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21st Feb 2022
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กาหนดการ
การประชุมรับฟังความเห็นครั้งที่ 1
โครงการศึกษามาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า สาหรับระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom
เวลา

กิจกรรม

เวลา

กิจกรรม

9.00 – 9.15 น.

ลงทะเบียนและทดสอบระบบ

10.10 – 10.25 น.

9.15 – 9.25 น.

เปิดการประชุม
กล่าวต้อนรับ โดยผู้แทนจาก GIZ
กล่าวเปิดการประชุม โดยผู้แทนจาก สนข.

กิจกรรมกลุ่ม: บรรยายและระดมความเห็น ช่วงที่ 2
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ

10.25 – 10.50 น.

กิจกรรมกลุ่ม: บรรยายและระดมความเห็น ช่วงที่ 3
รูปแบบธุรกิจที่เป็นไปได้และกลไกทางการเงินสาหรับการขยายขนาดการลงทุนเพื่อส่งเสริมใช้
รถไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ

10.50 –11.00 น.

พัก 10 นาที

11.00 – 11.30 น.

สรุปผลการระดมความเห็นของแต่ละกลุ่ม

11.30 – 11.50 น.

ถาม - ตอบ

11.50 – 11.55 น.

ผู้แทนจาก สนข. ให้ความเห็นต่อผลการประชุม

11.55 – 12.00 น.

กล่าวปิดการประชุม โดยผู้แทนจาก สนข.

9.25 – 9.30 น.

ถ่ายรูปร่วมกัน

9.30 – 9.35 น.

นาเสนอกาหนดการประชุมและการกิจกรรมกลุ่มย่อยแบ่งตามประเภทของรถสาธารณะ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 รถบัสโดยสารสาธารณะ
กลุ่มที่ 2 รถตู้โดยสารสาธารณะ
กลุ่มที่ 3 รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ

9.35 – 10.10 น.

กิจกรรมกลุ่ม
บรรยายและระดมความเห็น ช่วงที่ 1
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ และระบบประจุไฟฟ้า

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ที่มาของโครงการศึกษามาตรการทางการเงินเพื่อส่ งเสริ มยานยนต์ไฟฟ้าสาหรับระบบขนส่ งมวลชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
• การปรับปรุงเทคโนโลยีรถโดยสารสาธารณะในเมืองเพื่อทดแทนรถโดยสาร
สาธารณะเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและที่มีสภาพชารุดทรุดโทรมตามอายุการใช้
งาน มีความจาเป็นต่อการลดมลภาวะทางอากาศและยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการ
• ถึงแม้ว่าเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจะมีศักยภาพสูงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่
การปรับเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องใช้เงินลงทุน
สูง และต้องการการวางแผน บริหาร จัดการด้านการเงิน ตลอดจนมีแผนการ
ดาเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสามารถสร้าง ความยั่งยืนในการให้บริการในระยะ
ยาวได้
• สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงได้ร่วมมือกับองค์กร
ความระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation:
GIZ) ดาเนินโครงการศึกษามาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
สาหรับระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดขอบเขตของ
ศึกษาไว้ที่ รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งเป็นระบบ
ขนส่งมวลชนที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงเป็นลาดับสาคัญที่สุด
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ที่มาและความสาคัญของโครงการ

ยกระดับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อระบบขนส่งสาธารณะ

TCMP: Thailand Clean Mobility Programme
✓ เสริมศักยภาพในด้านยานยนต์ไฟฟ้า
✓ เพิ่มการเข้าถึงการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
✓ ขยายการลงทุนในระบบขนส่งมวลชนโดยพลังงานสะอาด

รถบัสไฟฟ้า

รถตู้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Charging Station
เทคโนโลยี
การเงิน

ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 41 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

มาตรการที่มีอยู่ภายใต้
ภาคการขนส่ง

เป้าหมายตาม
แผน NDC
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
20% เมื่อเทียบกับกรณีปกติ
(BAU) ภายในปีค.ศ. 2030

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการลงทุน

หุ้นส่วน
เพิ่มความเข้มข้นของเป้าหมาย
ตามแผน NDC
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับกรณี
ปกติ (BAU) ภายในปีค.ศ. 2030
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การศึกษารูปแบบและกลไกการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสม
สาหรับการปรับปรุงเทคโนโลยีรถโดยสารสาธารณะ
รูปแบบธุรกิจและ
การลงทุนใหม่

ส่งเสริมการเปลี่ยนรถใหม่
Demand-driven measure

ผลที่ได้รับ
รถไฟฟ้า

•
•
•
•
•

ลดการปล่อยก๊าซ CO2
บรรเทาปัญหา PM2.5
เพิ่มจานวนผู้โดยสารสาธารณะ
ลดปัญหาการจราจรในเขตเมือง
ลดการใช้นาเข้าน้ามันดิบจาก
ต่างประเทศ
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รูปแบบทางการเงินและ
เครื่องมือลดความเสี่ยง
วัตถุประสงค์:
เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาขับเคลื่อน
แนวทางการเงินและรูปแบบธุรกิจสาหรับการขยาย
การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้
พลังงานไฟฟ้ากับรถโดยสารสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รูปแบบธุรกิจ
การพัฒนา
ความ
สามารถ

2. ความพร้อม
ทางเทคนิค
และธุรกิจ

รถโดยสารสาธารณะ:
การศึกษาความ
เป็นไปได้
Bus

Van

รถเมล์ในเมือง

รถตู้ประจาทาง
สาธารณะ

Motorcycle Taxi
วินมอเตอร์ไซด์

3. ความ
พร้อมทาง
การเงิน

นโยบาย
1. ความพร้อมด้าน
นโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบ
ข้อบังคับ
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กรอบแนวคิดการทางาน

E-Bus

Market Analysis

Market Size
& Status

Barriers

Investment
Mobilization

Public
Finance

Service
quality

E-Van

Sources
of fund

Total cost
of
Ownership

Private
Finance

Business
& Revenue
model
EMotorcycle

Technical &
Financial
Needs

Overcome barriers

Transport Mode

Investment in
public
transport
electrification

International
Supports

Financing and business model solutions for
upscaling public and private investment on public
transport electrification.

Financing
Blueprint

• วิเคราะห์ตลาด และการประเมินความต้องการ
ความต้องการในการเปลี่ยนรถใหม่ใน กทม.
(ตลาดรถเมล์ ตลาดรถตู้ และตลาดรถมอเตอร์ไซด์)
รูปแบบธุรกิจ และต้นทุนการดาเนินงาน
รวมถึงข้อจากัด ความต้องการด้านเทคนิค ความต้องการ
ทางการเงิน

• ทบทวนและวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งทุน
แหล่งทุนจากภาครัฐ แหล่งทุนจากภาคเอกชน แหล่งทุนจาก
ต่างประเทศ และกลไกตลาดจากคาร์บอนเครดิต รวมทุนทุน
หมุนเวียนต่างๆ

• เสนอรูปแบบทางการเงินและรูปแบบทางธุรกิจ
รูปแบบที่เป็นไปได้สาหรับการปลดล็อกการลงทุน
รวมถึงแนวคิดและการออกแบบพร้อมกับข้อกาหนดในการใช้
งานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
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แผนการดาเนินงานและการจัดประชุม
ประชุมคณะกรรมการ
ผลการศึกษาขั้นต้น
(พฤศจิกายน 2021)

D1
วางกรอบแนวคิด
การศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
Sep 2021

Nov 2021
Oct 2021

การประชุม Kick-off #1
(9 กันยายน 2021)

D3
ผลการประเมินความต้องการ
ทางการเงินและทางเทคนิค
สาหรับการดาเนินงานยาน
ยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้าง
พื้นฐานการชาร์จ

Consultation Workshop
รูปแบบการเงินและรูปแบบธุรกิจ
สาหรับภาคราชการและภาคการเงิน

Jan 2022
Dec 2021

(มีนาคม 2022)

Mar 2022
Feb 2022

D2
ทบทวนและประเมินสภาพที่เป็นอยู่
ของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ
(รวมถึงนโยบาย แผนงาน มาตรการที่
ดาเนินการ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
แผน/แบบจาลองทางการเงินที่มีอยู่)

ประชุมคณะกรรมการ
สรุปผล
(เมษายน 2022)

Consultation Workshop
รูปแบบการเงินและรูปแบบธุรกิจ
สาหรับภาคเอกขน
(กุมภาพันธ์ 2022)

May 2022
Apr 2022

D4&D5
รายงานขั้นสุดท้าย/การนาเสนอ
PPTการนาเสนอวิดีโอ/
อนิเมชั่นให้ความรู้
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วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Consultation Workshop ในวันนี้
เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์ต้นทุนในการเดินรถโดยสารสาธารณะ (Total Cost of
Ownership) และรับฟังข้อเสนอแนะในด้านสมมติฐานต่างๆ
เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านความท้าทาย รวมถึงความต้องการด้านเทคนิคและ
ด้านการเงิน (technical and financial needs) ในการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะให้เป็น
ยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการจัดทารูปแบบทางธุรกิจ (business model) และ
การจัดหาแหล่งทุน (financing model) ที่มีความเป็นไปได้และเป็นที่สนใจของภาคเอกชน
เพื่อค้นหาหน่วยงานพันธมิตรที่สนใจ (strategic partner) ที่จะเข้ามาร่วมต่อยอดดาเนินโครงการ
ในขั้นต่อไป
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การแบ่งกลุ่มย่อย 3 ห้อง
ผู้ผลิตหรื อ
ผู้จาหน่ ายรถ

ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับ
ให้ บริการเดินรถ

รถบัส

รถตู้

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

1. บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป
จากัด

1.
2.
3.
4.
5.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จากัด
บริษัท สมาร์ทบัส จากัด
บริษัท ไทย สมายล์ บัส จากัด

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. สมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพฯ
ปริมณฑล

บริษัท พลังงาน มหานคร จากัด
บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด

1.
2.
3.
4.

1.
2.
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับประกอบ 3.
กิจการสถานีอดั ประจุไฟฟ้ า 4.
5.

บริษัท พลังงาน มหานคร จากัด
บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด
(มหาชน)
5. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด

รถมอเตอร์ไซค์
1. บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จากัด
2. บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จากัด
3. บริษทั เอ.พี. ฮอนด้า จากัด

1. บริษัท สวอพ แอนด์ โก จากัด
2. บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)
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