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บทสรุปผูบริหาร

บริษัท  NC  Feeder  มโีครงการที่จะทํ าแผนธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบขนสงมวลชนจากเขต
ชานเมืองมายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  โดยใชรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  เปนระบบขนสง
รองรับและเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟฟาบีทีเอส  ทั้งนี้เพื่อทํ าให  ผูโดยสารสามารถเดินทางมาใช
รถไฟฟาไดอยางสะดวก  และมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น  อีกทั้งเปนสวนหนึ่งของการแกไข
ปญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการจะเปดใหบริการ  ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2542  โดยใชรถโดยสารประจํ าทางปรับ
อากาศขนาด  12  เมตร และ 10  เมตร  โดยมีคุณลักษณะเดนกวารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ
ในปจจบุนัในดานของการบริหารการเดินรถโดยสารที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อกอใหเกิดความตรงตอ
เวลาและไมตองเสียเวลารอคอย  รวมทั้งการใหบริการที่ดีขึ้นเพื่อเอื้ออํ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางแกผูโดยสาร  ภายใตภารกิจและนโยบายของบริษัทที่วา “รถดวนบริการประทับใจมุงสู  BTS ”

บริษทัตองการเงินทุนเริ่มตนจํ านวนประมาณ  75  ลานบาท  โดยการระดมทุนจํ านวน  25  
ลานบาทจากผูถือหุนและตองการแหลงเงินกู  50  ลานบาทในชวงปแรก  ซ่ึงมี Debt:  Equity  ratio  
2:1  ตามแผนงานของบริษัทคาดวาบริษัทจะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน  4  ป และมีอัตราผลตอบ
แทนการลงทุนภายในโครงการเปนรอยละ  27  ภายในระยะเวลา  10  ป

จากการวเิคราะหภาวะอุตสาหกรรม  พบวาลักษณะการใหบริการ  Feeder  เปนลักษณะ
ของกจิการสาธารณูปโภคซึ่งมีความจํ าเปนในการดํ ารงชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดย
มคีูแขงโดยตรง คือ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ  เปนเจาของ
สัมปทานเสนทางการเดินรถในกรุงเทพและปริมณฑล  เปนองคกรที่มีผลประกอบการขาดทุน
เนือ่งจากการขาดอํ านาจตอรองดานราคาคาโดยสาร  การถูกจํ ากัดเสนทางเดินรถทํ าใหเสนทางเดิน
รถที่มีอยูเปนเสนทางที่มีระยะทางยาวเกินไปและเปนเสนทางที่ซ้ํ าซอนกันรวมทั้งการมีโครงสราง
องคกรแบบรวมศูนย   ทํ าใหมีตนทุนการดํ าเนินงานสูง  อีกทั้งการบริการยังไมเปนที่พอใจของผูใช
บริการ  ภายใตสภาวะการณเชนนี้ถือเปนโอกาสของบริษัทที่จะเขามาทํ าธุกิจนี้และสามารถจะแบง
สวนแบงตลาดในระดับที่นาพอใจ  อยางไรก็ตาม  บริษัทจะเผชิญอุปสรรคจากการตรึงราคาคา
โดยสารโดยคณะกรรมการควบคุมขนสงทางบก  ทํ าใหบริษัทไดตระหนักถึงการบริหารตนทุนใหมี
ประสทิธภิาพเหนือคูแขงรวมทั้งเนนคุณภาพการใหบริการเพื่อสรางความประทับใจแกผูบริการ

บริษัทจะใชรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  Euro I ขนาด 10  เมตร  และ Euro II ขนาด
12 เมตร  รวมทั้งสิ้นจํ านวน  336  คัน  เพื่อวิ่งใน  13  เสนทางโดยแบงเปน  4  พื้นที่  คือ  เขตตอน
เหนอืมายังสถานีหมอชิต  เขตฝงตะวันออกมายังสถานีออนนุช  เขตฝงตะวันตกมายังสถานีสนาม
กฬีา  และเขตตอนใตมายังสถานีสะพานตากสินซึ่งจะเปดบริการตั้งแต  5.30-24.00  น.



ในดานการตลาดนั้น  บริษัทมีลูกคากลุมเปาหมาย  คือ  ประชาชนกลุมที่อาศัยอยูเขตชาน
เมอืงทีจ่ะเขามาทํ างานในเขตเมือง  และมีแนวโนมที่จะใชบริการของรถไฟฟาบีทีเอส  โดยคาดวา
จะมีผูโดยสารที่ใชบริการของ  NC  Feeder  ประมาณ  200,000  คนตอวัน  ซ่ึงคิดเปนอัตราบรรทุก
(Load  factor)  ประมาณ 5,700  บาทตอคันตอวัน  และจะเพิ่มขึ้นโดยดวยปริมาณความตองการ
ประมาณ  2.1  %  ตอปนอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดเสริมจากการขายพื้นที่โฆษณาติดขางตัวรถ
โดยสารปรับอากาศดวย

จากการทํ าวิจัยตลาดพบวา  กลุมตัวอยางจะรับรูขอมูลเกี่ยวกับรถไฟฟาบีทีเอสผานสื่อโทร
ทศันมากที่สุดและรองลงมา คือ  จากหนังสือพิมพ  ทํ าใหบริษัทมีแผนการตลาดที่จะสื่อไปยังผู
โดยสารโดยเนนการทํ าโฆษณาผานสื่อดังกลาวเปนหลัก  และจะใชพนักงานประชาสัมพันธเพื่อเขา
ไปสัมผัสและแจงขอมูลบริการกับผูโดยสารอีกทั้งการนํ าความคิดเห็นจากผูใชบริการมาปรับปรุง
บริการจะเปนสํ าคัญของโครงการ

ในดานแผนการดํ าเนินงาน  บริษัทจะเชารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศทั้งหมด  และทํ า
สัญญาจางเหมาซอมบํ ารุงซอมแซมและบํ ารุงรักษารถ  ทั้งนี้จะมีการเจรจากับบริษัทรถทั้ง  5  ราย
เพือ่เปดประมูลการเชารถใหไดตนทุนตํ่ าสุด  นอกจากนี้บริษัทจะเชาอูจอดรถทั้งหมด  7  แหง  คือ
บริเวณ  ตล่ิงชั่น  ปากเกร็ด  รังสิต  มีนบุรี  ลาดพราว  ออนนุชและบางนา  โดยจะมีสํ านักงานใหญ
อยูทีป่ากเกร็ด  ขณะเดียวกันมีโครงการสรางจุดจอดรถชั่วคราวในบริเวณสถานีหมอชิต  และสถานี
หมอชติ  และสถานีออนนุช  ซ่ึงมีพื้นที่ที่จะได  สวนสถานีสะพานตากสินและสนามกีฬาแหงชาติ
จะใชบริเวณใตสะพานตากสิน  และบริเวณหนามาบุญครอง  บริษัทมีแผนงานที่จะจางพนักงาน
จ ํานวน ประมาณ  1,400  คน  คดิโดยเฉลี่ยเทากับ 4 คนตอวันตอคัน  จากขอมูลทางดานตนทุน
โครงการมีตนทุน  การดํ าเนินงานตอ  Passenger  trip  ประมาณ 12  บาท

จากขอมูลประมาณการทางการเงินของโครงการนั้น  จะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนภาย
ในโครงการ(MIRR)  ประมาณ  27% ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ROE) ประมาณ 11%  มีมูล
คาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ(NPV) ประมาณ 301  ลานบาท  ซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ  4
ป  และคาดวาผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลตั้งแตปที่ 4  ประมาณ  15%  ตอป  อยางไรก็ตามบริษัทมี
ทางเลอืกทีจ่ะเพิ่มรายได  ไมวาจะเปนการขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เนื่องจากเปนโครงการ
สาธารณปูโภค  หรือการขอเงินชดเชยรายไดจาก  บริษัท  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํ ากัด  เนื่อง
จากเปนโครงการที่เอื้ออํ านวยประโยชนแกกัน  รวมทั้งการนํ ารถโดยสารใหเชาในชวงที่ไมไดเดิน
รถโดยสาร  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด

เมือ่มองลูทางในอนาคต  จะเห็นวามีการขยายตัวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
กอปรกบัการสรางโครงการขนสงมวลชนขนาดใหญในปจจุบัน  จะทํ าใหระบบขนสงมวลชน
สนับสนุน(Feeder) มคีวามส ําคัญมากขึ้น  และมีโอกาสที่จะขยายตัวตอไปอีก  ซ่ึงทํ าใหธุรกิจนี้
สามารถท ํากํ าไรใหกับผูถือหุนในระดับที่นาพอใจและมีระยะเวลาคืนทุนเร็วข้ึนได



การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

การวิเคราะหสภาพแวดลอมในระดับมหภาค

1. สภาพแวดลอมดานเศรษฐศาสตรมหภาค
•อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สํ านกัวิจัยไดสรุปวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในป 2542  จะไมเกิน  1%  และจากขอมูลของกระทรวงพาณิชยแสดงวา  ดัชนีราคาผูบริโภค
(CPI) ในไตรมาสแรกของปเฉลี่ยประมาณ  2.6% ขณะทีไ่ตรมาสเดียวกันในปที่แลวแสดงตัว
เลข 9% และ  CPI  ลาสุดในเดือนมีนาคม  2542  ลดเหลือ 1.6% ซ่ึงตํ่ าสุดในรอบ  15  ป  นับตั้ง
แตป  2527  ดัชนีดังกลาวบงบอกถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย  คนไมมีกํ าลังซื้อและอาจเกิดภาวะ
เงนิฝดในอนาคต  ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลทางดานลบตอโครงการในการกํ าหนดราคาคาโดยสาร
•อัตราดอกเบี้ย  รัฐบาลไดใชมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  เพื่อสงเสริมใหมีการ
ลงทนุมากขึน้  และมีการจับจายใชสอยมากขึ้น  โดยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู  อยางตอเนื่อง  โดยในเดือนเมษายน  พ.ศ.  2542  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพยเทากับ  4.55  และเงินฝากประจํ าเทากับ  5%  ซ่ึงจะเปนผลกระทบทางดานลบตอรายได
จากดอกเบี้ยรับของบริษัทอยางไรก็ตาม  การที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมอยูประมาณ 9-10% ตอป
ท ําใหตนทุนการกูยืมของโครงการตํ่ า  ซ่ึงถือเปนปจจัยทางดานบวกตอโครงการ
•อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบันเปนแบบลอยตัว  ถึงแมวา
รัฐบาลจะสามารถรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนได  แตอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวยังมี
โอกาสทีจ่ะผนัผวนไดในอนาคต  เพราะภาวะเศรษฐกิจของไทยยังมีความไมแนนอน  อีกทั้งผล
กระทบทีอ่าจเกดิจากภาวะเศรษฐกิจโลกดวย   ฉะนั้นการกูเงินจากตางประเทศเพื่อมาลงทุนใน
โครงการจะตองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  ปจจัยนี้จะเปนอุปสรรค
ตอโครงการหากจะหาแหลงเงินกูที่มีตนทุนตํ่ าจากตางประเทศ
•ภาคการลงทุนจากตางประเทศ   การลงทุนจากตางประเทศยังขยายตัวไมมาก  เนื่องจาก
เศรษฐกจิยงัมีความไมแนนอน  ทํ าใหเปนอุปสรรคตอการระดมทุน  เนื่องจากการระดมทุนจาก
ตางประเทศทํ าไดคอนขางยาก
•การขยายตัวของสินเชื่อ  อัตราการขยายตัวของสินเชื่อมีไมมาก  ถึงรัฐบาลไดออกมาตรการ
14  สิงหาคม  เกี่ยวกับการประนอมหนี้เพื่อลดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน
(NPL)  ทัง้นีเ้พือ่เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับสถาบันการเงิน  และกระตุนใหมีการปลอยสิน
เชือ่มากขึ้น  อยางไรก็ตามการปลอยสินเชื่อเร่ิมมีทิศทางที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น  ถือเปนโอกาส
ของโครงการ



•ภาคแรงงาน  ปจจบุนัมีปญหาการวางงานโดยมีคนตกงานประมาณ  2  ลานคน  อัตราการจาง
งานอยูในอัตราตํ่ า  ฉะนั้นอุปสงคการจางงานมีนอยกวาอุปทาน  ซ่ึงบงชี้ถึงคาจางแรงงานที่ไม
สูงมาก  คือ  เปนโอกาสอีกอยางหนึ่งของโครงการ

2. สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การติดตอส่ือสาร  การขนสงจะตองรวด
เร็วไมตดิขัดอยางเชนทุกวันนี้  ทํ าใหมีโครงการดานการขนสงทางบกเกิดขึ้นหลายโครงการ
และการขยายเสนทางในเขตกรุงเทพมหานคร เชนโครงการรถไฟฟาบีทีเอส  ซ่ึงจะแลวเสร็จ
ในเดอืนธันวาคม  2542 และโครงการรถไฟฟาใตดินขององคการรถไฟฟามาหานคร  ซ่ึงจะ
เสรจ็ในป  2545  โครงการเหลานี้ในระยะเริ่มตนจะมีเสนทางสั้นในเขตใจกลางเมือง  ฉะนั้น
การจัดรถขนสงมวลชนที่จะเชื่อมโยงกับโครงการเหลานี้จึงเปนสิ่งสํ าคัญ

3. สภาพแวดลอมทางดานสังคม
กระแสความหวงใยและใหความสํ าคัญกับสุขภาพของคนกรุงเทพมีมากขึ้นเปนลํ าดับ  ขณะที่
ปญหาการจราจรยังไมสามารถแกไขได  ทํ าใหสุขภาพจิตของคนกรุงเทพแยลง  นอกจากนี้มล
พษิจากควันรถเปนสาเหตุใหสุขภาพกายเสื่อมถอย  ส่ิงเหลานี้ทํ าใหโอกาสของโครงการที่เปน
บริการขนสงมวลชนที่เปนทางเลือกใหมซ่ึงทํ าใหการเดินทางสะดวกรวดเร็ว  อยูในถนนเดิน
ทางนอยลงเปนทางเลือกที่นาสนใจ

4. สภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตร
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเพิ่มขึ้นจาก  9.1  ลานคน  ในป  2533 เปน
12.8 ลานคน  ในป  2549  หรือมีอัตราเฉลี่ยของการเติบโตที่  2.1% ตอป 1 ฉะนั้นความตองการ
เดนิทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเติบโตตามการเพิ่มขึ้นของประชากร  ถือเปน
โอกาสของโครงการในการที่รายไดจะเพิ่มขึ้นตามความตองการเดินทางของประชากร

5. สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย
∙นโยบายรัฐบาลตอโครงการขนสง

- การใหสัมปทานเสนทาง  ในปจจุบันสํ าหรับเสนทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  รัฐ
บาลใหสัมปทานเสนทางเดินรถแก  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  และ บริษัทบางกอก
ไมโครบัส  จํ ากัด  ซ่ึงขึ้นกับกรมการขนสงทางบก  การที่รัฐบาลไดกํ าหนดนโยบายเพื่อ
ควบคมุสัมปทานเสนทางการเดินรถ  ทํ าใหเปนการยากและเปนอุปสรรคตอโครงการที่จะ
ขอสัมปทานดวยตนเอง

____________________________
1 รายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนินงานรัฐวิสาหกิจป 2542  สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  โดยไทยเรท
ติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส  ตุลาคม  2541



        -  นโยบายแกปญหาการจราจรติดขัด  สงเสริมใหมีการจัดสรางระบบขนสงมวลชนขนาด
ใหญ  โครงการถนนปลอดมลพิษ  เพื่อใหมีการลดปริมาณการใชรถยนตสวนบุคคลที่มากโดย
ไมจ ําเปน  นโยบายดังกลาวถือเปนปจจัยดานบวกตอโครงการ

∙นโยบายขององคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ
- ตามแผนงานพัฒนาการจัดบริการเดินรถขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  เกี่ยวกับ

โครงการปรับปรุงเสนทางเดินรถโดยสารประจํ าทางใหสอดคลองกับโครงการขนสง   
มวลชนขนาดใหญ  คือ

                    -  ป 2541-2542  ปรับปรุงเสนทางเดินรถใหสอดคลองกับโครงการรถไฟฟาธนายง
                        (BTS)
                    -  ป 2544-2546      ปรับปรุงเสนทางเดินรถใหสอดคลองกับโครงการ  รฟม.

-    โครงการใหเอกชนรวมเดินรถเพิ่มขึ้นในเสนทางตางๆ
-    โครงการเดินรถชานเมืองเขาสูเมือง

  •กฎหมายและขอกํ าหนดของกรมการขนสงทางบก  ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
- ทางกรมขนสงทางบกมีขอกํ าหนดหลายอยางทั้งที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการเดินรถ  

การวางแผนเพิ่ม/ลดเสนทาง  จํ านวนของรถโดยสารที่จะตองมีไวในแตละเสนทาง
จ ํานวนเทีย่วที่เหมาะสม  จํ านวนโดยสารตอเที่ยววิ่ง  มาตรการดานความปลอดภัย  ซ่ึง
การควบคุมดังกลาวนับวาเปนอุปสรรคตอความคลองตัวในการดํ าเนินงาน

- การกํ าหนดอัตราคาโดยสารโดยกรมการขนสงทางบก  ถือเปนอุปสรรคตอโครงการ
ในการกํ าหนดคาโดยสารที่ไมสามารถขึ้นราคาไดอยางอิสระ

  •กระทรวงวทิยาศาสตรกํ าหนดให หนวยงานที่จะนํ ารถโดยสารประจํ าทางใหมเขาวิ่งบริการ
           จะตองเปนรถที่ใช  เครื่องยนตมาตรฐานไอเสีย  Euro  II  ทีไ่มกอมลพิษทางอากาศเทานั้น
           โดยเริ่มมีผลบังคับใช ตั้งแต  มกราคม  2542  ทํ าใหตนทุนการเดินรถสูงขึ้น  ถือเปนปจจัย
            ดานลบตอตนทุนของโครงการ
  •การประกาศปรับอัตราภาษีนํ้ ามันดีเซลของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ  9  สตางค
            เพือ่ชดเชยการปรับลดภาษีสรรพาสามิตของนํ้ ามันเตาในมาตรการ  1  เมษายน  มีผลกระทบ
           ทีเ่ปนอุปสรรคโดยตรงตอตนทุนการขนสง
  •การท ําโครงการถนนปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร  โดยหามใหรถยนตสวนบุคคลที่นั่ง
           คนเดยีววิง่เขาถนนที่มีมลพิษสูงในชวงระยะเวลาที่จํ ากัด  ซ่ึงเปนโครงการทดลองใชในชวง
           เร่ิมตน  เมื่อโครงการขนสงมวลชนขนาดใหญเสร็จ  มีโอกาสที่โครงการนี้จะถูกนํ ามาใช
           บงัคบัอยางเปนทางการปจจัยดังกลาวจะเปนโอกาสใหประชากรที่ใชรถยนตนั่งสวนบุคคล
           หนัมาใชบริการรถขนสงมวลชนมากขึ้น



กลาวโดยสรุป  จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในระดับมหภาค  โอกาสที่เอื้ออํ านวยตอการทํ า
โครงการ  NC  Feeder  จะเปนในทั้งในเรื่องของตนทุนที่ตํ่ าเนื่องมาจาก  การประกาศลดอัตราดอก
เบีย้  การลดลงของอัตราคาจางแรงงาน  ประกอบกับการที่มีการขยายตัวของสินเชื่อมากขึ้น  ทํ าให
การหาแหลงเงินกูเปนไปไดสะดวก  ในขณะที่ปจจัยทางดานสังคมและประชากรก็เปนโอกาสของ
โครงการในการที่จะสรางทางเลือกใหมของการเดินทางใหคนกรุงเทพที่มีแนวโนมจะมีจํ านวนมาก
ขึน้  และมคีวามตองการทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในดานของอุปสรรค  ส่ิงที่ควรตระหนัก  คือ  ภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจที่จะมีผลตอการตัด
สินใจของผูโดยสารตอตานราคาคาโดยสาร  และการตัดสินใจลงทุนจากนักลงทุนตางชาติที่จะ
กระทบตอทางเลือกการระดมทุนจากตางประเทศ  นอกจากนี้  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนก็
จะเปนอปุสรรคตอการหาแหลงเงินกูที่เปนเงินตราตางประเทศ  สํ าหรับปจจัยทางดานกฎหมายและ
ขอก ําหนดตางๆของกรมการขนสงทางบกก็จะเปนอุปสรรคตอการดํ าเนินงาน  ทั้งในดานการควบ
คมุราคา  ประเภทรถที่จะนํ ามาใช  ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดนั้นๆ  เปนตน



การวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรม
1. วิเคราะหสภาพการแขงขันในปจจุบัน

ในปจจบุันนี้มีคูแขงขันโดยตรงอยู  2  ราย  คือ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีสวนแบงการ
ตลาดถึง  61.5%  และบริษัทบางกอกไมโครบัส  จํ ากัด  มีสวนแบงการตลาด  13.8%1 ซ่ึง
วเิคราะหจุดแข็งและจุดออนของทั้ง 2 องคกรไดดังนี้:

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ      (ขสมก.)            บริษัทไมโครบัส
คว ามจงรั กภั กดี ต  อก ารใช 
บริการ

การบริการขององคการฯ จัดอยูในขั้นคอนขางแย
เชน สภาพรถโดยสารเกา การบริการที่ไมสุภาพ
ของพนักงานขับรถ และ พนักงานเก็บเงิน ระยะ
เวลาการปลอยรถที่นานเกิน  ทํ าใหรถขาดระยะ
และใชเวลารอคอยรถนาน  ความหนาแนนของผู
โดยสาร  ตลอดจนความไมปลอดภัย  ฉะนั้นความ
จงรักภักดีตอการใชบริการจึงมีนอย

รถไมโครบัสมีจุดเดนในเรื่องของความ
สะดวกสบาย  เนื่องจากผูโดยสารไดนั่ง
ตลอดสาย  ฉะนั้นจะมีกลุมผูโดยสารที่
จงรักภักดีตอการใชบริการ  อยางไรก็
ตาม ในชวงเวลาเรงดวน จะมีรถบริการ
ไมเพียงพอ  ทํ าใหผูโดยสารหันไปใช
บริการอื่น

ความไดเปรียบทางดานตนทุน ขสมก.บริหารงานโดยมีผลขาดทุนตลอด  เนื่อง
จากเปนองคกรใหญ อีกทั้งการบริหารงานและ
การสั่งการตองเปนลํ าดับตามขั้นตอน  ทํ าใหการ
บริหารเชื่องชา  พนักงานมีมากเกินความจํ าเปน
ในบางสวนงาน  ทํ าใหตนทุนสูง  สวัสดิการไมจูง
ใจพนักงาน มีการทุจริต และขาดการควบคุมที่ดี
อยางไรก็ดี  ขสมก. จะมีอํ านาจตอรองสูงเนื่องจาก
เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ

ไมโครบัสมีตนทุนการกูยืมสูง  เนื่อง
จากมีการลงทุนซื้อรถ  ภาวะเศรษฐกิจ
เปนขอจํ ากัดของการขึ้นราคาคาโดยสาร
การบริหารนาจะมีประสิทธิภาพดีกวา  
ขสมก.

ขนาดขององคกร เปนองคกรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ  มีสิทธิใน
สัมปทานเสนทาง  ฉะนั้นจึงเปนผูกํ าหนดราคาคา
โดยสารสํ าหรับผูซื้อเสนทางจาก  ขสมก.

เปนบริษัทเอกชนมีอิสระในการบริหาร
ซื้อสัมปทานโดยตรงจากกรุงเทพฯ

____________________________
1 รายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนินงานรัฐวิสาหกิจป 2542  สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดย ไทยเรท
ติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส  ตุลาคม  2541



การวเิคราะหขอดีและขอเสียของบริการขององคการขนสงมวลชนในปจจุบัน
ขอดี ขอเสีย

1. ถูกประหยัด
2. มีบริการครอบคลุมทุกเสนทาง
3. มใีหเลือกหลากหลาย  เชน

- รถเมลธรรมดา
- รถเมลปรับอากาศ(รถ ปอ.)และรถ

Euro
- รถ  ปอพ.

1. คอยรถนาน
2. ใชเวลาในการเดินทางยาวนาน
3. มีกล่ินเหม็น
4. อันตราย  มีมิจฉาชีพขโมยกระเปา
5. ผูโดยสารแนนมากในชวงชั่วโมงเรงดวน
6. ชวงเวลาในการใหบริการสํ าหรับบางเสน

ทางมีจํ ากัด  ถึงแค  4 ทุม

2. วิเคราะหผูประกอบการใหม
ธุรกจิขนสงมวลชนโดยใชรถขนาดใหญเปนธุรกิจที่ทํ ากํ าไรคอนขางยาก  ตองใชระยะเวลาคืน
ทนุนาน  เนื่องจากตองลงทุนสูง  แตมีขอจํ ากัดดานราคาเพราะเปนบริการเพื่อมวลชน  ฉะนั้น
โอกาสทีจ่ะมผูีประกอบใหมเขามาในธุรกิจในชวงระยะสั้นนี้จึงมีนอย  แตในระยะยาวนั้นมี
โอกาสที่จะมีผูประกอบการมากรายขึ้น  เพราะโครงการขนสงมวลชนขนาดใหญเสร็จทั้งหมด
พฤตกิรรมการเดินทางจะเปลี่ยนจากการใชรถยนตสวนบุคคลมาใชรถโดยสาร  ทํ าใหอุปสงค
มากขึน้  ราคาคาโดยสารจะแขงขันโดยเสรีโดยมีการแขงขันดานบริการกัน

3. วิเคราะหผูโดยสาร
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง
เพิม่จาก 11.5  ลานเที่ยวตอวัน  ในป 2532 เปน 21.5 ลานเที่ยวตอวัน  ในป  2549 หรือคิดเปน
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 3.7% ตอป 1 ฉะนัน้ธุรกิจนี้จึงมีโอกาสเติบโตในอนาคต
จากขอมูลของ  ขสมก. สรุปวาในป 2541  จํ านวนผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศมีเฉลี่ย 8
แสนคนตอวัน  เพิ่มขึ้น 16.3% จากระดับ 6.9  แสนคน  ในป 2540  เนื่องจาก ขสมก.  ไดลด
จ ํานวนรถและเที่ยววิ่งของรถโดยสารธรรมดาและไปเพิ่มรถโดยสารปรับอากาศแทน 1  ฉะนั้น
การใชบริการรถปรับอากาศเพิ่มขึ้นจึงมิใชมาจากปจจัยดานความสะดวกสบายเพียงอยางเดียว
ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  ราคาคาโดยสารแพงของรถโดยสารปรับอากาศเมื่อเทียบกับคา
โดยสารถูกของรถโดยสารธรรมดา  อาจทํ าใหผูโดยสารใชบริการนอยลง  แตสํ าหรับผูโดยสาร
ทีม่ีรายไดปานกลางถึงสูง  การบริการถือเปนสํ าคัญ

____________________________
1 รายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนินงานรัฐวิสาหกิจป 2542  สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดย ไทยเรท
ติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส  ตุลาคม  2541



4. วิเคราะหบริษัทขายหรือใหเชารถโดยสาร
ยอดขายรถในปที่แลวลดลง  และมีแนวโนมทรงตอในปนี้  ในปจจุบันมีบริษัทใหญในธุรกิจนี้
ประมาณ  5-6 ราย  ฉะนั้นโอกาสที่จะถูกกดราคารถโดยสารหรือราคาคาเชารถ  จึงมีนอย
เพราะแตละบริษัทตองแขงขันกันอยางเสรี  ถือเปนโอกาสตอโครงการในการเจรจาตอรองคา
เชารถ

5. วิเคราะหคูแขงทางออม
คูแขงทางออมไดแก  รถตู  รถแท็กซี่  รถมอเตอรไซด  ซ่ึงวิเคราะหขอดีและขอเสียดังนี้ :
บริการขนสงมวลชน ขอดี ขอเสีย

รถแท็กซี่ 1. ไปไดตามเสนทางที่ตองการ
2. หางายเรียกใชบริการไดสะดวก
3.    ชวงเวลาในการบริการมีทั้งวันทั้งคืน

1. ราคาแพง
2. บางครั้งผู ขับขี่รถเอาเปรียบ

โดยการขับรถออมเสนทาง
รถมอเตอรไซด 1. รวดเร็ว

2. ไปไดตามเสนทางที่ตองการ
3. หางาย  เรียกใชบริการไดสะดวก

1. อันตราย  ที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง
2. ราคาแพง

รถตู 1. รวดเร็ว
2. ราคาไมแพงมาก(ราคาเหมาะสมกับ

บริการที่ไดรับ)
3. เหมาะกับการใชบริการจากกรุงเทพ

ไปยังชานเมืองและทางกลับกัน
4. มีบริการครอบคลุมทุกสายที่จะไป

ชานเมือง
5. เย็นเพราะมีแอรปรับอากาศ  มีเพลง

ฟง
6. ปลอดภัย

1. เสียเวลารอรถ  และรอใหผู
โดยสารเต็มรถ

2. ชวงเวลาที่ใหบริการมีจํ ากัด  
สวนใหญจะมีมาตอนชั่วโมง
เรงดวน ตอนเชาไปทํ างานและ
ตอนเย็นกลับบาน  แตในชวง
คํ่ าจะเลิกบริการเร็วประมาณ 
3-4 ทุม

รถยนตสวนบุคคล 1. สะดวก  รวดเร็วในการเดินทาง
2. ปลอดภัย
3. ไปไดตามเสนทางที่ตองการ
4 .  สามารถถึ งจุ ดหมายใน เวลาที่

ตองการกะเกณฑได

1. คาใชจายสูง(คานํ้ ามัน  คาซอม
ฯลฯ)

2. ทิ้งรถไมได  ในเวลาจํ าเปน
3. ตองหาที่จอดรถ   เสียคาใชจาย

เพิ่ม
จากการวเิคราะหคูแขงขันทางออมซึ่งมีขอดีขอเสียแตกตางกันไปตามแตชนิดของบริการนั้นๆ จะ
เหน็วาโครงการมีจุดที่สามารถนํ ามาแขงขันได  เชน  อัตราคาโดยสารที่ถูก มีเสนทางการใหบริการ
ทีเ่ปนประจ ํา  มีชวงเวลาในการใหบริการตอวันที่นาน  และมีระยะเวลารอคอยที่ตํ่ า  ขณะเดียวกัน
ส่ิงทีเ่ปนอุปสรรคเมื่อเทียบกับคูแขงขันทางออม  ก็คือ  การขยายตัวของคูแขงทางออมจะเปนไป
อยางเสรีและรวดเร็วมากกวา



กลาวโดยรวมของการวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรม  โครงการนี้มีปจจัยที่เอื้อตอการดํ าเนินงานมาก
เชน  การที่ความตองการของผูโดยสารเพิ่มขึ้น  การที่โครงการมีอํ านาจการตอรองเหนือผูใหเชารถ
และจากจุดออนของคูแขงขันโดยตรง  และทางออมในปจจุบัน  โครงการ  NC  Feeder  สามารถ
อาศัยโอกาสนี้ในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบตอความตองการของผูโดยสารได
มาก

ลักษณะของบริษัท  NC Feeder ท่ีจะทํ า
เปนการจัดบริการรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อขนสงผู

โดยสารจากบริเวณชานเมืองและผูโดยสารในระหวางทางมายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  ณ  สถานีตน
ทาง 4 สถานีของรถไฟฟาบีทีเอสทั้ง  2  เสนที่จะเปดใชบริการในเดือน   ธันวาคม 2542  ทั้งไปและ
กลับ  อันไดแกสถานีหมอชิต  สถานีออนนุช  สถานีสนามกีฬาแหงชาติ  และสถานีตากสิน  เพื่อ
เปนการอํ านวยความสะดวกแกผูโดยสารที่ตองการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  และปนการ
สนบัสนนุใหประชาชนนิยมมาใชระบบการขนสงมวลชนขนาดใหญเพิ่มขึ้น  ทํ าใหสามารถลด
ปญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนปญหาสํ าคัญในปจจุบันที่รัฐบาลจะแกไขอยู

Mission  ของบริษัท  NC  Feeder
จัดบริการรถประจํ าทางปรับอากาศเพื่ออํ านวยความสะดวกแกผูโดยสารที่ตองการเดินทาง

มาใชรถไฟฟาบีทีเอส

วัตถุประสงคของบริษัท  NC  Feeder
ท ําโครงการระบบขนสงมวลชนสนับสนุน(Feeder)  เพือ่เชื่อมโยงใหผูโดยสาร  สามารถ

เดนิทางจากที่พักอาศัยไปสู  สถานีตนทางรถไฟฟาบีทีเอส  อยางสะดวกและปลอดภัย  ทั้งนี้ก็เพื่อทํ า
ใหระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครบวงจรมากขึ้น

เปาหมายของบริษัท  NC  Feeder
- เพือ่รองรับระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ  อยางโครงการรถไฟฟา บีทีเอส และให

ประชาชนหันมานิยมใชบริการของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญมากขึ้น  เปนการ
ชวยบรรเทาปญหาจราจร

- เนนความรวดเร็วและปลอดภัยในการใหบริการ เพิ่มความสะดวกสบายในการโดยสาร
- สนองนโยบายของรัฐบาลในการลดบทบาท  หรือการผูกขาดขององคกรรัฐวิสาหกิจ

ในดานการใหบริการสาธารณูปโภค  ซ่ึงจะนํ าไปสูการทํ า  Privatization เพือ่ใหภาค
เอกชนเขามาดํ าเนินงานไดอยางเสรี   กระตุนใหเกิดการแขงขันและการลงทุนจากภาค



เอกชน  ซ่ึงจะทํ าใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพในราคาที่
เหมาะสม

- ก ําหนดระยะเวลาคืนทุนภายใน 3 ป  และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนภายในโครง
การในอัตรารอยละ  30  ภายในระยะเวลา 10 ป

- สามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนไดอยางนอยรอยละ  15  ภายในระยะเวลา 4 ป

Service

ลักษณะของบริการ
รถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศดังกลาวจะรับสงผูโดยสารจากชานเมืองมายังสถานีรถไฟ

ฟาบทีีเอสและรับขนสงกลับในเสนทางเดิม   โดยที่เสนทางของการบริการเปนเสนทางเปดใหมที่
ขอสัมปทานเสนทางจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพและจะไมวิ่งบริการในตัวเมืองเพื่อเปนการ
กอใหเกดิระยะทางวิ่งที่ส้ันและรอบวิ่งถ่ีมากขึ้น  ทํ าใหเกิดความรวดเร็วตอการเดินทางและระยะ
เวลารอคอยรถสั้นลง  เนื่องจากรถโดยประจํ าทางปรับอากาศของบริษัท  NC  Feeder      หลีกเลี่ยง
เสนทางและไมตองเสียเวลากับการติดขัดของการจราจรในตัวเมืองและจะวิ่งใหบริการตั้งแตชวง
เวลา  5.30 – 24.00  น.  ซ่ึงรอบสุดทายของรถโดยสารของโครงการจะรอรับผูโดยสารรถเที่ยวสุด
ทายของรถไฟฟาบีทีเอส  ณ  สถานีตนทางดังกลาว

สํ าหรับอัตราคาโดยสารจะเทากับคาโดยสารของรถประจํ าทางปรับอากาศ  Euro II  ของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ที่อัตรา  8 บาท – 18  บาท  โดยจะมีการปรับราคาตามมติของคณะ
กรรมการขนสงทางบกที่จะกลาวอยางละเอียดในสวนของ  Pricing  Strategy

ลักษณะของรถโดยสารประจํ าทางของบริษัท  NC  Feeder
เปนรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  Euro I ขนาด  10 เมตร  และ Euro II  ขนาด 12

เมตร มีจํ านวน 31  ที่นั่งและ 39 ที่นั่งตามลํ าดับ  และมีความจุผูโดยสารประมาณ  49 คนและ 78 คน
ตามลํ าดับ1  เพือ่วิง่ตามเสนทางหลักที่กํ าหนดไว  มีการตกแตงรถภายนอกใหมีสีสันสะดุดตาเพื่อให
ผูโดยสารสามารถรูไดทันทีวารถโดยสารนี้จะใหบริการขนสงผูโดยสารไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  
เชนมีการตกแตงทาสีในชวงหนารถและทายรถใหเปนสัญลักษณของรถไฟฟาบีทีเอสโดยจะใชปาย
จอดรถรวมกับรถโดยสารประจํ าทางของ  ขสมก. สํ าหรับเสนทางที่เขามาในเขตกรุงเทพมหานคร
และใชปายรวมกับรถโดยสารเอกชนในเขตชานเมือง

ระบบความปลอดภัยภายในรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ เปนแบบรถ  Euro II  ดังนี้ :
∙ ตดิตัง้ระบบเบรคลม  เพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถ



∙ ประตรูถเปด  ปดอัตโนมัติขึ้นดานหนา  ลงดานหลัง
∙ มปีระตูฉุกเฉิน  1 บานที่ทายรถดานขวา
∙ กระจกรอบตัวรถเปนแบบนิรภัยลามิเนท  2  ช้ัน
∙ ตดิตัง้เครือ่งดับเพลิง 2  จุดที่ดานหนาและหลังรถ  พรอมฆอนทุบกระจกหากมีเหตุฉุกเฉิน
∙ ตดิตั้งเครื่องฟอกอากาศ
∙ ตดิตัง้กระจกมองหลังนอกตัวรถ  เพื่อพนักงานขับรถสามารถมองเห็นการขึ้นลงของผูโดยสาร
       ไดชัดเจน

____________________________
1 ความจุมาตรฐานของรถโดยสารประจํ าทางขนาดเดียวกันในปจจุบันขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ



การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของบริษัท  NC  Feeder
เปรยีบเทียบคุณภาพบริการขนสง  อัตราคาบริการ  และรูปแบบการใหบริการขนสง  ขอได

เปรียบเสียเปรียบของบริษัท  NC  Feeder  กบัคูแขงขัน

เทียบกับ ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ
รถประจํ าทางปรับอากาศของ 
ขสมก. ที่วิ่งอยูปจจุบัน

-  มเีสนทางที่วิ่งใหบริการใน
เส นทางชานเมืองที่ยาว
กวา  ทํ าใหผูโดยสารที่อยู
ชานเมืองสามารถเดินทาง
มายังจุดหมายไดโดยที่เสีย
คาใชจายนอยลง

- ลดระยะเวลารอคอยของผู
โดยสารทมี่จะเดินทางมา
ใชรถไฟฟาบีทีเอส เนื่อง
จากรถของบริษัท Feeder
ไม ได วิ่งฝ าเข ามาในตัว
เมืองอีก

- ในชวงแรกๆอาจจะเสียเปรียบ
เนื่องจากประชาชนยังชินกับ
เสนทางเดิม  จึงตองเนนคุณ
ภ าพก า รบริ ก า ร และก า ร
ประชาสัมพันธใหมาก

รถไมโครบัส -      มีอัตราคาโดยสารที่ถูกกวา
-      มเีสนทางมายังจุดหมาย

ปลายทางที่ตรงกวา ผู
โดยสารไมตองเสียเวลา
จากการที่รถวิ่งในเสนทาง
ที่ออม

-  ผูโดยสารบางวสวนตองยืนบน
รถประจํ าทางปรับอากาศ

-   ไมมีส่ิงบันเทิงในรถ  เชน  ทีวี
หนังสือ

รถตู -  สามารถขนสงผูโดยสารได
ปริมาณมากกวาตอเที่ยว

-       มเีสนทางที่ยาวกวา  ชวย
ใหผูโดยสารไมตองเสีย
เวลาและคาใชจายในการ
ตอรถไปยังจุดหมายที่
ตองการ

-  เสนทางที่วิ่งจะออมกวา  ทํ าให
ผู โดยสารที่ใชบริการในชวง
ระยะสั้นอาจไมเลือกใชบริการ
รถของบริษัท NC Feeder



Marketing  Plan
Product  and  Service  Strategy

Positioning : รถดวนบริการประทับใจมุงสู  BTS

รูปแบบการใหบริการ
เปนบริษัทเอกชนที่จัดรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศในลักษณะรถรวมบริการกับองค

การขนสงมวลชนกรุงเทพ  เพื่อใหบริการขนสงผูโดยสารในเสนทางชานเมือง  13  เสนทาง  โดยมี
สถานีปลายทางมายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

การเลือกตลาดเปาหมาย
เปนกลุมประชากรที่ตองการเดินทางมาใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสเปนประจํ า  และเปนผู

โดยสารที่ปกติใชบริการของรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศในการเดินทาง  และคาดวาอีกสวน
หนึ่งของตลาดกลุมเปาหมายอาจไดมาจากประชากรที่เดินทางมาทํ างานในเมืองโดยใชรถยนตนั่ง
สวนบุคคล

กลุมลูกคาเปาหมาย
เปนประชาชนกลุมที่อาศัยอยูชานเมืองที่จะเดินทางเขามาทํ างานในเขตเมืองและมีแนวโนม

ทีจ่ะมาใชบริการของรถไฟฟาบีทีเอส

ทางเลือกของลูกคากลุมเปาหมาย
ผูโดยสารที่จะมาใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส  สามารถเดินทางมายัง/ออกจากสถานีรถไฟฟา

ไดหลายวิธีโดยใชรถยนตนั่งสวนบุคคล , เดิน , รถยนตโดยสารประจํ าทาง , รถมอเตอรไซด , รถ
แท็กซี่ , รถตู  เปนตน
สวนแบงการตลาดที่คาดไว

การคาดคะเนปริมาณการใชบริการของผูโดยสาร  ตามเสนทางที่กํ าหนดไวนั้น  จะตอง
ดํ าเนินการหาอุปสงคของผูโดยสารที่จะมาใชบริการในแตละเสนทางเพื่อนํ ามาคํ านวณรายไดและ
จดัจ ํานวนรถที่เหมาะสมใหแตละเสนทาง  จากการผลการศึกษาและขอมูลที่ไดทํ าการประมาณอุป
สงคของจํ านวนผูโดยสารที่จะมาใชบริการรถไฟฟาในแตละป  แตละสถานีของโครงการรถไฟฟาบี
ทีเอส 1  พบวา
___________________________
1รายงานการวิจัยจากบริษัท  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํ ากัด (มหาชน)  พ.ศ.2540



65%  ของผูโดยสารที่จะมาใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส  เปนผูโดยสารที่เดินทางมาโดยใชรถ
อีก 35% เปนผูโดยสารที่เดินมาใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสได

80%  ของผูโดยสาร 65% ทีเ่ดนิทางขางตนเดินทางมาโดยใชรถโดยสารประจํ าทาง1 ดังนั้น
คาดวา

50%  ของผูโดยสารที่เดินทางมาโดยใชรถประจํ าทางดังกลาว  นั้นคือ  50%  ของ 80% ของ
65% จะเปนผูโดยสารคาดวาจะหันมาใชรถโดยสารประจํ าทางอากาศของโครงการเพื่อมายังสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส  นอกจากนี้อีก  20%  ของผูโดยสารที่คาดวาจะใชบริการรถโดยสารประจํ าทาง
ปรับอากาศของโครงการตามที่คํ านวณไดขางตน  จะเปนผูโดยสารของบริษัท  Feeder ทีไ่มไดไปใช
รถไฟฟาบีทีเอสแตใชบริการเพื่อขึ้นลงระหวางทาง1

แนวโนมตลาดเปาหมายในอนาคต
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาลสงเสริมใหมีการจัดระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ(Mass  

Transportation  System)  ขึน้หลายแผนงาน  เชน  โครงการรถไฟฟาบีทีเอส  โครงการรถไฟฟาใต
ดนิ  โครงการทางดวนขั้นที่ 4  ซ่ึงแตละโครงการจะมีหลายเฟสและจะทยอยเปดใชในปตอๆไป
สํ าหรับสถานีปลายทางและเสนทางที่บริษัท  NC  Feeder เลือกเปดใหใชบริการบางสถานีจะเปน
สถานีที่เปนจุดที่สามารถเชื่อมโยงระหวางโครงการรถไฟฟาบีทีเอส และ โครงการรถไฟฟาใตดิน
ท ําใหประชาชนหันมานิยมใชบริการระบบขนสงมวลชนขนาดใหญมากขึ้น  ดังนั้นจึงสามารถคาด
คะเนไดวาในอนาคตตลาดกลุมเปาหมายจะโตขึ้น  ซ่ึงทางบริษัทจะสามารถเพิ่มจํ านวนรถเพื่อรอง
รับกบัความตองการที่เพิ่มขึ้น  และสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดมากขึ้น

จํ านวนผูโดยสาร
ปริมาณของผูโดยสารคํ านวณมาจากกลุมเปาหมาย  และขนาดของผูโดยสารที่สามารถ

บรรทกุไดในแตละเที่ยววิ่ง  พิจารณาทั้งในชวง Peak  และ  off-peak
จากการศึกษาขอมูลขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเกี่ยวกับจํ านวนตั๋วที่จํ าหนายไดใน

แตละเดือนโดยเฉลี่ยตอรถ  1 คัน/วัน2  พบวา

___________________________
1 ขอมูลจากการสัมภาษณ ศาสตราจารยสมพงษ  จุยศิริ  อาจารยผูทรงวุฒิ  ประจํ าคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมสาสตร และ คุณ สุรพงษ  เลาหะอัญญา  ผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการ บริษัท  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํ ากัด
(มหาชน)

2 สรุปสถานะภาพประจํ าเดือน  กุมภาพันธ 2542  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ



- จ ํานวนตั๋วที่จํ าหนายไดสํ าหรับรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  12  เมตร เปน 660
ใบ/คัน/วัน

- จ ํานวนตั๋วที่จํ าหนายไดสํ าหรับรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ Euro II  เปน 523 ใบ/
คัน/วัน

- จ ํานวนตั๋วที่จํ าหนายไดสํ าหรับรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  10  เมตร  เปน   260
ใบ/คัน/วัน

แตเนื่องจากเสนทางที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปดใหมีการบริการสํ าหรับรถโดยสาร
ประจํ าทางปรับอากาศ Euro  I  ขนาด 10 เมตรนั้นเปนเสนทางที่ไมทํ ากํ าไรและ มีผูโดยสารนอย
กอปรกับมีจํ านวนรถวิ่งทํ าการเพียง  30  คัน2   เทานั้น  ดังนั้นทางบริษัทจึงไมสามารถใชตัวเลขดัง
กลาวมาอางอิงในการคํ านวณรายไดประมาณการของบริษัทได

ดงันัน้การประมาณการผูโดยสารของบริษัทจะพิจารณาเปนชวงเวลา 2 ชวง คือ
ในชวง  peak  hour  ไดแก  ชวงเวลา 6.00 น.ถึง 9.00 น. และ 16.00 น.ถึง 19.00 น.
ในชวง  off-peak  hour  สํ าหรับชวงเวลาอื่น
อัตราบรรทุก(load  factor)  คอื  คาเฉลี่ยของปริมาณผูโดยสารหรือปริมาณการบรรทุกที่เหมาะสม
ตอเทีย่ว  ซ่ึงเปนการวัดจํ านวนผูโดยสารวาผูโดยสารวาไมแนนและไมนอยเกินไป  โดยคํ านวณจาก
จ ํานวน  passenger  trip (จ ํานวนเทีย่วที่ผูโดยสารเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง)  โดยเฉลี่ย
(ค ํานวณทัง้ชวงชั่วโมงเรงดวนและไมเรงดวน)  หารดวยความจุมาตรฐานของรถโดยสารประจํ าทาง
ปรับอากาศ
จากการค ํานวณ  ปริมาณผูโดยสารประมาณการรวมในป 2542  บริษัท  คาดวาจะมีอัตราบรรทุก
(Load Factor)  ที่ 52.42% ซ่ึงอธิบายไดวา  ถารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศบรรจุได  100 คนตอ
เที่ยว  บริษัท  NC  Feeder  จะมปีริมาณผูโดยสาร 52  คนตอเที่ยว
เนือ่งจากประมาณการการเจริญเติบโตของประชากรจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ  2.11  ในแตละป
Load  factor จะเพิ่มขึ้นดังตอไปนี้

____________________________
1 รายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนินงานรัฐวิสาหกิจป 2542 สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
โดยไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเวอรืวิส  ตุลาคม  2541



Passenger  trips  ตอวัน Load  Factor(%)
กรณี  Base  case
ป 2542 191,552 52.42
ป 2543 191,552 52.43
ป 2544 195,574 53.53
ป 2545 199,681 54.65
ป 2546 203,874 55.80
ป 2547 208,155 56.97
ป 2548 212,526 58.17
ป 2549 216,989 59.39
ป 2550 221,545 60.63
ป 2551 226,197 61.91
ป 2552 230,947 63.21

กรมการขนสงทางบกกํ าหนดปริมาณ  load  factor  ทีเ่หมาะสมเทากับ  70%2

การจัดตารางเวลาการปลอยรถของแตละเสนทางการเดินรถ
การจัดเวลาตารางปลอยรถในแตละเสนทางเพื่อเนนความรวดเร็วในการบริการเปนหลัก  

โดยจะควบคุมการปลอยรถทุกๆ 5-10 นาที  ในชวงเวลาเรงดวนการปลอยรถจะตองถ่ีกวาเวลาอื่น
โดยจะมเีวลาการใหบริการตั้งแต 5.30-24.00 น. เพื่อรองรับกับเวลาในการใหบริการของรถไฟฟาบี
ทเีอสที่ใหบริการตั้งแต 6.00-24.00 น.

____________________________
2 เอกสารประกอบคํ าบรรยายเรื่อง  หนวยสถิติการขนสงและการวิเคราะหสถิติขนสง  ฝายสถิติขนสง  กองวิชาการและวางแผน
กรมการขนสงทางบก ป 2537  รวบรวมโดย นายวิจิตร  ประคอง



Pricing  Strategy

อัตราคาโดยสาร
กรณีที่เปนรถรวมบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

การก ําหนดอัตราคาโดยสารถูกควบคุมจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  โดยกํ าหนด
อัตราคาโดยสารรถปรับอากาศใหม  Euro  I  และ  Euro II  เปนการจัดเก็บคาโดยสารสูงขึ้นตาม
ระยะทางการโดยสารที่เพิ่มขึ้น(Moving  Rate)  คือ 8  กิโลเมตรแรกราคา  8 บาท   และทุกๆ 4
กโิลเมตรถัดไปเก็บเพิ่มชวงละ 2 บาท  รวมแลวไมเกิน  18  บาท  และขอใหปรับเพิ่มทุกๆ 2 ป  ตาม
มตคิณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง  หนังสือลงวันที่  14  มกราคม  2542  ซ่ึงสามารถ
แสดงอัตราคาโดยสารไดดังนี้

อัตราคาโดยสาร(ไมเกิน)(บาท)ปที่ใชอัตราคา
    โดยสาร 8 กม. แรก 8-12 กม. 12-16 กม. 16-20 กม. 20-24 กม. เกิน 24 กม.
2542-2543 8 10 12 14 16 18
2544-2546 10 12 14 16 18 20
2546 ขึ้นไป 12 14 16 18 20 22

อัตราคาโดยสารเก็บตามระยะทาง(Moving  rate)  แตละอัตราคาโดยสารเมื่อเฉลี่ยแลวนาจะ
อยูที ่10 บาทตอเที่ยว   ในป 2542-2543  ซ่ึงอางอิงมาจากการคํ านวณหาคาเฉลี่ยอัตราคาโดยสารของ
รถประจํ าทางปรับอากาศ Euro  II  จาก ขสมก. รายไดคาโดยสารของรถ Euro II ตอวัน4,040,858
บาท  โดยที่ตั๋วที่จํ าหนายตอวันตอคัน  เทากับ 523 ใบ และจํ านวนรถที่วิ่งใหบริการ  เทากับ 656  คัน
จะไดอัตราคาโดยสารเฉลี่ยตอวันตอตั๋ว 1 ใบ เทากับ  11.79  บาท1  สวนในป 2544-2545  คาดวา
อัตราคาโดยสารเฉลี่ยเทากับ  12  บาทตอเที่ยว  และป 2546  ขึ้นไป  เทากับ  14 บาทตอเที่ยว

การปรับอัตราคาโดยสารในอนาคตจะขึ้นอยูกับดัชนีราคาผูบริโภค  อัตราเงินเฟอ  มติของ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก  นโยบายขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และรัฐบาล

กลยทุธดานราคาสํ าหรับธุรกิจนี้ไมสามารถแขงขันไดอยางสมบูรณ  ในระยะเวลาสั้น
เนือ่งจากในปจจุบันธุรกิจนี้เปนแบบ  Oligopoly  อีกทัง้มีการกํ าหนดราคาคาโดยสาร  โดยคณะ
กรรมการควบคุมการขนสงทางบก  ฉะนั้นการบริหารโครงการใหมีตนทุนตํ่ าสุดจะเปนขอได
เปรียบของกิจการและสามารถสรางผลกํ าไรไดในอนาคต
_______________________________
1 สรุปสถานะภาพ  ประจํ าเดือน  กุมภาพันธ 2542  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ



แนวทางการบริหารโครงการใหมีตนทุนตํ่ าสุดโดยใชแนวคิดเรื่องตนทุนเรื่องตนทุนเปา
หมาย(Target  Costing) มาใชสรุปไดดังนี้ :
1. การท ําใหคาใชจายดํ าเนินงานตอกิโลเมตรบริการตํ่ าสุด  นั่นคือ  การบริหารคาใชจายในการเดิน
       รถตอวันใหตํ่ าสุด  อันไดแก  คาเชารถโดยสาร  คานํ้ ามัน   และคาซอมบํ ารุง  เปนตน  อีกทั้ง
       การขจัดจํ านวนกิโลเมตรสูญเปลาของรถโดยสารใหนอยที่สุด
2.    การทํ าใหคาใชจายบริหารตอรายไดตํ่ าสุด
3. การบริหารการเดินรถใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อทํ าใหกิโลเมตรบริการตอวันตอคันสูงสุด  ซ่ึง

สะทอนถึงการใชสินทรัพยอยางคุมคา
4. บริหารอัตรากํ าลังใหมีประสิทธิภาพ และการจัดระบบงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

Market  Communication  Strategy

บริษทัมแีผนกลยุทธทางการตลาดที่จะสื่อไปยังผูโดยสารในแตละขั้นตอนดังนี้ :
1. Awareness :มแีผนการประชาสัมพันธในชวงกอนเปดใหบริการเดินรถประมาณ 1 เดือนซึ่งจะ

อยูในชวงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2542  ผานสื่อวิทยุ  หนังสือพิมพ  และโทรทัศน  เพื่อใหผู
โดยสารรับรูถึงบริการของบริษัทที่จะมีในอนาคต

                          :จากงานวิจัยตลาดพบวากลุมตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรถไฟฟาบีทีเอส
ผานสื่อโทรทัศนมากที่สุดและรองมาคือ  หนังสือพิมพ  ดังนั้นบริษัทจะเนนการโฆษณาประชา
สัมพันธผานสื่อโทรทัศนเปนหลัก

2.   Interest  : มกีารจดัพนกังานกระจายไปยังจุดสถานีรถไฟฟาบีทีเอสและเขตชานเมือง  เพื่อ
ประชาสมัพันธโดยตรงผานการพูดคุย  และแจกแผนพับหรือที่คั่นหนังสือที่มีรายละเอียดเสน
ทางเดินรถและคาโดยสาร  เปนตน

3.    Evaluation   : จดัหนวยรถขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนรถที่จะนํ าออกวิ่ง  ไปประชาสัมพันธ
ตามเสนทาง feeder  13  เสนทาง  ในชวงกอนเปดบริการ 3 วัน

4.    Trial       :  เปดบรกิารเดินรถกอนมีการเปดใชรถไฟฟาบีทีเอสประมาณ  2  เดือน  ซ่ึงจะอยูใน
ชวงเดอืนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2542  เพื่อใหผูโดยสารไดทดลองใชและเกิดความคุนเคย
กบัเสนทางบริการ  ซ่ึงปริมาณรถวิ่งบริการนั้นจะนอยกวาปริมาณรถที่วิ่งบริการปกติ(ชวงที่
รถไฟฟาบีทีเอสเปดบริการ)
            :  จากการวจิยัตลาดพบวากลุมตัวอยางใหความสํ าคัญกับลักษณะบริการที่ดีขึ้นคอนขาง
มากฉะนัน้  บริษัทจะมีกลองรับความคิดเห็นติดอยูในรถและมีเบอรโทรศัพทติดในรถและพิมพ
ในตัว๋รถ  และมีศูนยรับความคิดเห็นเพื่อใหผูโดยสารแจงขอบกพรองและขอควรปรับปรุง  เพื่อ
น ํามาปรับปรุงแกไขบริการใหดีขึ้น



5.   Adoption    :   เมื่อรถไฟฟาบีทีเอสเริ่มวิ่งและรถ  feeder  เร่ิมใหบริการเดินรถเต็ม capacity  ซ่ึง
จะอยูในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2542  พนักงานในศูนยรับความคิดเห็นตองสํ ารวจตลาดเพื่อทราบ
ความพึงพอใจของการใชบริการรถ feeder ของผูโดยสาร และสรุปผลประจํ าเดือนเพื่อทํ าการ
ปรับปรุงบริการ

           :   วางแผนการตลาดใหเกิดการใชบริการเปนประจํ า :
  แผนระยะสั้น :   การออกตั๋วชุดใชได 20 คร้ัง  โดยมีสวนลด 10%

                             แผนระยะยาว :   การท ําระบบตั๋วโดยสารรวมใชกับรถไฟฟาบีทีเอส  ซ่ึงจะพัฒนา
                                                        เปนบัตรอีเลคโทรนิคส

Advertising  service

บริษทัจะใหบริการขายพื้นที่โฆษณาติด ขางตัวรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศใหกับ
บริษทัผูเชาตางๆเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง  โดยอัตราคาพื้นที่โฆษณาขางตัว
รถในปจจุบันอยูในอัตราประมาณ  10,000  บาทตอเดือน  และจะมีการขายพื้นที่ในการวางหนังสือ
แจกฟรี(Free  Sheet)  ซ่ึงบรษิทัผูเชาพื้นที่จะสามารถประชาสัมพันธ  หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการหา
งานท ําเพื่อใหผูโดยสารที่สนใจสามารถหยิบอานไดบนรถประจํ าทาง  อัตราคาพื้นที่ในการวาง
หนงัสือแจกฟรีอยูในอัตราประมาณ  2,000  บาทตอเดือน

Operational Plan
การระดมเงินลงทุน

ขอควรคํ านึงถึงในการเปดโครงการคอ โครงการนี้มีขึ้นเพื่อการสนับสนุนใหคนมาใช
บริการรถไฟฟาบีทีเอส  ดังนั้นการรวมลงทุนของโครงการที่ดีนั้นควรจะมีผูลงทุนที่มีความเกี่ยว
ของกบับรษิัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํ ากัด(มหาชน) ดวยเพราะเปนโครงการที่เอื้อประโยชน
ตอโครงการรถไฟฟาบีทีเอสโดยตรง  เพื่อจะไดสามารถตกลงและใหความชวยเหลือสนับสนุนกัน
เพือ่ผลประโยชนของโครงการและบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํ ากัด(มหาชน)ตอไป

การศึกษาเสนทางที่ตองการเปดบริการ
ตองมีการจางทีมงานผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษามาศึกษาถึงแนวเสนทางที่จะมายังสถานีรถไฟ

ฟาบทีเีอสตนทาง โดยจะเลือกเสนทางที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน  และเปนเสนทางที่สามารถ
สรางก ําไรใหกับบริษัทโดยศึกษาขอมูลจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สํ านักงานคณะกรรมการ
ขนสงทางบก ประกอบกับขอมูลดานประชากรจากสํ านักงานสถิติแหงชาติ



การขอสัมปทานเสนทางเดินรถ
การขอสัมปทานเพื่อเดินรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศนั้น  ตองดํ าเนินการขออนุมัติ

เสนทางพเิศษจากคณะกรรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม โดยเสนทางนั้นจะมีระยะทางยาว
ไปยังบริเวณที่รถโดยสารประจํ าทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพยังไมไดทํ าในปจจุบันแต
เนื่องจากสัมปทานเสนทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ดังนั้นบริษัท NC Feeder จงึตองดํ าเนินกิจการในลักษณะที่เปนรถรวมบริการขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ

เสนทาง 13 เสนทางที่บริษัท NC Feeder สามารถขออนุมัติเสนทางพิเศษจากคณะกรรมการ
ขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม มีดังนี้





รายละเอียดเสนทางการเดินรถของรถโดยสาร
                                                            เสนทางการเดินรถ

เสนทาง สถานีตนทาง รายละเอียดเสนทาง ระยะทาง (กม.) สายรถโดยสาร
ประจํ าทางที่มีอยู

เดิม

N8 หมอชิต
FN1
FN2
FN3
FN4
FN5

W1 สนามกีฬา
FW1
FW2

E9 ออนนุช
FE2
FE3
FE4

S6 สะพานตากสิน
FS1
FS2
FS3

มธ. ศูนยรังสิต
ปากเกร็ด
บางบัวทอง
มีนบุรี
มีนบุรี

สะพานพุทธฯ
พุทธมลฑล

บางพลี
ทานํ้ าปูเจาสมิงพราย
สมุทรปราการ

หนองแขม
ราษฎรบูรณะ
สาธุประดิษฐ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต-ถนนวิภาวดี-ดอนเมือง-แจงวัฒนะ-แยกหลักสี่-วิภาวดีรังสิต—หมอชิต
ปากเกร็ด-แจงวัฒนะ-แยกหลักสี่-วิภาวดีรังสิต—หมอชิต
บางบัวทอง-แยกบางกรวย-ถนนรัตราธิเบศน-แยกวงศสวาง-บางซื่อ-หมอชิต
มีนบุรี-สุขาภิบาล2-ถนนลาดพราว-จตุจักร-หมอชิต
มีนบุรี-จุดตัดถนนสุขาภิบาล2-ถนนรามอินทรา-อนุสาวรียหลักสี่-ถนนพหลโยธิน-หมอชิต

สะพานพุทธฯ—เยาวราช-หัวลํ าโพง-ถนนบรรทัดทอง-สนามกีฬา
สามพราน-ตลิ่งชันสะพานพระปนเกลา-ถนนราชดํ าเนินกลาง-ถนนหลานหลวง-ถนนเพชรบุรี-สนาม

เคหะ บางพลี-ถนนบางนา/ตราด-สุขุมวิท103-สถานีออนนุช
ทานํ้ าปูเจาสมิงพราย-สํ าโรง-สุขุมวิท103-สถานีออนนุช
สมุทรปราการ-ปากนํ้ า-สํ าโรง-สุขุมวิท103-สถานีออนนุช

หนองแขม-ถนนเพชรเกษม-ภาษีเจริญ-ถนนอินทรพิทักษ-วงเวียนใหญ-สะพานตากสิน
ราษฎรบูรณะ-ถนนสุขสวัสดิ์-ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน-สะพานตากสิน
สาธุประดิษฐ-บางคอแหลม-สะพานตากสิน

28.2
19.4
29.0
24.9
24.5

8.2
26.5

22.0
13.2
17.1

20.6
12.7
807

สาย ปอ.29
สาย 52
สาย 136
สาย 26
สาย 27

สาย 73
สาย 79

สาย 132
สาย ปอ. 13
สาย ปอ. 11

สาย 84
สาย 6
สาย 35

จากขอมูลอางอิงตามหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542



                             แผนที่แสดงเสนทางการเดินรถของบริษัท  NC Feeder และเสนทางของรถไฟฟาบีทีเอส

     Project Location Map : Conceptual Mass Rapid Transit Implementation Plan Project
         ที่มา : คณุสรุพงษ เลาหะอัญญา ผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการ บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํ ากัด(มหาชน) : เดอืนเมษายน พ.ศ. 2542





นอกจากนีบ้ริษัทจะมีคาตอบแทนที่ตองจายใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ในลักษณะเปน
รถรวมบริการเปนอัตราเหมาสํ าหรับรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศเปนคันประมาณ คันละ 200 บาท
ตอวนั สํ าหรับรถโดยสารประจํ าทางที่จะวิ่งใหบริการในเสนทางใหม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเจรจาทํ าสัญญา
ทางบรษิัทจะทํ าสัญญารถรวมบริการเปนระยะเวลา 15 ป ซ่ึงอัตราคาตอบแทนที่ตองจายใหองคการขน
สงมวลชนกรุงเทพ จะมีการปรับอัตราคาตอบแทนตอคันตอวัน ขึ้นทุก 5 ป โดยปกติองคการขนสงมวล
ชนกรงุเทพจะใหชํ าระจากยอด 90% ของรถโดยสารตามสัญญา1

Capacity
จํ านวนรถโดยสารและตารางการเดินรถ

มรีถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศในชวงแรก 336 คันสํ าหรับเสนทาง 13 เสนทาง แบงเปนรถ
ประจํ าทางปรับอากาศขนาดตางๆ รวมทั้งสิ้นดังนี้

รถประจํ าทางปรับอากาศ Euro I ขนาด 10 เมตรจํ านวน 101 คัน
รถประจํ าทางปรับอากาศ Euro II ขนาด 12 เมตรจํ านวน 235 คัน
การแบงขนาดของรถที่วิ่งในแตละเสนทางจะอยูที่อัตราสวนรถประจํ าทางขนาด 12

เมตร ตอรถ 10 เมตรในอัตรา 70:30 ซ่ึงคดิจาก สัดสวนที่ทํ าใหเกิด Optimal cost มากที่สุด

จ ํานวนรถทีใ่ช 336 คันนั้นเกิดการคํ านวณหาผลรวมจํ านวนรถที่ตองใชในแตละเสนทางที่ให
บริการ ซ่ึงแตละเสนทางสามารถคํ านวณไดดังนี้

ระยะทาง (กม.) ตอรอบที่วิ่งบริการ / อัตราความเร็วที่วิ่งบริการ 20 กม. ตอ ชม2. * 60 นาที ตอ
ชม./ headway 5 นาที * 1.1 3

การจดัสรรจํ านวนรถใหแตละเสนทางจะคํ านึงถึงเสนทาง, ระยะทาง และปริมาณผูโดยสารที่
คาดวาจะใชบริการในแตละเสนทาง และระยะเวลาหางในการปลอยรถ ซ่ึงจะตองเปนไปตามขอกํ าหนด
กรมการขนสงทางบกดวย โดยมีการคํ านวณจํ านวนรถที่เหมาะสม จํ านวนเที่ยวที่เหมาะสม ตามปจจัย
ตางๆ สามารถจัดตาราง การเดินรถในชวงแรกดังนี้
___________________________
1 สรุปสถานะภาพขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กุมภาพันธ 2542
2 Padeco (Thailand0 Limited. In association with Development and Plan Consultant Company Limited. Study of Public Transport
System’s Joent Administration/Service Systems – Phase II (Bus Network Rationalisation Study) , The Kingdom of Thailand office of
the commission for the commission for the management of land Traffic Final Report: February 1998.
3 การสํ ารองรพโดยสารประจํ าทางอีก 10% จากที่คํ านวณไดตามปกติเพื่อรองรับอุปสงคจากการที่จะใชบริการของเราโดยไมมาใชบริการ
รถไฟฟาบีทีเอส



จํ านวนรถและรอบที่วิ่งบริการ

รายละเอียดจํ านวนรอบและรถที่วิ่งบริการ
จํ านวนที่ใช (คัน)เสนทาง สถานีตนทาง ระยะทาง

(กม.)
ระยะเวลาตอรอบที่
จะวิ่งได (ชม.)

จํ านวนรอบที่จะ
วิ่งบริการ ตอคัน

จํ านวนเที่ยววิ่งใน
แตละเสนทาง รถ 12 ม. รถ 10 ม. รวม

NB หมอชิต
FN1
FN2
FN3
FN4
FN5

W1 สนาม
กีฬา
FW1
FW2

E9 ออนนุช
FE2
FE3
FE4

S6 สะพาน
ตากสิน

FS1
FS2
FS3

มธ. ศูนยรังสิต
ปากเกร็ด
บางบัวทอง
มีนบุรี
มีนบุรี

สะพานพุทธฯ
พุทธมลฑล

บางพลี
ทานํ้ าปูเจาสมิงพราย
สมุทรปราการ

หนองแขม
ราษฎรบูรณะ
สาธุประดิษฐ

28.20
19.40
29.00
24.90
24.50

8.20
26.50

22.00
13.20
17.10

20.60
12.70
8.70

2.82
1.94
2.90
2.49
2.45

0.82
2.65

2.20
1.32
1.71

2.06
1.27
0.87

6
9
6
7
7

10
6

8
10
10

8
10
10

444
468
456
462
448

220
420

464
340
460

432
340
220

26
18
27
23
22

8
24

20
12
16

19
12
8

11
8
11
10
10

3
11

9
5
7

8
5
3

37
26
38
33
32

11
35

29
17
23

27
17
11

                                              รวม                                          255.00                     25.50                           107                          5174                       235                 101                   336
                                              คาเฉลี่ยในแตละเสนทาง                   19.62                       1.96                          8.23                            398



สํ าหรับตารางการเดินรถนี้ นายทาและพนักงานขับรถจะตองทํ ารายงานเพื่อช้ีแจงถึงสาเหตุของ
การลาชาของการเดินรถ  เพื่อเสนอตอหนวยงานที่รับผิดชอบ  ใหนํ าไปทํ าการปรับปรุงแกใขวิธีการเดิน
รถใหมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณอยูตลอดเวลา เพื่อรักษาจุดเดนของบริษัท NC Feeder
ทีจ่ะตองมคีวามรวดเร็ว ตรงตอเวลา ผูโดยสารใชระยะเวลาในการรอคอยรถนอย และปลอดภัยในการ
เดนิทาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยตลาดที่กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญกับปจจัยดานระยะเวลาในการรอ
คอยรถแตละคันมากที่สุด  รวมทั้งความตรงตอเวลาซึ่งเปนปจจัยที่สํ าคัญรองลงมา

ลักษณะการไดมาของรถ
บริษัท NC Feeder จะเชารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศจากบริษัทเอกชน ซ่ึงสามารถเลือก

ไดจากบริษัทเอกชน 5 ราย คือ
1. บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลล จํ ากัด
2. บริษัทไทยฮีโน มอเตอรเซลล จํ ากัด
3. บริษัท สวีเดนมอรเตอร จํ ากัด
4. บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํ ากัด
5. บริษัทเอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จํ ากัด
โดยจะเปนการเชาเฉพาะตัวรถยนตไมรวมพนักงานขับรถ  และบริษัท  NC Feeder จะทํ าสัญญา

เหมาซอมและบํ ารุงรักษารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศขึ้นพรอมกันโดยจะมีอัตราคาเชารถและคา
ซอมบํ ารุงซอมแซมและบํ ารุงรักษารถตามขนาดของรถดังนี้

รถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ Euro I ขนาด 10 เมตรมีคาเชาโดยประมาณ 1,500 บาท/วัน/
คนั (รวมภาษี) และคาซอมบํ ารุงซอมแซมและบํ ารุงรักษารถโดยประมาณเฉลี่ย 800 บาท/วัน/คัน

รถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ Euro II ขนาด 12 เมตรมีคาเชาโดยประมาณ 2,000 บาท/วัน/
คนั (รวมภาษี) และคาซอมบํ ารุงซอมแซมและบํ ารุงรักษารถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
พจิารณาประกอบกับราคาที่สอบถามจากบริษัทผูใหเชาแตละบริษัทดังตอไปนี้

- บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลล จํ ากัด
- บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํ ากัด
- บริษัทไทยฮีโน มอเตอรเซลล จํ ากัด

สัญญาเชาและสัญญาเหมาซอมและบํ ารุงรักษารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศนี้จะมีกํ าหนด
อายุสัญญาไว 7 ป

อัตราคาเหมาซอมแซมและบํ ารุงรักษานั้นจะมีอัตราไมเทากันในแตละป  โดยที่จะมีอัตราคา
ซอมแซมและบํ ารุงรักษาในปแรกจะถูก และปรับสูงขึ้น ในชวงปที่ 5-7 จะมีอัตราคาซอมแซมและบํ ารุง
รักษาสูงสุด



Location
ส ํานักงานและอูจอดรถ

บริษัท NC Feeder จะจดัใหมีอูจอดรถในบริเวณชานเมือง ของแตละเสนทางการเดินรถ เพื่อใช
เปนทีต่ัง้ส ํานักงาน, สถานที่จอดรถ, นับจํ านวนเงินคาโดยสารและปริมาณตั๋วโดยสารที่ขายไดในแตละ
วนั  และซอมแซมบํ ารุงรักษาโดยเชาสถานที่จากเอกชน การเลือกสถานที่ทํ าอูจอดรถนั้นจะเลือกโดย
คํ านึงถึงความสะดวกที่รถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศในแตละเสนทางที่ใกลเคียงกันสามารถวิ่งมา
จอดรวมกนัไดทั้งนี้เพื่อใหเกิดกิโลเมตรสูญเปลาตํ่ าที่สุด  อยางไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาถึงอัตราคาเชา
อูจอดรถดวย  โดยคํ านึงถึงการ tradeoff ระหวางกิโลเมตรสูญเปลาที่ประหยัดไดกับตนทุนคาเชาที่สูง
ขึน้ดวย โดยจํ านวนพื้นที่ที่เหมาะสมในการสรางอุจอดรถจากการอางอิงจํ านวนพื้นที่อูจอดรถขององค
การขนสงมวลชนกรุงเทพ อยูประมาณ 10-15 ไร

บริเวณที่ควรทํ าเปนอูจอดรถของบริษัทคือ บริเวณตลิ่งชัน, ปากเกร็ด, รังสิต, มีนบุรี, ลาดพราว,
ออนนุช, บางนา

บริษทัจะตัง้สํ านักงานใหญ ณ บริเวณเดียวกับอูจอดรถที่ปากเกร็ด
ขนาดของสํ านักงานที่ตั้งอยู ณ อูจอดรถ ประมาณ 500 -1,000 ตารางเมตร
คาเชาอูจอดรถจะขึ้นอยูกับทํ าเลที่ตั้งและขนาดของพื้นที่  ซ่ึงสามารถประมาณการราคาคาเชา

สํ าหรับบริเวณอูจอดรถที่บริษัทจะดํ าเนินการเชาไดดังนี้
อูจอดรถ1 คาเชา/เดือน (บาท)2

บริเวณตลิ่งชัน 500,000
บริเวณปากเกร็ด 500,000
บริเวณรังสิต 600,000
บริเวณมีนบุรี 700,000

บริเวณลาดพราว 1,300,000
บริเวณออนนุช 700,000
บริเวณบางน 1,000,000

บริษทัจะตองจายเงินมัดจํ าเปนคาเชาลวงหนา 3 เดือน

_________________________
1ผลการรายงานการวิจัยของระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
2สรุปรายละเอียดคาเชาอู / สถานที่ทํ าการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2542 จากสรุปสถานะภาพประจํ าเดือน มีนาคม 2542 ขององคการขนสงมวล
ชนกรุงเทพ



จุดจอดรถชั่วคราว (Bus Bay) ณ บริเวณสถานีตนทาง – บริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส
บริษัทจะตองมีจุดจอดรถชั่วคราว (Bus Bay) ณ บริเวณสถานีตนทาง แถวสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 

เพือ่ใหรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศจอดรถเพื่อวนกลับมารับผูโดยสาร ไดอยางรวดเร็ว
บริษทัจะสรางจุดจอดรถชั่วคราว 2 แหงที่บริเวณสถานีหมอชิต และสถานีออนนุช เนื่องจาก

เปนบรเิวณที่สามารถหาพื้นที่วางได สวนสถานีอ่ืนจะใชการวนรถกลับมารับผูโดยสารแทน ดังนี้
บริเวณสถานีหมอชิต                - สราง Bus Bay บริเวณแถวสวนจตุจักร
บริเวณสถานีออนนุช                -  สราง Bus Bay บริเวณใตทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
บริเวณสถานีสะพานตากสิน    -  จะใชพื้นที่บริเวณใตสะพานตากสิน จอดรถเพื่อวนกลับมารับ

ผูโดยสาร
บริเวณสถานสีนามกีฬาแหงชาติ – จะใหรถไปวนที่แยกถนนปทุมวัน แลววนกลับมารับผู

โดยสารที่บริเวณหนามาบุญครอง
สํ าหรับรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศที่จะจอดพักรอตามบริเวณชานเมือง จะใหจอดบริเวณ

ขางทาง เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย
ตนทุนในการปรับพื้นที่สํ าหรับสราง Bus Bay โดยประมาณเปน 200,000 บาทตอแหง

การซอมแซมแลบํ ารุงรักษา
บริษัท NC Feeder จะท ําสัญญาจางบริษัทเอกชนที่เปนบริษัทที่ใหเชารถทํ าการซอมแซมบํ ารุง

รักษารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ

การซอมแซมและบํ ารุงรักษาแบงเปน 2 สวนคือ
1. คาซอมแซมและบํ ารุงรักษาตามสัญญา เปนคาใชจายรายเดือน ที่ระบุเปนจํ านวนคงที่ใน

สัญญา
2. คาวิง่เกินระยะทาง เปนคาใชจายผันแปรตามระยะทางรถวิ่ง

1. คาซอมแซมและบํ ารุงรักษาตามสัญญา หมายถึง การกระทํ าตางๆ ดังนี้
• การบ ํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพเรียบรอยและใชการไดอยูตลอดเวลา เชน การทํ า

ความสะอาดประจํ าวัน ลางอัดฉีด เปลี่ยนถายและเติมนํ้ ามันหลอล่ืนทุกชนิดรวมทั้งนํ้ ามัน
เบรค นํ ้ามันเกียร นํ้ ามันเพลา และรวมตลอดทั้งการบํ ารุงรักษาอุปกรณที่จํ าเปนเกี่ยวกับ
เครื่องยนตหรือตัวถังรถ

• การตรวจสภาพอุปกรณตางๆ ของรถโดยสาร เชน ยางรถ แบตเตอรี่ ผาเบรค แหนบกัน
สะเทอืน พวงมาลัย หามลอ และอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อใหใชการไดดีและปลอดภัยตลอดเวลา
และเมื่อครบอายุการใชงานหรืออุปกรณสวนใดเสื่อมสภาพจนใชการไมไดดีตามปกติ 
หรือไมอาจใชไดโดยปลอดภัย



• การตรวจสภาพกละซอมแซมสภาพของตัวถังและโครงสรางของตัวถังซึ่งรวมถึงหนาตาง
ประต ูที่นั่ง ราวยึดบันใด และอุปกรณอ่ืนๆ ของตัวถังรถโดยสาร รวมทั้งอุปกรณการปด
ประตใูหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา  ตลอดทั้งการดูแลและตบแตงสีของตัวถัง  เครื่อง
หมายและเลขประจํ ารถใหอยูสภาพที่ดีตลอดเวลา

• บํ ารุงรักษาและซอมแซมเครื่องยนตของเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศและ
อุปกรณอ่ืนๆ ใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานไดตลอดเวลา
2. คาวิ่งระยะทาง  เปนคาใชจายในการซอมแซมและบํ ารุงรักษาที่ตองจายเพิ่มขึ้นถามี

การใชรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศวิ่งเกินระยะทาง  ที่กํ าหนดไวในสัญญาการ
ซอมแซมและบํ ารุงรักษาที่ 240 กิโลเมตรตอวันตอคัน บริษัท NC Feeder จะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้นเปนคาวิ่งเกินระยะทางที่กํ าหนดไวในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาทตอ 1
กิโลเมตรสํ าหรับรถขนาด 12 เมตร และกิโลเมตรละ 3 บาทตอรถขนาด 10 เมตร

Man Power
พนกังานในการเดินรถ

ในการเดนิรถโดยสารประจํ าทาง พนักงานที่เกี่ยวของกับการเดินรถ ไดแก นายทา นายตรวจ
พนกังานขับรถ และพนักงานเก็บคาโดยสาร

บริษทัแบงกลุมของพนักงานที่เกี่ยวกับการเดินรถเปน 2 ประเภท ดังนี้
• พนกังานในการเดินรถที่เปนนายทา นายตรวจ

บริษทัจะก ําหนดมีใหนายทาและนายตรวจ ประจํ า ณ อูจอดรถ และสถานีตนทางและ
ปลายทางเฉลี่ยสถานีละ 3 คน ซ่ึงพนักงานเหลานี้จะเวียนทํ างานตามกะที่กํ าหนด

• พนกังานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสาร
ซ่ึงจะตองมีประจํ ารถอยางละ 1 คนตอคันตอ 1 กะ
บริษทัจ ําเปนตองจางพนักงานขับรถและพนักงานเก็บสตางคเปนจํ านวน  2 กะ เพื่อจัด

ใหเหมาะสมกบัชวงเวลาที่รถวิ่งในแตละวัน โดยที่พนักงานแตละคนจะทํ างาน 8 ช่ัวโมงใน 1 วัน

รายไดและสิทธิประโยชนของพนักงานทั้ง 2 ประเภท เปนดังนี้คือ
• พนกังานในการเดินรถที่เปนนายทา นายตรวจ

จะไดรับคาจางแรงงานในรูปของเงินเดือน  โบนัส  และมีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตามระเบียบของบริษัท

• พนกังานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสาร



จะไดรับคาจางแรงงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และบางสวนจะไดรับคาจางแรงงาน
เปนรายวันในชวงที่ทดลองงาน คาครองชีพ เปอรเซ็นตจากคาโดยสาร และมีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตามระเบียบของบริษัท

อัตราคาจางของพนักงานขับรถ ประมาณ 400 บาทตอวันตอคัน
อัตราคาจางของพนักงานเก็บคาโดยสาร ประมาณ 350 บาทตอวันตอคัน
เปอรเซ็นตจากคาโดยสาร คิดเปน 1% ของคาโดยสารที่เก็บไดในแตละวัน

บริษทัจะมกีารฝกอบรมพนักงานทั้งในชวงกอนใหบริการเพื่อเตรียมความพรอม  โดยจัดฝกอบ
รมในเดอืนกนัยายน  พ.ศ. 2542 ขณะเดียวกันในชวงใหบริการจะมีการฝกอบรมเปนชวงๆ เชนกัน เนื่อง
จากงานของบริษัทคือการใหบริการ ฉะนั้นการใหบริการที่ประทับใจจะทํ าใหเกิดการใชบริการซํ้ า

จากงานวิจัยตลาดพบวา  66%  จะทดลองใชบริการรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ฉะนั้น
การฝกอบรมเพื่อคุณภาพของงานบริการจะเปนหนึ่งในกรอบงานที่ใหความสํ าคัญ  เพื่อสรางความจงรัก
ภกัดีตอการใชบริการ

พนกังานประจํ าสํ านักงานพนักงานบริหาร
1. พนกังานสวนบริหารการเดินรถ
2. พนกังานประจํ าสํ านักงาน
3. พนักงานระดับบริหาร

Organisation
การจัดหนวยงาน

เปนการจัดหนวยงานขนสงแบบ Matrix Organisation ซ่ึงเปนการจัดหนวยงานที่นิยมใชกันใน
โครงการงานขนสง แตละคนจะรับผิดชอบในหนวยงานที่มีความชํ านาญ มีการบริหารงานแบบกระจาย
อํ านาจ



โครงสรางองคกรของบริษัท NC Feeder

- 

ระเบียบวิธีในการปฏิบัติงาน
จะมกีารกํ าหนดรายละเอียดของงาน ( Job  Description) มรี

บทลงโทษพนักงานที่ละเลยการปฏิบัติงาน

Financial Plan
การระดมเงินลงทุน

บริษทัตองการเงินลงทุนจํ านวน 75 ลานบาทสํ าหรับเปนคาใ
ละเอียดดังนี้

- คาที่ปรึกษา ( Consultant Fee ) ในการศกึษาเสนทาง (จา
สวนหนึ่งจายใหรัฐบาลเพื่อขออนุมัติเสนทางพิเศษ

- คาประชาสัมพันธ ซ่ึงประกอบดวยการทํ าประชาสัมพันธ
พมิพ ส่ือโฆษณาและสื่อส่ิงพิมพอ่ืนๆ ในชวงระยะเวลา 6

- คาใบอนุญาตประกอบกิจการขนสง
ตาม  กฎกระทรวงฉบับที่  2  พ.ศ. 2523  ออกตามความ
บก พ.ศ. 2522 กํ าหนด

ฝายบริหาร ฝายการเดินรถ

-      หนวยงานวางแผน
- หนวยงานบัญชีและการเงิน
- หนวยงานบุคคล
- หนวยงานวิศวกรรม
- หนวยงานกฎมาย
- หนวยงานการตลาด

-  กองบริหารเดินรถ
ควบคุมในแตละโซน - 

- 
หนวยงานที่ขึ้นตรง
กับผูอํ านวยการ
ผูอํ านวยการ
คณะกรรมการบริหาร
ะบบการจูงใจในการทํ างาน และ

ชจายกอนการดํ าเนินงานซึ่งมีราย

งผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ และ

ผานทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือ
 เดือน

ในพระราชบัญญัติการขนสงทาง

หนวยงานตรวจสอบ
หนวยงานประชาสัมพันธ



   อัตราคาใบอนุญาตขนสงประจํ าทางตอเสนทางหนึ่ง          ฉบับละ 7,000 บาท
   ค ําขออนุญาตประกอบการขนสงประจํ าทาง                       ฉบับละ    100 บาท

- เงินมัดจํ าคาเชาอู 3 เดือนลวงหนา
- คาปรับปรุงพื้นที่ ทํ า Bus Bay ทีอ่อนนุชและหมอชิต 2 แหง แหงละประมาณละ 200,000

บาท
- คากอสรางสํ านักงานในสถานีจอดรถ 7 แหง แหงละประมาณ 1,000,000 บาท
- คาซื้อเครื่องใชสํ านักงาน
- คาทดสอบเสนทาง
- คาจัดฝกอบรมพนักงาน
- คาธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยจายในชวงกอนดํ าเนินงาน
- สํ ารองเงินเพื่อใชในการดํ าเนินงาน 10 ลานบาท



สามารถแสดงคาใชจายลงทุนไดดังตาราง
รายจายบริหาร หมายเหตุ รวมคาใชจาย

คาใชจายลงทุน
คาใชจายและคาเสื่อมราคารอตัดบัญชี
คาประชาสัมพันธ 10,000,000
คาใบอนุญาตและคํ าขอประกอบการขนสง 7,100 บาท ตอเสนทาง 92,300
Consultant fee 15,000,000
Front end fee 3% ของวงเงินกู 1,500,000
ดอกเบี้ยจาย 5,000,000
คาปรับปรุงพื้นที่ ทํ า Bus bay ที่ออนนุช และหมอชิต 2 แหง แหงละ 200,000 บาท 400,000
คาทดสอบเสนทาง 2,000,000
คากอสรางสํ านักงานในสถานีจอดรถ 7 แหง แหงละประมาณ 1,000,000 7,000,000
คาเครื่องใชสํ านักงาน คอมพิวเตอร 30 เครื่อง,เฟอรนิเจอร และอื่นๆ 3,000,000
คาจัดฝกอบรมพนักงาน 5,000,000
รวมคาใชจายกอนการดํ าเนินงานและคาเสื่อมราคารอตัดบัญชี 48,992,300

คามัดจํ า
    คาเชาอู คามัดจํ า 3 เดือน ขอ L/G จากธนาคาร 15,900,000

รวมคามัดจํ า 15,900,000
รวมคาใชจายลงทุน 64,892,300



บริษทัไดกํ าหนดอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ไวที่ระดับ 2:1
บริษทัมีทุนจดทะเบียนจํ านวน 25 ลานบาท
บริษทัจะขอเงินกูกับธนาคารในปแรกจํ านวนทั้งสิ้น 50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป

มรีะยะเวลาการกูยืม 5 ป
คาใชจายที่เกี่ยวของในการกูยืม
-  คา Front-end fee           3% ของเงินกูยืม

แหลงเงินกูท่ีสามารถหาได
1. เงนิกูยืมจากองคการภาครัฐที่มีวัตถุประสงคสนับสนุนดานการเงินแก SME เนือ่งจาก

บริษทัฯ สามารถจัดอยูในลักษณะของธุรกิจขนาดกลาง (SME) ทีม่ีขนาดมูลคาทรัพยสิน
ถาวรมากกวา 10 ลานบาทแตนอยกวา 100 ลานบาท ดังนั้นแหลงเงินกูสวนหนึ่งอาจมาจาก
เงนิกูยืมจากองคการภาครัฐที่มีวัตถุประสงคสนับสนุนดานการเงินแก SME ไดแก บรรษัท
เงนิทนุอุตสาหกรรมขนาดยอม, บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมและธนาคารเพื่อการสงออกและนํ าเขาแหงประเทศไทย
เปนตน  ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยอยูที่ MLR – 1% ตอป

2. เงนิกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ

รายไดและคาใชจายท่ีเก่ียวของในแตละป

รายได
• รายไดจากคาโดยสาร
• รายไดคาโฆษณา
• รายไดจากการเชาพื้นที่ของหนังสือแจกฟรี
• ดอกเบี้ยรับ

คาใชจายท่ีเก่ียวของ
• คาใชจายกอนการดํ าเนินการตัดจํ าหนาย
• คาใชจายในการเดินรถ
- ตนทุนทางตรง

 เงนิเดอืนพนักงานที่เกี่ยวของกับการเดินรถ
 สวนแบงรายไดใหพนักงานขับรถและพนักงานเก็บสตางค
 คานํ้ ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน



 คาเชารถโดยสาร
 คาเหมาซอม
 คาตอบแทนรถรวมที่ตองจายแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 คาประกันภัย คันละประมาณ 15,000 บาทตอป
 คาภาษีตอทะเบียนรถ

        -      ตนทุนทางออม
 เงนิเดอืนพนักงานประจํ าสํ านักงานและพนักงานบริหาร
 คาเสื่อมราคาจากการดํ าเนินงาน
 คาเชาสถานที่และลานจอดรถ
 คาใชจายอื่นๆ

• คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายพื้นที่โฆษณา
- คานายหนา (Commission) ทีใ่หกับพนักงานขาย
- สวนลดที่ใหแกบริษัทผูเชา เนื่องจากเชาในปริมาณมาก
• ดอกเบี้ยจาย
- จากเงินกูยืมระยะยาว
- จากเงินเบิกเกินบัญชี
• ตนทุนการกูยืมอื่น
- Front – end Fee

จากการท ําการประมาณการงบดุล , ประมาณการงบกํ าไรขาดทุน และประมาณการงบกระแสเงินสด
เวลา 10 ปสามารถสรุปผลไดดังนี้

- บริษทัจะมีระยะเวลาคืนทุน (Pay Back period) 4 ป
- บริษทัจะไดอัตราผลตอบแทนการลงทุนภายในโครงการที่ปรับแลว (MIRR) เปน 27 %
- บริษัทจะมีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) เปน 11 %
- บริษัทจะมีผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) เปน 9 %
- บริษทัมีนโยบายจายเงินปนผลเมื่อบริษัทมีกํ าไรและมีสภาพคลองทางการเงิน  จาก

ประมาณการงบการเงินบริษัทจะจายเงินปนผลตั้งแตป 2546 โดยจะจายเงินปนผลขั้นตํ่ าใน
อัตรารอยละ 15 ตอป

- บริษัทจะมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ ( NPV ) 301,287,020 บาท



จะพบวา ในระยะเริม่แรกจะมีการชํ าระคืนเงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยจาย, อีกทั้งคาใชจายดํ าเนินงาน
สูงกวารายได  ฉะนั้นการบริหารเงินเพื่อใหเกิดสภาพคลองจึงเปนสวนสํ าคัญ  อยางไรก็ตามในระยะยาว
นั้นบริษัทจะสามารถทํ ากํ าไรและมีกระแสเงินสดรับสุทธิเขามาจํ านวนมาก ดังนั้นหากบริษัทสามารถ
ผานชวงแรกไปได  ก็จะสามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได ประกอบกับอุปสงคในการใชรถโดยสารประจํ า
ทางจะมากขึ้น เนื่องจากประชากรขยายตัว ตลอดจนมีระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเขามา จะทํ าให 
Feeder ซ่ึงเปนเสนทางระยะสั้นมาเชื่อมกับระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเปนที่ตองการมากขึ้น









สรุปรายไดคาโดยสาร
2542* 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

อตัราคาโดยสารเฉลี่ย ตอตั๋ว 1 ใบ 10.00 10.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
จํ านวนรถที่ใหบริการทั้งหมด (คัน) 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
จํ านวนวันตอปที่ใหบริการ 31 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
รายไดเฉลี่ย ตอคัน  ตอวัน 5,700.95 5,700.95 6,984.79 7,131.46 8,494.75 8,673.13 8,855.25 9,041.21 9,231.04 9,424.88 9,622.79
รายไดเฉลี่ย ตอวัน 1,915,520.00 1,915,520.00 2,346,888.00 2,854,236.00 2,854,236.00 2,914,170.00 2,975,364.00 3,037,846.00 3,101,630.00 3,166,758.00 3,233,258.00
รายไดคาโดยสาร ตอป 57,465,600.00 699,164,800.00 856,614,120.00 874,602,780.00 1,041,796,140.00 1,063,672,050.00 1,086,007,860.00 1,108,813,790.00 1,132,094,950.00 1,155,866,670.00 1,180,139,170.00
รายไดคาโดยสาร ตอเที่ยว ตอวัน 358.28 370.22 453.59 463.12 551.65 563.23 575.06 587.14 599.46 612.05 624.90
รายไดคาโดยสาร ตอกิโลเมตรที่วิ่งบริการตอ
วัน

17.18 17.75 21.74 22.20 26.45 27.00 27.57 28.15 28.74 29.34 29.96

จํ านวนตั๋ว (ใบ) ตอคัน ตอวัน 552 570 582 594 607 620 633 646 659 673 687
จํ านวนเที่ยววิ่งรวม ตอวัน 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174 5,174
จํ านวนตั๋ว (ใบ) ตอวัน  (Passenger Trips) 191,552 191,552 195,574 199,681 203,874 208,155 212,526 216,989 221,545 226,197 230,947
ระยะทาง (กม.) ที่วิ่งบริการ ตอวัน
(สํ าหรับ รถ 336 คัน)

107,931 107,931 107,931 107,931 107,931 107,931 107,931 107,931 107,931 107,931 107,931

หมายเหตุ: *ป2542 เริ่มดํ าเนินงานในเดือนธันวาคม





                                          กราฟแสดงสัดสวนรายไดคาโดยสาร ป 2543

สัดสวนรายไดของบริษัท NC Feeder ( % ) ของป 2543

รายไดจากคาโดยสาร
94%  699 ลานบาท

รายไดคาเชาพื้นที่ Free
sheet 1%  8 ลานบาท

รายไดคาโฆษณา 5%
40 ลานบาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
ระยะสั้น 0% 2 ลานบาท





แผนการดํ าเนินงาน
การดํ าเนินงาน ชวงเวลา

1.   ศึกษาเสนทาง มกราคม 2542
2.   ขอสัมปทานเสนทางจาก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีนาคม 2542
3.   ศกึษาความเปนไปไดของโครงการ เมษายน – มิถุนายน 2542
4.   หาผูถือหุน กรกฎาคม 2542
5.   จดทะเบียนบริษัท กรกฎาคม 2542
6.   เสนอโครงการกับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติเงินกู กรกฎาคม 2542
7.   ตดิตอและเปดประมูลการเชารถจากบริษัทเอกชน สิงหาคม 2542
8.   เตรยีมการฝกอบรมพนักงานใหเตรียมพรอม กนัยายน 2542
9.   ประชาสัมพันธโครงการและเสนทาง กนัยายน 2542
10.  เร่ิมทดลองวิ่งกอนการเปดใชรถไฟฟาบีทีเอส ตุลาคม 2542
11.  ใหบริการวิ่งสมบูรณทั้งโครงการ ธันวาคม 2542

แผนฉุกเฉิน
• การจดัเตรียมรถโดยสารสํ ารองเพื่อรองรับกรณีรถขาดระยะโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน
• การวางแผนปรับเปลี่ยนเสนทางที่มีผูใชบริการนอย โดยปรับเสนทางใหม
• การวางแผนอัตรากํ าลังสํ ารองเผื่อใชกรณีฉุกเฉนิ โดยใชการวาจางชั่วคราว

การประเมินผลการดํ าเนินงานและวัดประสิทธิภาพของโครงการขนสง
มกีารก ําหนดเกณฑในการวัดประสิทธิภาพการดํ าเนินงาน 3 ดานดังนี้
1. ประสิทธิภาพทางการเงิน

1.1 ก ําไร (ขาดทุน)จากการดํ าเนินงาน
1.2 คาใชจายเดินรถตอ กิโลเมตรบริการ
1.3 คาใชจายอื่นๆตอพนักงาน

2. ประสิทธิภาพทางกายภาพ
2.1 กิโลเมตรบริการตอวันตอคัน
2.2 จ ํานวนผูโดยสาร / จํ านวนพนักงาน

3. คุณภาพของบริการ
3.1 จ ํานวนรถเสียในเสนทางตอ 1 ลานกิโลเมตรบริการ
3.2 การเกิดอุบัติเหตุ ตอ 1 ลานกิโลเมตรบริการ
3.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการ



รายไดและตนทุนรถโดยสารประจํ าทาง เปรียบเทียบระหวาง บริษัท NC Feeder กับ ขสมก.
บริษัท NC Feeder Euro II ขสมก.1

ป 2543
รายไดคาโดยสาร (บาท) / คัน / วัน 5,700.95 6,164
รายไดคาโดยสาร (บาท) / เที่ยว 370.22 586.65
รายไดคาโดยสาร (บาท) / กม. 17.75 21.80
รายไดคาโดยสาร (บาท) / ตั๋วใบ 10.00 11.79

ตนทุน (บาท) / คัน / วัน 6,242 8,214.38
ตนทุน (บาท) / เที่ยว 405 782.32
ตนทุน (บาท) / กม. 19 29.05
ตนทุน (บาท) / ตั๋วใบ 11.96 15.71

จ ํานวนตั๋วที่จํ าหนาย (ใบ) / คัน / วัน 570 523
จ ํานวนตั๋วที่จํ าหนาย (ใบ) / กม. 1.77 1.85
จ ํานวนเที่ยววิ่ง (เที่ยว) / คัน / วัน 15.40 10.50
กม. ที่วิ่งบริการ (กม.) / คัน / วัน 321.22 282.77

Load Factor (Vehicle loads) 52% 64%

Speed per hour 20 กม. ตอ ชม. 13.54 กม.ตอ ชม.
ปริมาณการใชนํ้ ามัน (กม. / ลิตร) 3 กม. / ลิตร 2.50 กม. / ลิตร
ราคาคานํ้ ามัน (บาท / ลิตร) 8 บาท / ลิตร 7.41 บาท / ลิตร

--------------------------------------
1 ตัวเลขและหนวยวัดตางๆ คํ านวณและเก็บมากจาก สรุปสถานะภาพประจํ าเดือน กุมภาพันธ 2542 ขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ



บริษัท NC Feeder
ป 2543

Euro II ขสมก.2

ตนทุนคาใชจาย (บาท) / คัน / วัน
-  คาเชา 1,849.70 2,376.69
-  คาซอมบํ ารุงรักษา 1,576.02 1,582.93
-  เงินเดือนและสิทธิผลประโยชน
     -  พนักงานขับรถ 447.12 605.02
     -  พนกังานเก็บคาโดยสาร 393.01 463.07
-  คานํ้ ามันเชื้อเพลิง 856.60 1,083.34
-  อ่ืนๆ 1,875.93 2,103.33
รวมคาใชจาย 6,998.38 8,214.38

--------------------------------------
2 ตัวเลขและหนวยวัดตางๆ คํ านวณและเก็บมากจาก สรุปสถานะภาพประจํ าเดือน กุมภาพันธ 2542 ขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ



ตวัเลขแสดงประสิทธิภาพการดํ าเนินงานของโครงการเปรียบเทียบกับ ขสมก.

ขสมก.

โครงการ
ของบริษัท
NC Feeder
ป 2543

25413 เปาหมาย
25423

เปาหมาย

เกณฑวัดประสิทธิภาพทางการเงิน
1. กํ าไรจากการดํ าเนินงาน (ลานบาท) (1,240) (1,100) (113)
2. คาใชจายดํ าเนินงานตอกิโลเมตรบริการ (บาท / กม.) 18.5 18.2 19.43
3. คาใชจายบริหารตอรายไดการเดินรถ (เทา) 0.18 0.16 0.12
เกณฑวัดประสิทธิภาพทางกายภาพ
1. กิโลเมตรบริการตอวันตอคัน 228 236 321
2. จํ านวนผูโดยสารตอวันตอพนักงาน 145 153 134
3. Load factor 64 64 52.42
เกณฑวัดประสิทธิภาพตนทุน
1. จํ านวนพนักงานตอวันตอคัน 8 8 4.24
2. ตนทุนการเดินรถตอวันตอคัน - 12 เมตร (Euro II) - 8,214 6,571

- 10 เมตร - 5,692 5,476
3. ตนทุนการเดินรถตอเที่ยว - 12 เมตร (Euro II) - 782 427

- 10 เมตร - 419 356
4. ตนทุนการเดินรถตอกิโลเมตร - 12 เมตร (Euro II) - 29 20

- 10 เมตร - 28 17
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํ ากํ าไร
1. ROA (%) -28 9
2. ROE (%) N/A 11
3. MIRR (%) 27

3 ตัวเลขเฉลี่ยทั้งองคการของ ขสมก. จากรายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ป
2542 สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดย ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส



วเิคราะหอัตราสวนตางๆ
Basecase.xls

2542* 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 เปรียบเทียบขสมก.
(เปาหมายป 2542)

เกณฑวัดการดํ าเนินงาน
  กํ าไรจากการดํ าเนินงาน
  คาใชจายดํ าเนินงานตอกิโลเมตรบริการ
  คาใชจายบริหารตอรายไดการเดินรถ
  กิโลเมตรบริการตอวันตอคัน
  จํ านวนผูโดยสารตอวันตอพนักงาน
  Load Factor (%)
  จํ านวนพนักงานตอวันตอคัน
  ตนทุนการเดินรถตอวันตอคัน (โดยรวม)
     รถ 12 เมตร
     รถ 10 เมตร
  ตนทุนการเดินรถตอเที่ยว (โดยรวม)
    รถ 12 เมตร
    รถ 10 เมตร
  ตนทุนการเดินรถตอกิโลเมตร (โดยรวม)
    รถ 12 เมตร
    รถ 10 เมตร

(9)
18.95

0.12
321
134

52.42
4.24

6,087
6,416
5,322

395
417
346
19
20
17

(113)
19.43
0.12
321
134

52.42
4.24

6,242
6,571
5,476

405
427
356
19
20
17

7
20.30
0.10
321
137

53.53
4.24

6,520
6,932
5,562

423
450
361
20
22
17

1
20.98
0.10
321
140

54.65
4.24

6,741
7,213
5,642

438
468
366
21
22
18

139
21.06
0.10
321
143

55.80
4.24

6,766
7,210
5,733

439
468
372
21
22
18

115
21.44
0.09
321
146

56.97
4.24

6,887
7,346
5,818

447
477
378
21
23
18

119
22.34
0.09
321
149

58.17
4.24

7,176
7,696
5,967

466
500
388
22
24
19

131
22.50

0.09
321
152

59.39
4.24

7,228
7,718
6,088

469
501
395

22
24
19

59
25.86

0.09
321
155

60.63
4.24

8,306
8,916
6,888

539
579
447

26
28
21

65
26.27

0.09
321
159

61.91
4.24

8,438
9,048
7,019

548
588
456

26
28
22

72
26.69

0.09
321
162

63.21
4.24

8,575
9,185
7,155

557
596
465

27
29
22

(1,100)
18.20

0.16
236
153

64.00
8.00

8,214
5,692

782
419

29

ROE (%)                                       -54%           117%              -8%              -1%            460%            90%             52%             38%              15%             15%            14%
ROA (%)    -7%  -179%        14%             1%              85%            40%             30%  25%     11%       11%        11%
MIRR (%)        27%
หมายเหตุ : * ป 2542 เริ่มดํ าเนินงานในเดือนธันวาคม







Loan              รายละเอียดเงินกู

กอนที่ 1                                  เงินกูยืมจากธนาคาร อัตราดอกเบี้ย 10% ระยะเวลา 5 ป
                                               50 ลานบาท ชํ าระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกสิ้นป

เงินตันยกมา
Facility

จายชํ าระเงินงวด จายคืนเงินตัน จายชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ

2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

50,000,000
50,000,000
41,810,126
32,801,265
22,891,517
11,990,795

13,189,874
13,189,874
13,189,874
13,189,874
13,189,874

-
8,189,874
9,008,861
9,909,748

10,900,722
11,990,795

5,000,000
5,000,000
4,181,013
3,280,126
2,289,152
1,199,079

50,000,000
41,810,126
32,801,265
22,891,517
11,990,795

0

รวม 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
เงินกูคงเหลือ

ดอกเบี้ยจายระหวางงวด
จายคืนเงินงวด

50,000,000
5,000,000

41,810,126
5,000,000

13,189,874

32,801,265
4,181,013

13,189,874

22,891,517
3,280,126

13,189,874

11,990,795
2,289,152

13,189,874

0
1,199,079

13,189,874

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-















การวิเคราะห Sensitivity Analysis
บริษัทมีการวิเคราะห Sensitivity Analysis เพือ่พจิารณาวาหากเกิดเหตุการณตางๆ 4 กรณี ซ่ึง

จะสงผลกระทบตอรายได, ผลการดํ าเนินงาน, กระแสเงินสด, Return on Equity และ Return on Asset
ของบริษัทอยางไร

เหตกุารณ 4 กรณีที่ บริษัทนํ ามาพิจารณาในการทํ า Sensitivity Analysis ไดแก
1. กรณี Base Case (กรณทีีม่ีปริมาณผูโดยสารมาใชบริการตามเปาหมาย)
2. กรณี Base Case (กรณทีีม่ีปริมาณผูโดยสารมาใชบริการสูงกวาเปาหมาย 5%)
3. กรณี Worse Case (กรณทีีม่ีปริมาณผูโดยสารมาใชบริการตํ่ ากวาเปาหมาย 5%)
4. กรณี Worst Case (กรณทีีม่ีปริมาณผูโดยสารมาใชบริการตํ่ ากวาเปาหมาย 10%)

ซ่ึงสามารถแสดงผลของการวิเคราะหไดดังตารางและกราฟในหนา 56-63

ทางบรษิทัควรมีการวางแผนฉุกเฉินกรณีที่พบวามีแนวโนมที่ไมดีกับบริษัท เนื่องจากหากอุป
สงค(ปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการ) ตํ่ ากวาเปาหมายมาก จะพบวาถึงแมบริษัทจะสามารถหากํ าไรจาก
การด ําเนนิงานในแตละปได แตกระแสเงินสดรวมของบริษัทไมคอยดี ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทจะมีระยะ
เวลาการในคืนทุนที่นานมาก



Sensitivity Analysis
พ.ศ.
ปที่

2542
0

2543
1

2544
2

2545
3

2546
4

2547
5

2548
6

2549
7

2550
8

2551
9

2552
10

Net Profit (B’000)
Better case (105%)
Base case (100%)
Worse case (95%)
Worst case (90%)

ROE
Better case (105%)
Base case (100%)
Worse case (95%)
Worst case (90%)

ROA
Better case (105%)
Base case (100%)
Worse case (95%)
Worst case (90%)

Net Operating
Cashflow (B’000)
Better case (105%)
Base case (100%)
Worse case (95%)
Worst case (90%)

จํ านวนผูโดยสาร (Passenger Trips)
Better case (105%)
Base case (100%)
Wore case (95%)
Worst case (90%)

(5,936)
(8,780)
(11,625)
(14,469)

-31%
-7%
-87%
-13%

-5%
-7%
-87%
-13%

(23,146)
(25,990)
(28,835)
(31,680)

201,129
191,552
181,974
153,241

(78,544)
(113,293)
(148,045)
(182,798)

132%
117%
110%
106%

-93%
-179%
110%
-289%

(22,336)
(57,085)
(91,837)
(126,589)

201,129
191,129
181,974
153,241

52,881
7,450
(39,465)
(86,381)

-389%
-8%
23%
33%

42%
14%
23%
-161%

59,823
23,367
(19,036)
(61,440)

205,352
195,574
185,795
153,241

43,078
618
(52,820)
(106,254)

183%
-1%
23%
29%

27%
1%
23%
-241%

55,155
14,265
(29,032)
(72,325)

209,665
199,681
189,696
153,241

145,288
139,274
81,979
13,855

98
460
-52
-4

44
85
-52
40

193,167
141,663
98,092
56,522

214,067
203,874
193,680
153,241

158,014
115,248
97,354
21,173

56
90
-132
-6

34
40
-132
86

151,512
147,854
102,504
60,851

218,562
208,155
197,747
153,241

162,232
118,562
93,913
18,970

39
52
1493
-6

27
30
1493
77

144,232
107,174
93,229
50,731

223,152.
212,526
201,899
153,241

177,113
131,357
83,643
32,173

31
38
107
-11

23
25
107
130

157,364
117,713
98,239
55,075

227,838
216,989
206,139
153,241

106,907
58,956
9,753
(76,084)

16
15
11
21

13
11
11
-308

81,074
40,181
(2,660)
(32,166)

232,622
221,545
210,467
153,241

115,637
65,432
13,908
(77,893)

15
15
14
18

12
11
14.
-314

103,215
60,045
14,526
(46,693)

237,506
226,197
214,887
153,241

125,051
72,493
18,533
(82,458)

14
14
16
16

12
11
16
-332

111,957
66,390
19,386
(41,978)

242,494
230,947
219,399
153,241



















ทางเลือกในการเพิ่มรายไดใหแกบริษัท  NC  Feeder
เนื่องจากการทํ า  Feeder เพือ่ขนสงคนมายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอสเปนธุรกิจสาธารณูปโภค

ใหบริการแกประชาชน  ดังนั้นการกํ าหนดนโยบายราคา และดานการตลาด  จึงมีขอจํ ากัดจากขอ
ก ําหนดตางๆของรัฐบาลและองคการขนสงมวลชน  ดังนั้นการบริหารของบริษัท NC Feeder  ใหมี
ความสามารถในการทํ ากํ าไรมากขึ้น  จึงสามารถมีวิธีที่จะเพิ่มรายไดและลดตนทุนไดดังนี้ :

วิธีการเพิ่มรายไดใหบริษัท

❑  การหาผูรวมลงทุนที่มศัีกยภาพ
เนือ่งจากลักษณะธุรกิจที่บริษัท     NC   Feeder         ก ําลงัจะดํ าเนินการเปนธุรกิจที่เอื้อ

ประโยชนใหแกโครงการของรถไฟฟาบีทีเอสของบรษิทั  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํ ากัด  เพราะ
เปนการเพิ่มทางเลือกและอํ านวยความสะดวกใหแกผูโดยสารที่ประสงคจะเดินทางมาใชรถไฟฟาบี
ทเีอส  หรือแมกระทั่งชวยทํ าใหผูที่ยังไมไดตัดสินใจมาใชรถไฟฟาบีทีเอส  สามารถหันมาพิจารณา
ทีจ่ะเลอืกใชบริการดังกลาว  ดังนั้นบริษัทสามารถนํ าผลประโยชนที่จะมีรวมกันไดในประเด็นนี้ไป
เสนอแก  บริษทั ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํ ากัด  เพื่อชักชวนมาเปนผูถือหุนรวมกัน

นอกจากนีบ้ริษทัควรจะสามารถเจรจาตอรองกับบริษัท  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
จ ํากดั  ในเรื่องการบริหารรายไดรวมกัน  ไดดังนี้

▪ ใหบริษทัระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํ ากัด  จํ ากัด (มหาชน)  จายเงินชดเชยรายไดให
แกบริษทั  โดยคํ านวณจากรอยละของรายไดที่เกิดจากผูโดยสารที่เดินทางมาใชบริการรถไฟฟาบีที
เอสโดยใชรถประจํ าทางปรับอากาศของบริษัท  NC Feeder  โดยใชระบบตั๋วโดยสารมาควบคุม  ใน
ลักษณะของการนํ าระบบตั๋วโดยสารที่แยกจากระบบขององคการขนสงมวลชนที่มีอยูเดิม  โดยมุง
ใหผูโดยสารสามารถใช  integrated  ticket  ในลักษณะ Magnetic  card  ทีเ่ติมเงินไดใชรวมกับ
รถไฟฟาบีทีเอสซึ่งทํ าใหผูโดยสารสามารถจายอัตราคาโดยสารเฉลี่ยตํ่ ากวาระบบการแยกเก็บคา
โดยสาร  ดังนั้นควรจะมีการแบงรายไดคาโดยสารระหวางบริษัท  ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
จ ํากัดกับบริษัท  NC Feeder  ซ่ึงหากเปนเชนนี้จะตองมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในสวนของการติดตั้ง
เครื่องรูดบัตรตั๋วโดยสารในรถโดยสารประจํ าทางดวย

▪หากในอนาคตมีการนํ าระบบการใชบัตรอิเลคโทรนิคสมาใชในการเก็บคาโดยสาร  
สํ าหรับรถขนสงมวลชน  จะสามารถทราบจํ านวนผูโดยสารที่เดินทางมาใชบริการของรถไฟฟาบีที
เอสโดยใชบริการรถโดยสารประจํ าทางของบริษัท  NC  Feeder  ซ่ึงจ ํานวนนี้บริษัทระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ  จํ ากัด  ควรจะใหคาตอบแทนแกบริษัท  NC  Feeder  ในลกัษณะของเงินชดเชยราย
ได เปนรอยละของสวนแบงรายได



ประโยชนของระบบตั๋วโดยสาร Integrated  ticketing  system  ทีม่ีตอบริษัทขนสงและผูโดยสารมี
ดังนี้1

ตอบริษัทขนสง : ลดการถือเงินสดและคาใชจายบริหารเกี่ยวกับคาโดยสาร,  เพิ่ม
เที่ยวการขับขี่,  และมกีระแสเงินสดเขาเร็วกวาปกติ

ตอผูโดยสาร      : ไดรับความสะดวกสบายจากระบบขนสงจากยานชานเมือง,
ประหยัดเวลาในจุด  transfer  points,  จะไดสวนลดในการตอรถและการจายคาโดยสารไปกอนลวง
หนา  (High-value  fare  prepayment)

ผูโดยสารจะสามารถซื้อตั๋วเพียง 1 ใบและนํ าไปใชกับระบบขนสงที่เกี่ยวของทั้งรถโดยสาร
ประจํ าทาง,รถไฟฟาเปนตน  คาโดยสารจะถูกหักจากมูลคาสะสมของบัตรโดยสารตามนโยบาย
ราคาของบริษัทขนสง, เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตอรถโดยสารโดยตัวแทนเก็บคาโดยสารจะ
มีขอมูลทาง  electronic  data  collection  และกระจายคาโดยสารใหแกบริษัทขนสง  สวนบริษัทตัว
แทนจะไดประโยชนจากดอกเบี้ยที่เกิดจากระยะเวลาที่เหล่ือมกันในการที่ผูโดยสารซื้อตั๋ว กับระยะ
เวลาที่ผูโดยสารใชเงินคาบริการจนหมดมูลคาตั๋ว
❑  การขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เนือ่งจากกิจการที่บริษัท  NC  Feeder  ด ําเนนิอยูเปนกิจการสาธารณูปโภค  เอื้ออํ านวยความ
สะดวกแกประชาชนในทุกระดับ  ดังนั้นอาจเปนไปไดที่ทางบริษัท  NC  Feeder  จะขอเงินอุดหนุน
จากรฐับาลเชนเดียวกับที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพขออยู
❑  การนํ ารถโดยสารประจํ าทางใหเชา

ในกรณทีีม่รีถวางจากการวิ่งประจํ าทาง  บริษัทอาจนํ ารถโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นเชา

วิธีการลดตนทุนในการดํ าเนินงาน
❑  การใชวิธีเชาซื้อรถโดยสารประจํ าทางบางสวน  แทนการเชาเพื่อการดํ าเนินงาน  เพื่อจะได

สามารถตัดคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายไดในชวง  5 ปแรก  และนํ ารถโดยสารมาวิ่งในปตอๆไป
โดยมตีนทุนลดลงเนื่งจากไมตองเสียคาเชาหลังจากผอนชํ าระคาเชาซื้อครบกํ าหนด  แตมีขอ
จ ํากดัในสวนของการหาแหลงเงินกูเพื่อมาลงทุนจายเงินดาวนคารถโดยสาร

________________________________
1   Padeco (Thailand) Limited. In association with Development and Plan Consultant Company
Limited. Study of Public Transport System’s Joint Administration/Service Systems – Phase II
(Bus Network Rationalisation Study) , The Kingdom of Thailand office of the commission for the
management of land Traffic Final Report: February 1998



ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบขอดีขอเสีย  ระหวางการเชาดํ าเนินงานและการเชาซื้อ
เปรียบเทียบ  cost-benefit  ระหวาง การเชา และการทํ า  Hire  purchase

ขอดีของการทํ า Hire – purchase  ขอดีของ การทํ า  Operating  lease
1. ไดกรรมสิทธิ์ของรถที่เชาซื้อ  ซ่ึงสามารถทํ า 1.  ไมตองจายเงินดาวน

ประโยชนไดตอไปหลังจากหมดภาระเชาซื้อ                 2.  รายจายสามารถนํ ามาเปนผล
              ประโยชนดานภาษีไดทันที

3.  ไมเปนภาระในการดูแลรักษารถ

ขอเสีย ขอเสีย
1. ตองใชเงินลงทุนมากในสวนของ  Down  payment 1.  ไมไดกรรมสิทธิ์ในรถ

(ประมาณ 378  ลานบาท)
2.  สามารถตัดเปนคาใชจายทางภาษีไดในระยะเวลา 5 ป
3.  ตองมีภาระในการดูแล  และรักษารถ

❑   การตอรองคาซอมแซมโดยใช  Bargaining  Power  เนือ่งจากเชาในปริมาณมาก
❑  การเจรจาตอรองคาเชากับบริษัทผูใหเชาใหมีตนทุนตํ่ ากวาคาเชาขององคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ
❑  การจดัตารางเวลา ควรนํ าโปรแกรมการจัดเสนทางดวยคอมพิวเตอรมาชวยในการบริหารตาราง

การเดินรถที่เหมาะสม
❑  การจัดตารางการเดินรถที่เหมาะสมโดยอาจจะมีการหยุดพักวิ่งในบางชวงเวลาสํ าหรับรถบาง

คนัในชวง off-peak  เพือ่เปนการประหยัดคานํ้ ามันเชื้อเพลิงโดยอาจจะจางพนักงานเปนราย
เที่ยว

❑  การเปลี่ยนปายรถประจํ าทาง  เพื่อทํ าการวิ่งสลับในแตละทาง  โดยพิจารณาถึงเสนทางที่มีผู
โดยสารมาก



การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
จะพิจารณาถึงปจจัยท่ีวัดสามารถของธุรกิจไดดังนี้
▪  Vehicle  Headway
        หากสามารถลด Vehicle  Headway ไดในอนาคตจะทํ าใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจ
       เพิม่มากขึ้นนั้นเกิดจากการลดความแออัดของการจราจรในกรุงเทพฯ    หรือสวนหนึ่ง
       เกดิจากการบริหารตารางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพของบริษัท
▪  Vehicle  Loads
        จากการศึกษาขอมูลของสํ านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  เกี่ยวกับ
        เร่ืองการออกแบบเสนทาง   Bus  networks  in  coordination  with  implementation
        of  the  BTS  system  พบวาในอนาคตจะมี  Service  Reliability  ลดลง  ซ่ึงแสดงวา
        Vehicle  Loads  หรือ  Load  Factor  เพิม่ขึน้     คาดวาจะมีการเพิ่มขึ้นของผูโดยสาร
        12%  ซ่ึงหมายถึงการที่ประชากรในกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือหันมานิยม
        ใชการบริการระบบขนสงมวลชนมากขึ้น  ทางบริษัทจะสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้น  แต
        หากบรษิทัตองการจะรักษาระดับความพอใจของผูโดยสาร  ก็ควรจะมีการเพิ่มปริมาณ
        รถใหเหมาะสม
▪  Passengers  per  Vehicle-Hour  or  Vehicle-Kilometer
        จากการศึกษาขอมูลของสํ านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  เกี่ยวกับ
        เร่ืองการออกแบบเสนทาง  Bus  networks  in  coordination with  implementation  of
        the  BTS  system  พบวาจะมีการเพิ่มขึ้นของผูโดยสาร  12% , การเพิ่มขึ้นของ
        Vehicle-Hour 4% แตไมมีการเปลี่ยนแปลงใน Vehicle-Kilometer  ดงันั้นจึงมีการเพิ่ม
        ขึ้นของ Passengers  per  Vehicle-Kilometer  12%  และมีการเพิ่มขึ้นของ Passengers
        per  Vehicle-Hour 4%  ซ่ึงหมายถึงการมีผูโดยสารมาใชบริการมากขึ้น  จึงจํ าเปนที่จะ
        ตองเพิ่มปริมาณรถใหเพียงพอ  และมีการจัดตารางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ
▪  Cost  or  Employees  per  Vehicle-Hour  or  Vehicle-Kilometer
        พยายามลดการใชจํ านวนพนักงานเฉลี่ยตอ 1 คันรถ  และลดตนทุนคาจางแรงงาน
        เฉลีย่ตอคนตอวันตอคัน  โดยนํ าระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการทํ างานดานบริหาร
        เพือ่จะไดประหยัดตนทุนดานการบริหารลงได  หรือการนํ าบัตรอิเลคโทรนิคสมาใช
       ในการเกบ็คาโดยสาร  จะชวยใหบริษัทสามารถลดตนทุนในสวนของพนักงานเก็บ
       สตางคได
▪  พยายามเพิ่ม  cost  recovery
       คอืการเพิ่มสัดสวนของรายไดตอตนทุนดํ าเนินงาน ปจจุบันบริษัทมี cost recovery   
       เฉลี่ยเทากับ  1.02  เทา



การวิจัยเก่ียวกับผูโดยสารที่จะมาใชบริการเสนทางของบริษัท  NC  Feeder
ขอบเขตของการวิจัย  การเลือกกลุมตัวอยาง   และวิธีการสุมตัวอยาง

มีการทํ าแบบสอบถามเพื่อศึกษาวาผูโดยสารยินดีจะใชบริการรถประจํ าทางอากาศของ
บริษัท  Feeder  มายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอสหรอืไม  จํ านวนกี่เปอรเซ็นต  และมีปจจัยใดบางที่เกี่ยว
ของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการที่บริษัท  Feeder  จะทํ าขึ้น

การเลอืกกลุมตัวอยาง  เลือกจากกลุมประชากรที่อยูอาศัยในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล
ทีอ่ยูในเสนทางที่มีโอกาสใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส  หรือใชบริการรถ  Feeder  หรือเดินทางมา
ท ํางานหรือเรียนในเมือง  โดยการสุมตัวอยางแบบ  Random  โดยใชกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น  606
ตัวอยาง

ขนาดตัวอยางที่เหมาะสมสํ าหรับขนาดประชากร 10.74  ลานคน1  เปนจํ านวน 400  ตัว
อยาง  โดยอางอิงจากตาราง  Herbert  Askin  and  Raymond  R.  ซ่ึงระบุวาประชากรที่มากกวา 2
ลานคนขึ้นไป  จะใชจํ านวนตัวอยางสูงสุด  400  ตัวอยาง

การใชกลุมตัวอยางจํ านวน  606  ตัวอยางมาจาก   การสุมตัวอยาง  400  ตัวอยางจากประชา
กรในบริเวณตนทางสถานีรถไฟฟา  4  สถานี  และเพื่อใหไดขอมูลที่กระจายครอบคลุมทั้ง  13  เสน
ทาง เสนทางละ 50  ตัวอยางจึงเพิ่มกลุมตัวอยางอีก 250  ตัวอยางสํ าหรับประชากรในเขตชานเมือง
ในแตละเสนทาง  ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่สงไปทั้งหมด 650  ตัวอยาง  มีขอมูลที่ตอบกลับ  และ
สามารถนํ ามาใชได 606  ตัวอยาง  ซ่ึงเพียงพอตอการใชเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถาม(Questionnaire)  ทีม่ีเนื้อหาครอบคลุมปญหาตางๆที่ตองการรวบรวมขอ

มลูโดยใชพนักงานแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางประชากรและรอรับแบบสอบถามคืน

ลักษณะของแบบสอบถามจะแบงเปน 2 สวน  คือ
สวนที่ 1  :  ขอมลูทีเ่กีย่วกับการเดินทางมาทํ างานและปจจัยที่ใชตัดสินใจเลือกใชบริการรถ

โดยสารประจํ าทางปรับอากาศของบริษัท
สวนที่ 2  :   ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

_______________________________
1  รายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนินงานรัฐวิสาหกิจป 2542 สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  โดย ไทยเรท
ติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส  ตุลาคม  2541



สรปุขอมูลของกลุมตัวอยาง
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางเปนเพศชาย  41%  เปนเพศหญิง  59% โดยเปนกลุมคนทํ างานที่มีอายุระหวาง 21-40
ป  ถึง 76% และเปนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 11-20  ป ประมาณ 15%
กลุมตัวอยางสวนใหญจบปริญญาตรี  64% โดยมอีาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน  48% และรับราช
การ 18%  รายไดตอเดือนไมเกิน  10,000 บาท  มีประมาณ  47% และอยูในชวง  10,000-20,000
บาท  ประมาณ  33%

_______________________________
1  รายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนินงานรัฐวิสาหกิจป 2542 สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  โดย ไทยเรท
ติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส  ตุลาคม  2541



ขอมูลเก่ียวกับรถไฟฟาบีทีเอส
สถานทีท่ ํางาน/ สถานศึกษาของกลุมตัวอยางมีรถไฟฟาผาน 43% โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
รูเกีย่วกับรถไฟฟาบีทีเอสนอยถึงนอยมากถึง 59% และมีความรูปานกลาง 39% ซ่ึงสื่อที่รับรูมาจาก
ทวีปีระมาณ 43% และจากหนังสือพิมพประมาณ 18%
กลุมตวัอยางสวนใหญจะทดลองใชบริการรถไฟฟา 72% และยังไมไดตัดสินใจ 25%

ขอมูลเก่ียวกับการเดินทาง
กลุมตัวอยางเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทํ างาน/สถานศึกษาโดยใชรถโดยสารประจํ าทางปรับ
อากาศประมาณ 23% รถโดยสารประจํ าทางธรรมดาประมาณ 14 % รถยนตสวนบุคคลประมาณ
29 % และเดนิทางโดยใชรถหลายประเภทประมาณ 20 % ซ่ึงมีคาใชจายในการเดินทางประมาณ
20 – 60 บาทตอวันถึง 45 % ชวงเวลาเดินทางชวงเชา 6.00 – 8.00 น. ประมาณ 59 % และชวงเย็น
17.00 – 19.00 ประมาณ 47 %

ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการขนสงมวลชนในปจจุบัน
กลุมตวัอยาง 68 % ไมพอใจกับบริการ เชน การขับรถที่ไมสุภาพและไมเคารพตามกฎจราจร
มรรยาทของพนักงานเก็บเงิน ความแออัด ความสกปรก ไมมีเสนทางบริการในเขตชานเมือง
เปนตน

ขอมูลเก่ียวกับรถโดยสารปรับอากาศ Feeder
ขอมูลตัวอยางสวนใหญจะทดลองใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ Feeder 66 % และยังไมไดตัด
สินใจ 31 % โดย 48 % คิดวาราคาคาโดยสารที่เหมาะสมควรเปน 10 บาทตลอดสาย และ 36 % คิด
วาควรเปนราคาตามระยะทางอัตราเดียวกับรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศตั้งแต 8 – 18 บาท

ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถโดยสารประจํ าทาง
จากผลของแบบสอบถาม กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญกับแตละปจจัยในอัตราที่คอนขางใกลเคียงกัน
ซ่ึงจัดลํ าดับความสํ าคัญไดดังนี้
1. ระยะเวลาในการรอคอยรถแตละคัน
2. มเีสนทางที่เอื้ออํ านวยใหถึงสถานีรถไฟฟาไดเร็วกวารถโดยสารในปจจุบัน
3. ความตรงตอเวลา
4. ลักษณะการใหบริการที่ดีขึ้น
5. การไปถึง ณ สถานีรถไฟฟาอยางสะดวก



6. จ ํานวนเสนทางที่ใหบริการ
7. อัตราคาโดยสาร
8. รถโดยสารมีสีสันและลักษณะเฉพาะที่สามารถรูไดทันทีเมื่อพบเห็น

ขอสังเกตที่ไดรับจากผลของแบบสอบถาม
1. กลุมตวัอยางใหความสํ าคัญตอปจจัยที่เกี่ยวกับเวลามากที่สุด ซ่ึงบงชี้ถึงการบริการของ ขสมก.

ในปจจบุันยังไมเปนที่พอใจของผูใชบริการซึ่งวิเคราะหไดดังนี้:
ระยะเวลารอคอยรถยาวนาน การบริหาการเดินรถที่ไมมีประสิทธิภาพ  ปริมาณรถโดยสารไม

เพียงพอสํ าหรับการบริการ
การใชเวลาเดินทางมาก การจัดเสนทางเดินรถไมเหมาะสม เชน เสนทางวิ่งออม
ความตรงตอเวลา กาบริหารการเดินรถที่ไมมีประสิทธิภาพ

2. กลุมตวัอยางตองการการบริการที่ดีขึ้น  ซ่ึงเปนปจจัยที่ใหความสํ าคัญรองมาจากเรื่องของเวลา
เชนการขับรถที่สุภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การใหบริการอยางสุภาพของพนักงานเก็บ
เงนิ  ความสะอาดและขนาดบรรจุผูโดยสารที่เหมาะสม

3. อัตราคาโดยสารเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญเกือบสุดทาย  แสดงถึงการบริการที่เปน
ทีพ่งึพอใจของผูโดยสารนั้น จะทํ าใหคาโดยสารเปนปจจัยรอง

4. การเปดบริการของรถไฟฟาบีทีเอสและรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  feeder นัน้ เปนทาง
เลือกใหมของผูโดยสาร จากผลของแบบสอบถามสรุปวา การทดลองใชบริการเหลานี้จะอยูใน
อัตราที่สูง ฉะนั้น การสรางความประทับใจในบริการเริ่มแรกถือเปนหัวใจสํ าคัญ

5. ปจจุบันคนยังมีความรูเกี่ยวกับรถไฟฟาบีทีเอสคอนขางนอย  ซ่ึงสวนใหญรูจากสื่อในทีวีและ
หนงัสอืพิมพ ฉะนั้น ควรมีการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดไปยังผูโดยสารอยางมีประ
สิทธิภาพ



ภาคผนวก

หนา
สมมตฐิานในการคํ านวณรายไดและคาใชจายของบริษัท NC Feeder 72
ตารางแสดงจํ านวนรอบและจํ านวนรถที่วิ่งบริการ 73
ตารางคํ านวณจํ านวนรถ 12 ม. และ 10 ม. ที่ตองใช (คัน) 74
ตารางแสดงคานํ้ ามันรถ 75
ตารางคํ านวณคาเหมาซอมจายและสวนที่เกินระยะทาง 240 กม. ตามสัญญา 76
ตารางแสดงรายไดคาโดยสารทั้งหมด ป 2542 - 2543 77
ตารางแสดงรายไดคาโดยสารในชวง Peak hour ป 2542 - 2543 78
ตารางแสดงรายไดคาโดยสารในชวง Off – peak hour ป 2542 – 2543 79
สูตรการคํ านวณและสมมติฐาน 80
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สมมตฐิานในการคํ านวณรายไดและคาใชจายของบริษัท NC Feeder

1. รายไดคาโดยสาร
รายไดคาโดยสารของแตละป = จ ํานวนตั๋วโดยสารที่คาดวาจะขายได ( Passenger Trip) ในแต
ละเที่ยวในชวง peak hour และชวง off-peak hour ของแตละวัน (ใบ) x จ ํานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด
ในแตละวันของแตละเสนทาง (เที่ยว) x อัตราคาโดยสารเฉลี่ยของแตละป (บาทตอใบ) x
จ ํานวนรถที่วิ่งในแตละเสนทาง (คัน) x อัตราการเจริญเติบโตของอุปสงค (2.1 %ตอป)1  x
จ ํานวนวัน (365วัน)

2. จ ํานวนตั๋วโดยสารที่คาดวาจะขายได (Passenger Trip) ในแตละเที่ยววิ่ง
รถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ จ ํานวนตัว๋ทีค่าดวาจะขายไดในแตละเที่ยววิ่ง (ใบ)

Peak Hour Off-Peak Hour
ขนาด 10 เมตร 42 20
ขนาด 12 เมตร 70 32

3. จ ํานวนรอบที่วิ่งใหบริการในแตละวัน
ค ํานวณจาก จํ านวนชั่วโมงที่ใหบริการในแตละวัน / ระยะทางไปกลับในแตละรอบ x อัตรา
ความเร็วที่วิ่ง (20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง)

4. คานํ้ ามันเชื้อเพลิง
ประมาณการวารถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศของบริษัทจะมีปริมาณการใชนํ้ ามันที่32  

กโิลเมตรตอลิตรในอัตราคานํ้ ามันในป 2542-2543 ที่ราคา 8 บาทตอลิตร เมื่อเทียบกับรถ
โดยสารประจํ าทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่ 2.503 กโิลเมตรตอลิตร คานํ้ ามันใน
เดอืนกุมภาพันธ 2542 เทากับ 7.413 บาทตอลิตรเนื่องจากรถโดยสารประจํ าทางของบริษัทวิ่ง
จากเขตชานเมืองซึ่งมีสภาพการจราจรติดขัดนอยกวาแตองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
สามารถซื้อนํ้ ามันไดถูกกวาเนื่องจากสามารถซื้อจากรัฐวิสาหกิจดวยกันและมีอํ านาจตอรองสูง
กวา

5. คาภาษีตอทะเบียนรถ 3,000 บาทตอคันตอ ป และคาประกันภัยรถ เฉลี่ยปละ 15,000 บาทตอคัน
ตอป3



6. อัตราเงินเฟอที่บริษัทนํ ามาคํ านวณสํ าหรับคาใชจายในแตละป
ป 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

อัตราเงินเฟอ 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4%

เปนขอมูลที่ไดจากการสอบถามจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย สํ าหรับป 2542-2549

1อางอิงจากอัตราการเจริญเติบโตของประชากรศาสตร ตามรายงานการใหคํ าปรึกษาระบบประเมินผลการดํ าเนิน
งานรัฐวิสาหกิจป 2542 สํ าหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดย ไทยเรทติ้งแอนดอินเฟอรเมชั่นเซอรวิส
ตุลาคม 2541
2ขอมูลจากการสัมภาษณ  ศาสตราจารยสมพงษ  จุยศิริ  อาจารยผูทรงคุณวุฒิ  ประจํ าคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ คุณ สุรพงษ เลาหะอัญญา ผูเช่ียวชาญและที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ระบบขน
สงมวลชนกรุงเทพจํ ากัด (มหาชน)
3สรุปสถานภาพประจํ าเดือน กุมภาพันธ 2542 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ



















สูตรการคํ านวณและสมมติฐาน
a ระยะทางแตละรอบในแตละเสนทาง (กม.) โดยดูรายละเอียดในแผนที่เสนทาง

b  เวลาการเดินรถในแตละเสนทางที่จะเปดใหบริการซึ่งคาดวาจะใหบริการตั้งแต 05.30 –
24.00 น.

c จ ํานวนชั่วโมงที่ใหบริการนับจาก 05.30 – 24.00 น.(ชม.ตอวัน) เทากับ 18.5 ชม. ตอวัน

d ระยะทางไป-กลับแตละรอบในแตละเสนทาง (กม.) คํ านวณจาก
ระยะทางแตละรอบในแตละเสนทาง (กม.) จาก a *2

e ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัวโมง) คํ านวณจาก

    ระยะทางไป-กลับแตละรอบในแตละเสนทาง (กม.)จาก d
อัตราความเร็วที่วิ่ง (กม. ตอ ชม.) โดยกํ าหนดที่ 20 กม.ตอ ชม.

f จ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละวัน (รอบตอวัน) คํ านวณจาก

จ ํานวนชั่วโมงที่ใหบริการนับจาก 05.30 – 24.00 น. (ชม.ตอวัน จาก c
ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัวโมง)จาก e

g การปดเศษจ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละวัน (รอบตอวัน) แตมีเงื่อนไขวาจะตองไมเกินวันละ 10
รอบ

g(1) จ ํานวนรอบที่เปน Peak hour เปนการตั้งสมมติฐานวารถ 1 คัน จะสามารถวิ่งได 1 รอบใน
ตอนเชาและ 1 รอบในตอนเย็น

g(2) จ ํานวนรอบที่เปน Off  Peak  hour โดยคํ านวณจาก g – g(1)

h จ ํานวนรถที่คาดวาจะใช (คัน ตอ วัน) คํ านวณจาก
ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได(ช่ัวโมง)จาก e * 60 นาที * 100%

ระยะหางในการออกรถจากคันที่แลว (headway)โดยสมมติวาเปน 5 นาทีตอคัน



โดยสมมติวาจะมีการสํ ารองจํ านวนรถไวอีก 10% เพื่อรองรับผูโดยสารที่คิดจะใช car
feeder โดยที่ไมคิดจะโดยสารไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

j การปดเศษของจํ านวนรถที่คาดวาจะใช (คัน ตอ วัน)

j(1) จ ํานวนรถขนาดใหญ (12 ม.)ที่ตองใชในแตละเสนทาง (คัน) ซ่ึงตั้งสมมติฐานวาจะใชรถ
ใหญ 70%ของรถทั้งหมด 336 คันที่มีอยู นั้นคือ จะใชรถใหญจํ านวน 235 คัน คํ านวณจาก
จ ํานวนรถทั้งหมดที่คาดวาจะใชในแตละเสนทาง จาก I * รถใหญ 12 ม. 235 คัน

จ ํานวนรถทั้งหมดที่มีอยู 336 คัน

j(2) จ ํานวนรถขนาดกลาง (10 ม.) ที่ตองใชในแตละเสนทาง (คัน) ซ่ึงตั้งอยูสมมติฐานวาจะใช
รถใหญ 30%ของรถทั้งหมด 336 คันที่มีอยู นั้นคือ จะใชรถขนาดกลางจํ านวน 101 คัน
ค ํานวณจาก
จ ํานวนรถทั้งหมดที่คาดวาจะใชในแตละเสนทาง จาก I * รถกลาง 10 ม. 101 คัน

จ ํานวนรถทั้งหมดที่มีอยู 336 คัน

k จ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละเสนทาง (รอบ ตอ วัน) คํ านวณจาก
              จ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละวัน (รอบตอวัน) จาก g * จ ํานวนรถที่คาดวาจะใช (คัน ตอ วัน)

จาก j

m คานํ ้ามันรถตอคันตอวัน (บาทตอคันตอวัน) คํ านวณจาก
(ระยะทางไป-กลับแตละรอบในแตละเสนทาง (กม.)จาก d * จ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละวัน
(รอบตอวัน) จาก g * ราคาคานํ้ ามัน (บาท ตอ ลิตร) โดยสมมติที่ 8 บาทตอลิตร) / ปริมาณ
การบริโภคนํ้ ามัน (กิโลเมตร ตอ ลิตร) โดยสมมติที่ 3 กิโลเมตร ตอ ลิตร

n คานํ ้ามันรถตอวัน ในแตละเสนทาง (บาทตอวัน) คํ านวณจาก
คานํ้ ามันรถตอคันตอวัน (บาทตอคันตอวัน)จาก m * จ ํานวนรถที่คาดวาจะใช (คัน ตอ วัน)
จาก j

o จ ํานวนวนัใน 1 ป ที่ใหบริการ โดยสมมติวาใหบริการทุกวัน เทากับ 365 วัน ตอป



p คานํ ้ามันรถตอป ในแตละเสนทาง (บาท ตอ ป) คํ านวณจาก
คานํ ้ามันรถตอวัน ในแตละเสนทาง (บาทตอวัน) จาก n * 365 วันตอป

q จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 12 ม. ตอ 1 วัน(คน) คํ านวณจาก
จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 12 ม. ตอ 1 วันในชวง peak hour + จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 12
ม. ตอ 1 วัน ในชวง off  peak  hour

ในกรณีที่เปนชวง peak hour
จ ํานวนรถขนาดใหญ (12 ม.) ที่ตองใชในแตละเสนทาง (คัน) จาก j(1) * จ ํานวนรอบที่เปน
Peak hour จาก g(1) * จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 70 คนตอ
1 คนั ตอ 1 เที่ยว * 2 เที่ยวไป กลับ ตอ 1 รอบ

ในกรณีที่เปนชวง off peak hour
จ ํานวนรถขนาดใหญ (12 ม.) ที่ตองใชในแตละเสนทาง (คัน) จาก j(1) * จ ํานวนรอบที่เปน
Off peak hour จาก g(2) * จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 32
คนตอ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว * 2 เที่ยวไป-กลับ ตอ 1 รอบ

จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 10 ม. ตอ 1 วัน(คน) คํ านวณจาก
จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 10 ม. ตอ 1 วัน ในชวง peak hour + จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 10
ม. ตอ 1 วัน ในชวง off  peak  hour

ในกรณีที่เปนชวง peak hour
จ ํานวนรถขนาดกลาง (10 ม.) ทีต่องใชในแตละเสนทาง (คัน) จาก j(1) * จ ํานวนรอบที่เปน
Peak hour จาก g(1) * จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 42 คนตอ
1 คนั ตอ 1 เที่ยว * 2 เที่ยวไป กลับ ตอ 1 รอบ

ในกรณีที่เปนชวง off peak hour
จ ํานวนรถขนาดกลาง (10 ม.) ที่ตองใชในแตละเสนทาง (คัน) จาก j(1) * จ ํานวนรอบที่เปน
Off peak hour จาก g(2) * จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 20
คนตอ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว * 2 เที่ยวไป-กลับ ตอ 1 รอบ



s ยอดรวมจ ํานวนผูโดยสารในแตละเสนทางใน 1 วัน(คน) คํ านวณจาก
จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 12 ม. ตอ 1 วัน(คน)จาก q + จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 12 ม. ตอ 1
วนั(คน) จาก r

t อัตราเฉลี่ยของคาโดยสาร โดยสมมติวาถึงจะมีการเก็บคาโดยสารตามระยะทาง(Moving
rate) แตอัตราคาโดยสารเมื่อเฉลี่ยแลวนาจะอยูที่ 10 บาทตอเที่ยว ซ่ึงอางอิงมาจากการ
ค ํานวณหาคาเฉลี่ยอัตราคาโดยสารของรถประจํ าทางปรับอากาศ EURO II จาก ขสมก. ราย
ไดคาโดยสารของรถ EURO II ตอวนั 4,040,858 บาท โดยที่ตั๋วที่จํ าหนายตอวันตอคัน เทา
กบั 523 ใบและจํ านวนรถที่วิ่งใหบริการเทากับ 656 คันจะไดอัตราคาโดยสารเฉลี่ยตอวัน
ตอตั๋ว 1 ใบ เทากับ 11.79 บาท

u คาโดยสารในแตละเสนทางตอวัน (บาท) คํ านวณจาก
ยอดรวมจํ านวนผูโดยสารในแตละเสนทางใน 1 วัน (คน) จาก s * อัตราเฉลี่ยของคา
โดยสาร 10 บาทจาก t

v ระยะทาง (กม.) ตอ 1 วัน ตอ 1 คันที่วิ่ง คํ านวณจาก
ระยะทางแตละรอบในแตละเสนทาง (กม.) จาก a * จ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละวัน (รอบตอ
วนัจาก g * 2 เทีย่วไป-กลับตอ 1 รอบ

w รายไดตอ 1 คัน ตอ 1 ช่ัวโมง สํ าหรับรถ 12 ม. คํ านวณจาก
จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 12 ม. ตอ 1 วัน (คน) จาก q * อัตราคาโดยสาร 10 บาทตอเที่ยว
จาก t / (ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัวโมง) จาก e * จ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละวัน (รอบ
ตอวัน)จาก g) / จ ํานวนรถขนาดใหญ (12 ม.) ที่ตองใชในแตละเสนทาง (คัน) จาก j (1)

ในกรณีที่เปนชวง peak hour
จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 70 คนตอ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว * 2
เทีย่วไป กลับ ตอ 1 รอบ * อัตราเฉลี่ยของคาโดยสาร 10 บาทตอเที่ยว จาก t / ระยะเวลาตอ
รอบท่ีจะวิ่งได (ช่ังโมง) จาก e



ในกรณีที่เปนชวง off peak hour
จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 32 คนตอ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว * 2
เทีย่วไป กลับ ตอ 1 รอบ * อัตราเฉลี่ยของคาโดยสาร 10 บาทตอเที่ยว จาก t / ระยะเวลาตอ
รอบท่ีจะวิ่งได (ช่ังโมง) จาก e

x รายไดตอ 1 คัน ตอ 1 ช่ัวโมง สํ าหรับรถ 10 ม. คํ านวณจาก
จ ํานวนผูโดยสารของ รถ 10 ม. ตอ 1 วัน (คน) จาก r * อัตราคาโดยสาร 10 บาทตอเที่ยว
จาก t / (ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัวโมง) จาก e * จ ํานวนรอบที่วิ่งในแตละวัน (รอบ
ตอวัน) จาก g) / จ ํานวนรถขนาดใหญ (10 ม.) ที่ตองใชในแตละเสนทาง (คัน) จาก j(2)

ในกรณีที่เปนชวง peak hour
จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 42 คนตอ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว * 2
เทีย่วไป กลับ ตอ 1 รอบ * อัตราเฉลี่ยของคาโดยสาร 10 บาทตอเที่ยว จาก t / ระยะเวลาตอ
รอบท่ีจะวิ่งได (ช่ังโมง) จาก e

ในกรณีที่เปนชวง off peak hour
จ ํานวนผูโดยสารตอรถ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว โดยสมมติวาเปน 20 คนตอ 1 คัน ตอ 1 เที่ยว * 2
เทีย่วไป กลับ ตอ 1 รอบ * อัตราเฉลี่ยของคาโดยสาร 10 บาทตอเที่ยว จาก t / ระยะเวลาตอ
รอบท่ีจะวิ่งได (ช่ังโมง) จาก e

y รายไดคาโดยสาร ตอคัน ตอวัน สํ าหรับ รถ 12 ม. คํ านวณจาก
รายไดคาโดยสาร ตอคัน ตอวัน สํ าหรับ รถ 12 ม. ในชวง peak hour + รายไดคาโดยสาร
ตอคัน ตอวัน สํ าหรับ รถ 12 ม. ในชวง off peak hour

ในกรณีที่เปนชวง peak hour
รายไดตอ 1 คัน ตอ 1 ช่ัวโมง สํ าหรับรถ 12 ม. จาก w  * ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัว
โมง) จาก e * จ ํานวนรอบที่เปน Peak hour จาก g(1)

ในกรณีที่เปนชวง off peak hour
รายไดตอ 1 คัน ตอ 1 ช่ัวโมง สํ าหรับรถ 12 ม. จาก w  * ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัว
โมง) จาก e * จ ํานวนรอบที่เปน Peak hour จาก g(2)



z รายไดคาโดยสาร ตอคัน ตอวัน สํ าหรับ รถ 10 ม. คํ านวณจาก
รายไดคาโดยสาร ตอคัน ตอวัน สํ าหรับ รถ 10 ม. ในชวง peak hour + รายไดคาโดยสาร
ตอคัน ตอวัน สํ าหรับ รถ 10 ม. ในชวง off peak hour

ในกรณีที่เปนชวง peak hour
รายไดตอ 1 คัน ตอ 1 ช่ัวโมง สํ าหรับรถ 10 ม. จาก x  * ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัว
โมง) จาก e * จ ํานวนรอบที่เปน Peak hour จาก g(1)

ในกรณีที่เปนชวง off peak hour
รายไดตอ 1 คัน ตอ 1 ช่ัวโมง สํ าหรับรถ 10 ม. จาก x  * ระยะเวลาตอรอบที่จะวิ่งได (ช่ัว
โมง) จาก e * จ ํานวนรอบที่เปน Peak hour จาก g(2)

aa รายไดคาโดยสาร ตอวัน สํ าหรับ รถ 12 ม. คํ านวณจาก
รายไดคาโดยสาร ตอคัน สํ าหรับรถ 12 ม. จาก y  * จ ํานวนรถขนาดใหญ(12 ม.)ที่ตองใช
ในแตละเสนทาง (คัน) จาก j(1)

ab รายไดคาโดยสาร ตอวัน สํ าหรับ รถ 10 ม. คํ านวณจาก
รายไดคาโดยสาร ตอคัน สํ าหรับรถ 10 ม. จาก y  * จ ํานวนรถขนาดใหญ(10 ม.)ที่ตองใช
ในแตละเสนทาง (คัน) จาก j(1)



ภาคผนวก

ประมาณการงบดุล
ประมาณการงบกํ าไรขาดทุน

และ
ประมาณการงบกระแสเงินสด

สํ าหรับ
Better Case











ภาคผนวก

ประมาณการงบดุล
ประมาณการงบกํ าไรขาดทุน

และ
ประมาณการงบกระแสเงินสด

สํ าหรับ
Worse Case











ภาคผนวก

ประมาณการงบดุล
ประมาณการงบกํ าไรขาดทุน

และ
ประมาณการงบกระแสเงินสด

สํ าหรับ
Worst Case









แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง(feeder)
ที่ใหบริการรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

แบบสอบถาม
เร่ือง

ความตองการใชรถโดยสาร(feeder) ทีใ่หบริการรับสง
ไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยตามหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  ของโครงการบัณฑิตศึกษา  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร

คณะผูวิจัยมีความประสงคที่จะสอบถามขอมูลจาก  ผูที่คาดวาจะใชบริการรถขนสง(feeder)
ไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  เพื่อใชในการวางแผนธุรกิจสํ าหรับการเปดใหบริการรถขนสง(feeder)
ไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอสเพื่ออํ านวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกใหมใหแกผูใชบริการใน
กรุงเทพมหานครตอไป

เราจะจัดบริการรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  รับสงผูโดยสารมายังสถานีรถไฟฟาบีที
เอสตนทาง 4  สถานี (คือ สถานีหมอชิต  สถานีออนนุช  สถานีสยาม  สถานีสะพานสาธร)  เพื่อ
อํ านวยความสะดวกแกผูโดยสารที่อยูหางออกไป  โดยที่รถขนสงดังกลาวเปนรถปรับอากาศที่เนน
บริการทีส่ะดวกสบาย  รวดเร็ว  บริการรับสงถึงหนาหมูบานใหบริการตั้งแต 05.30-24.30 น.  โดย
ใชปายจอดรวมกับรถ  ขสมก.
จดุเดนของการใหบริการของเรา  คือ  วิ่งตามเสนทางรอบนอกเขามายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  โดย
หลีกเลี่ยงเสนทางการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง  และตัวรถมีสีสันที่สะดุดตา

ขอใหทานโปรดสละเวลาเพื่อกรอกแบบสอบถาม  ตามความคิดเห็นหรือความรูสึกที่แท
จริง  คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมายัง  ณ  โอกาสนี้



แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง(feeder)
ที่ใหบริการรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

กรุณากาเครื่องหมาย ✔ ลงบน   ❑   ในคํ าตอบที่ทานเลือก
1. สถานที่ทํ างาน/สถานศึกษาของทานมีรถไฟฟาบีทีเอสผานหรือไม

❑  ใช
❑  ไมใช

2. ทานมีความรูสึกหรือรายละเอียดเกี่ยวกับรถไฟฟาบีทีเอสเพียงใด
❑   นอยมาก ❑   นอย ❑   ปานกลาง
❑   มาก ❑   มากที่สุด

3. ทานรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับรถไฟฟาบีทีเอสจากสื่อใด
❑   หนังสือพิมพ ❑   ทีวี ❑   ประชาสัมพันธ ของบีทีเอส
❑   เพื่อน / ญาติ ❑   วทิยุ ❑   แผนพับ / โปสเตอร

4. ทานเดนิทางจากบาน ที่พัก  ไปยังสถานที่ทํ างาน / สถานศึกษาโดยวิธีใด
❑   เดิน ❑   รถโดยสารประจํ าทาง ❑   รถโดยสารประจํ าทาง

         ธรรมดา              ปรับอากาศ
❑   รถไมโครบัส  ❑   รถจักรยานยนต       ❑   รถแท็กซี่
❑   รถยนตสวนบุคคล             ❑   รถตู                     ❑   เรือ
❑  อ่ืนๆ

ระบุ…………….

5. ทานเดินทางจากสถานที่ทํ างาน/สถานศึกษา  กลับบาน  ที่พัก  โดยวิธีใด
❑   เดิน ❑   รถโดยสารประจํ าทาง ❑   รถโดยสารประจํ าทาง

         ธรรมดา              ปรับอากาศ
❑   รถไมโครบัส ❑   รถจักรยานยนต       ❑   รถแท็กซี่
❑   รถยนตสวนบุคคล            ❑   รถตู                     ❑   เรือ
❑  อ่ืนๆ

ระบุ…………….



แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง(feeder)
ที่ใหบริการรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

6.  คาใชจายในการเดินทาง ไป – กลับ ตอวัน   ………………

7.  ถาทานมิไดเดินทางโดยสารรถยนตสวนบุคคล  ทานตองตอรถกี่ตอ  ………………..

8. ระยะทางจากบาน  ที่พัก  ไปยังสถานที่ทํ างาน/สถานศึกษา
❑   นอยกวา 5 กม. ❑   6-10    กม. ❑   11-15  กม.
❑   16-20  กม. ❑   21-25  กม. ❑   26-30  กม.
❑  มากกวา  30  กม.

9.  ชวงระยะเวลาที่ทานเดินทางกลับจากสถานที่ทํ างาน/สถานศึกษา ไปยัง  บาน  ที่พัก
❑   กอน 05.00  น. ❑   05.01-06.00 น. ❑   06.01-7.00 น.
❑   07.01-08.00 น. ❑   08.01-09.00 น. ❑   09.01-11.00 น.
❑   11.01-13.00 น. ❑   13.01-15.00 น. ❑   15.01-16.00 น.
❑   16.01-17.00 น. ❑   17.01-18.00 น. ❑   18.01-19.00 น.
❑   19.01-20.00 น. ❑   20.01-21.00 น. ❑   21.01-22.00 น.
❑   22.01-24.00 น. ❑   หลังเที่ยงคืน ถึง 05.00 น.

10.  ชวงระยะเวลาที่ทานเดินทางกลับจากสถานที่ทํ างาน/สถานศึกษา  ไปยัง บาน ที่พัก
       ❑   กอน 05.00  น. ❑   05.01-06.00 น. ❑   06.01-7.00 น.

❑   07.01-08.00 น. ❑   08.01-09.00 น. ❑   09.01-11.00 น.
❑   11.01-13.00 น. ❑   13.01-15.00 น. ❑   15.01-16.00 น.
❑   16.01-17.00 น. ❑   17.01-18.00 น. ❑   18.01-19.00 น.
❑   19.01-20.00 น. ❑   20.01-21.00 น. ❑   21.01-22.00 น.
❑   22.01-24.00 น. ❑   หลังเที่ยงคืน ถึง 05.00 น.



แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง(feeder)
ที่ใหบริการรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

11. เมื่อรถไฟฟาบีทีเอสเปดใชบริการ  ทานจะใชบริการหรือไม
❑  จะทดลองใชแนนอน

- หากทานจะทดลองใชแนนอน  ทานตั้งใจจะใชบริการเปนประจํ าหรือไม
❑  ตัง้ใจจะใชเปนประจํ า
❑  ตัง้ใจจะใชเปนครั้งคราวหรือเมื่อจํ าเปนเทานั้น

❑  ยงัไมแน / ยังไมไดตัดสินใจ
❑  จะไมทดลองใช
เพราะ………………………………………………………………………………………….

12. ปจจบุนันี้ทานมีความพอใจกับบริการขนสงมวลชนที่ทานใชอยูประจํ าหรือไม
❑   พอใจ เพราะ……………………………………………….
❑   ไมพอใจ เพราะ……………………………………………….

13. ส่ิงที่ควรปรับปรุงคืออะไร
                ………………………………………………………………………

14. ถามีรถโดยสาประจํ าทางที่สามารถใหบริการรับสงทานมายังสถานีไฟฟาบีทีเอสโดยเฉพาะ  
ทานจะใชบริการหรือไม
❑  จะทดลองใชแนนอน

- หากทานจะทดลองใชแนนอน  ทานตั้งใจจะใชบริการเปนประจํ าหรือไม
❑  ตัง้ใจจะใชเปนประจํ า
❑  ตัง้ใจจะใชเปนครั้งคราวหรือเมื่อจํ าเปนเทานั้น

❑  ยงัไมแน / ยังไมไดตัดสินใจ
❑  จะไมทดลองใช
เพราะ………………………………………………………………………………………..



แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง(feeder)
ที่ใหบริการรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

15. ทานจะเลือกใชบริการรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ รับสงมายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  ใน
เสนทางใดดังนี้

                            เสนทาง              เสนทาง
❑                A ธัญบุรี-ดอนเมือง-หมอชิต
❑       B ปากเกร็ด-แยกหลักสี่-หมอชิต
❑       C บางบัวทอง-ถนนรัตนาธิเบศร-หมอชิต
❑        D สุวินทวงศ-ลาดพราว-หมอชิต
❑        E รามอินทรา-พหลโยธิน-หมอชิต
❑        F เยาวราช-พระราม 4-สนามกีฬา
❑        G สามพราน-ปนเกลา-สนามกีฬา
❑        H ลาดกระบัง-ถนนออนนุช-ออนนุช
❑        I วดักิง่แกว-บางนา-ออนนุช
❑        J ปูเจาสมิงพราย-สํ าโรง-ออนนุช
❑        K บางปู-สํ าโรง-ออนนุช
❑        L พทุธมณฑลสาย 5-วงเวียนใหญ-สะพานตากสิน
❑        M พระประแดง-สุขสวัสดิ์-สะพานตากสิน
❑        N บางคอแหลม-พระราม 3-สะพานตากสิน

16. อัตราคาโดยสารที่ทานคิดวาเหมาะสมและยินดีจะจายสํ าหรับรถโดยสารประจํ าทางที่ใหบริการ
รับสงทานมายังสถานีรถไฟฟาบีทีเอสควรเปนเทาใด
❑  ราคาเดียวตลอดสาย

❑  10  บาท
❑  15  บาท
❑  20  บาท

❑  ราคาตามระยะทางอัตราเดียวกับรถโดยสารประจํ าทางปรับอากาศ  ตั้งแต  8-18  บาท



แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง(feeder)
ที่ใหบริการรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

17. ทานคิดวาปจจัยเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจของทานในการใชบริการรถโดยสารประจํ าทาง
แบบใหมแทนการใชรถโดยสารประจํ าทางในปจจุบันไดมากนอยเพียงใด

นอยที่สุด
(1)

นอย
(2)

ปานกลาง
(3)

มาก
(4)

มากที่สุด
(5)

1 . ร ถ โ ด ย ส า ร มี สี สั น แ ล ะ
ลักษณะเฉพาะที่สามารถรูได
ทันทีเมื่อพบเห็น
2. จ ํานวนเสนทางที่ใหบริการ
3.ระยะเวลาในการรอคอยรถ
แตละคัน
4.  อัตราคาโดยสาร
5.  ความตรงตอเวลา
6. การไปถึง ณ สถานีรถไฟฟา
บทีีเอสอยางสะดวก
7.ลักษณะการใหบริการที่ดีขึ้น
8.มีเสนทางที่เอื้ออํ านวยใหถึง
สถานีรถไฟฟาไดเร็วกวารถ
โดยสารในปจจุบัน

18. เพศ
❑   ชาย ❑  หญิง

19. อายุ
❑   10-20  ป ❑   21-30 ป ❑   31-40 ป
❑   41-50 ป ❑   51  ปขึ้นไป

20. สถานภาพสมรส
❑   โสด ❑   สมรส ❑   มาย
❑  หยา ❑   แยกกันอยู



แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความตองการใชรถโดยสารประจํ าทาง(feeder)
ที่ใหบริการรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

21. การศึกษา
❑   ตํ ่ากวาประถมศึกษา ❑   ประถมศึกษา ❑   มธัยมศึกษาตอนตน
❑  มธัยมศึกษาตอน ❑   ปวส./อนุปริญญา ❑   ปริญญาตรี

ปลาย/ ปวช.
       ❑   ปริญญาโท  ❑   สูงกวาปริญญาโท

22. อาชีพ
❑   นกัเรียน/นักศึกษา ❑   แมบาน ❑   พนกังานบริษัทเอกชน
❑   ขาราชการ ❑   เจาของกิจการ ❑   วิชาชีพอิสระ
❑  อ่ืนๆ

ระบุ……………

23. รายไดของทานตอเดือน
❑   ไมเกิน 10,000  บาท ❑   10,001-20,000  บาท ❑   20,001-30,000  บาท
❑   30,001-40,000  บาท ❑   40,001-50,000  บาท ❑   50,001  บาทขึ้นไป

24. ยานที่พักอาศัย…………………………………………………………………
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