รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีโ่ฆษณา รายไดจ้าก
ธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องภายในสถานี และธุรกรรมทางพาณิชย์ในรูปแบบอื่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัแรกที่ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัเริม่เปิดด าเนินการในเชงิพาณิชย ์(5 ธนัวาคม 2542) ทัง้นี้ แมว้่าเมื่อวนัที ่17 
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เมษายน 2556 บทีเีอสซแีละกองทุน BTSGIF ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธเิรยีบรอ้ยแลว้ แต่สญัญาซือ้
และโอนสทิธริายได้สุทธดิงักล่าว เป็นแต่การที่บทีเีอสซขีายและโอนสทิธใินรายได้ค่าโดยสารสุทธทิัง้หมดที่จะเกดิขึน้
จากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัใหแ้ก่กองทุน BTSGIF โดยบทีเีอสซไีม่ไดข้ายหรอืโอน
สทิธิในรายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายในสถานี และธุรกรรมทางพาณิชย์ใน
รปูแบบอื่น ตามสญัญาสมัปทาน ใหแ้ก่กองทุน BTSGIF แต่อย่างใด  

(โปรดพจิารณารายละเอยีดของสญัญาสมัปทาน และสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิเพิม่เตมิในขอ้ที ่6.2 – 
ขอ้มลูส าคญัอื่น) 

4.2.2   เครือ่งหมำยกำรค้ำและเครือ่งหมำยบริกำร 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บทีเีอสซแีละบรษิัทย่อย มเีครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบรกิารทีส่ าคญัต่อ
การประกอบธุรกจิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย ดงันี้ 

ล ำดบั รปูแบบเคร่ืองหมำยกำรค้ำ/
เคร่ืองหมำยบริกำร 

ช่ือ
เจ้ำของ 

ประเภทสินค้ำ/บริกำร ระยะเวลำ
คุ้มครอง 

1. เครื่องหมายบรกิาร / 
เครื่องหมายการคา้ 
 

 
 

บทีเีอสซ ี การขนส่ง (โดยรถไฟฟ้า) การขนส่งผูโ้ดยสาร  
การขนส่งทางรถ การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการ
เดนิทาง การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ การรบั
ขนของ การใหเ้ช่าเน้ือทีโ่ฆษณา การใหเ้ช่าวสัดุ
โฆษณา การโฆษณา สนิคา้ทีร่ะลกึหรอืสง่เสรมิ
การขายประเภทต่างๆ เช่น ตัว๋ พวงกุญแจ ตุ๊กตา 
นาฬกิา เสือ้ เน็คไท หมวก ดนิสอ ปากกา แก้วน ้า  

ปี 2542 -  2562 

2. เครื่องหมายบรกิาร / 
เครื่องหมายการคา้ 

หนูด่วนในอรยิะบทต่างๆ : หนูด่วน
พนมมือ หนูด่วนแบมือ 2 ข้าง หนู
ด่วนหลับตาขวาพนมมือ หนูด่วน
แบมอืขวา หนูดว่นชวนแวะ 

    
 

บทีเีอสซ ี การขนส่ง (โดยรถไฟฟ้า) การขนส่งผูโ้ดยสาร  
การขนส่งทางรถ การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการ
เดนิทาง การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ การรบั
ขนของ การใหเ้ช่าเน้ือทีโ่ฆษณา การใหเ้ช่าวสัดุ
โฆษณา การโฆษณา การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการ
ท่องเทีย่ว การใหข้อ้มลูขา่วสารในเรื่องทีไ่ดร้บั
ความสนใจทัว่ๆ ไป ผา่นทางเวบ็ไซต ์บรกิาร
ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพของสนิคา้และ
บรกิารแก่บุคคลอื่น จดัการขายสนิคา้ การจดัการ
ขายอาหารและเครื่องดื่ม สนิคา้ที่ระลกึหรอื
สง่เสรมิการขายประเภทต่างๆ เช่น ตัว๋ พวงกุญแจ 
ตุ๊กตา นาฬกิา เสือ้ เน็คไท หมวก ดนิสอ ปากกา 
สตกิเกอร ์แก้วน ้า ชุดถ้วยกาแฟ 

ปี 2543 -  2563 
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3. เครื่องหมายบรกิาร / 

เครื่องหมายการคา้ 

 
 

บเีอสเอส 
 

ใหบ้รกิารบตัรเงนิสดและสมารท์การด์ทางการเงนิ 
บรกิารทางการเงนิเกีย่วกบัเครดติ บรกิารรวบรวม
ขอ้มลูการใชจ้่ายผา่นบตัร บรกิารใหข้อ้มลูการใช้
จา่ยผา่นบตัร บรกิารหกับญัช ีบรกิารสง่เสรมิการ
ขาย บรกิารจดัการธุรกจิดา้นการจดัจ าหนายบตัร
ใชช้ าระสนิคา้/บรกิาร การจดัการคา้ปลกี บรกิาร
เขา้ถงึฐานขอ้มลู บรกิารโปรแกรมขอ้มลูส าเรจ็รปู
บนบตัร บรกิารการควบคมุระบบการเขา้ออกของ
บุคคลดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้ทีร่ะลกึหรอื
สง่เสรมิการขายประเภทต่างๆ เช่น พวงกุญแจ 
เสือ้ หมวก แถบรดัขอ้มอื 

ปี 2554 -  2564 

เครื่องหมายบรกิาร / 
เครื่องหมายการคา้ 

 

หมายเหตุ: 
เครื่องหมายบรกิารและเครื่องหมายการคา้มอีายุ 10 ปี นับตัง้แต่วนัที่ไดจ้ดทะเบยีนต่อกรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี้ 
เมือ่สิ้นสุดอายุเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบรกิาร เจา้ของเครื่องหมายบรกิาร/เครื่องหมายการคา้ สามารถต่ออายุไดค้รัง้ละ 10 ปี 
โดยยืน่ค าขอต่ออายุภายใน 90 วนัก่อนวนัสิน้อายุต่อกรมทรพัยส์นิทางปญัญา  

4.2.3   โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละซอรฟ์แวร ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บทีเีอสซ ีและบรษิทัย่อย มโีปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละซอรฟ์แวร ์ดงันี้  

รำยกำร ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่ำตำมบญัชี  
(ล้ำนบำท) 

ภำระผกูพนั 

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละซอรฟ์แวร ์ เป็นเจา้ของ 325.9 ไม่ม ี

4.3   นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

4.3.1   นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัย่อย 

บทีเีอสซ ีมนีโยบายลงทุนในกจิการทีส่อดคลอ้งหรอืสนับสนุนธุรกจิหลกัของแต่ละสายธุรกจิ โดยใชบ้รษิทัย่อย
เป็นตวัก าหนดต าแหน่งทางการตลาดและความชดัเจนของแต่ละสายธุรกจิ และเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบธุรกจิ
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และความคล่องตวัในการเตบิโตในแต่ละสายธุรกจิ โดยเฉพาะการลงทุนในกจิการทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิ
อื่นๆ ทีอ่ยู่ในกลุ่มบรษิทัดว้ยกนัได ้

4.3.2   นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัรว่ม 

บทีเีอสซมีนีโยบายร่วมลงทุนกบับรษิทัทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นเพื่อเสรมิธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั โดยจะ
ร่วมลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 เวน้แต่ในกรณีมเีหตุอนัสมควรหรอืเหมาะสมทีจ่ะร่วมลงทุนในสดัสว่นทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 25  

4.4   สรปุสำระส ำคญัของสญัญำท่ีมีนัยส ำคญัต่อกำรประกอบธรุกิจ  

(โปรดพจิารณาสญัญาทีม่นียัส าคญัต่อการประกอบธุรกจิในหวัขอ้ 6.2 – ขอ้มลูส าคญัอื่น) 
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5.   ข้อพิพำททำงกฎหมำย  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย มขีอ้พพิาททางกฎหมาย ซึง่เป็นคดหีรอืขอ้พพิาททีย่งั
ไม่สิน้สุด ซึง่เป็นคดทีีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอย่างมนียัส าคญั หรอืเป็นคดทีีม่ไิด้
เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ดงันี้ 

1.  บทีเีอสซใีนฐานะผูว้่าจา้ง ถูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบับรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะผูร้บัจา้ง และบรษิทั ไทยมารุเคน จ ากดั ในฐานะผูร้บัจา้งช่วง โดยบรษิทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั และบรษิทั
ประกนัภยั 2 บรษิัท เนื่องจากท่อขนส่งน ้ามนัของบรษิทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั ไดร้บัความเสยีหายจากการทีบ่รษิัท 
ไทยมารุเคน จ ากดั ตอกชทีไพลล์งไปในดนิเพื่อก่อสรา้งสถานีรถไฟฟ้าใหแ้ก่บทีเีอสซ ีศาลแพ่งพพิากษาใหบ้รษิทั ไทย
มารุเคน จ ากดั ช าระหนี้ให้แก่โจทก ์รวมเป็นเงินประมาณ 59 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัท ไทยมารุเคน จ ากดั ไดย้ื่นอุทธรณ์ 
และศาลอุทธรณ์พพิากษากลบัใหย้กฟ้องโจทก ์ต่อมาโจทกไ์ดย้ื่นฎกีาต่อศาลฎกีา ซึง่เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 ศาล
ฎกีาพพิากษากลบัใหบ้รษิทั ไทยมารุเคน จ ากดั ช าระหนี้ใหแ้ก่โจทกร์วมเป็นเงนิประมาณ 59 ลา้นบาท   

2. บทีเีอสซถีูกฟ้องเป็นจ าเลยร่วมกบักรุงเทพมหานคร โดยผูฟ้้องคดซีึง่เป็นคนพกิาร ฟ้องขอใหม้กีารจดัท า
ลฟิตแ์ละอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่คนพกิารทีส่ถานีรถไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ศาลปกครองกลาง
พพิากษายกฟ้อง โดยเหน็ว่าขณะท าสญัญาสมัปทานยงัไม่มกีฎกระทรวงก าหนดให้มกีารจดัสรา้งลฟิต์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่คนพิการ ต่อมาผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2558 
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าพพิากษากลบัค าพพิากษาศาลปกครองกลาง โดยพพิากษาให้กรุงเทพมหานครจดัท าลฟิต์
และอุปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกแก่คนพกิารทีส่ถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสทัง้ 23 สถานี และจดัท าสิง่อ านวยความสะดวก
บนรถไฟฟ้าแก่คนพกิาร โดยจดัใหม้ทีี่ว่างส าหรบัเกา้อีเ้ขน็คนพกิาร ราวจบัส าหรบัคนพกิารบรเิวณทางขึน้ลง และติด
สญัลกัษณ์คนพกิารไวท้ัง้ในและนอกตวัรถคนัทีจ่ดัไวใ้หส้ าหรบัคนพกิาร ทัง้นี้  ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนับ
แต่วนัทีม่คี าพพิากษา โดยใหบ้ทีเีอสซใีหค้วามร่วมมอืสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการจดัใหม้อีุปกรณ์สิง่อ านวยความ
สะดวกโดยตรงแก่คนพกิาร รวมทัง้สญัลกัษณ์ที่แสดงให้เหน็ว่ามีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ 
ปจัจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าลฟิต์และอุปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกแก่คนพิการที่สถานี
รถไฟฟ้าบทีเีอสทัง้ 23 สถานี โดยกรุงเทพมหานครคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 2559 

3.  กรุงเทพมหานครยื่นค าขอรบัช าระหนี้ในคดฟ้ืีนฟูกจิการของบทีเีอสซ ีเป็นเงนิประมาณ 306.5 ล้านบาท 
ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสัง่อนุญาตให้กรุงเทพมหานครได้รบัช าระหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ 
ประมาณ 8.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมหนังสอืค ้าประกัน ประมาณ 12.3 ล้านบาท และยกค าร้องในมูลหนี้ค่าภาษี
โรงเรอืนและที่ดิน ประมาณ 72.4 ล้านบาท หนี้ค่าเช่าอาคาร ประมาณ 201.4 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานครได้
โต้แย้งค าสัง่ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลลม้ละลายกลางมคี าสัง่ยกค ารอ้ง ต่อมากรุงเทพมหานครไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎกีาแผนกคดลีม้ละลาย ปจัจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎกีา 

4. บทีเีอสซถีูกกรุงเทพมหานครเรยีกรอ้งเป็นขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ใหช้ าระเงนิค่าตอบแทน
การใช้ที่ดนิราชพสัดุ เป็นเงนิประมาณ 132 ล้านบาท (ต้นเงนิ 64.7 ล้านบาท เบี้ยปรบัเงนิเพิ่ม 67.3 ล้านบาท) และ
ค่าธรรมเนียมหนังสอืค ้าประกนัสญัญาก่อสรา้งอาคาร เป็นเงนิประมาณ 8.2 ล้านบาท โดยบทีเีอสซไีด้โต้แยง้ว่า ตาม
สญัญาสมัปทาน บทีเีอสซมีสีทิธใิชท้ี่ดนิดงักล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องรบัภาระ
ค่าใชจ้่าย ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกดิขึน้ ปจัจุบนัสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้คี าสัง่จ าหน่ายขอ้
พพิาทออกจากสารบบความชัว่คราว เพื่อรอฟงัผลค าพิพากษาศาลฎีกาในคดฟ้ืีนฟูกจิการที่กรุงเทพมหานครได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลฎกีาแผนกคดลีม้ละลายตามขอ้ 3. เน่ืองจากเป็นมลูหนี้รายเดยีวกนั 
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6.    ข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

6.1   ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลบริษทั  

ช่ือบริษทั บรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือภำษำองักฤษ Bangkok Mass Transit System Public Company Limited 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 1000 อาคารบทีเีอส ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

ประเภทธรุกิจ 1. ธุรกจิระบบขนสง่มวลชน 
2. ธุรกจิสือ่โฆษณา 
3. ธุรกจิบรกิาร 

Home Page www.bts.co.th 

โทรศพัท ์ 0 2617-7300 

โทรสำร 0 2617-7133 

เลขทะเบียนบริษทั 0107539000243 

ทุนจดทะเบียน 4,016,783,413.25 บาท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 4,016,783,413.25 บาท 

จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน  
(หุ้นสำมญั) 

16,067,133,653 หุน้ 

มูลค่ำหุ้น มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ0.25 บาท 

ผูส้อบบญัชี บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั ส านกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั) 
ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: 0 2264-0777 โทรสาร : 0 2264-0789-90 

http://www.bts.co.th/


 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ปี 2558/59                                                                                                                           

สว่นที ่1 หน้า 95 

 

 

นายศุภชยั ปญัญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3930 
หลกัทรพัยอ์ื่น หุน้กูข้องบรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2552 ชุดที ่1 - 

5 (ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 - 2559) มูลค่า 12,000 ลา้นบาท (12,000,000 
หน่วย มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท) มลูค่าคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 จ านวน 
1,348,000 หน่วย หรอื 1,348,000,000 บาท 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
333 ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 
โทร 0 2626-3791  
คุณเบญจวรรณ วชิติธนาฤกษ์  ผูจ้ดัการฝา่ยหลกัทรพัยบ์รกิาร 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย ส านกังานใหญ่ ชัน้ 10 อาคารเอ  
เลขที ่3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900 
โทร : 0 2299-1217 
คุณกุลวด ีพึง่ตนเพยีร  ผูจ้ดัการอาวุโส 

ท่ีปรกึษำกฎหมำย บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั 
ชัน้ 22 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์
540 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท:์ 0 2264-8000  
โทรสาร: 0 2657-2222 
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ข้อมูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 

บริษทั ประเภทธรุกิจ สถำนท่ีตัง้ ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

จ ำนวนหุ้นทัง้หมด / 
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด  

ชนิดของหุ้น กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. ธรุกิจส่ือโฆษณำ 

บมจ. ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี  
 

ธุรกจิใหบ้รกิารเครอืขา่ยสือ่โฆษณาใน
ระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้า  
บทีเีอส) และสือ่โฆษณาในอาคาร
ส านกังานและอื่นๆ 

21 อาคารทเีอสท ีทาวเวอร ์ชัน้ 9 
ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ 0 2273-8884 
โทรสาร: 0 2273-8883 

686,432,185.20  6,864,321,852 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 0.10 บาท) 

หุน้สามญั 51 

บจ. วจีไีอ แอดเวอรไ์ทซิง่  
มเีดยี 

ธุรกจิใหบ้รกิารสือ่โฆษณา (ปจัจุบนั
หยุดประกอบกจิการ เนื่องจากการ
สิน้สุดสญัญาใน Tesco Lotus) 

21 อาคารทเีอสท ีทาวเวอร ์ชัน้ 9 
ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ 0 2273-8884 
โทรสาร: 0 2273-8883 

10,000,000 100,000 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 100 บาท) 

หุน้สามญั 100.00 
(ถอืหุน้โดย บมจ.  

ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี) 

บจ. 999 มเีดยี ธุรกจิใหบ้รกิารสือ่วทิยุ ณ จุดขายใน
โมเดริน์เทรด 

21 อาคารทเีอสท ีทาวเวอร ์ชัน้ 9
ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ 0 2273-8884 
โทรสาร: 0 2273-8883 

7,500,000 750,000 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 10 บาท) 

หุน้สามญั - 

หมายเหตุ:  เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2558 บมจ. วจีไีอ โกลบอล มเีดยี ไดจ้ าหน่ายหุน้ทัง้หมดใน บจ. 999 มเีดยี ใหแ้ก่นายวญิญลกัษณ์ โสรตั ท าให ้บจ. 999 มเีดยี สิน้สุดสภาพการเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ สถำนท่ีตัง้ ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

จ ำนวนหุ้นทัง้หมด / 
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด  

ชนิดของหุ้น กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ว ีจ ีไอ แอดเวอรไ์ทซิง่ ไชน่า  
คอมพานี ลมิเิตด็  
(VGI Advertising China Co., 
Ltd.) 

ธุรกจิใหบ้รกิารรบัโฆษณาสนิคา้จาก 
สาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่โฆษณา
ในประเทศไทย 

Room 43A13, 4 Fl, Building B, 
No. 666 Beijing East Road, 
Huangpu, Shanghai, China 
โทรศพัท:์+862152401333  
โทรสาร:+862152400910  

USD 2,000,000 2,000,000  
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ USD 1) 

หุน้สามญั - 

หมายเหตุ: เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2558 บมจ. วจีไีอ โกลบอล มเีดยี ไดจ้ าหน่ายหุน้ทัง้หมดใน ว ีจ ีไอ แอดเวอรไ์ทซิง่ ไชน่า คอมพานี ลมิเิตด็ ท าให ้ว ีจ ีไอ แอดเวอรไ์ทซิง่ ไชน่า คอมพาน ีลมิเิตด็ สิน้สุดสภาพการ 
เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

บจ. ไมดาส โกลบอล มเีดยี  
(เดมิชือ่ ว ีจ ีไอ มลัตเิทค อนิเตอร์
เนชัน่แนล และไดเ้ปลีย่นชือ่บรษิทั
เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2557) 

ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการขาย การตลาด 
และการจดัการพืน้ทีส่ ือ่โฆษณา 

349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั  
บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 12  
หอ้งเลขที ่1204-1205  
ถ. วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2019 5619 
โทรสาร: +66 (0) 2 019 5618 

262,500,000 26,250,000 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 10 บาท) 

หุน้สามญั 11.11 
(ถอืหุน้โดย บมจ.  

ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี) 

หมายเหตุ: เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2558 บมจ. วจีไีอ โกลบอล มเีดยี ไดข้ายหุน้ของ บจ. ไมดาส โกลบอล มเีดยี จ านวน 3,875,000 หุน้ ท าใหส้ดัส่วนในการถอืหุน้ลดลงเป็นรอ้ยละ 11.11 

บจ. 888 มเีดยี 
 

ธุรกจิใหบ้รกิารและรบัจา้งผลติสือ่
โฆษณา 

21 อาคารทเีอสท ีทาวเวอร ์ชัน้ 9 
ถ. วภิาวดรีงัสติ  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ 0 2273-8884 
โทรสาร: 0 2273-8883 

20,000,000 2,000,000 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 10 บาท) 

หุน้สามญั 100.00 
(ถอืหุน้โดย บมจ.  

ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี) 

บจ. พอยท ์ออฟ ววิ (พโีอว)ี  
มเีดยี กรุ๊ป 
 

ธุรกจิใหบ้รกิารสือ่โฆษณาในอาคาร
ส านกังาน 

21 อาคารทเีอสท ีทาวเวอร ์ชัน้ 9 
ถ. วภิาวดรีงัสติ  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 

10,000,000 1,000,000 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 10 บาท) 

หุน้สามญั  100.00 
(ถอืหุน้โดย บมจ.  

ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี) 
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บริษทั ประเภทธรุกิจ สถำนท่ีตัง้ ทุนช ำระแล้ว 
(บำท) 

จ ำนวนหุ้นทัง้หมด / 
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด  

ชนิดของหุ้น กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

โทรศพัท:์ 0 2273-8884 
โทรสาร: 0 2273-8883 

บมจ. มาสเตอร ์แอด ธุรกจิใหบ้รกิารและรบัจา้งผลติสือ่
โฆษณาภายนอกทีอ่ยู่อาศยั 

ชัน้ 4-6, 1 ซอยลาดพรา้ว 19  
ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2938 3388
โทรสาร: +66 (0) 2938 3489 

300,896,950 3,008,969,500 หุน้ 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 0.10 บาท) 

หุน้สามญั 24.96  
(ถอืหุน้โดย บมจ.   

ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี) 

บจ. แอโร มเีดยี กรุ๊ป  
(เดมิชือ่ บจ. แอลอดี ีแอดวานซ์ 
และไดเ้ปลีย่นชือ่บรษิทั เมือ่วนัที ่1 
ตุลาคม 2558) 

ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการตลาดและการให้
เช่าพืน้ทีโ่ฆษณาภายในบรเิวณ 
พืน้ทีข่องสนามบนิ 

540 ชัน้ 11 อาคารเมอรค์วิรี ่ 
ทาวเวอร ์ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2697 9944 
โทรสาร: +66 (0) 2697 9945 

75,000,000 75,000 หุน้ 
(มลูค่าทีต่ราไว ้ 

หุน้ละ 1,000 บาท) 

หุน้สามญั 20.00  
(ถอืโดย บมจ. ว ีจ ีไอ  

โกลบอล มเีดยี) 

4. ธรุกิจบริกำร 

บจ. บางกอก สมารท์การด์ ซสิเทม ใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ 
(e-money) และระบบตัว๋ร่วม (common 
ticketing system) ส าหรบัระบบขนส่ง
มวลชนและรา้นคา้ 

21 อาคารทเีอสททีาวเวอร์ ชัน้ 19 
และ 24 ถ. วิภาวดี-รังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2617-8338 
โทรสาร 0 2617-8339 

400,000,000 4,000,000 
(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
หุน้ละ 100 บาท) 

หุน้สามญั 90.00 
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6.2    ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.2.1  สรปุสำระส ำคญัของสญัญำต่ำงๆ เป็นดงัน้ี 

1.  สญัญาสมัปทานระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร ระหว่าง บีทีเอสซี และ กรงุเทพมหานคร (กทม.) 
ฉบบัลงวนัที ่9 เมษายน 2535 และแก้ไขเพิม่เติมเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2538 และวนัที ่28 มิถนุายน 2538  

บทีเีอสซเีป็นผูอ้อกแบบ ก่อสรา้ง ด าเนินงาน และบ ารุงรกัษาระบบ เป็นระยะเวลา 30 ปี หลงัจากทีร่ะบบรถไฟฟ้าขนสง่
มวลชนกรุงเทพสายหลกัเริม่ด าเนินงานในเชงิพาณิชย ์ซึง่ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญา บทีเีอสซมีสีทิธไิดร้บัรายไดจ้าก
กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั อนัรวมถงึ การโฆษณา การใหส้ทิธ ิและการเกบ็ 
ค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัแต่วนัแรกทีร่ะบบรถไฟฟ้าขนสง่
มวลชนกรุงเทพสายหลกัเริม่ประกอบด าเนินงานในเชงิพาณิชย ์

สทิธแิละหน้าที่
ของบทีเีอสซี
ตามสญัญา 

: การด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา (Operation and Maintenance) บทีเีอสซจีะเป็นผูป้ระกอบการ
และบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัสมัปทานใน
การด าเนินงานของบีทีเอสซี หากปริมาณผู้ใช้บริการมีมากเกินกว่าความสามารถของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บีทีเอสซีสามารถขยายการลงทุนได้อีก  แต่หาก
ความสามารถของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัสงูกว่าปรมิาณผูใ้ชบ้รกิาร บทีเีอส
ซอีาจลดความถี่ของการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าไดโ้ดยต้องแจง้ให ้กทม. ทราบก่อน และหากเป็นการ
ขยายการใหบ้รกิารของระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั โดยความตอ้งการของ กทม.  
บทีเีอสซจีะไดร้บัผลตอบแทนซึง่เป็นทีย่อมรบักนัทัง้จาก กทม. และบทีเีอสซ ี

บทีเีอสซมีสีทิธทิีจ่ะก าหนดกฎระเบยีบในการด าเนินงานได้ ขณะทีก่ทม. มสีทิธกิ าหนดกฎระเบยีบ
เกีย่วกบัความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั แต่หาก
กฎระเบยีบดงักล่าวมผีลกระทบทางลบต่อบทีเีอสซี เช่น สถานะทางการเงนิของบทีเีอสซี หรอืท า
ใหบ้ทีเีอสซตีอ้งลงทุนเพิม่ขึน้ กทม. จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากบทีเีอสซกี่อน 

การโอนกรรมสทิธิ ์(Transfer of Rights) แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 

 อสงัหารมิทรพัย์ที่เกดิจากการก่อสร้างหรอืงานโครงสร้าง  (Civil Works) จะโอนในลกัษณะ 
BTO (Build Transfer and Operate) คอื บทีเีอสซจีะตอ้งโอนกรรมสทิธิเ์ป็นของกทม. เมื่อการ
ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ 

 ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ซึ่งรวมถึงขบวนรถไฟฟ้า  
จะโอนในลกัษณะ BOT (Build Operate and Transfer) คอื บทีเีอสซจีะโอนกรรมสทิธิเ์ป็นของ
กทม. เมื่อสมัปทานสิน้สดุลง 

สถานภาพของบทีเีอสซ ี(Status of the Company)  

 กลุ่มธนายงจะต้องถือหุ้นบีทีเอสซีไม่ต ่ ากว่าร้อยละ  51 ของหุ้นทัง้หมด  ตัง้แต่วันที ่
บทีเีอสซไีดร้บัสมัปทานจนกระทัง่วนัที่รถไฟฟ้าบทีเีอสเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชย์ และหลงัจาก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์บทีเีอสซจีะด าเนินการ
ให้หุ้นของบีทีเอสซีถือโดยประชาชนและเป็นบุคคลสญัชาติไทยไม่ต ่ากว่าร้อยละ  51 ของ 
หุน้ทัง้หมด 
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สทิธแิละหน้าที่
ของกทม. ตาม
สญัญา 

: กทม. เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัหาที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างให้แก่บีทีเอสซี โดยบทีีเอสซีได้รบั
อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใช้ที่ดินเพื่ อก่อสร้างและด าเนินงาน  ส าหรับการเคลื่อนย้าย
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกบัพื้นที่ก่อสร้างทัง้หมด  (ยกเว้นส่วนอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิถึงสถานี
ขนส่งตลาดหมอชติ) บทีีเอสซจีะเป็นผู้รบัผดิชอบภายในวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ส่วนเกนิจากจ านวนนี้ กทม.จะเป็นผู้รบัภาระ ส าหรบัพื้นที่ก่อสรา้งส่วนอนุสาวรยี์ชยัสมรภูมถิึง
สถานีขนส่งตลาดหมอชติ บทีเีอสซจีะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยสาธารณูปโภค 
รวมทัง้บีทีเอสซีมีสิทธิที่จะใช้สิง่ปลูกสร้างที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นี้  ไม่ว่าจะส าหรบัระบบหรือเพื่อ
วตัถุประสงค์อื่นทางพาณิชย์ หากบทีเีอสซมีขีอ้ผูกพนักบับุคคลภายนอกเป็นระยะเวลาเกนิอายุ
สมัปทาน บทีเีอสซจีะต้องขออนุมตัจิากกทม. ก่อน กทม. จะประสานงานใหบ้ทีเีอสซไีดซ้ือ้ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้านครหลวงในราคาที่ไม่สูงเกินกว่าราคาที่การไฟฟ้านครหลวงขายให้แก่บริษัท
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือหากบีทีเอสซีต้องการตัง้สถานีผลิตไฟฟ้าเอง กทม. จะให้ความ
สะดวกแก่บทีเีอสซใีนขอบเขตเท่าที่กทม. มอี านาจกระท าได้ โดยการอนุญาตให้บทีเีอสซจีดัตัง้
สถานีผลติไฟฟ้าดงักล่าวไดใ้นกทม. 

อตัราค่า
โดยสาร 

: การเกบ็ค่าโดยสาร จะเรยีกเกบ็จากผูโ้ดยสารส าหรบัการเขา้ออกระบบต่อหนึ่งครัง้ รวมทัง้สทิธผิ่าน
ออกเพื่อต่อเปลีย่นสายทางระหว่างสายสลีมและสายสุขุมวทิ (ค่าโดยสารที่เรยีกเกบ็ได้ (Effective 
Fare)) บทีเีอสซอีาจปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดเ้ป็นคราวๆ ไป โดยค่าโดยสารที่
เรยีกเกบ็จะต้องไม่เกนิกว่าเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสุดที่อาจเรยีกเกบ็ได้ (Authorized Fare) ที่มี
ผลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ บทีเีอสซอีาจปรบัค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ไดไ้ม่เกนิ 1 ครัง้ ในทุกระยะเวลา 
18 เดือน (เว้นแต่กทม. ยินยอมให้ปรับได้บ่อยกว่านัน้) และบีทีเอสซีจะต้องแจ้งให้กทม . และ
ประชาชนทัว่ไปทราบถึงค่าโดยสารที่เรยีกเกบ็ใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ทัง้นี้ บทีเีอสซอีาจ
ปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรยีกเกบ็ไดใ้น 2 กรณี ได้แก่ การปรบัปกติ และการปรบั
กรณีพเิศษ 

 การปรบัปกต ิสามารถปรบัไดใ้นกรณีทีด่ชันีราคาผูบ้รโิภคชุดทัว่ไปประจ าเดอืนของกรุงเทพฯ 
(Bangkok Consumer Price Index) (“ดชันี”) (จากการส ารวจโดยกระทรวงพาณิชย)์ เมื่อเทยีบ
กบัดชันีอา้งองิยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน สงูขึน้เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 5 บทีเีอสซจีะ
สามารถปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรยีกเก็บได้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ  7 (ดชันี
อ้างอิง หมายถึง ดชันีที่ใช้ในการปรบัเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ครัง้
หลงัสุด) โดยบทีเีอสซจีะแจง้ให ้กทม. ทราบถงึการปรบัดงักล่าว หากกทม. ไม่ไดโ้ต้แยง้การ
ปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดด้งักล่าวเป็นหนังสอืภายใน 30 วนั นับแต่
วนัที่บทีเีอสซแีจ้ง ให้ถือว่ากทม. เป็นอนัตกลงด้วยกบัการปรบัดงักล่าว อย่างไรกต็าม หาก
กทม. และบทีเีอสซไีม่สามารถตกลงกนัได้ ใหเ้สนอปญัหาดงักล่าวแก่คณะกรรมการทีป่รกึษา 
(Advisory Committee) เพื่อวนิิจฉยั 

 การปรบักรณีพเิศษ เมื่อเกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

o ดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ  9 เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 12 เดอืน  

o อตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิบาทและเงนิเหรยีญสหรฐั สงูหรอืต ่ากว่าอตัราแลกเปลีย่น
อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 10 (อตัราแลกเปลีย่นอา้งองิ หมายถึง อตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคาร
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แห่งประเทศไทยประกาศที่ใช้ในการปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสูงสุดเท่าที่เรยีกเกบ็ได้
ครัง้หลงัสดุ ซึง่เท่ากบั 39.884 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั)  

o อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้เงนิตราต่างประเทศและในประเทศของบทีเีอสซี สงูหรอืต ่ากว่าอตัรา
ดอกเบีย้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 10 (อตัราดอกเบีย้อา้งองิ หมายถงึ อตัราดอกเบีย้โดยเฉลีย่
ของอตัราดอกเบี้ยลูกค้าชัน้ดขีองธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ ทีใ่ช้ในการปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสุดที่อาจเรยีกเกบ็ได้
ครัง้หลงัสดุ และอตัราดอกเบีย้ต่างประเทศอา้งองิ หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ส าหรบัการกูเ้งนิ
ระหว่างธนาคารในตลาดเงินในกรุงลอนดอน  (LIBOR) ที่ใช้ในการปรับเพดานอัตรา 
ค่าโดยสารสงูสดุทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดค้รัง้หลงัสุด)  

o บทีเีอสซตีอ้งรบัภาระค่าไฟฟ้าสงูขึน้หรอืลดลงอย่างมาก  

o บทีเีอสซตีอ้งมกีารลงทุนนอกเหนือจากขอบเขตของงานทีก่ าหนดไว้  

o บีทีเอสซีมีความเสี่ยงที่ เป็นกรณียกเว้น  (Exceptional Risk) การปรับเพดานอัตรา 
ค่าโดยสารสงูสุดทีอ่าจเรยีกเกบ็ไดใ้นกรณีพเิศษนัน้ คู่สญัญาจะต้องเหน็ชอบดว้ยกนัทัง้ 2 
ฝ่าย ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน 30 วัน ให้เสนอไปยังคณะกรรมการที่ปรึกษา 
(Advisory Committee) เป็นผูต้ดัสนิ ถ้าหากรฐับาลมนีโยบายตรงึราคาค่าโดยสาร รฐับาล
จะจดัหามาตรการมาชดเชยตามความเหมาะสมแก่ส่วนทีบ่ทีเีอสซตี้องเสยีหาย  ในขณะที่
ยงัไม่ปรบัค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ 

คณะกรรมการ
ทีป่รกึษา 
(Advisory 
Committee) 

 

: บทีีเอสซี และกทม. จะต้องจดัตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษา ประกอบด้วย กรรมการจากบีทเีอสซ ี
จ านวน 2 คน กรรมการจาก กทม. จ านวน 2 คน และกรรมการอิสระที่ได้รบัการแต่งตัง้จาก
กรรมการทัง้ 4 คนดงักล่าวจ านวน 3 คน ซึง่คณะกรรมการทีป่รกึษานี้มหีน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบั
การด าเนินงานเชงิพาณิชย์ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั พจิารณาการปรบั
เพดานอตัราค่าโดยสารสงูสุดในกรณีพเิศษ และหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่จะตกลงกนัระหว่าง กทม. และ 
บทีเีอสซ ี

ภาษ ี
(Taxation) 

: กทม. จะเป็นผูร้บัผดิชอบภาระภาษีโรงเรอืนและภาษีทีด่นิตามกฎหมายในสว่นของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ยกเว้นในส่วนที่บีทีเอสซีใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์ซึ่งบีทีเอสซี
จะต้องรบัผิดชอบ ส่วนบีทีเอสซีจะรบัผิดชอบภาระอื่นๆ ได้แก่ ภาษีป้ายและภาษีอื่นๆ ในการ
ประกอบการระบบขนสง่มวลชนตามสญัญานี้ 

การประกนัภยั 
(Insurance) 

: - บทีเีอสซจีะต้องจดัใหม้กีารประกนัวนิาศภยั ประเภท All Risks รวมถงึประกนัภยัเพื่อความรบัผดิ
ต่อบุคคลที่สาม (Third Party Liability) ภายใต้เงื่อนไขท านองเดยีวกบัที่ผู้ประกอบกิจการแบบ
เดยีวกนัในสิง่แวดลอ้มเดยีวกนัเอาประกนั ซึง่บทีเีอสซไีดแ้ต่งตัง้ทีป่รกึษาทางดา้นการประกนัภยั
เพื่อใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัขอ้เสนอเงื่อนไขความคุม้ครองทีเ่หมาะสม 

กรรมสทิธิ ์และ
การโอน
กรรมสทิธิ ์
(Ownership, 
Transfer of 

: อสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อสรา้งบนทีด่นิของ กทม. หรอืบนทีด่นิที ่กทม. จดัหามาใหห้รอืสิง่ปลกูสรา้งจะ
เป็นกรรมสทิธิข์อง กทม. เมื่อการก่อสรา้งเสรจ็ ทัง้นี้ กทม. ตกลงใหบ้ทีเีอสซมีสีทิธแิละหน้าที่แต่
เพียงผู้เดยีวในการครอบครองและใช้อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว  ส าหรบัอุปกรณ์ (เช่น รถไฟฟ้า 
ระบบควบคุม หรอือะไหล่) และเครื่องมือควบคุมที่ใช้กบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สายหลกั ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลควบคุมต่างๆ ซึง่ติดตัง้บนอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวจะตกเป็น
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Ownership 
and Security) 

กรรมสทิธิข์อง กทม. เมื่อสญัญาสมัปทานสิน้สุดลง ในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมที่
ติดตัง้นอกบรเิวณที่ดินของ กทม. และเครื่องใช้ส านักงาน หาก กทม. แจ้งความประสงค์ไปยงั 
บทีเีอสซ ีบทีเีอสซจีะโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่กทม. เมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

เมื่อสญัญาสิน้สุดลง บทีเีอสซจีะโอนสทิธแิละขอ้ผูกพนัใดๆ ทีม่กีบัเจา้ของทรพัยส์นิทีต่่อเชื่อมเขา้
กบัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั หรอืเจ้าของทรพัย์สนิอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั รวมทัง้สทิธิและข้อผูกพันในซอฟต์แวร์ ลิขสทิธิ ์และ
สทิธบิตัรที่เป็นของบทีีเอสซี หรอืบีทเีอสซีมสีทิธใิช้ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลกัใหแ้ก่ กทม. 

ตราบเท่าทีย่งัไม่มกีารโอนกรรมสทิธิ ์บทีเีอสซยีงัคงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์และทรพัยส์นิ
อื่นๆ นอกจากอสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อสรา้งบนทีด่นิกทม. หรอืทีด่นิทีก่ทม. จดัหามาให ้และมสีทิธใิน
การก่อภาระตดิพนัและใชเ้ป็นหลกัประกนักบัเจา้หนี้ได ้

เหตุการณ์ที่
เป็นความเสีย่ง
ทีเ่ป็น
ขอ้ยกเวน้ 
(Exceptional 
Risks) 

: บทีเีอสซไีม่ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิขึน้เนื่องจากความเสีย่งที่เป็นขอ้ยกเว้น 
เหตุการณ์ทีเ่ป็นความเสีย่งทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ ไดแ้ก่ 

 เหตุสุดวสิยัที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบทีเีอสซี ที่ไม่สามารถเอาประกนัภยัได้ในราคา
ปกต ิ

 การชะงกังนัอย่างมนียัส าคญัในธุรกจิก่อสรา้งภายในประเทศ หรอือุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง  

 การกระท าของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการเข้ามาแทรกแซงโครงการโดยรัฐบาลโดยไม่ชอบ  
การเปลี่ยนเสน้ทางของโครงการ หรอืการให้บุคคลอื่นประกอบการขนส่งมวลชนทบัเสน้ทาง
ของบทีเีอสซ ีซึง่สง่ผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อบทีเีอสซ ี 

 ความล่าชา้อย่างมากในการเคลือ่นยา้ยหรอืเปลีย่นแปลงสิง่สาธารณูปโภค  

 ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรงในประเทศไทย  

 การนดัหยุดงานอนัไม่เกีย่วขอ้งกบับทีเีอสซ ี
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การเลกิสญัญา 

 

: กทม. มสีทิธบิอกเลกิสญัญา ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 บทีเีอสซไีม่สามารถด าเนินการทดสอบระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัใหเ้สรจ็
สิน้ไดภ้ายในก าหนดเวลาของสญัญาสมัปทาน หรอืตามก าหนดเวลาอื่นทีต่กลงกนัตดิต่อกนัไม่
น้อยกว่า 2 ครัง้ และเป็นที่ชดัแจ้งว่าบทีีเอสซไีม่สามารถปฏบิตัิตามสญัญาสมัปทานให้แล้ว
เสรจ็ในเวลาทีก่ าหนดได ้ 

 บทีเีอสซถีูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดในคดลีม้ละลาย  

 บทีเีอสซจีงใจผดิสญัญาในสาระส าคญัอย่างต่อเนื่องก่อนจะใช้สทิธบิอกเลกิสญัญา หากเป็น
กรณีทีแ่กไ้ขไม่ได ้กทม. จะมหีนงัสอืถงึบทีเีอสซ ีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดอืน หากเป็นกรณีที่
แกไ้ขได ้กทม. จะมหีนังสอืใหบ้ทีเีอสซแีกไ้ขภายในก าหนด เวลา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีฉุกเฉิน กทม. อาจร่วมกบัเจ้าหน้ีของบีทีเอสซีในการเข้าด าเนินการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัเป็นการชัว่คราว  และหากบีทีเอสซีไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้แก้ไข และหากกทม. มีเจตนาจะบอกเลิกสญัญา กทม. จะแจ้งเป็น
หนังสอืไปยงักลุ่มเจา้หนี้ เพื่อใหก้ลุ่มเจา้หนี้ด าเนินการจดัหาบุคคลอื่นมารบัโอนจากบทีเีอสซี 
ทัง้สทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาสมัปทานของบทีเีอสซี โดยกทม. ตอ้งใหเ้วลากลุ่มเจา้หนี้ไม่น้อย
กว่า 6 เดือน แต่หากกลุ่มเจ้าหนี้ไม่จัดหาบุคคลอื่นมารบัโอนสิทธิและหน้าที่ภายในเวลา
ดงักล่าว กทม. มสีทิธบิอกเลกิสญัญาสมัปทานนี้ได้ โดยบทีเีอสซจีะต้องชดเชยความเสยีหาย
ให้แก่กทม. พร้อมทัง้โอนกรรมสิทธิใ์นอุปกรณ์ให้แก่กทม. โดยตรง และยินยอมให้กทม . 
เรยีกรอ้งเงนิจากธนาคารผูอ้อกหนงัสอืค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาสมัปทาน  

ในกรณีที่กทม. บอกเลกิสญัญาสมัปทานนี้กบับีทีเอสซี กทม. จะจ่ายเงนิส าหรบัส่วนของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัที่ตกเป็นกรรมสทิธิข์องกทม. ในราคาเท่ากบัมูลค่าทาง
บญัช ี(Book Value) 

บทีเีอสซมีสีทิธบิอกเลกิสญัญาสมัปทาน ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 กทม. จงใจผดิสญัญาในสาระส าคญัอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเหตุให้บทีเีอสซีไม่อาจปฏบิตัิตาม
สญัญาต่อไปได ้

 รฐับาลไทย หรอืรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย หรอืหน่วยงานราชการ หรอืกทม. แกไ้ข
หรอืยกเลกิการอนุญาตการก่อสรา้งและการด าเนินงาน หรอืปรบัเปลีย่นเงื่อนไข หรอืยกเลกิ
สทิธิโดยไม่ใช่ความผิดของบีทีเอสซี ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบีทีเอสซี จนไม่
สามารถด าเนินงานต่อไปได ้ 

 การแทรกแซงของรัฐบาลในกรณีเหตุการณ์ที่เป็น  “ความเสี่ยงที่เป็นข้อยกเว้น ” ตาม
ความหมายทีก่ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  

หากเป็นความผดิพลาดทีส่ามารถแกไ้ขได้ บทีเีอสซจีะต้องส่งหนังสอืแจง้กทม. ท าการแกไ้ขหรอื
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งหรอืปรบัปรุงการด าเนินการภายในเวลาทีก่ าหนดซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ทัง้นี้ 
ถา้ กทม. ไม่สามารถปรบัปรุงหรอืแกไ้ขการด าเนินการไดภ้ายในเวลาดงักล่าว บทีเีอสซจีะแจง้เป็น
หนงัสอืบอกเลกิสญัญาไปยงักทม. หากเป็นกรณีทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้บทีเีอสซกีต็อ้งมหีนงัสอืแจง้
กทม. ล่วงหน้าภายใน 1 เดอืน 

การยกเลกิสญัญาดงักล่าว กทม. จะต้องชดเชยความเสยีหายแก่บีทีเอสซี ซึ่งครอบคลุมถึงเงิน
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ลงทุนและค่าใช้จ่ายของบีทีเอสซีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั โดยจ่ายเงนิส าหรบัส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัใน
ราคาเท่ากบัมูลค่าทางบญัช ี(Book Value) ของทรพัยส์นิและค่าเสยีหายอื่นใดทีบ่ทีเีอสซพีงึไดร้บั
เพราะเหตุจากการเลกิสญัญานี้ 

การขยายอายุ
สญัญาและ
สทิธใินการ
ด าเนินงานใน
เสน้ทางสาย
ใหม่ก่อน
บุคคลอื่น 

: หากบีทีเอสซีประสงค์จะขยายอายุสญัญา บีทีเอสซีจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวในเวลาไม่
มากกว่า 5 ปี และไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวนัสิน้อายุของสญัญา ทัง้นี้ การขยายอายุของสญัญาจะต้อง
ผ่านความเหน็ชอบของรฐัมนตร ีกระทรวงมหาดไทยก่อน นอกจากนี้ หากกทม. มคีวามประสงคท์ี่จะ
ด าเนินการสายทางเพิม่เติมในระหว่างอายุสญัญาสมัปทาน หรอืจะขยายเสน้ทางของระบบรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั บทีเีอสซจีะมสีทิธเิป็นรายแรกทีจ่ะเจรจากบักทม. ก่อน เพื่อขอรบัสทิธิ
ท าการและด าเนินการเสน้ทางสายใหม่ดงักล่าว หากบีทเีอสซยีนิดรีบัเงื่อนไขที่ดทีี่สุดที่มผีู้เสนอต่อ
กทม. 

การใชส้ญัญา
เป็น
หลกัประกนั 

: กทม. ยนิยอมใหบ้ทีเีอสซโีอนสทิธิตามสญัญานี้เพื่อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่บุคคลผูใ้หค้วามสนับสนุน
ทางการเงนิแก่บทีเีอสซ ีเพื่อสนับสนุนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั โดยทีต่้องไม่เป็น
การก่อภาระทางการเงนิแก่กทม. 

เขตอ านาจการ
พจิารณาขอ้
พพิาท 

: สญัญานี้อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย กรณีมขีอ้พพิาทระหว่างคู่สญัญาอนัเกีย่วกบัขอ้ก าหนด
ของสญัญานี้ หรอืเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัติามสญัญานี้ ใหเ้สนอขอ้พพิาทนัน้ต่ออนุญาโตตุลาการ 
ตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  ส านักงานศาลยุติธรรม หรือตาม
ขอ้บงัคบัอื่นทีคู่่สญัญาเหน็ชอบ 

วนัทีส่ญัญามี
ผลบงัคบัใช ้

: สญัญาจะมีผลบงัคบัใช้เมื่อบีทีเอสซีลงนามในสญัญาทางการเงนิกับสถาบนัการเงนิที่ให้กู้เพื่อ
สนับสนุนสญัญานี้ และบีทีเอสซีได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI รวมทัง้ กทม. ได้ส่งมอบ
พืน้ทีแ่ก่บทีเีอสซ ีซึง่เงื่อนไขบงัคบัก่อนนี้ไดเ้กดิขึน้ครบถว้นแลว้ และสญัญาเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่9 เมษายน 2536 

2.  สญัญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารงุ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร เลขที ่กธ.ส.006/55 
ระหว่าง กรงุเทพธนาคม (“ผูบ้ริหารระบบ”) และ บีทีเอสซี (“ผูใ้ห้บริการ”) ฉบบัลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2555 

วตัถุประสงค ์ : ผูบ้รหิารระบบมคีวามประสงค์ที่จะว่าจ้างผู้ที่มคีวามช านาญเพื่อให้บรกิารเดินรถและซ่อมบ ารุง
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย รวมทัง้เกบ็เงนิค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนกรุงเทพสว่นต่อขยายตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

ระยะเวลาตาม
สญัญา 

: 30 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัที ่2 พฤษภาคม 2585 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดงันี้ 

 ระยะที ่1 ก่อนหมดระยะเวลาสมัปทานของเสน้ทางสมัปทาน (ตัง้แต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 
ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม 2572) แบ่งช่วงเวลาการด าเนินงานเป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

(1) ช่วงที่ 1 นับจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555  ผู้ให้บริการ
ด าเนินงานในเสน้ทางสว่นต่อขยาย 2 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 

o สว่นต่อขยายสายสลีม จากสะพานตากสนิ-ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ระยะทาง 2.2 
กม. 
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o สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ ตอนที ่1 จากซอยสขุมุวทิ 85-ซอยสขุมุวทิ 107 ระยะทาง 
5.25 กม. 

(2)  ช่วงที่ 2 นับจากวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2556  ผู้ให้บริการ
ด าเนินงานในเสน้ทางสว่นต่อขยาย 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 

o สว่นต่อขยายสายสลีม จากสะพานตากสนิ-ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ระยะทาง 2.2 
กม. 

o สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ ตอนที ่1 จากซอยสขุมุวทิ 85-ซอยสขุมุวทิ 107 ระยะทาง 
5.25 กม. 

o สว่นต่อขยายสายสลีม (ตากสนิ-เพชรเกษม) จากสถานีวงเวยีนใหญ่ถงึสถานี 
ตลาดพล ูระยะทาง 5.3 กม. 

(3)  ช่วงที่ 3 นับจากวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ผู้ให้บริการ
ด าเนินงานในเสน้ทางสว่นต่อขยาย 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 

o สว่นต่อขยายสายสลีม จากสะพานตากสนิ-ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ระยะทาง 2.2 
กม. 

o สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ ตอนที ่1 จากซอยสขุมุวทิ 85-ซอยสขุมุวทิ 107 ระยะทาง 
5.25 กม. 

o สว่นต่อขยายสายสลีม (ตากสนิ-เพชรเกษม) จากสถานีวงเวยีนใหญ่ถงึสถานี 
ตลาดพล ูระยะทาง 5.3 กม. 

 ระยะที ่2 หลงัหมดระยะเวลาสมัปทานของเสน้ทางสมัปทาน (ตัง้แต่วนัที ่5 ธนัวาคม 2572 ถงึ 
2 พฤษภาคม 2585)  ผูใ้หบ้รกิารด าเนินงานในเสน้ทาง 4 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 

o สว่นต่อขยายสายสลีม จากสะพานตากสนิ-ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ระยะทาง 2.2 กม. 

o สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ ตอนที ่1 จากซอยสขุมุวทิ 85-ซอยสขุมุวทิ 107 ระยะทาง 5.25 
กม. 

o ส่วนต่อขยายสายสลีม (ตากสนิ-เพชรเกษม) จากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีตลาดพล ู
ระยะทาง 5.3 กม. 

o เสน้ทางสมัปทาน ระยะทาง 23.5 กม. 

ความรบัผดิ
ตามสญัญา 

: ผูใ้หบ้รกิารต้องจดัใหบ้รกิารเดนิรถมมีาตรฐานการตรงต่อเวลาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 97.5 (ค่าเฉลีย่ราย
เดอืน) ประเมนิผลความตรงต่อเวลา ณ สถานีปลายทางของแต่ละเสน้ทาง ซึง่ความล่าชา้จะตอ้งไม่
เกนิ 5 นาท ีนับจากระยะเวลาห่างระหว่างขบวนถดัไป (Headway) หลกัเกณฑก์ารประเมนิความ
ตรงต่อเวลาจะเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

หากให้บรกิารเดนิรถต ่ากว่ามาตรฐานการตรงต่อเวลาที่ก าหนด โดยมีสาเหตุโดยตรงจากความ
บกพร่องโดยจงใจหรอืโดยประมาทเลนิเล่อของผูใ้หบ้รกิาร หรอืไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญา ผู้ให้บรกิารจะต้องจ่ายค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 0.6 (ศูนยจ์ุดหก) ของค่าจ้างรายเดอืนเดอืน
นัน้ๆ ส าหรบัเสน้ทางสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การสิน้สดุของ
สญัญา 

: การยกเลกิสญัญาโดยผูบ้รหิารระบบ 

 หากผู้ให้บรกิารไม่ปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ในส่วนที่เป็นสาระส าคญั (ซึ่งไม่รวมกรณี
การช าระค่าปรบัเนื่องจากการเดนิรถต ่ากว่ามาตรฐานการตรงต่อเวลา) และไม่ท าการแก้ไข
ภายในเวลาอนัสมควรที่ผู้บรหิารระบบแจ้งให้ทราบเป็นหนังสอื ให้ผู้บรหิารระบบมสีทิธทิี่จะ
บอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบอกี    

 หากผู้ให้บริการล้มละลาย หรือตัง้เรื่อง หรือเตรียมการกับเจ้าหนี้  หรือมีข้อเสนอที่จะขอ
ลม้ละลายโดยสมคัรใจ หรอืไดย้ื่นเรื่องขอแต่งตัง้ผูจ้ดัการหนี้ หรอืมคี าสัง่ช าระบญัช ีหรอืมมีติ
ให้ช าระหนี้โดยสมคัรใจ (ยกเว้นวตัถุประสงค์ส าหรบัการฟ้ืนฟูกจิการ) หรอืได้มีการแต่งตัง้  
เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืมกีารยดึทรพัย์สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยหรอืในนามของเจา้หนี้ หรอื
ถูกด าเนินการใดในลักษณะข้างต้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับอันมีผลถึงการให้บริการ ให้
ผูบ้รหิารระบบมสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบ 

การยกเลกิสญัญาโดยผูใ้หบ้รกิาร 

 หากผูบ้รหิารระบบไม่ช าระค่าจา้งที่มไิดม้ขีอ้พพิาทใดตามสญัญาภายใน 30 วนัหลงัจากครบ
ก าหนดช าระ ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธทิีจ่ะท าหนังสอืแจง้ว่าผูบ้รหิารระบบผดิสญัญาเพื่อใหผู้้บรหิาร
ระบบช าระหนี้คงค้างภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือเกินกว่านั ้นตามแต่ที่ 
ผูใ้หบ้รกิารจะระบุในหนงัสอืแจง้  

 หากผู้บรหิารระบบไม่ช าระค่าจ้างตามหนังสอืแจง้ก่อนสิน้สุดช่วงเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
แจง้แลว้ ผูใ้หบ้รกิารอาจบอกเลกิสญัญาไดโ้ดยแจง้ใหผู้บ้รหิารระบบทราบเป็นหนังสอืซึง่จะมี
ผลบงัคบัทนัท ี

3.   สญัญาจ้างผูเ้ดินรถพรอ้มจดัหารถโดยสาร โครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี - 
สะพานกรงุเทพ (ช่องนนทรี - ราชพฤกษ์) เลขที ่กธ.ส. 001/53 ระหว่าง บีทีเอสซี (ในฐานะ “ผูร้บัจ้าง”) และ 
กรงุเทพธนาคม (ในฐานะ “ผูว้่าจ้าง”) ฉบบัลงวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2553 

วตัถุประสงค ์ : ผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งเดนิรถโดยสารประจ าทางด่วนพเิศษ (BRT) สายช่องนนทร ี- สะพานกรุงเทพ 
(ช่องนนทร ี- ราชพฤกษ์) พรอ้มจดัหารถโดยสารมาวิง่ใหบ้รกิาร ตลอดจนจดัหาแรงงาน และวสัดุ 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญา 

ระยะเวลาตาม
สญัญา 

: สญัญานี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากวนัที่ผู้ว่าจ้างได้ลงนามสญัญาจ้างบริหารจดัการเดินรถ
โครงการบริหารจดัการการให้บริการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทร ี- 
สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทร ี– ราชพฤกษ์) กบักรุงเทพมหานคร แลว้  

ทัง้นี้ ผูร้บัจา้งมหีน้าทีป่ฏบิตัติามสญัญาภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

การจดัใหม้รีถโดยสาร 

ผู้รบัจ้างจะต้องด าเนินการจดัให้มรีถโดยสารซึ่งพร้อมส่งมอบให้ติดตัง้ระบบอุปกรณ์ระบบขนส่ง
อจัฉรยิะ (ITS) โดยผู้รบัเหมาของกรุงเทพมหานคร และอุปกรณ์อื่นๆ โดยแบ่งเป็น 2 ครัง้ คือ  
ครัง้แรกเป็นจ านวน 10 คนั ภายในวนัที่ 24 เมษายน 2553 และครัง้ทีส่องจ านวน 15 คนั ภายใน
วนัที ่30 เมษายน 2553 ทัง้นี้ ผูร้บัจา้งอาจขอขยายเวลาการสง่มอบออกไปอกีไม่เกนิ 15 วนั  

การบรหิารจดัการเดนิรถโดยสาร 
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ผูร้บัจา้งจะต้องด าเนินการบรหิารจดัการเดนิรถเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนัที่ผูว้่าจา้งใหเ้ริม่เปิด
การเดนิรถ  

นอกจากนี้  ผู้ร ับจ้างจะต้องเอาประกันภัยประเภทต่างๆ ในวงเงินตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
โดยสญัญาประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตัง้แต่วนัเริ่มปฏิบัติงานตามสญัญา และตลอด
ระยะเวลาทีส่ญัญามผีลบงัคบัใช ้

เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

: ค่าตอบแทนตามสัญญาจ านวน 535,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าจ้างคงที่ประมาณ 
450,000,000 บาท และค่าจา้งผนัแปรประมาณ 85,000,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีอากร
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยจะแบ่งช าระเป็นงวดตามผลส าเร็จของงานที่ได้ส่งมอบจริง  
ซึง่จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอนุมตัจิากผูว้่าจา้งและกรุงเทพมหานคร 

ความรบัผดิใน
กรณีผดิสญัญา 

: ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งในกรณีดงัต่อไปนี้ 

การจดัใหม้รีถโดยสาร 

หากผูร้บัจา้งไม่สามารถส่งมอบรถโดยสารให้ครบถว้นตามเวลาทีก่ าหนด (รวมทีร่ะยะเวลาทีไ่ดร้บั
ขยาย (ถ้าม)ี) โดยมสีาเหตุเกดิจากผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งจะต้องช าระค่าปรบัเป็นรายวนัคดิเป็นรอ้ยละ 
0.1 ของค่าตอบแทนตามสญัญา หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิวนัละ 535,000 บาท  

การบรหิารจดัการเดนิรถโดยสาร 

หากผูร้บัจา้งไม่สามารถด าเนินการใหบ้รกิารเดนิรถ ซึง่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อผูโ้ดยสารและ
ผูว้่าจา้งในวนัดงักล่าวอย่างรา้ยแรง ผูร้บัจา้งจะต้องช าระค่าปรบัเป็นรายวนัคดิเป็นวนัละ 0.4 ของ
ค่าตอบแทนตามสญัญา หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิวนัละ 2,104,000 บาท 

การควบคุมการตรงต่อเวลาของการใหบ้รกิารเดนิรถ 

หากผู้รบัจา้งไม่สามารถควบคุมการเดนิรถโดยสารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการตรงต่อเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญา โดยมสีาเหตุโดยตรงจากความบกพร่องโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของ  
ผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 1.5 ของค่าจา้งเดนิรถในเดอืนนัน้ๆ 

การไม่ปฏบิตัติามสญัญาของผูร้บัจา้งในกรณีอืน่ ๆ  

หากผู้รบัจ้างไม่สามารถด าเนินการแก้ไขการไม่ด าเนินการใดๆ ตามสญัญาภายในระยะเวลาที่ 
ผูว้่าจา้งได้ระบุไวใ้นหนังสอืบอกกล่าว ผูร้บัจา้งจะต้องช าระค่าปรบัเป็นรายวนัคดิเป็นรอ้ยละ 0.1 
ของค่าตอบแทนตามสญัญา หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิวนัละ 535,000 บาท 
นอกจากนี้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาโดยเหตุผลกรณีพิเศษ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบ
หลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญาทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร และผู้รบัจ้างจะต้อง
รบัผดิชอบในค่าเสยีหายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ รวมถึงค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ในการท างานนัน้ให้แลว้เสรจ็
ตามสญัญาและค่าใชจ้่ายในการควบคุมงานเพิม่ (ถา้ม)ี 
ในกรณีที่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัผู้ว่าจ้าง เนื่องมาจากผู้รบัจ้างมหีน้าที่และความรบัผดิในการ
ท างานร่วมกบัผู้รบัจ้างรายอื่นในโครงการ เช่น งานบรหิารระบบ งานระบบตัว๋โดยสารอตัโนมตั ิ
(Automatic Fare Collection System-AFC) งานระบบขนส่งอจัฉรยิะ (Intelligent Transportation 
System: ITS) ผู้รบัจ้างตกลงไม่ปฏเิสธความรบัผดิและยินยอมเขา้ร่วมรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายที่
เกดิขึน้ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งอย่างลกูหนี้ร่วม 
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การสิน้สดุของ
สญัญา 

: สทิธใินการบอกเลกิสญัญาของผูว้่าจา้งเนือ่งจากผูร้บัจา้งผดิสญัญา 

ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้หากผูร้บัจา้งไม่สามารถปฏบิตัติาม หรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้
ใดขอ้หนึ่ง และผูร้บัจา้งไม่ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กต้องในทนัทนีับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ หรอืในกรณี 
ผู้รบัจ้าง ลูกจ้าง พนักงานหรอืตวัแทนของผู้รบัจ้าง กระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมอนัก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสยีแก่ผู้ว่าจ้างและกรุงเทพมหานคร และ /หรอื เป็นการกระท าความผิดอาญา ทัง้นี้ 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหาย และค่าใชจ้่ายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้แก่ผูว้่าจา้งในระยะเวลา
ดงักล่าว และจะต้องรบัผดิชอบหรอืชดใชใ้ห้แก่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนผูร้บัจ้างงานอื่นๆ และ
ผู้รบัจ้างช่วงงานอื่นๆ ของโครงการ อย่างไรก็ดี หากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อผลประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร หรอืเกีย่วกบัความปลอดภยัของประชาชน หรอื
มาตรฐานการยอมรบัของสากลเกี่ยวกบัความปลอดภยัของยานพาหนะ การขนส่งผูโ้ดยสาร หรอื
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ หรอืเกี่ยวกบัการไม่สามารถส่งมอบรถโดยสารให้ครบถ้วนตามเวลาที่
ก าหนด (รวมทีร่ะยะเวลาทีไ่ดร้บัขยาย (ถา้ม)ี) ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัที 

สทิธใินการบอกเลกิสญัญาของผูว้่าจา้งเนือ่งจากผูร้บัจา้งอยูใ่นฐานะทีไ่ม่สามารถใหบ้รกิารเดนิรถได ้

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ หากผู้รบัจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว  
ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหากบัการใหบ้รกิารเดนิรถ 

สทิธใินการบอกเลกิสญัญาของผูว้่าจา้งโดยเหตุผลกรณีพเิศษ 

ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้หากกรุงเทพมหานครสัง่ยุตกิารเดนิรถ หรอืยกเลกิสญัญาจา้งเป็น
ผู้บริการระบบกับผู้ว่าจ้าง หรือเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของอู่จอดรถ ความ
ปลอดภยัของยานพาหนะ การขนสง่ผูโ้ดยสารหรอืเหตุผลอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

ความสิ้นสุดลงของสญัญานี้หรอืสญัญาจ้างผู้บรหิารสถานีโครงการรถโดยสารด่วนพเิศษ (BRT) 
สายช่องนนทร ี– สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทร ี– ราชพฤกษ์) เลขที ่กธ.ส. 003/53  

ในกรณีทีส่ญัญาจา้งผูบ้รหิารสถานีสิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม ใหถ้อืว่าสญัญานี้มผีลเป็นอนั
สิน้สดุลง และในทางกลบักนั (ตามทีก่ าหนดในสญัญาจา้งผูบ้รหิารสถานี) 

 4.  สญัญาจ้างผูบ้ริหารสถานี โครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรงุเทพ 
(ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์) เลขที ่กธ.ส. 003/53 ระหว่าง บีทีเอสซี (ในฐานะ “ผูร้บัจ้าง”) และ กรงุเทพธนาคม  
(ในฐานะ “ผูว้่าจา้ง”) ฉบบัลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2553 

วตัถุประสงค ์ : ผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งบรหิารจดัการงานสถานี พืน้ทีจุ่ดจอดแล้วจร ส านักงานควบคุมกลาง สถานี
ก๊าซ และงานซ่อมบ ารุงของโครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทร ี- 
สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทร ี- ราชพฤกษ์) ตลอดจนจดัหาแรงงาน และวสัดุ เครื่องมอืเครื่องใช ้
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญา   
นอกจากนี้ ผู้รบัจ้างมีหน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการบรหิารและการด าเนินการตามขอบเขตงาน
รวมถงึงานอื่นใดทีจ่ าเป็น เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามวตัถุประสงคข์องกรุงเทพมหานคร  
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่ เชิงพาณิชย์ตามสัญญานี้ จากกรุงเทพมหานคร  
ผูว้่าจา้งตกลงใหส้ทิธแิก่ผูร้บัจา้งในการยื่นขอ้เสนอแผนพฒันาพืน้ทีเ่ชงิพาณิชย ์และจะรบัพจิารณา
เป็นรายแรกก่อนผูเ้สนอรายอื่น โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งยื่นแผนพฒันาพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยเ์ป็นหนังสอืแก่
ผูว้่าจา้งภายใน 60 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูว้่าจา้ง 
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ระยะเวลาตาม
สญัญา 

: สญัญานี้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2553 โดยแบ่งระยะเวลาการด าเนินการเป็น 2 ช่วง 
คอื ช่วงเตรยีมความสมบรูณ์ในการบรหิารสถานี (เริม่ตัง้แต่วนัทีผู่ว้่าจา้งรบัมอบพืน้ทีส่ถานี พร้อม
อาคารส านักงานต่างๆ จากกรุงเทพมหานคร จนถงึวนัก่อนเปิดเดนิรถ) และช่วงเวลาด าเนินการ
บรหิารจดัการโครงการ 7 ปีนับแต่วนัที่เริ่มเปิดการเดินรถตามสญัญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจดัหา 
รถโดยสาร โครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพเิศษ (BRT) สายช่องนนทร-ีสะพานกรุงเทพ (ช่อง
นนทร-ีราชพฤกษ์) เลขที่ กธ.ส. 001/53 ฉบบัลงวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2553 (“สญัญาจ้างเดนิรถ”) 
ทัง้นี้ ผู้รบัจ้างจะต้องด าเนินการจดัเตรยีมความสมบูรณ์ของโครงการและระบบการให้บรกิารทัง้
โครงการตามสญัญาใหพ้รอ้มใหบ้รกิารในวนัที ่15 พฤษภาคม 2553 
นอกจากนี้ ผูร้บัจ้างจะต้องเอาประกันภยัประเภทต่าง ๆ ในวงเงนิตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา โดย
สญัญาประกนัภยัดงักล่าวจะต้องมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัมอบสถานีจากกรุงเทพมหานครและ
ผูว้่าจา้งซึง่ถอืว่าเป็นวนัเริม่ปฏบิตังิานตามสญัญา และตลอดระยะเวลาทีส่ญัญามผีลบงัคบัใช้ 

เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

: ค่าตอบแทนตามสญัญาจ านวน 737,034,083 บาท ประกอบดว้ยค่าจา้งช่วงเตรยีมความสมบูรณ์
ประมาณ 13,729,705 บาท และค่าจา้งช่วงการเปิดให้บรกิารประมาณ 723,304,378 บาท (รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษอีากรอื่นๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ) โดยจะแบ่งช าระเป็นงวดตามผลส าเรจ็ของงาน
ที่ ได้ส่งมอบจริงในแต่ ละเดือน ซึ่ งจะต้องได้รับการตรวจสอบอนุมัติจากผู้ว่ าจ้างและ
กรุงเทพมหานคร 

ความรบัผดิใน
กรณีผดิสญัญา 

: ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งในกรณีดงัต่อไปนี้ 

ในช่วงเตรยีมความสมบรูณ์ 

หากผู้รบัจ้างไม่สามารถบรหิารระบบเพื่อเปิดการให้บริการเดินรถได้ตามก าหนดเวลาในสญัญา  
โดยมสีาเหตุเกดิจากผูร้บัจา้ง ผู้รบัจ้างจะต้องช าระค่าปรบัให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวนัคดิเป็นรอ้ยละ 
0.3 ของค่าตอบแทนตามสญัญา หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิวนัละ 2,211,102 บาท 

ในช่วงการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถ 

หากผูร้บัจา้งไม่สามารถด าเนินการใหบ้รกิารเดนิรถ ซึง่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อผูโ้ดยสารและ
ผูว้่าจา้งในวนัดงักล่าวอย่างรา้ยแรง ผูร้บัจา้งจะต้องช าระค่าปรบัเป็นรายวนัคดิเป็นวนัละ 0.3 ของ
ค่าตอบแทนตามสญัญา หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิวนัละ 2,211,102 บาท 

การควบคุมการตรงต่อเวลาของการใหบ้รกิารเดนิรถ 

หากผู้รบัจา้งไม่สามารถควบคุมการเดนิรถโดยสารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการตรงต่อเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญา โดยมสีาเหตุโดยตรงจากความบกพร่องโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของ  
ผูร้บัจา้งตามสญัญานี้ หรอืทัง้ทีเ่กดิจากสญัญาจา้งเดนิรถและสญัญานี้รวมกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระ
ค่าปรบัตามจ านวนเงนิทีผู่ว้่าจา้งจะตอ้งช าระใหแ้ก่กรุงเทพมหานครอนัเนื่องมาจากเหตุดงักล่าวทุก
จ านวน  

การไม่ปฏบิตัติามสญัญาของผูร้บัจา้งในกรณีอืน่ๆ  

หากผู้รบัจ้างไม่สามารถด าเนินการแก้ไขการไม่ด าเนินการใดๆ ตามสญัญาภายในระยะเวลาที่ 
ผูว้่าจา้งได้ระบุไวใ้นหนังสอืบอกกล่าว ผูร้บัจา้งจะต้องช าระค่าปรับเป็นรายวนัคดิเป็นรอ้ยละ 0.1 
ของค่าตอบแทนตามสญัญา หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิวนัละ 737,034 บาท 
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อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมสีทิธปิรบัผู้รบัจ้างตามสญัญาจ้างเดนิรถและสญัญานี้  ผู้ว่าจ้าง
สามารถปรบัผูร้บัจา้งรวมกนัทัง้สองสญัญาไม่เกนิจ านวนเงนิทีก่รุงเทพมหานครมสีทิธปิรบัผูว้่าจา้ง
อนัเนื่องมาจากเหตุดงักล่าว 

นอกจากนี้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาโดยเหตุผลกรณีพิเศษ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบ
หลกัประกันการปฏิบัติตามสญัญาทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร และผู้รบัจ้างจะต้อง
รบัผดิชอบในค่าเสยีหายต่างๆ ที่เกดิขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ในการท างานนัน้ให้แล้วเสรจ็
ตามสญัญาและค่าใชจ้่ายในการควบคุมงานเพิม่ (ถา้ม)ี  

ในกรณีที่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัผู้ว่าจ้าง เนื่องมาจากผู้รบัจ้างมหีน้าที่และความรบัผดิในการ
ท างานร่วมกบัผู้รบัจ้างรายอื่นในโครงการ เช่น งานบรหิารระบบ งานระบบตัว๋โดยสารอตัโนมตั ิ
(Automatic Fare Collection System-AFC) งานระบบขนส่งอจัฉรยิะ (Intelligent Transportation 
System: ITS) ผู้รบัจ้างตกลงไม่ปฏเิสธความรบัผดิและยินยอมเขา้ร่วมรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายที่
เกดิขึน้ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งอย่างลกูหนี้ร่วม 

การสิน้สดุของ
สญัญา 

: สทิธใินการบอกเลกิสญัญาของผูว้่าจา้งเนือ่งจากผูร้บัจา้งผดิสญัญา 

ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้หากผูร้บัจา้งไม่สามารถปฏบิตัติาม หรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้
ใดขอ้หนึ่ง และผูร้บัจา้งไม่ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กต้องในทนัทนีับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ หรอืในกรณี 
ผู้รบัจ้าง ลูกจ้าง พนักงานหรอืตวัแทนของผู้รบัจ้าง กระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมอนัก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสยีแก่ผู้ว่าจ้างและกรุงเทพมหานคร และ /หรือเป็นการกระท าความผิดอาญา ทัง้นี้  
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหาย และค่าใชจ้่ายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้แก่ผูว้่าจา้งในระยะเวลา
ดงักล่าว และจะต้องรบัผดิชอบหรอืชดใชใ้ห้แก่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนผูร้บัจ้างงานอื่นๆ และ
ผู้รบัจ้างช่วงงานอื่นๆ ของโครงการ อย่างไรก็ดี หากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อผลประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร หรอืเกีย่วกบัความปลอดภยัของประชาชน หรอื
มาตรฐานการยอมรบัของสากลเกีย่วกบัความปลอดภยัของยานพาหนะ การขนส่งผู้โดยสาร หรอื
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ หรือเกี่ยวกับการไม่สามารถด าเนินการเปิดการเดินรถโดยสารตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญา ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

สทิธใินการบอกเลกิสญัญาของผูว้่าจา้งเนือ่งจากผูร้บัจา้งอยูใ่นฐานะทีไ่ม่สามารถใหบ้รกิารเดนิรถได ้

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ หากผู้รบัจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว  
ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหากบัการใหบ้รกิารเดนิรถและงานตามสญัญาน้ี 

สทิธใินการบอกเลกิสญัญาของผูว้่าจา้งโดยเหตุผลกรณีพเิศษ 

ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้หากกรุงเทพมหานครสัง่ยุตกิารเดนิรถ หรอืยกเลกิสญัญาจา้งเป็น
ผู้บริการระบบกับผู้ว่าจ้าง หรือเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของอู่จอดรถ ความ
ปลอดภยัของยานพาหนะ การขนสง่ผูโ้ดยสารหรอืเหตุผลอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

ความสิ้นสดุลงของสญัญานี้หรอืสญัญาจา้งเดนิรถ 

ในกรณีทีส่ญัญาจา้งเดนิรถสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ใหถ้อืว่าสญัญานี้มผีลเป็นอนัสิน้สุด
ลง และในทางกลบักนั 
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5.  สญัญาให้สิทธิบริหารจดัการด้านการตลาด (License to Manage Marketing Services Agreement) 
ระหว่าง บีทีเอสซี และ วีจีไอ ฉบบัลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2555 

วตัถุประสงค ์ : บทีเีอสซใีหส้ทิธวิจีไีอแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ฆษณา พืน้ทีโ่ฆษณาภายนอกตวั
รถไฟพืน้ทีว่างขายสนิคา้ และพืน้ทีเ่พิม่เตมิ ภายในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั 
ภายใตข้อ้ตกลงและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

“พื้นทีโ่ฆษณา” หมายถงึ พืน้ทีข่องอาคารและสิง่ปลกูสรา้งซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของสถานีรถไฟฟ้าสายสลีมและสายสุขุมวทิ 
รวม 23 สถานี ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ตามที่ระบุไวใ้นแบบแปลนเอกสารแนบท้าย
สญัญา ซึง่บทีเีอสซอีนุญาตใหว้จีไีอใชเ้พือ่ตดิตัง้หรอืจดัตัง้ป้ายโฆษณาต่างๆ เช่น ป้ายบรเิวณพื้นทีช่ ัน้จ าหน่ายตัว๋
โดยสาร (Concourse Level) ป้ายแผงขายสนิค้าบรเิวณพื้นที่ช ัน้จ าหน่ายตัว๋โดยสาร กระดานป้าย ป้ายหรอืสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสบ์รเิวณชัน้ชานชาลา (Platform Level) ป้ายหรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกสภ์ายในรถไฟหรอืเคาเตอรจ์ดัแสดง
ในรปูแบบอื่นๆ เป็นตน้ 

“พื้นทีโ่ฆษณาภายนอกตวัรถไฟ” หมายถงึ พืน้ทีโ่ฆษณาภายนอกตวัรถไฟ รวมถงึบรเิวณหลงัคาและตูโ้ดยสารของ
ตวัรถไฟทัง้หมดที ่บทีเีอสซเีป็นผูค้รอบครอง และ/หรอื เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์ซึง่ใหบ้รกิารในระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลกั และ/หรอื ทีไ่ดร้บัสทิธใินการเดนิรถจากหน่วยงานรฐั และ/หรอื อื่นๆ ทัง้ในปจัจุบนัและ
อนาคตในพืน้ทีไ่มน้่อยกว่า 150 (หนึ่งรอ้ยหา้สบิ) ตารางเมตร ต่อรถไฟ 1 ขบวน 

“พื้นทีว่างขายสินค้า” หมายถึง พื้นที่บริเวณชัน้จ าหน่ายตัว๋โดยสารของสถานที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน
เอกสารแนบทา้ยสญัญา  ซึง่บทีเีอสซอีนุญาตใหว้จีไีอใชเ้พือ่ตดิตัง้รา้นวางขายสนิคา้และ/หรอืรา้นเพือ่การพาณชิย์ 

“พื้นทีเ่พิม่เติม” หมายถึง พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณาภายนอกตัวรถไฟ และพื้นที่วางขาย
สนิคา้ ทีบ่ทีเีอสซีเหน็ว่าเหมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นพื้นทีโ่ฆษณาหรอืเป็นพื้นทีว่างขายสนิคา้ตามทีจ่ะตกลงกบัวจีไีอ
เป็นครัง้คราว ซึ่งบีทีเอสซีตกลงให้วีจีไอเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียว ทัง้นี้  พื้นที่เพิ่มเติมให้
หมายความรวมถงึ รัว้และประตูอตัโนมตับิรเิวณขอบชานชาลา 

ระยะเวลาของ
สญัญา 

: 18 พฤษภาคม 2555 - 4 ธนัวาคม 2572 (“ช่วงเวลาเริม่แรก”) และในกรณีทีบ่ทีเีอสซมีสีทิธขิยาย
สญัญาสมัปทานกบั กทม. วีจไีอจะได้รบัสทิธิเป็นรายแรกในการขยายเวลาการให้สทิธิบริหาร
จดัการดงักล่าวเพิม่เติม เป็นจ านวนปีเท่ากบัปีที่บทีเีอสซไีดส้ทิธจิาก กทม. ภายใต้ขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขในช่วงเวลาเดยีวกนักบัช่วงเวลาเริม่แรก 

ค่าตอบแทน
การใหส้ทิธิ
บรหิารจดัการ 

: เพื่อตอบแทนการใหส้ทิธใิชพ้ืน้ทีโ่ฆษณา พืน้ทีโ่ฆษณาภายนอกตวัรถไฟ พืน้ทีว่างขายสนิคา้ และ
พืน้ทีเ่พิม่เตมิ วจีไีอจะตอ้งช าระเงนิค่าตอบแทนรายปีใหแ้ก่บทีเีอสซ ีดงันี้ 
 ช่วง 18 พฤษภาคม 2555 ถงึ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นจ านวนเท่ากบัรอ้ยละ 5 (หา้) ของรายได้

รวมรายปีทัง้หมดที่เกิดจากการใช้พื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณาภายนอกตวัรถไฟ พื้นที่วางขาย
สนิคา้ และพืน้ทีเ่พิม่เตมิ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

 ช่วง 18 พฤษภาคม 2560 ถึง 17 พฤษภาคม 2565 เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 (สบิ) ของ
รายได้รวมรายปีทัง้หมดที่เกิดจากการใช้พื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณาภายนอกตัวรถไฟ พื้นที่
วางขายสนิคา้ และพืน้ทีเ่พิม่เตมิ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

 ช่วง 18 พฤษภาคม 2565 ถึง 17 พฤษภาคม 2570 เป็นจ านวนเท่ากบัรอ้ยละ 15 (สบิห้า) ของ
รายได้รวมรายปีทัง้หมดที่เกิดจากการใช้พื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณาภายนอกตัวรถไฟ พื้นที่
วางขายสนิคา้ และพืน้ทีเ่พิม่เตมิ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

 ช่วง 18 พฤษภาคม 2570 ถงึ 4 ธนัวาคม 2572 เป็นจ านวนเท่ากบัรอ้ยละ 20 (ยีส่บิ) ของรายได้
รวมรายปีทัง้หมดที่เกดิจากการใช้พืน้ทีโ่ฆษณาภายนอกตวัรถไฟ พื้นทีว่างขายสนิคา้ และพื้นที่
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เพิม่เตมิ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรายปีดงักล่าวก าหนดใหแ้บ่งช าระเป็นรายไตรมาส  โดยก าหนดช าระภายใน 60 วนั
นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตามปีปฏิทิน ซึ่งงวดแรกก าหนดช าระภายในวันที่  30 
พฤศจกิายน 2555 

การใหส้ทิธริาย
แรกแก่วจีไีอ 

: กรณีทีบ่ทีเีอสซไีดส้ทิธใิดๆ จากรฐับาล หน่วยงานรฐั องคก์ร และ/หรอืเอกชนใดๆ เพื่อการด าเนิน
โครงการการเดนิรถไฟฟ้า และ/หรอืรถประเภทใดๆ และ/หรอืโครงการใดๆ กต็ามบทีเีอสซตีกลงให้
สทิธิรายแรกแก่วีจีไอในการเจรจาเพื่อสิทธิในการบริหารจดัการพื้นที่โฆษณา และ/หรือพื้นที่
วางขายสนิคา้ และ/หรอืพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์ดๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่หมาะสม 

หน้าทีแ่ละ
ภาระผกูพนั
ของวจีไีอ  

: การลงทุนก่อสรา้ง/การตดิตัง้ 

 ป้ายโฆษณา การโฆษณานอกตวัรถไฟฟ้า รา้นจ าหน่ายสนิคา้ และสง่เสรมิการขาย 

วจีไีอจะเป็นผู้ลงทุนในวสัดุอุปกรณ์ทัง้หมดที่จ าเป็นส าหรบัการก่อสร้าง/การติดตัง้ป้ายโฆษณา 
การโฆษณานอกตวัรถไฟฟ้า ร้านจ าหน่ายสนิค้า รวมถึงการติดตัง้และการบ ารุงรกัษามาตรวดั
ไฟฟ้า และช าระค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าสาธารณูปโภคทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการก่อสรา้ง/การตดิตัง้ 

 รัว้และประตูอตัโนมตับิรเิวณขอบชานชาลา 

วจีไีอจะเป็นผู้ลงทุนในวสัดุอุปกรณ์ทัง้หมดที่จ าเป็นส าหรบัการก่อสรา้ง/การติดตัง้รัว้และประตู
อตัโนมตัิบรเิวณขอบชานชาลา รวมถึงการติดตัง้และการบ ารุงรกัษามาตรวดัไฟฟ้า และช าระ
ค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าสาธารณูปโภคทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการก่อสรา้ง/การตดิตัง้จ านวนไม่เกนิ 23 
สถานี ตลอดอายุสญัญา 

กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ 

สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งติดตัง้ แผ่นป้าย แผง ดิสเพลย์ และเคาน์เตอร์เพื่อการพาณิชย ์
สายไฟฟ้า แผงสบัเปลี่ยนไฟฟ้า รัว้และประตูอตัโนมตับิรเิวณขอบชานชาลา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
ตดิตัง้โดยวจีไีอ รวมถงึป้ายโฆษณา รา้นจ าหน่ายสนิคา้ เฉพาะในสว่นทรพัยเ์คลื่อนทีไ่ม่ได ้(ทรพัย์
เคลื่อนทีไ่ม่ได ้หมายถงึ หากมกีารเคลื่อนยา้ยทรพัยเ์คลื่อนทีไ่ม่ได ้ทรพัยเ์คลื่อนทีไ่ม่ไดด้งักล่าวจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่) จะตกเป็นทรพัย์สินของผู้ให้สมัปทานของบีทีเอสซี หรือ  
บทีเีอสซ ี(แลว้แต่บทีเีอสซจีะก าหนด) เมื่อหมดอายุหรอืสิน้สดุสญัญา 

การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 

วจีไีอจะท าการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม ป้ายโฆษณา โฆษณานอกตวัรถไฟฟ้า รา้นจ าหน่ายสนิคา้ 
รัว้และประตูอตัโนมตับิรเิวณขอบชานชาลาดว้ยค่าใชจ้่ายของวจีไีอแต่ฝา่ยเดยีว 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 

วจีไีอจะต้องรบัภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึ้นเกีย่วกบัการบรหิารจดัการป้ายโฆษณา 
การโฆษณานอกตัวรถไฟฟ้า ร้านจ าหน่ายสินค้า รัว้และประตูอตัโนมตัิบริเวณขอบชานชาลา 
รวมถงึเงนิลงทุน ค่าด าเนินการธุรกจิ ค่าท าความสะอาด ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค เช่น น ้าประปา 
ไฟฟ้า และโทรศพัท ์และภาษ ีค่าธรรมเนียมของรฐัและค่าอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี ทุกชนิด 

การประกนัภยั 
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วจีไีอต้องจดัให้มกีรมธรรม์ประกนัความเสีย่งภยัทุกประเภท (All Risk) และบุคคลที่สาม (Third 
Party Insurance) อันจะเป็นประโยชน์แก่และระบุชื่อวีจีไอ บีทีเอสซี และบุคคลอื่นๆ ตามที่ 
บทีเีอสซอีาจก าหนดใหเ้ป็นผูเ้อาประกนั ดว้ยค่าใช้จ่ายของวจีไีอ 

การสิน้สดุ
สญัญา 

: สญัญาจะสิน้สดุลงในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 เมื่อช่วงเวลาเริม่แรกของสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มกีารแจง้ขอต่ออายุ/ขยายเวลาโดยวจีไีอ 

 เมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสญัญาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ หรือเป็นการให้สญัญาที่ไม่
ถูกต้องและคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงได้มีหนังสอืบอกกล่าวให้คู่สญัญาฝ่ายที่ผดิสญัญาด าเนินการ
แก้ไขเยยีวยาเหตุแห่งการผิดสญัญาดงักล่าวแล้ว แต่คู่สญัญาฝ่ายที่ผดิสญัญามิได้ด าเนินการ
แก้ไขเหตุแห่งการผดิสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลา 60 (หกสบิ) วนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอื
บอกกล่าวเช่นว่านัน้ และคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา 

 ในกรณีที่มคีวามเสยีหายหรอืการถูกท าลายอย่างรุนแรงของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งซึ่งเป็นที่ตัง้
ของสถานีรถไฟฟ้าในเส้นสายสีลม และสายสุขุมวิทรวม 23 สถานี ของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลกั และวศิวกรอสิระซึ่งเป็นที่ยอมรบัของทัง้สองฝ่ายมีค าตัดสนิว่าความ
เสยีหาย หรอืการถูกท าลายดงักล่าวไม่สามารถซ่อมแซมใหค้นืดไีดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

 ในกรณีทีว่จีไีอกลายเป็นบุคคลทีม่หีนี้สนิลน้พ้นตวั หรอืตกเป็นบุคคลลม้ละลาย และบทีเีอสซใีช้
สทิธบิอกเลกิสญัญา 

6.  สญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ระหว่าง บีทีเอสซี  (ในฐานะผูข้าย) และ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุน”) (ในฐานะผูซ้ื้อ) ฉบบัลงวนัที ่17 เมษายน 2556 

วตัถุประสงค ์ : บีทีเอสซีตกลงที่จะขายและโอนรายได้สุทธใิห้แก่กองทุน และกองทุนตกลงที่จะซื้อและรบัโอน
รายไดส้ทุธ ิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ (“วนัทีท่ าการซือ้ขายเสรจ็สิน้”) 

ค าจ ากดัความ : ค่าใชจ้่าย O&M : ตน้ทุน ค่าใชจ้่าย ภาษีสรรพสามติ ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษโีรงเรอืนและ
ทีด่นิ ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ภาษีอื่นใด ค่าใชจ้่ายสนิทรพัยท์ุน 
และค่าธรรมเนียมรวมทัง้ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการด าเนินคดทีีบ่ทีเีอสซี
ก่อขึน้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกบัการด าเนินงานและบ ารุงรกัษาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (รวมถึงความเสียหาย
เกี่ยวกับการฟ้องคดีความที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานและ
บ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั) ภายหลงั
วนัที่ท าการซื้อขายเสรจ็สิน้ โดยไม่รวม (ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัหา
เงินทุนหมุนเวียนหรือสินเชื่ออื่นใดที่บีทีเอสซีต้องใช้ (ข) ภาษีนิติ
บุคคลของบีทีเอสซี และความรบัผิดในทางภาษีอื่นใดอนัเกิดจาก
ความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของบทีเีอสซ ี(ค) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบั
การด าเนินงานและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิที่ไม่ได้ซื้อ (นอกเหนือไป 
จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรกัษาทรัพย์สิน 
อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่กีย่วขอ้งของบทีเีอสซซีึง่มกีาร
ใช้และจ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัซึ่งมกีารปนัส่วนค่าใชจ้่ายกนัระหว่าง
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ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัและทรพัย์สนิที่ไม่ได้
ซือ้) และ (ง) ค่าใช้จ่ายทีบ่ทีเีอสซจีะต้องรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไว้
ในเอกสารธุรกรรม 

ค่าใชจ้่าย O&M 
ประมาณการ
รายวนั 

: งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M ส าหรับเดือนที่เกี่ยวข้อง หารด้วย 
จ านวนวนัของเดอืนทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยเศษสตางคท์ีเ่กดิขึน้จากการ
ค านวณดงักล่าว ใหน้ ามาปรบัในวนัสดุทา้ยของเดอืน 

โครงการ
รถไฟฟ้าที่
ก าหนด 

: โครงการดงัต่อไปนี้: (ก) รถไฟฟ้าสายสเีขยีว (หมอชิต–คูคต) (ข) 
รถไฟฟ้าสายสเีขยีว (แบริง่-สมุทรปราการ) (ค) รถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
(สนามกฬีาแห่งชาติ-ยศเส) (ง) รถไฟฟ้าสายสเีขยีว (คูคต-ล าลูกกา) 
(จ) รถไฟฟ้าสายสเีขยีว (สมุทรปราการ-บางปู) (ฉ) สญัญาใหบ้รกิาร
เดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว  และ (ช) สัญญาต่ออายุสัญญา
สมัปทาน (หากม)ี ทีบ่ทีเีอสซ ีบทีเีอสจ ีหรอืบรษิัทในเครอืไดเ้ขา้ท า
หรอืเป็นเจา้ของ และ/หรอืจะไดเ้ขา้ท าหรอืเป็นเจา้ของในอนาคต 

งบประมาณ
ค่าใชจ้่าย O&M 

: งบประมาณค่าใชจ้่ายด าเนินงานของบทีเีอสซซีึง่แสดงค่าใชจ้่าย O&M 
ประมาณการส าหรับปีหนึ่งๆ ซึ่งบีทีเอสซีต้องจัดส่งตามความที่
ก าหนดไวใ้นสญัญานี้และทีก่องทุนอนุมตั ิ

ทรพัยส์นิที ่
ไม่ไดซ้ือ้ 

: ทรพัยส์นิ รายได ้สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์และ/หรอืผลประโยชน์
ของบทีเีอสซ ีซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัอยู่เพยีง) หุน้ในบเีอสเอสและหุน้
ในบรษิทั วจีไีอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) สทิธแิละประโยชน์
ต่างๆ ภายใต้สญัญาให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว และ
สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวกับโครงการรถ
โดยสารด่วนพิเศษ (BRT)  สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่อง
นนทร ีราชพฤกษ์) แต่ไม่รวมถงึรายไดส้ทุธ ิ

เป้าหมายรายได้
ค่าโดยสารสทุธิ
ประจ าปี 

: เป้าหมายรายไดค่้าโดยสารสทุธปิระจ าปีทีบ่ทีเีอสซมีหีน้าทีต่อ้งจดัท า
และน าส่งแก่กองทุนในแต่ละรอบปีบญัช ีโดยแสดงรายไดค้่าโดยสาร
สทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัส าหรบัรอบปีบญัชนีัน้ 

ผูส้นบัสนุน หรอื 
บทีเีอสจ ี

: บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ระบบขนสง่
มวลชนกรุงเทพ
และปรมิณฑล 

: บรกิารขนส่งสาธารณะใดๆ ที่เป็นทางเลอืกแทนการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเพื่ อการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่ง
หมายความถึงจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรสาคร จงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดันครปฐม 

ระบบรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชน
กรุงเทพสว่นต่อ
ขยาย 

: ส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ซึ่ง
ขณะนี้มีบีทีเอสซี เป็นผู้ให้บริการ ด าเนินการและบ ารุงรักษาแก่
กรุงเทพธนาคม ซึ่งครอบคลุมส่วนต่อขยายสายสลีมระยะทาง 2.2 
กิโลเมตร จากสถานีสะพานตากสนิถึงสถานีวงเวียนใหญ่ ส่วนต่อ
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ขยายสายสุขุมวิทระยะทาง 5.25 กิโลเมตร จากสถานีอ่อนนุชถึง
สถานีแบริง่ และส่วนต่อขยายสายสลีมระยะทาง 5.3 กิโลเมตรตาม
ถนนเพชรเกษม จากสถานีวงเวยีนใหญ่ถงึสถานีบางหวา้ 

ระบบรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชน
กรุงเทพสาย
หลกั 

: ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุม
ระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ไดแ้ก่ สายสุขมุวทิ ระยะทาง 17 กโิลเมตร
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 
กโิลเมตรจากสถานีสนามกฬีาแห่งชาตถิงึสถานีสะพานตากสนิ 

รายไดค้่า
โดยสารสทุธ ิ

: รายได้ค่าโดยสารทัง้หมดที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั นับจากวนัทีท่ าการซื้อขาย
เสรจ็สิน้จนถงึวนัสิน้สดุอายุสญัญาสมัปทาน หกัดว้ยค่าใชจ้่าย O&M 

รายไดส้ทุธ ิ : รายได้ค่าโดยสารทัง้หมดที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั นับจากวนัทีท่ าการซื้อขาย
เสรจ็สิน้จนถงึวนัสิน้สุดอายุสญัญาสมัปทาน หกัดว้ยค่าใชจ้่าย O&M 
ทัง้นี้ รายไดส้ทุธริวมถงึเงนิทีไ่ดร้บัจากการใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง ค าตดัสนิ 
ค าพพิากษา คดคีวามทีต่ดัสนิใหแ้ก่บทีเีอสซ ีรวมทัง้การด าเนินการ
หรือสิทธิอื่นใดซึ่งบีทีเอสซีมีสิทธิได้รบัที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ
รายได้สุทธิ และสญัญาสมัปทานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั (แต่ไม่รวมถงึสทิธเิรยีกรอ้ง
หรอืสทิธใินการไดร้บัเงนิทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ก่อนวนัที่ท า
การซือ้ขายเสรจ็สิน้ ไม่ว่าการเรยีกรอ้งเงนิหรอืการไดร้บัเงนิดงักล่าว
จะเกดิขึน้ก่อนหรอืหลงัวนัทีท่ าการซือ้ขายเสรจ็สิน้) 

รายไดส้ทุธิ
รายวนั 

: รายได้สุทธขิองวนัใดวนัหนึ่ง (นับจากวนัที่ท าการซื้อขายเสรจ็สิ้น) 
หลงัจากการหกัค่าใชจ้่าย O&M ประมาณการรายวนั 

วนัท าการของ
คู่สญัญา 

: วนัเปิดท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร  
(อันนอกเหนือไปจากวันเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยุดท าการของ
บรษิทัจดัการกองทุนหรอืบทีเีอสซ)ี 

วนัสิน้สดุอายุ
สญัญาสมัปทาน 

: วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572 ซึง่เป็นวนัทีส่ญัญาสมัปทานจะสิน้สดุลง 

สญัญาโครงการ : (ก) สญัญาสมัปทาน 

(ข) สญัญาบ ารุงรกัษา ฉบบัลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2547 ระหว่างบทีี
เอสซแีละซเีมนส ์ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ค) สัญญาระบบสัญญาณ ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 
ระหว่างบทีเีอสซ ีและบอมบารเ์ดยีร ์และ 

(ง) สัญ ญ าให้ บ ริก าร  BSS Card Scheme ฉบับ ลงวัน ที่  2 3 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 เกี่ยวกบัการด าเนินการให้บรกิารบตัร
สมารท์การด์ ระหว่างบทีเีอสซแีละบเีอสเอส 
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สญัญาสมัปทาน : สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึ่งท าขึ้น
ระหว่าง กทม. และบทีเีอสซ ีเกีย่วกบัสมัปทานการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตลอดจนสญัญาที่แก้ไข
เพิม่เตมิ ซึง่มอีายุสมัปทานเป็นเวลา 30 ปีนับจากวนัเริม่ด าเนินการ
ในเชงิพาณิชยเ์มื่อวนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 และสิน้สดุลงในวนัที ่
4 ธนัวาคม พ.ศ. 2572  

สญัญาใหบ้รกิาร
เดนิรถและซ่อม
บ ารุงระยะยาว 

: สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย และ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก (เมื่อสมัปทานภายใต้สญัญาสมัปทานสิ้นอายุ) 
ฉบบัลงวนัที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างกรุงเทพธนาคมใน
ฐานะผูบ้รหิารระบบ และบทีเีอสซ ีในฐานะผูใ้หบ้รกิาร 

หุน้กูบ้ทีเีอสซ ี : หุน้กูข้องบทีเีอสซ ีครัง้ที ่1/2552 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2555 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 ชุดที ่3 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 และ 
ชุดที ่5 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

เอกสารธุรกรรม : 1)  สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

2) สญัญาสนบัสนุนและค ้าประกนัของผูส้นบัสนุน 

3) สญัญาจ าน าหุน้ 

4) สญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

5) สญัญาสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั 

6) หนงัสอืบอกกล่าวไปยงั กทม. และ 

7) สญัญาโอนสทิธใินบญัชคี่าใชจ้่าย O&M ทีม่เีงื่อนไข 
 

ค่าตอบแทน
ตามสญัญา 

: 61,399,000,000 บาท  

ภาระหน้าที่
หลกัของ 
บทีเีอสซ ี

:  บทีเีอสซจีะต้องจดัหาและน าสง่รายไดสุ้ทธใิหแ้ก่กองทุน โดยโอนรายไดสุ้ทธริายวนัทัง้หมดไวใ้น
บญัชีรายได้ของกองทุนภายในเวลา 14.00 น. ของแต่ละวนัท าการของคู่สญัญาถัดจากวนัที่มี
รายไดค้่าโดยสารเกดิขึน้  

 บีทีเอสซีจะต้องน าฝากจ านวนเงินที่เท่ากับค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันไว้ในบัญชี
ค่าใช้จ่าย O&M ภายในเวลา 14.00 น. ของแต่ละวนัท าการของคู่สญัญาถัดจากวนัที่มีรายได้ 
ค่าโดยสารเกดิขึน้ ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

 นับตัง้แต่วนัแรกของเดือนแต่ละเดือนตัง้แต่เดือนหลงัจากเดือนที่วนัที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น
เกดิขึน้เป็นต้นไป หากกองทุนยงัมไิดม้จีดหมายเรยีกให้บทีเีอสซชี าระหนี้กรณีมเีหตุผดินัดตาม
สญัญานี้ บทีเีอสซสีามารถน าเงนิในจ านวนทีเ่ท่ากบัจ านวนรวมของค่าใชจ้่าย O&M ประมาณการ
รายวนัส าหรบัเดอืนก่อนหน้าทีฝ่ากไวใ้นบญัชคี่าใชจ้่าย O&M ออกจากบญัชคี่าใชจ้่าย O&M ได ้
เพื่อน าไปจ่าย ค่าใชจ้่าย O&M ตามทีอ่นุญาต 
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 บีทีเอสซีต้องจัดส่งรายงานประจ าวันแก่กองทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยมี
รายละเอยีดตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

 หากจ านวนรายไดส้ทุธริายวนัทีบ่ทีเีอสซสี่งมอบใหแ้ก่กองทุนในเดอืนใดมจี านวนน้อยกว่าจ านวน
รายไดสุ้ทธริายวนัทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าวนัของเดอืนนัน้รวมกนั บทีเีอสซจีะต้องสง่มอบเงนิ
จ านวนทีข่าดของเดอืนนัน้ใหแ้ก่กองทุนภายใน 15 วนัถดัจากวนัสิน้เดอืนของเดอืนนัน้  

 บีทีเอสซีจะต้องจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย O&M แสดงค่าใช้จ่าย O&M ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรบัแต่ละรอบปีบญัช ีและจดัท าเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธปิระจ าปีโดยแสดงรายได้ค่า
โดยสารสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัส าหรบัแต่ละรอบปีบญัช ีและน าส่งแก่กองทุนภายในระยะเวลาที่
ก าหนดก่อนวนัเริม่ต้นรอบปีบญัชีแต่ละปี เพื่อให้กองทุนพิจารณาให้ความเหน็ชอบ ทัง้นี้ หาก
กองทุนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้คู่สญัญาร่วมกันแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อก าหนดงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย O&M หรอืเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปี (แล้วแต่กรณี) และปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

 ณ สิน้ไตรมาสของแต่ละไตรมาส บทีเีอสซจีะต้องจดัสง่ส าเนาใบแจง้หนี้และเอกสารประกอบแสดง
ค่าใชจ้่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิทีบ่ทีเีอสซไีดช้ าระไปในระหว่างช่วงไตรมาสก่อนหน้า ทัง้นี้ เพื่อให้
มีการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัไตรมาสนัน้กบัจ านวนรวมของ
ค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่
กองทุนในช่วงไตรมาสนัน้ ในกรณีทีค่่าใชจ้่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัช่วงไตรมาสนัน้น้อยกว่า
จ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวนัส าหรบัช่วงไตรมาสนัน้ที่บทีเีอสซไีดห้กัไว้
ก่อนน าส่งรายไดสุ้ทธริายวนัใหแ้ก่กองทุน บทีเีอสซจีะช าระคนืส่วนทีเ่กนิให้แก่กองทุนภายใน 5 
วนัท าการของคู่สญัญาหลงัจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัไตร
มาสนัน้เสรจ็สิน้  

ในกรณีที่ค่าใชจ้่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัช่วงไตรมาสนัน้มากกว่าจ านวนรวมของค่าใชจ้่าย 
O&M ประมาณการรายวนัส าหรบัช่วงไตรมาสนัน้ทีบ่ทีเีอสซไีดห้กัไวก้่อนน าสง่รายไดส้ทุธริายวนั
ให้แก่กองทุน กองทุนจะช าระคืนส่วนที่ขาดในไตรมาสนัน้ๆ ให้แก่บีทีเอสซี  ตามเงื่อนไขและ
ขัน้ตอนที่ระบุไว้ในสญัญานี้ ทัง้นี้ การตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึน้จรงิในแต่ละไตรมาส
โดยกองทุน จะตอ้งท าใหเ้สรจ็ภายใน 15 วนัหลงัจากทีไ่ดร้บัส าเนาใบแจง้หนี้และเอกสารประกอบ
แสดงค่าใชจ้่าย O&M ทีเ่กดิขึน้จรงิครบถว้น  

 บทีเีอสซตีกลงใหส้ทิธกิองทุนในการร่วมบรหิารการจดัการกจิการของบทีเีอสซผี่านกระบวนการ
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนมีสิทธิเสนอชื่อแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของ 
บทีเีอสซ ีและ 

(ข) กองทุนมีสทิธิเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนเข้าสงัเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการที่
ปรกึษาภายใตส้ญัญาสมัปทาน (หากกทม. ไม่ขดัขอ้ง) 

 บทีเีอสซจีะต้องรบัผดิชอบภาษีธุรกจิเฉพาะที่กองทุนอาจต้องเสยีเนื่องจากการไดร้บัรายไดสุ้ทธิ
ภายใต้สญัญานี้ โดยหน้าที่ของบทีเีอสซดีงักล่าวจะสิน้สุดลงเมื่อกองทุนไม่มหีน้าที่ต้องเสยีภาษี
ธุรกจิเฉพาะดงักล่าวแลว้ 
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สทิธใินการซือ้ 
(Right to 
Purchase) 
และสทิธใิน
การปฏเิสธ
เป็นรายแรกที่
จะซือ้ (Right 
of First 
Refusal) 

: บทีเีอสซตีกลงใหส้ทิธโิดยเพกิถอนมไิด ้แก่กองทุนดงันี้ 

 (ก) สทิธิของกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สทิธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ ์
ผลประโยชน์ และ/หรอืการลงทุนของบทีีเอสซหีรอืบรษิัทย่อยของบทีีเอสซีที่เกี่ยวกบัโครงการ
รถไฟฟ้าทีก่ าหนด และ (ข) ในกรณีทีบ่ทีเีอสซหีรอืบรษิทัย่อยของบทีเีอสซ ี(แลว้แต่กรณี) ไดร้บั
ข้อเสนอจากบุคคลภายนอก สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) 
รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับ 
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยงัไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลที่แล้วเสรจ็ที่บีทเีอสซีหรอื
บริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสญัญาหรือด าเนินการหรือจะ
ด าเนินการโครงการทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวซึง่รวมถงึโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนด โดยโครงการระบบ
ขนสง่มวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลทีแ่ลว้เสรจ็ ใหห้มายความรวมถงึสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและ
ซ่อมบ ารุงระยะยาว และสญัญาทีไ่ดต่้ออายุสญัญาสมัปทานใดๆ (ถา้ม)ี ดว้ย 

 ส าหรับกรณีที่กองทุนใช้สิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) ราคาซื้อขายรายได้ สิทธ ิ 
สทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนด
นัน้ต้องมีการเจรจาตกลงกนัโดยสุจริตระหว่างกองทุนและบีทีเอสซี และ/หรือ บรษิัทย่อยของ 
บทีเีอสซ ีหากตกลงราคาซื้อขายไม่ได ้ให้คู่สญัญาร่วมกนัแต่งตัง้ผูป้ระเมนิค่าเพื่อประเมนิมูลค่า
ยุติธรรมของทรพัย์สนิดงักล่าวและปฏบิตัิตามขัน้ตอนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี้ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่ราคาซื้อขายตามที่ผู้ประเมินค่าประเมินได้ ให้อตัราผลตอบแทนต่อปีที่บีทเีอสซีหรอื
บรษิทัย่อยของบทีเีอสซ ี(แลว้แต่กรณี) ควรจะไดร้บัในฐานะผูถ้อืหุน้ต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรฐับาลทีม่รีะยะเวลาครบก าหนด 10 ปีตามที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(หรอืองคก์รอื่นทีเ่ทยีบเท่า) ณ หรอื ในเวลาใกลเ้คยีงกบัวนัค านวณราคาซือ้ขาย บวกดว้ย รอ้ยละ 
3 (“อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า”) กองทุนมสีทิธ ิ(แต่ไม่มหีน้าที)่ ที่จะซือ้รายได ้สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ 
กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอืการลงทุนที่เกี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดงักล่าวจาก 
บทีเีอสซ ีหรอืบรษิัทย่อยของบทีเีอสซ ี(แลว้แต่กรณี) ในราคาทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า ทัง้นี้ 
การค านวณอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้   

ภายใน 30 วนัหลงัจากที่ผู้ประเมินค่าได้ก าหนดราคาซื้อขายของรายได้ สทิธ ิสทิธิประโยชน์ 
กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าว 
กองทุนและบีทีเอสซี และ/หรอื บริษัทย่อยของบีทีเอสซีจะแจ้งต่อกนัให้ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่าประสงคจ์ะท าการซือ้ขายรายได้ สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื 
การลงทุนที่เกี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดงักล่าวระหว่างกนัหรอืไม่ หากในเวลา 30 วนั
ดงักล่าว บทีเีอสซแีละ/หรอืบรษิัทย่อยของบทีเีอสซแีจ้งเป็นหนังสอืต่อกองทุนว่าบีทีเอสซแีละ/
หรอืบรษิทัย่อยของบทีเีอสซปีระสงคจ์ะเจรจากบับุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระเพื่อเสนอขายรายได ้
สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนที่เกี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลภายนอก บทีเีอสซ ีและ/หรอื บรษิทัย่อยของบทีเีอสซอีาจด าเนินการ
เจรจากบับุคคลภายนอกที่เป็นอสิระนัน้ได้ภายใน 60 วนั หลงัจากผู้ประเมนิค่าก าหนดราคาซื้อ
ขายของรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนที่เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวเพื่อเสนอขายรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ ์
ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนที่ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวให้แก่
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บุคคลภายนอกนัน้ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมนิของผู้ประเมนิค่าได้ โดยหากภายในระยะเวลา 
60 วันดังกล่าว บีทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีได้รับข้อเสนอที่แน่นอนจาก
บุคคลภายนอกดงักล่าวว่าจะซื้อรายได้ สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื 
การลงทุนที่เกี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดในราคาที่สูงกว่าราคาประเมนิของผู้ประเมนิค่า  
บทีเีอสซ ีและ/หรอื บรษิทัย่อยของบทีเีอสซจีะต้องแจง้ใหก้องทุนทราบถงึขอ้เสนอทีแ่น่นอนของ
บุคคลภายนอกดังกล่าวและให้สทิธิกองทุนในการซื้อรายได้ สทิธิ สทิธิประโยชน์ กรรมสทิธิ ์
ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนทีเ่กี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนดดงักล่าวในราคาเดยีวกนั 
ทัง้นี้ หากกองทุนปฏิเสธที่จะใช้สทิธิซื้อดงักล่าว บีทีเอสซี และ/หรือ บรษิัทย่อยของบีทีเอสซี
จะต้องขายรายได้ สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนที่เกี่ยวกบั
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลภายนอกทีม่าเสนอซื้อนัน้ภายใต้ขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของขอ้เสนอที่แน่นอนของบุคคลภายนอกดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 120 วนันับจาก
วนัทีบ่ทีเีอสซแีละ/หรอืบรษิัทย่อยของบทีเีอสซไีด้รบัค าปฏเิสธจากกองทุน หากการขายไม่เสรจ็
สิ้นภายในระยะเวลา 120 วันดังกล่าวหรือบีทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีไม่แจ้ง
ข้อเสนอที่แน่นอนของบุคคลภายนอกให้กองทุนทราบภายใน 60 วัน หลังจากผู้ประเมินค่า
ก าหนดราคาซือ้ขายรายได้ สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนที่
เกี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดงักล่าว กองทุนจะมีสทิธิซื้อรายได้ สทิธิ สทิธิประโยชน์ 
กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอืการลงทุนทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนดดงักล่าวในราคา
ซื้อขายตามที่ผู้ประเมนิค่าประเมนิได้ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ให้อตัราผลตอบแทนกบับทีีเอสซหีรอื
บรษิทัย่อยของบทีเีอสซ ี(แลว้แต่กรณี) ไม่ต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ การใชส้ทิธใินการซือ้หรอืสทิธใินการปฏเิสธเป็นรายแรกทีจ่ะซือ้ และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง
จะตอ้งด าเนินการตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

 ส าหรบักรณีทีก่องทุนใชส้ทิธใินการปฏเิสธเป็นรายแรกทีจ่ะซือ้ (Right of First Refusal)  ราคาซือ้
ขายของรายได ้สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนใดๆ ทีเ่กีย่วกบั
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยงัไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลที่แล้วเสรจ็ที่บีทเีอสซีหรอื
บริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสญัญาหรือด าเนินการหรือจะ
ด าเนินการโครงการที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดนัน้จะต้องเท่ากบั
ราคาทีบุ่คคลภายนอกเสนอซือ้จากบทีเีอสซ ีและ/หรอืบรษิทัย่อยของบทีเีอสซ ี

 ทัง้นี้ ระยะเวลาที่กองทุนสามารถใช้สทิธใินการซื้อ (Right to Purchase) และสทิธใินการปฏเิสธ
เป็นรายแรก (Right of First Refusal) ดงักล่าวตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ คอื 20 ปี นบัจากวนัที่
ท าการซื้อขายเสรจ็สิน้ ทัง้นี้ หากเกดิกรณีผดินัดตามสญัญานี้ขึน้และกองทุนได้มจีดหมายเรยีก
ให้ช าระหนี้กรณีมีเหตุผดินัดตามสญัญา กองทุนจะไม่มสีทิธใินการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ 
(Right of First Refusal) ในรายได้ สทิธิ สทิธิประโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอืการ
ลงทุนที่เกีย่วกบัโครงการใดๆ ที่บทีเีอสซแีละ/หรอืบรษิัทย่อยของบทีเีอสซ ีได้เขา้ท า ไดม้า หรอื
เข้าลงทุนภายหลังจากที่กองทุนได้มีจดหมายเรียกให้ช าระหนี้กรณีมีเหตุผิดนัดตามสญัญา
ดังกล่าว เว้นแต่รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่
เกี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดซึ่งกองทุนสามารถใช้สทิธิในการซื้อ (Right to Purchase) 
และ/หรอื สทิธใินการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) จนกว่าจะสิน้ก าหนด
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ระยะเวลา 20 ปีขา้งตน้ 

หน้าทีห่ลกั
ของกองทุน 

:  หากจ านวนรายไดสุ้ทธริายวนัทีบ่ทีเีอสซสี่งมอบใหแ้ก่กองทุนในเดอืนใดมจี านวนมากกว่าจ านวน
รายไดสุ้ทธริายวนัที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าวนัของเดอืนนัน้รวมกนั กองทุนจะต้องคนืจ านวน
เงนิทีเ่กนิของเดอืนนัน้ใหแ้ก่บทีเีอสซภีายใน 15 วนัถดัจากวนัสิน้เดอืนของเดอืนนัน้  

 ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส บีทีเอสซีจะมีการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย O&M  
ที่เกิดขึ้นจรงิกบัจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวนัที่บีทีเอสซีได้หกัไว้ก่อน
น าส่งรายได้สุทธริายวนัให้แก่กองทุนในช่วงไตรมาสนัน้ ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกดิขึน้จรงิ
ส าหรบัช่วงไตรมาสนัน้มากกว่าจ านวนรวมของค่าใชจ้่าย O&M ประมาณการรายวนัส าหรบัช่วง
ไตรมาสนัน้ที่บทีีเอสซไีด้หกัไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธริายวนัให้แก่กองทุน กองทุนจะจ่ายส่วนที่
ขาดในไตรมาสนัน้ๆ ใหแ้ก่บทีเีอสซ ีทัง้นี้ ตามเงื่อนไขและขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

 ตราบเท่าที่ไม่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาภายใต้สัญญานี้ที่จะกระทบความ สามารถของ 
บทีเีอสซใีนการน าส่งรายได้สุทธใิห้แก่กองทุนเกิดขึน้ กองทุนตกลงช าระค่าตอบแทนพิเศษ
ใหแ้ก่บทีเีอสซใีนอตัราดงัต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธสิ าหรบัปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิร้อยละ 125 
ของเป้าหมายรายไดค่้าโดยสารสทุธปิระจ าปีส าหรบัปีนัน้ บทีเีอสซจีะไดร้บัค่าตอบแทน
พเิศษในอตัราร้อยละ 10 ของจ านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธใินส่วนที่เกนิกว่าร้อยละ 
100 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 125 

(ข) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส าหรบัปีใดสูงกว่าร้อยละ 125 ขึ้นไปของเป้าหมาย
รายไดค้่าโดยสารสทุธปิระจ าปีส าหรบัปีนัน้ บทีเีอสซจีะได้รบัค่าตอบแทนพเิศษในอตัรา
รอ้ยละ 15 ของจ านวนรายไดค้่าโดยสารสทุธใินสว่นทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 125 

ประกนัภยั :  บทีเีอสซตีกลงท าประกนัตามทีท่ าเป็นปกติ รวมถงึประกนัความรบัผดิกรรมการ และตกลงว่าจะ
คงไวซ้ึง่ประกนัดงักล่าวตลอดเวลา 

 บทีีเอสซีตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบช าระค่าเสยีหายใดๆ ที่เกินไปกว่าส่วนที่ประกนัคุ้มครอง ทัง้นี้ 
เฉพาะสว่นของความเสยีหายทีเ่กดิจากความจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของบทีเีอสซ ี

 กองทุนตกลงเป็นผู้รบัผดิชอบช าระค่าเสยีหายและความสูญเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้แก่ระบบรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั ในสว่นที ่(ก) เกนิไปกว่าวงเงนิประกนั (ข) เกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์
ทีไ่ม่ไดร้บัความคุม้ครอง และ (ค) กรมธรรม์ประกนัภยัยกเวน้หรอืไม่ครอบคลุม และตราบเท่าที่
ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีดงักล่าวมไิดเ้กดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง
ของบีทีเอสซี ทัง้นี้ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
หน้าที่ของกองทุนในการรบัผิดชอบช าระค่าเสยีหายและความสูญเสยีใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ระบบ
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัจะสิน้สุดลงในวนัสิน้สดุอายุสญัญาสมัปทาน 

 ในกรณีทีบ่รษิทัประกนัจ่ายเงนิประกนัล่าชา้ บทีเีอสซตีกลงจะจ่ายเงนิล่วงหน้าเพื่อการซ่อมแซม
ความเสยีหายที่เกดิขึน้ ส าหรบัจ านวนห้าสบิล้านบาทแรก และ กองทุนจะจ่ายส่วนที่เกนิห้าสบิ
ลา้นบาทโดยไม่ล่าชา้ 

 ไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากบทีเีอสซไีดจ้่ายเงนิล่วงหน้า กองทุนจะต้องช าระคนืเงนิที่บทีเีอสซจี่าย
ล่วงหน้าไปนัน้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญา ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของค่าใชจ้่าย O&M 
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เรื่องสงวนไว ้
(Reserved 
Matters) และ
ขอ้ตกลงว่าจะ
ไม่กระท าการ 
(Negative 
Undertakings) 

: บีทีเอสซีจะกระท าเรื่องสงวนไว้ หรือเรื่องที่ห้ามได้ก็ต่อเมื่อ (1) ในกรณีที่เป็นเรื่องสงวนไว ้
(Reserved Matters) บทีีเอสซจีะต้องไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการของบทีเีอสซโีดยมเีสยีง
สนับสนุนอย่างน้อยสองเสยีงจากกรรมการของบทีเีอสซซีึง่กองทุนเป็นผูเ้สนอชื่อ (โดยหนึ่งในสาม
ของกรรมการของบีทีเอสซีเป็นบุคคลที่กองทุนเสนอชื่อ) และ (2) ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้าม  
บีทีเอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ที่ก าหนดไว้ใน
สญัญานี้ บีทีเอสซีจะต้องได้รบัความยินยอมจากกองทุนตามความของสญัญานี้เสยีก่อน ทัง้นี้ 
ภายใตส้ญัญานี้ ในกรณีทีก่รรมการของบทีเีอสซซีึง่กองทุนเป็นผูเ้สนอชื่อ อย่างน้อยสองท่านไดใ้ห้
ความเหน็ชอบใหบ้ทีเีอสซเีขา้ท าเรื่องสงวนไว ้หากเรื่องสงวนไวน้ัน้เป็นเรื่องเดยีวกนักบัเรื่องทีห่า้ม
บีทีเอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความ
เห็นชอบของกรรมการดงักล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท าเรื่องที่ห้ามกระท า
ภายใตข้อ้ตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดยีวกนันัน้ 

ตวัอย่างของเรื่องสงวนไว ้เช่น  

 การแต่งตัง้หรอืถอดถอนคณะผูบ้รหิารระดบัสงูของบทีเีอสซ ีซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการบรหิาร 
(Chief Executive Officer) ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงนิ (Chief Financial Officer) หรอืกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Offiicer) ของบีทีเอสซี และการก าหนด
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารดงักล่าว 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบับรษิทัของบทีเีอสซี 

 การที่บีทเีอสซีเข้าร่วม ด าเนินการ หรอืมีผลประโยชน์ในธุรกจิหรอืกจิการใด (ยกเว้น (ก) การ
ประกอบการและการบ ารุงรกัษาตามธุรกจิปกตขิองระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั
และของธุรกจิอื่นของบทีเีอสซ ี(ข) การด าเนินการตามสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะ
ยาว (ค) ธุรกจิหรอืกจิการใดทีล่งทุนโดยบรษิทัย่อยของบทีเีอสซโีดยใชก้ระแสเงนิสดคงเหลอืของ
บทีเีอสซ ี(นอกเหนือจากรายไดสุ้ทธ)ิ เงนิที่ไดจ้ากทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่
ทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกองทุน (ง) การด าเนินการและ/หรอืบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิโครงการรถไฟฟ้า
ที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ หรือ
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลที่แล้วเสรจ็ ที่บีทเีอสซ ีหรอืบรษิัทย่อยของ 
บทีีเอสซ ี(แล้วแต่กรณี) ได้เขา้ท าหรอืจะเข้าท าสญัญาหรอืด าเนินการหรอืจะด าเนินการ ทัง้นี้ 
เฉพาะกรณีที่บีทีเอสซีได้รบัค่าธรรมเนียมจากการให้บริการด าเนินการและ/หรือบ ารุงรกัษา
ดงักล่าว และผูว้่าจ้างของบทีเีอสซไีดต้กลงที่จะรบัผดิและชดเชยความเสยีหายหรอืความรบัผดิ
ของบทีเีอสซทีีอ่าจเกดิขึน้จากการใหบ้รกิารดงักล่าวเต็มจ านวน หรอื (จ) กจิการอื่นใดที่เอกสาร
ธุรกรรมอนุญาตใหก้ระท าได)้ 

 การทีบ่ทีเีอสซเีขา้ท าขอ้ผูกพนั ธุรกรรม หรอืการด าเนินการใดๆ ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ไม่ว่า
ในลักษณะใดก็ตาม (เว้นแต่ (ก) ที่เอกสารธุรกรรมมุ่งให้กระท า (ข) ตามที่ได้รบัอนุญาตจาก
กองทุน หรอื (ค) การก่อหนี้ทีอ่นุญาตใหท้ าไดต้ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญานี้)  

 การเข้าท าเอกสารหรือสญัญาใดๆ (เว้นแต่ (ก) ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการที่ ได้รบัอนุญาต
ภายใต้เอกสารธุรกรรม (ข) การเขา้ท าสญัญาเพื่อการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามที่ได้รบัอนุมตัิภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่าย 
O&M  (ค) การเข้าท าสญัญาเกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่ไม่ได้ซื้อตามที่สญัญานี้อนุญาตหรอืในกรณีที่
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มลูค่าไม่เกนิกว่างบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยคณะกรรมการของบทีเีอสซ ี(ง) การเขา้ท าสญัญา
นอกเหนือจาก (ก) (ข) หรอื (ค) ทีม่มีูลค่าความรบัผดิของบทีเีอสซรีวมทุกสญัญาในปีหนึ่งๆ น้อย
กว่า 50,000,000 บาท (จ) การเข้าท าสญัญาเกี่ยวกับธุรกรรมที่สญัญานี้อนุญาตให้เข้าท าได้
หรอืไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ท า หรอื (จ) กจิการอื่นใดทีก่องทุนอนุญาตใหก้ระท าได)้  

 (ก) การที่บีทีเอสซีแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ เพิ่มเติม หรือยกเลิก  หรือตกลงที่จะแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ เพิ่มเติม หรือยกเลิกสญัญาสมัปทาน หรือ (ข) การที่บีทีเอสซีแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง สละสทิธ ิหรอืเพิม่เติม  หรอืตกลงที่จะแก้ไข เปลีย่นแปลง สละสทิธ ิหรอืเพิม่เติม
ขอ้ก าหนดทีเ่ป็นสาระส าคญัของสญัญาโครงการอื่น (ทีไ่ม่ใช่สญัญาสมัปทาน) 

 การยกเลกิ หรอืตกลงทีจ่ะยกเลกิสญัญาโครงการ หรอืสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะ
ยาว 

 การตกลงหรอืประนีประนอมในสทิธเิรยีกรอ้งหรอืการฟ้องคด ีอนุญาโตตุลาการหรอืกระบวนการ
ทางปกครองทีเ่กีย่วกบัสญัญาโครงการในจ านวนเกนิกว่า 50,000,000 บาท  

 การที่บทีีเอสซโีอนสทิธหิรอืโอนภาระผูกพนัใดตามสญัญาโครงการ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
หรือตกลงกบัคู่สญัญาภายใต้สญัญาโครงการเพื่อโอนสทิธิหรือโอนภาระผูกพันใด ๆ ของตน
ภายใตส้ญัญาโครงการ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 การที่บทีเีอสซีก่อหรอืยอมให้ก่อหลกัประกนัเหนือทรพัย์สนิใดๆ ของตน ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธ ิ
หรอืขาย ใหเ้ช่า โอน หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหรอืรายไดข้องตน รวมถงึรายไดสุ้ทธ ิหรอืเข้า
ท าการด าเนินการใหบุ้รมิสทิธิอ์นัมผีลเช่นเดยีวกนั (ยกเว้น (ก) ในกรณีการขายรายไดสุ้ทธติาม
สญัญานี้  (ข) หลกัประกนัที่ก่อขึน้ตามเอกสารหลกัประกนัภายใต้สญัญานี้  (ค) การโอนหุ้นตาม
เอกสารธุรกรรม (ง) การขาย โอน หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้บางประเภท (จ) การก่อ
หรอืยอมใหก้่อหลกัประกนัเหนือทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้บางประเภท หรอืการก่อหลกัประกนัในบญัชี
หุน้กู้บทีเีอสซ ี(Baht Debentures Fund Account) และ/หรอื การลงทุนที่อนุญาตให้ท าไดโ้ดยใช้
เงนิจากบญัชหีุ้นกูบ้ีทเีอสซ ีโดยเป็นการให้หลกัประกนัแก่ธนาคารผู้ออกหนังสอืค ้าประกนัเพื่อ
เป็นประกนัการช าระหนี้ของบทีเีอสซตีามหนังสอืค ้าประกนัที่ธนาคารผูอ้อกหนังสอืค ้าประกนัได้
ออกไวเ้พื่อค ้าประกนัการช าระหนี้เงนิต้นและดอกเบีย้ของบทีเีอสซภีายใต้หุน้กูบ้ทีเีอสซ ี(ฉ) การ
ขายหรอืโอนสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวหรอืสญัญาทีเ่กีย่วของกบัเสน้ทางเดนิ
รถไฟฟ้าหรอืโครงการในอนาคตใหแ้ก่บทีเีอสจ ีหรอื (ช) ตามทีก่องทุนไดใ้หค้ ายนิยอม) 

 การที่บทีเีอสซเีขา้ท าธุรกรรม เพื่อขาย ใหเ้ช่า โอน หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิหรอืรายไดใ้ดๆ 
ของตน ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธ ิ(ยกเวน้ธุรกรรมดงัต่อไปนี้ (ก) ธุรกรรมที่เป็นการก่อหลกัประกนั
ตามเอกสารธุรกรรม (ข) ธุรกรรมที่เป็นปกติธุรกจิของบีทีเอสซี ซึ่งอยู่ในขอบเขตการประกอบ
ธุรกจิของบทีเีอสซโีดยมขีอ้ก าหนดในเชงิพาณิชยท์ีเ่ป็นปกต ิและมมีูลค่าเมื่อนับทุกรายธุรกรรม
รวมกนัในรอบ 12 เดอืนไม่เกนิ 50,000,000 บาท (ค) การขาย ให้เช่า โอน หรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้บางประเภท (ง) การขายหรอืโอนสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะ
ยาวหรอืสญัญาที่เกี่ยวของกบัเสน้ทางเดนิรถไฟฟ้าหรอืโครงการในอนาคตให้แก่บทีีเอสจ ีหรอื
บุคคลภายนอกตามความของสญัญานี้ (จ) ตามทีก่องทุนไดอ้นุมตั)ิ 

 การทีบ่ทีเีอสซกี่อหนี้ หรอืตกลงทีจ่ะก่อหนี้ หรอืมหีนี้คงคา้ง (เวน้แต่ (ก) หนี้ทีเ่กดิขึน้ตามเอกสาร
ธุรกรรม (ข) หนี้ที่มีอยู่แล้วตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญานี้  (ค) ยอดเงนิต้นรวมคงค้างของหนี้
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ดงักล่าว เมื่อรวมกับภาระหนี้อื่นๆ ของบีทีเอสซีไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และอตัราส่วน
หนี้สนิต่อทุนของบทีเีอสซภีายหลงัจากการก่อหนี้ดงักล่าวไม่เกนิ 1 ต่อ 1 หรอื (ง) ตามทีก่องทุน
ไดอ้นุญาต) 

 การทีบ่ทีเีอสซเีขา้ควบกจิการ แยกกจิการ หรอืรวมกจิการ  

 การที่บีทีเอสซีเพิ่มทุน ออกหุ้นหรือหลกัทรพัย์แปลงสภาพแก่บุคคลใด ซึ่งท าให้สดัส่วนการ 
ถอืหุน้ของบทีเีอสจลีดลง 

 การทีบ่ทีเีอสซลีดทุน ยกเลกิ ช าระคนื ซือ้ หรอืไถ่ถอนหุน้ทุนของตน (เวน้แต่เป็นการลดทุนของ
บทีเีอสซเีพื่อการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และการลดทุนนัน้ไม่ท าใหทุ้นจดทะเบยีนของบทีเีอสซี
ต ่ากว่า 3,000,000,000 บาท และการลดทุนนัน้ไม่ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบทีเีอสจลีดลง) 

 การทีบ่ทีเีอสซจีดทะเบยีนหรอืยอมใหจ้ดทะเบยีนโอนหุน้ทีจ่ าน าไวอ้นันอกเหนือไปจากทีก่ าหนด
ไวใ้นสญัญาจ าน าหุน้ หรอืสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

 การทีบ่ทีเีอสซเีปลีย่นตวัผูส้อบบญัช ี

 การจ่ายเงนิปนัผลในระหว่างทีเ่กดิเหตุผดินดัภายใตส้ญัญาน้ี 

ตัวอย่างของกิจกรรมที่บีทีเอสซีห้ามกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative 
Undertakings) เช่น  

 การลงทุนในธุรกจิใหม่ (เวน้แต่การลงทุนในธุรกจิใหม่โดยบรษิัทย่อยของบทีเีอสซโีดยใชก้ระแส
เงนิสดคงเหลอืของบทีเีอสซ ี(นอกเหนือไปจากรายไดสุ้ทธ)ิ เงนิทีไ่ดจ้ากทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้ หรอื
เงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนซึง่การลงทุนดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากกองทุน) 

 การลดทุน (เว้นแต่การลดทุนนัน้ไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบีทีเอสซีต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ใน
สญัญานี้)  

 การเพิ่มทุน (เว้นแต่การออกหุ้นใหม่ของบีทีเอสซี ซึ่งไม่ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบีทีเอสจี 
ลดลงและตอ้งมกีารจ าน าหุน้ดงักล่าวกบักองทุน)  

 การแกไ้ขขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน หรอืขอ้ก าหนดทีเ่ป็นสาระส าคญัของสญัญาโครงการอื่น
หรอืสญัญาใหบ้รกิารเดนิรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว  

 การยกเลกิสญัญาสมัปทาน  

 การก่อหนี้ในจ านวนทีม่ากกว่าจ านวนหรอืมใิช่ประเภททีอ่นุญาตไว ้ 

 การลดอตัราค่าโดยสารในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั เวน้แต่เป็นการ
กระท าการตามขอ้ก าหนดในสญัญาสมัปทาน 

 การก่อหลกัประกนัหรอืภาระตดิพนัเหนือทรพัยส์นิของบทีเีอสซ ี(เวน้แต่การก่อหลกัประกนัตาม
เอกสารธุรกรรม การก่อหลกัประกนัหรอืภาระตดิพนัเหนือทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ื้อบางประเภท)  

 การจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ (เว้นแต่ทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ื้อบางประเภท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญานี้) เป็นตน้  

เหตุผดินดัผดิ :  เมื่อเกดิเหตุผดินัดผดิสญัญาตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้  กองทุนอาจเรยีกใหบ้ทีเีอสซชี าระหนี้ตาม
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สญัญาและผล
แห่งการผดินดั
ผดิสญัญา 

จ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี้ และ/หรอื เรยีกให้ผู้สนับสนุนปฏบิตัิตามสญัญา
สนับสนุนและค ้าประกนัของผู้สนับสนุน และ/หรอื ใช้สทิธิอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ธุรกรรม โดยในกรณีที่กองทุนจะใช้สทิธดิงักล่าว กองทุนจะมหีนังสอืแจ้งไปยงับีทเีอสซแีละ
ผูส้นบัสนุน โดยเมื่อกองทุนมหีนังสอืแจง้ดงักล่าวแลว้ กองทุนมสีทิธบิงัคบัตามสทิธขิองตนไม่
ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดตามเอกสารธุรกรรม 

ทัง้นี้ ในกรณีของเหตุผดินดัผดิสญัญาบางประการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ กองทุนอาจให้
เวลาบทีเีอสซใีนการแกไ้ขเยยีวยาได ้โดยบทีเีอสซจีะต้องจดัท าแผนในการแกไ้ขเยยีวยาเหตุ
ผดินัดผิดสญัญาที่ก าหนดดงักล่าวและน าส่งให้กองทุนเพื่อพิจารณา เมื่อกองทุนได้รบัแผน
ดงักล่าวจากบทีเีอสซแีลว้ คู่สญัญาจะได้ด าเนินการปรกึษาหารอืกนัโดยสุจรติและพจิารณา
แผนดังกล่าว หากกองทุนพอใจกับแผนที่บีทีเอสซีเสนอ กองทุนอาจอนุญาตให้บีทีเอสซ ี
ด าเนินการตามแผนดงักล่าวไดภ้ายในเวลาทีต่กลงกนั ซึง่ในช่วงระหว่างเวลาทีเ่ริม่ด าเนินการ
ปรกึษาหารอืดงักล่าวจนถึงเวลาที่เหตุผดินัดผดิสญัญาได้รบัการเยยีวยาตามแผนที่กองทุน
เหน็ชอบจนกองทุนพอใจหรอืกองทุนยกเว้นเหตุผดินัดผดิสญัญาดงักล่าวให้ คู่สญัญาตกลง
กระท าการหรอืไม่กระท าการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ ซึง่รวมถงึ (ก) การทีบ่ทีเีอสซจีะตอ้ง
ช าระหรอืด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนน าเงนิปนัผลทีต่นเองไดร้บัจากการถอืหุน้บทีเีอสซมีาช าระ
จ านวนเงนิทีค่า้งจ่ายและถงึก าหนดช าระภายใต้เอกสารธุรกรรมใหแ้ก่กองทุน (ข) การใหส้ทิธิ
แก่กองทุนในการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นทีผู่ส้นับสนุนถอือยู่ในบทีเีอสซตีามเงื่อนไขทีก่ าหนด
ไว้ในสญัญานี้ และ (ค) การที่กองทุนจะไม่ใช้สทิธเิรยีกให้บทีเีอสซชี าระหนี้ตามจ านวนและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี้ หรือ เรียกให้ผู้สนับสนุนปฏิบัติตามสญัญาสนับสนุนและ  
ค ้าประกนัของผูส้นับสนุน หรอื ใช้สทิธอิื่นใดทีก่องทุนมสี าหรบักรณีเกดิเหตุผดินัดผดิสญัญา
ดงักล่าว  

แต่ในกรณีทีเ่ป็นเหตุผดินัดผดิสญัญาทีส่ญัญานี้ มไิดก้ าหนดใหต้้องมกีารเจรจาหารอืระหว่าง
กองทุนกบับทีเีอสซกี่อน (เช่น บทีเีอสซไีม่น าส่งรายไดสุ้ทธหิรอืช าระเงนิอื่นใดให้แก่กองทุน
ภายในเวลาที่ก าหนด และยงัคงไม่น าส่งหรอืไม่ช าระเงนิดงักล่าวเป็นเวลา 5 วนัท าการของ
คู่สญัญาติดต่อกนันับจากวนัที่ครบก าหนดช าระ) หรอืในกรณีที่บทีีเอสซีหรอืผู้สนับสนุนไม่
ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนทีก่ าหนดไวใ้หต้้องปฏบิตัภิายหลงักองทุนอนุมตัใิหม้กีารด าเนินการ
ตามแผนการเยยีวยาซึ่งกรณีดงักล่าวจะถอืเป็นเหตุผดินัดผดิสญัญาภายใต้สญัญานี้ หรอืใน
กรณีที่กองทุนไม่อนุมตัิแผนในการแก้ไขเยียวยาเหตุผิดนัดผิดสญัญาตามที่บีทีเอสซีเสนอ
ภายในเวลาทีก่ าหนด กองทุนมสีทิธใิชส้ทิธทิีต่นมตีามเอกสารธุรกรรมไดทุ้กประการ  

 สทิธบิงัคบัของกองทุนตามเอกสารธุรกรรม เช่น สทิธกิารบงัคบัจ าน าหุน้ตามสญัญาจ าน าหุ้น 
สทิธใินการซือ้หุ้นในบทีเีอสซทีีผู่้สนับสนุนถืออยู่ตามสญัญาจะซื้อจะขายหุ้น สทิธใินการเพกิ
ถอนการแต่งตัง้บทีเีอสซจีากการเป็นตวัแทนของกองทุนในการจดัเกบ็รายไดสุ้ทธเิพื่อและใน
นามของกองทุนและแต่งตัง้บุคคลอื่นท าหน้าที่จดัเกบ็รายไดสุ้ทธ ิเป็นต้น นอกจากนี้ กองทุน
อาจสามารถใช้สทิธเิขา้รบัโอนสญัญาสมัปทาน ในฐานะตวัแทนของกลุ่มเจา้หนี้ของบทีเีอสซี
ตามหนังสอืบอกกล่าวไปยงั กทม. ในกรณีที่ กทม. มเีจตนาทีจ่ะบอกเลกิสญัญาสมัปทานอนั
เน่ืองมาจากบทีเีอสซปีฏบิตัผิดิสญัญาสมัปทาน 

 หากกองทุนซื้อหุ้นบทีเีอสซจีากบทีเีอสจตีามสญัญาจะซื้อจะขายหุ้น หรอืเขา้เป็นเจ้าของหุ้น 
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บทีเีอสซจีากการบงัคบัสทิธติามสญัญาจ าน าหุน้ กองทุนตกลงทีจ่ะด าเนินการบางประการ เช่น  

(1) เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะด าเนินการให้บีทีเอสซีแยกรายได้ของบีทีเอสซีที่เกิดจาก
ทรพัยส์นิทีไ่ม่ได้ซือ้ ออกจากกระแสเงนิสดของบทีเีอสซแีละโอนรายไดจ้ากทรพัยส์นิที่
ไม่ไดซ้ือ้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้นบัสนุน หรอืบุคคลใดทีผู่ส้นบัสนุนจะก าหนด  

(2) เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะโอนทรพัยส์นิที่ไม่ได้ซื้อบางประเภทซึ่งยงัคงอยู่กบับทีเีอสซี
ใหแ้ก่ผูส้นบัสนุนหรอืบุคคลใดทีผู่ส้นับสนุนจะก าหนด  

(3) หลงัจากวนัสิน้สดุอายุสญัญาสมัปทาน หากกองทุนยงัคงถอืหุน้บทีเีอสซทีีร่บัโอนมาจาก 
บทีีเอสจีอยู่ในช่วงเวลาดงักล่าว กองทุนจะต้องโอนหุ้นดงักล่าวกลบัไปยงัผู้สนับสนุน
หรอืบุคคลใดทีผู่ส้นับสนุนจะก าหนดตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ และในกรณีที่ 
บทีเีอสซยีงัจดัส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนซึ่งยงัช าระไม่ครบถ้วนตามสญัญานี้ ก่อนที่
กองทุนจะโอนหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้นบัสนุนหรอืบุคคลใดทีผู่ส้นบัสนุนจะก าหนดดงักล่าว 
ผูส้นบัสนุนจะตอ้งเขา้ท าสญัญากบักองทุน (ในรปูแบบทีก่องทุนพอใจ โดยสมเหตุสมผล) 
ว่าผู้สนับสนุนจะด าเนินการให้บีทีเอสซีจดัส่งรายได้สุทธิซึ่งยงัช าระไม่ครบถ้วนตาม
สญัญานี้ใหแ้ก่กองทุน 

(4) การด าเนินการอื่นๆ ที่กองทุนจะตกลงเพื่อให้บทีีเอสซสีามารถยงัคงด าเนินกจิการและ
เป็นเจา้ของทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้ไดต่้อไปอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญานี้ 

โดยผูส้นบัสนุนมหีน้าทีช่ าระตน้ทุน ค่าใชจ้่ายและภาษทีัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการโอนรายไดห้รอื
ทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้หรอืหุน้บทีเีอสซดีงักล่าว 

7.  สญัญาสนับสนุนและค ้าประกนัของผูส้นับสนุน ระหว่าง บีทีเอสจี บีทีเอสซี และ กองทุน ฉบบัลงวนัที ่17 
เมษายน 2556 

วตัถุประสงค ์ : บทีเีอสจใีนฐานะผู้ถือหุน้ใหญ่ของบทีเีอสซตีกลงค ้าประกนัการปฏบิตัหิน้าที่ของบทีเีอสซภีายใต้
สญัญาซื้อและโอนสทิธิรายได้สุทธิ โดยการค ้าประกันแบบจ ากัดความรบัผิด และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

ทัง้นี้ ค าจ ากดัความใดที่มิได้ก าหนดไว้ในสญัญานี้ ให้มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

หน้าทีห่ลกั
ของ 
บทีเีอสจ ี

:  บทีเีอสจตีกลงรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ของตนในบทีเีอสซไีวต้ลอดเวลาตราบเท่าทีภ่าระหน้าที่
ตามสญัญานี้ยงัคงมอียู่ และจะไม่โอนหรอืก่อภาระตดิพนัในหุน้บทีเีอสซดีงักล่าว 

 บทีเีอสจตีกลงใหก้องทุนมสีว่นรว่มในคณะกรรมการของบทีเีอสซ ีดงันี้ 

 (ก) ใหม้กีารแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดของบทีเีอสซจีากบุคคล
ทีก่องทุนเสนอชื่อ และ 

 (ข)  ใหม้กีารแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั ้งห ม ดของบี ที เอ สซี ซึ่ งมี
คุณสมบตัติามทีก่ าหนดเป็นกรรมการ อสิระในคณะกรรมการบรษิทัของบทีเีอสซ ี

 บีทีเอสจีตกลงที่จะมิให้บีทีเอสซีเข้าท าธุรกรรมใดๆ ที่เป็นเรื่องสงวนไว้ เว้นเสียแต่ว่า
คณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสยีงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็น  
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ผูเ้สนอชื่ออย่างน้อยสองท่านไดอ้นุมตัใิหบ้ทีเีอสซเีขา้ท าได ้  

 บทีเีอสจเีหน็ดว้ยกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารธุรกรรม และตกลงที่จะกระท าการทุก
ประการที่จ าเป็นเพื่อใหบ้ทีเีอสซปีฏบิตัิตามภาระผูกพนัทัง้หลายของตนตามเอกสารธุรกรรม 
ทัง้นี้ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

 บทีเีอสจตีกลงจ าน าหุ้นที่ตนถืออยู่ในบทีเีอสซ ีเพื่อเป็นประกนัการปฏิบตัิหน้าที่ของตนตาม
สญัญานี้ 

 บทีเีอสจตีกลงใหก้ารค ้าประกนัการปฏบิตัภิาระหน้าทีข่องบทีเีอสซตีามสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายไดสุ้ทธ ิทัง้นี้ กองทุนจะไม่สามารถบงัคบัให้บทีเีอสจชี าระหนี้ตามภาระค ้าประกนัได้โดย
วธิกีารอื่นใด นอกจากการบงัคบัเอาหุ้นบทีเีอสซเีท่านัน้ ภายใต้สญัญาจะซื้อจะขายหุ้น หรอื
สญัญาจ าน าหุน้ และเมื่อมกีารโอนหุน้บทีเีอสซภีายใตส้ญัญาจะซือ้จะขายหุน้ หรอืสญัญาจ าน า
หุ้นแล้ว บทีเีอสจจีะหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบทีเีอสจทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการค ้าประกนัและที่
เกี่ยวข้องกบัความเป็นผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซีภายใต้สญัญานี้ทันที แต่สทิธิของกองทุนบาง
ประการ เช่น สทิธใินการซือ้ (Right to Purchase) และสทิธใินการปฏเิสธเป็นรายแรกทีจ่ะซือ้ 
(Right of First Refusal) ตามขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้งในสญัญานี้ เป็นต้น ยงัคงมอียู่ตามความ
ของสญัญานี้ และหน้าทีบ่างประการของบทีเีอสจตีามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ ยงัคงมอียู่จนกว่า
บทีเีอสซแีละบทีเีอสจจีะไดป้ฏบิตัิหน้าทีต่ามภาระผูกพนัของตนภายใต้เอกสารธุรกรรมที่ตน
เป็นคู่สญัญาจนครบถว้น หรอืพน้ก าหนดเวลาอื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

 หากบทีเีอสจมีสีทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ต่อบทีเีอสซ ีไม่ว่าภายใตเ้อกสารธุรกรรมหรอือื่นใด บทีเีอสจ ี
ตกลงไม่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ เอาจากบทีเีอสซี จนกว่าบทีเีอสจแีละบทีเีอสซจีะไดป้ฏบิตัหิน้าที่
ตามภาระผูกพนัทัง้หมดภายใต้เอกสารธุรกรรมจนครบถ้วนให้แก่กองทุนแล้ว เวน้แต่เป็นไป
ตามขอ้ยกเวน้ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

 ในกรณีทีก่องทุนอนุญาตใหบ้ทีเีอสซดี าเนินการตามแผนการเยยีวเหตุผดินัดผดิสญัญาภายใต้
สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธนิัน้ ในช่วงระหว่างเวลาทีก่องทุนและบทีเีอสซเีริม่ด าเนินการ
ปรกึษาหารอืแผนการเยยีวยาดงักล่าวจนถงึเวลาทีเ่หตุผดินัดผดิสญัญาไดร้บัการเยยีวยาตาม
แผนที่กองทุนเห็นชอบจนกองทุนพอใจหรอืกองทุนยกเว้นเหตุผดินัดผิดสญัญาดงักล่าวให ้  
บทีเีอสจแีละกองทุนตกลงกระท าการหรอืไม่กระท าการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ ซึง่รวมถงึ 
(ก) การทีบ่ทีเีอสจจีะตอ้งน าเงนิปนัผลทีต่นเองไดร้บัจากการถอืหุน้บทีเีอสซมีาช าระจ านวนเงนิ
ทีบ่ทีเีอสซคีา้งจ่ายและถงึก าหนดช าระภายใตเ้อกสารธุรกรรมใหแ้ก่กองทุน (ข) การใหส้ทิธแิก่
กองทุนในการใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้ทีผู่ส้นบัสนุนถอือยู่ในบทีเีอสซตีามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญานี้ และ (ค) การทีก่องทุนจะไม่ใชส้ทิธเิรยีกใหบ้ทีเีอสซชี าระหนี้ตามจ านวนและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสญัญาซื้อและโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิหรอื เรยีกให้ผู้สนับสนุนปฏบิตัิตามสญัญานี้ 
หรอื ใชส้ทิธอิื่นใดทีก่องทุนมสี าหรบักรณีเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาดงักล่าว 

ในกรณีที่บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนที่ก าหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ
ภายหลงักองทุนอนุมตัิใหม้กีารด าเนินการตามแผนการเยยีวยา กรณีดงักล่าวจะถือเป็นเหตุ
ผดินัดผดิสญัญาภายใต้สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิซึง่กองทุนมสีทิธใิชส้ทิธทิีต่นมตีาม
เอกสารธุรกรรมไดทุ้กประการ  

 หากกองทุนซื้อหุ้นบทีเีอสซจีากบทีเีอสจตีามสญัญาจะซื้อจะขายหุ้น หรอืเขา้เป็นเจ้าของหุ้น 
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บทีเีอสซจีากการบงัคบัสทิธติามสญัญาจ าน าหุน้ กองทุนตกลงทีจ่ะด าเนินการบางประการ เช่น  

(1) เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะด าเนินการให้บีทีเอสซีแยกรายได้ของบีทีเอสซีที่เกิดจาก
ทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้ ออกจากกระแสเงนิสดของบทีเีอสซแีละโอนรายไดจ้ากทรพัยส์นิที่
ไม่ไดซ้ือ้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้นบัสนุน หรอืบุคคลใดทีผู่ส้นบัสนุนจะก าหนด  

(2) เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะโอนทรพัยส์นิที่ไม่ได้ซื้อบางประเภทซึ่งยงัคงอยู่กบับทีเีอสซี
ใหแ้ก่ผูส้นบัสนุนหรอืบุคคลใดทีผู่ส้นบัสนุนจะก าหนด  

(3) หลงัจากวนัสิน้สดุอายุสญัญาสมัปทาน หากกองทุนยงัคงถอืหุ้นบทีเีอสซทีีร่บัโอนมาจาก
บทีีเอสจีอยู่ในช่วงเวลาดงักล่าว กองทุนจะต้องโอนหุ้นดงักล่าวกลบัไปยงัผู้สนับสนุน
หรอืบุคคลใดทีผู่ส้นับสนุนจะก าหนดตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ และในกรณีที ่
บทีเีอสซยีงัจดัสง่รายไดสุ้ทธใิหแ้ก่กองทุนซึง่ยงัช าระไม่ครบถว้นตามสญัญาซือ้และโอน
สิทธิรายได้สุทธิ ก่อนที่กองทุนจะโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่
ผูส้นับสนุนจะก าหนดดงักล่าว ผูส้นับสนุนจะต้องเขา้ท าสญัญากบักองทุน (ในรูปแบบที่
กองทุนพอใจ โดยสมเหตุสมผล) ว่าผู้สนับสนุนจะด าเนินการให้บีทเีอสซจีดัส่งรายได้
สทุธซิึง่ยงัช าระไม่ครบถว้นตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธใิหแ้ก่กองทุน 

(4) การด าเนินการอื่นๆ ที่กองทุนจะตกลงเพื่อให้บทีเีอสซสีามารถยงัคงด าเนินกจิการและ
เป็นเจา้ของทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้ไดต่้อไปอยา่งเหมาะสม ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญานี้ 

 โดยผูส้นบัสนุนมหีน้าทีช่ าระตน้ทุน ค่าใชจ้่ายและภาษทีัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการโอนรายไดห้รอื
ทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดซ้ือ้หรอืหุน้บทีเีอสซดีงักล่าว 

สทิธทิีจ่ะซือ้ 
(Right to 
Purchase) 
และสทิธใิน
การปฏเิสธ
เป็นรายแรกที่
จะซือ้ (Right 
of First 
Refusal) 

: บทีเีอสจตีกลงใหส้ทิธโิดยเพกิถอนมไิด ้แก่กองทุน ดงันี้ (ก) สทิธขิองกองทุนในการซือ้ (Right to 
Purchase) รายได ้สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอืการลงทุนของบทีเีอสจ ี
หรอืบรษิัทในเครอืของบทีเีอสจทีีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนด และ (ข) ในกรณีทีบ่ทีเีอสจี
หรอื บริษัทในเครอืของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รบัข้อเสนอจากบุคคลภายนอก สทิธใินการ
ปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ ์
ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนใดๆ ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนด โครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและปรมิณฑลทีย่งัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการ และ โครงการระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ
และปรมิณฑลทีแ่ลว้เสรจ็ทีบ่ทีเีอสจ ีและ/หรอื บรษิทัในเครอืของบทีเีอสจ ีไดเ้ขา้ท าหรอืจะเขา้ท า
สญัญา หรอืด าเนินการหรอืจะด าเนินการโครงการทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวซึง่รวมถงึโครงการรถไฟฟ้า
ทีก่ าหนด 

ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสทิธใินการซื้อ (Right to Purchase) และสทิธใินการปฏเิสธเป็น
รายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) ที่บีทีเอสจีให้แก่กองทุนจะมีลักษณะเดียวกันกับที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

สทิธขิอง 
บทีเีอสจใีนการ
ซือ้หุน้บทีเีอสซ ี

: ในกรณีที ่ 

(ก)  กองทุนใช้สทิธิซื้อหุ้นที่บีทีเอสจีถืออยู่ในบีทีเอสซีตามสญัญาจะซื้อจะขายหุ้น และกองทุน
ประสงคจ์ะขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลใดๆ ทีม่ายื่นขอ้เสนอซือ้ใหแ้ก่กองทุน หรอื  

(ข)  กองทุนไม่ซือ้หุน้ทีบ่ทีเีอสจถีอือยู่ในบทีเีอสซตีามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ดว้ยตนเองแต่ประสงค์
จะขายหุน้นัน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระ (นอกเหนือจากบรษิทัในเครอืของกองทุน) โดย
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ก าหนดใหบุ้คคลภายนอกดงักล่าวเป็นคนรบัโอนหุน้จากบทีเีอสจตีามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้  

ในกรณีดงักล่าว กองทุนตกลงที่จะให้สทิธแิก่บทีีเอสจใีนการปฏิเสธเป็นรายแรก (Right of First 
Refusal) ทีจ่ะซือ้หุน้ดงักล่าวในราคาเท่ากบัขอ้เสนอทีก่องทุนไดร้บั (กรณี (ก)) หรอืช าระค่าซือ้หุน้
ดงักล่าวให้แก่กองทุนเท่ากับราคาที่บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเสนอให้แก่กองทุน (กรณี (ข)) 
ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกบัการซื้อขายหรอืโอนอนัเป็นสาระส าคญัที่ไม่ ให้สทิธแิก่ 
ผูเ้สนอซือ้หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระนัน้ดไีปกว่าทีเ่สนอใหแ้ก่บทีเีอสจ ีโดยกองทุนจะมหีนงัสอื
แจ้งไปยงับีทีเอสจโีดยระบุชื่อของผู้ที่มาเสนอซื้อจากกองทุนหรอืบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระที่
กองทุนประสงคจ์ะขายหุ้นให้ (แลว้แต่กรณี)  ราคาเสนอซื้อ และขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่นที่เป็น
สาระส าคญัของขอ้เสนอในการซื้อนัน้ ทัง้นี้ การใช้สทิธซิื้อหุ้นจากกองทุน (กรณี (ก)) หรอืช าระ 
ค่าซือ้หุ้นดงักล่าวใหแ้ก่กองทุน (กรณี (ข))  บทีเีอสจตี้องด าเนินการตามวธิกีารและภายในเวลาที่
ก าหนดไวใ้นสญัญานี้ ในกรณีทีบ่ทีเีอสจไีม่แสดงความประสงคซ์ื้อหุน้จากกองทุนหรอืช าระค่าซื้อ
หุน้ (แลว้แต่กรณี) ภายในเวลาทีก่ าหนดเป็นหนงัสอื หรอืไม่ท าการซือ้หุน้ดงักล่าวจากกองทุนหรอื
ช าระค่าซือ้หุน้ใหแ้ก่กองทุน (แลว้แต่กรณี) ใหเ้สรจ็สิน้ภายในเวลาทีก่ าหนด กองทุนมสีทิธขิายหุน้
ดงักล่าวใหบุ้คคลทีม่าเสนอซือ้จากกองทุนหรอืบุคคลอื่นในราคาทีเ่ท่ากบัหรอืสงูกว่าราคาทีใ่หส้ทิธิ
แก่บทีเีอสจดีงักล่าว หรอืด าเนินการใหม้กีารโอนหุน้ไปยงับุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระ (แลว้แต่กรณี) 
ได ้ ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่นเกีย่วกบัการซือ้ขายหรอืโอนอนัเป็นสาระส าคญัทีไ่ม่ใหส้ทิธแิก่
ผูซ้ือ้หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระนัน้ดไีปกว่าทีเ่สนอใหแ้ก่บทีเีอสจ ี 

ทัง้นี้ คู่สญัญาตกลงว่าในกรณีทีบุ่คคลทีก่องทุนก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัโอนหุน้จากบทีเีอสจตีามสญัญา
จะซื้อจะขายหุ้นนัน้เป็นบริษัทในเครือของกองทุนการโอนหุ้นให้แก่บริษัทในเครือของกองทุน
ดงักล่าวสามารถกระท าไดโ้ดยกองทุนไม่ต้องใหส้ทิธแิก่บทีเีอสจใีนการปฏเิสธเป็นรายแรก (Right 
of First Refusal) ดงัที่กล่าวไว้ขา้งต้นก่อน โดยมเีงื่อนไขว่าเมื่อบรษิัทในเครอืของกองทุนเขา้มา
เป็นเจา้ของหุน้ตามสญัญาจะซือ้จะขายหุน้แลว้ กองทุนจะด าเนินการใหบ้รษิทัในเครอืดงักล่าวท า
ความตกลงเป็นหนังสอืไปยงับทีเีอสจวี่าจะใหส้ทิธแิก่บทีเีอสจใีนการปฏเิสธเป็นรายแรก (Right of 
First Refusal) ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

ขอ้ตกลงทีจ่ะ
ไม่ขายหน่วย
ลงทุน 

: บทีเีอสจตีกลงทีจ่ะไม่ขาย โอน หรอืจ าหน่ายดว้ยประการอื่นใดซึง่หน่วยลงทุนทีบ่ทีเีอสจจีะจองซือ้
ในจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทุนทัง้หมด เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัทีท่ าการ
ซือ้ขายเสรจ็สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากกองทุน 

ขอ้ตกลงว่าจะ
ไม่กระท าการ 
(Negative 
Undertakings) 

: ตวัอย่างของกจิกรรมทีบ่ทีเีอสจหีา้มกระท า เช่น การควบรวมกจิการ การอนุญาตใหบ้ทีเีอสซอีอก
หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่บุคคลใดที่เป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบีทีเอสจีใน  
บีทีเอสซีลดลง การอนุญาตให้บีทีเอสซีลดทุน (เว้นแต่เป็นการลดทุนของบีทีเอสซีเพื่อการคืน
เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  และการลดทุนนั ้น ไม่ท าให้ทุนจ ดทะเบียนของบีที เอสซีต ่ ากว่ า 
3,000,000,000 บาท และไม่ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบีทีเอสจีลดลง) และการอนุญาตให้ 
บีทีเอสซีเปลี่ยนบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) 
ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่าย
ปฏบิตักิาร (Chief Operating Officer) ของบทีเีอสซ ีเป็นตน้ 

8. สญัญาจ าน าหุ้นระหว่าง บีทีเอสจี และ กองทุน ฉบบัลงวนัที ่17 เมษายน 2556 

วตัถุประสงค ์ : เพื่อจ าน าหุน้ทีบ่ทีเีอสจถีอืในบทีเีอสซใีหแ้ก่กองทุน เพื่อเป็นประกนัการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตาม
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สญัญาสนบัสนุนและค ้าประกนัของผูส้นบัสนุน 

สทิธหิน้าที่
หลกัของ 
บทีเีอสจ ี

:  บทีเีอสจตีกลงจ าน าหุน้ทีต่นถอืในบทีเีอสซใีหแ้ก่กองทุน เพื่อเป็นประกนัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ตนตามสญัญาสนบัสนุนและค ้าประกนัของผูส้นบัสนุน 

 บทีเีอสจจีะจดัใหบ้ทีเีอสซบีนัทกึการจ าน าหุน้ไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 บทีเีอสจตีกลงว่าถา้ไม่ว่าในเวลาใดๆ บทีเีอสจไีดหุ้น้ในบทีเีอสซมีาเพิม่เตมิอนัเน่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนของบทีเีอสซ ีบทีเีอสจจีะจ าน าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวให้แก่กองทุน 
ทัง้นี้ เพื่อใหหุ้น้บทีเีอสซทีีบ่ทีเีอสจถีอือยู่ไดน้ ามาจ าน าและสง่มอบไวใ้หแ้ก่กองทุน 

 บทีเีอสจเีป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปนัผลทีไ่ดจ้ากหุน้นัน้ ก่อนทีก่องทุนจะบงัคบัจ าน า
หุน้และมหีนังสอืแจง้ไปยงับทีเีอสซแีละบทีเีอสจใีนกรณีผดินัดผดิสญัญาภายใต้สญัญาซือ้และ
โอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

สทิธหิลกัของ
กองทุน 

: กองทุนอาจใช้สทิธหิกักลบลบหนี้ระหว่างหนี้ที่บทีเีอสจมีต่ีอกองทุนตามสญัญาสนับสนุนและค ้า
ประกนัของผู้สนับสนุนและเอกสารธุรกรรมอื่นที่บทีเีอสจเีป็นคู่สญัญากบัหนี้ที่กองทุนเป็นหนี้ต่อ  
บทีเีอสจกีไ็ด ้โดยไม่ค านึงถงึสถานทีช่ าระเงนิ 

การบงัคบั
จ าน า 

: บทีเีอสจ ีและกองทุนตกลงก าหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาดหุ้นนัน้ ให้บุคคลภายนอกที่ชนะ
การประมูลจะต้องเขา้ท าสญัญาที่มรีูปแบบ และเนื้อหาเหมอืนกบัสญัญาสนับสนุนและค ้าประกนั
ของผูส้นบัสนุน 

9. สญัญาจะซ้ือจะขายหุ้น ระหว่าง บีทีเอสจี บีทีเอสซี กองทุน และ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (“ผูด้แูลผลประโยชน์”) ฉบบัลงวนัที ่17 เมษายน 2556 
วตัถุประสงค ์ : เพื่อทีจ่ะขายหุน้ทีบ่ทีเีอสจถีอืในบทีเีอสซใีหแ้ก่กองทุน เมื่อเป็นตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีก่ าหนด

ไวใ้นสญัญานี้ 

สทิธหิน้าที่
หลกัของ 
บทีเีอสจ ี

:  บีทีเอสจีตกลงขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในบีทีเอสซีให้แก่กองทุน และกองทุนตกลงซื้อหุ้นจาก 
บทีเีอสจเีมื่อเกดิเหตุผดินัดผดิสญัญาตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธแิละกองทุนได้ส่ง
หนงัสอืใหแ้ก่บทีเีอสจเีพื่อใชส้ทิธใินการซือ้หุน้ดงักล่าว 

 บีทีเอสจีตกลงแต่งตัง้และมอบอ านาจโดยเพิกถอนมิได้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ  
ผูร้บัโอนสทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน์ ท าการโอนหุน้นัน้ใหแ้ก่กองทุน 

 บทีเีอสจตีกลงว่ากองทุนอาจใชส้ทิธหิกักลบลบหนี้ราคาซือ้หุน้กบัภาระผูกพนัซึง่บทีเีอสจมีอียู่
ตามสญัญาสนับสนุนและค ้าประกนัของผูส้นับสนุนได ้ทัง้นี้ บทีเีอสจตีกลงทีจ่ะไม่เรยีกรอ้งให้
กองทุนตอ้งช าระราคาซือ้หุน้เป็นเงนิ 

 บทีเีอสซตีกลงกระท าการทัง้หมดเพื่อใหม้กีารโอนหุน้ใหแ้ก่กองทุน รวมถงึการจดัใหบ้ทีเีอสซี 
บนัทกึการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

สทิธแิละหน้าที่
หลกัของ
กองทุน 

:  กองทุนมีสทิธิซื้อหุ้นจากบีทีเอสจีเมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสญัญาตามสญัญาซื้อและโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธ ิ 

 ราคาค่าซือ้หุน้ดงักล่าวจะไดม้กีารก าหนดขึน้ตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 

 กองทุนอาจใชส้ทิธหิกักลบลบหนี้ระหว่างหนี้ทีบ่ทีเีอสจมีต่ีอกองทุนตามสญัญาสนับสนุนและ
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ค ้าประกนัของผู้สนับสนุนและเอกสารธุรกรรมอื่นที่บทีเีอสจเีป็นคู่สญัญากบัหนี้ที่กองทุนเป็น
หนี้ต่อบทีเีอสจกีไ็ด้ โดยไม่ค านึงถึงสถานที่ช าระเงนิ ทัง้นี้ บทีเีอสจตีกลงที่จะไม่เรยีกรอ้งให้
กองทุนตอ้งช าระราคาซือ้หุน้เป็นเงนิ 

10. สญัญาโอนสิทธิในบญัชีค่าใช้จ่าย O&M อย่างมีเงือ่นไข ระหว่าง บีทีเอสซี และ กองทุน ฉบบัลงวนัที ่17 
เมษายน 2556 
วตัถุประสงค ์ : เพื่อโอนสทิธใินบญัชคี่าใชจ้่าย O&M ให้แก่กองทุนเมื่อบทีเีอสซผีดินัดภายใต้สญัญาซื้อและโอน

สทิธริายไดส้ทุธ ิ
สทิธหิน้าที่
หลกัของ 
บทีเีอสซ ี

: บทีเีอสซตีกลงทีจ่ะโอนสทิธใินบญัชคี่าใชจ้า่ย O&M ใหแ้ก่กองทุนเมื่อเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาตาม
สญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธแิละกองทุนไดส้ง่หนงัสอืใหแ้ก่บทีเีอสซีและธนาคาร 

11. สรปุสาระส าคญัข้อตกลง ระหว่าง บีทีเอสซี กองทุน และ บีเอสเอส ฉบบัลงวนัที ่17 เมษายน 2556 

วตัถุประสงค ์ : เพื่อให้บเีอสเอสรบัทราบถึงสทิธขิองกองทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธ ิและยอมรบัที่จะท าหน้าที่
เป็นตวัแทนกองทุนในการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสารสุทธ ิรวมทัง้จะน าส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธทิี่
ไดร้บัใหแ้ก่กองทุนโดยผ่านบทีเีอสซ ีหรอืในกรณีที่บทีเีอสซไีม่สามารถส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
ให้แก่กองทุนได้ตามปกติ (เช่น กรณีล้มละลาย) บีเอสเอสจะน าส่งรายได้ ค่าโดยสารสุทธิให้แก่
กองทุนโดยตรง 

12. สรปุสาระส าคญัของการสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั 

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ จะมีการระบุชื่อของกองทุนเป็นผู้เอาประกันร่วมและ  
ผูร้บัประโยชน์ร่วมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่ทีเีอสซมีอียู่  
ในการน้ี บทีเีอสซจีะสง่ค าบอกกล่าวไปยงับรษิทัประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 30 วนันับจากวนัทีท่ าการซือ้ขายเสรจ็สิน้  
เพื่อใหม้กีารสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้องทุนเขา้เป็นผูเ้อาประกนัร่วมและผูร้บัผลประโยชน์ร่วม
ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่บีทีเอสซีท าไว้  ค าบอกกล่าวนัน้จะส่งให้บริษัทประกันภัยส าหรับกรมธรรม์
ประกนัภยัทุกฉบบัทีบ่ทีเีอสซที าไว ้
13. สญัญาหลกัเกีย่วกบัทรพัยสิ์นทีก่องทุนไม่ได้ซ้ือระหว่าง บีทีเอสจี และ บีทีเอสซี ลงวนัที ่17 เมษายน 2556 

เพื่อก าหนดรายละเอยีดและเงื่อนไขหลกั และการเข้าท าสญัญาประกอบต่างๆ เพื่อด าเนินการกบัทรพัย์สนิที่กองทุน
ไม่ไดซ้ื้อจากบทีเีอสซตีามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิโดยหากเกดิกรณีผดินัดผดิสญัญาซื้อและโอนสทิธริายได้
สทุธ ิและกองทุนใชส้ทิธบิงัคบัการค ้าประกนัทีใ่หโ้ดยบทีเีอสจภีายใตส้ญัญาสนบัสนุนและค ้าประกนัของผู้สนบัสนุน โดย
การบงัคบัจ าน าหรอืการขายหุน้ในบทีเีอสซทีี่บทีเีอสจถีอือยู่ภายใตส้ญัญาจ าน าหุน้บทีเีอสซ ีหรอืสญัญาจะซือ้จะขายหุน้
บทีเีอสซ ีแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ การค ้าประกนัตามสญัญาสนบัสนุนและค ้าประกนัของผูส้นบัสนุนจ ากดัอยู่ที่หุน้บทีเีอสซ ีโดย
ไม่รวมทรพัยส์นิของบทีเีอสซทีีก่องทุนไม่ได้ซือ้ตามสญัญาซื้อและโอนสทิธริายไดส้ทิธ ิซึ่งจะต้องมกีารโอนใหบ้ทีเีอสจ ี
หรอืบุคคลทีบ่ทีเีอสจกี าหนด  
สญัญาประกอบสญัญาหลกัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนไม่ไดซ้ือ้ รวมถงึ สญัญาเกีย่วกบัการขาย โอน โอนสทิธ ิและ/หรอื 
แปลงหนี้ใหม่ ในทรพัยส์นิทีก่องทุนไม่ไดซ้ือ้ และการใหห้ลกัประกนัโดยบทีเีอสซแีกบ่ทีเีอสจ ีเพื่อเป็นประกนัการปฏบิตัิ
หน้าที่ของบีทีเอสซีซึ่งเกิดจากการที่กองทุนอาจบงัคบัการค ้าประกันที่ให้โดยบีทีเอสจีภายใต้สญัญาสนับสนุนและ 
ค ้าประกนัของผูส้นบัสนุน 

 


