สารบัญ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขสมก.
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์
คณะกรรมการบริหาร ขสมก. ปี 2552
คณะผู้บริหาร ขสมก. ปี 2552
โครงสร้าง ขสมก. ปี 2552
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บทบาทคณะกรรมการบริหารกิจการ
นโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริหารกิจการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2552 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อัตราก�ำลังพนักงาน องค์การขนส่งมาลชนกรุงเทพ
ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2552
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2552
ความส�ำเร็จของภาระกิจหลักของหน่วยงาน
การวัดผลด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ปัญหา / อุปสรรค
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
ภาวะแวดล้อมที่ีมีผลกระทบต่อกิจการขององค์กร
นโยบาย แผนงาน และโครงการส�ำคัญในอนาคต (ปี 2553)
ผลการด�ำเนินงานด้านเดินรถ ปีงบฯ 2552
ข้อมูลด้านการเดินรถ
งบการเงิน
หมายเหตุงบการเงิน
บทวิเคราะห์ทางการเงิน
จรรยาบรรณพนักงาน ขสมก.
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขสมก.
วิสัยทัศน์
เป็นระบบขนส่งหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งมวลชนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ 
และระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
มีการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลการให้บริการ
ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมด้วยระบบสารสนเทศ
Vision
To be the main transportation system that connects mass transit
including land, marine, air and rail system in Bangkok
and vicinities as well as to administer
and control service standard by using Information
and Communication Technology.
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งเทพ
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BMTA’s Vision and Mission

พันธกิจ
ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
และประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับ
การประกอบการขนส่งบุคคล
Mission
We provide mass transportation service in Bangkok
and vicinities area
and support any service related to
mass transportation business

Bangkok
BangkokMass
MassTransit
TransitAuthority
AuthorityAnnual
AnnualReport
Report2009
2009
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วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์

วัตถุป ระสงค์หลัก

1.    ปรับปรุงและพัฒนาการเดินรถ โดยปรับปรุงเส้นทาง
การเดินรถเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนารูปแบบการ
บริการใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ
2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท�ำงาน
3. ปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้าน
การเงินเพื่อบริหารจัดการระบบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและการปรับปรุง
ระบบบั ญ ชี เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างองค์กร  
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Objectives

1. To improve and develop transportation by
adjusting routes to maximize efficiency, as well as
providing new services to be compatible with other mass
transit systems
2. To restructure corporate structure and develop
human resource to enhance working flexibility
3. To improve and develop financial management
so as to maintain cash flow administration efficiency,
to improve assets and liabilities management, as well as
to improve accounting system to facilitate new corporate
structure

Objective and Strategy
ยุทธศาสตร์

กลยุ ท ธ์ ต ามแผนวิ ส าหกิ จ 2550-2554 ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  มีการก�ำหนดกลยุทธ์หลักทีส่ ำ� คัญ 4 ด้าน  
ดังนี้
1. การปรับปรุงและพัฒนาการเดินรถ โดยการปรับปรุง
เส้นทางการเดินรถเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และพัฒนารูป
แบบการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชน
อื่น ๆ เช่น   ใช้ระบบตั๋วร่วมกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ใช้
เครื่องจัดเก็บค่าโดยสาร   และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าช่วยในการบริหารจัดการเดินรถ เป็นต้น
2. การลดต้ น ทุ น เดิ น รถ เพิ่ ม รายได้ จ ากสิ น ทรั พ ย์
ที่มีอยู่ และยกระดับการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งองค์ ก รและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพือ่ พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
เป็นหน่วยธุรกิจ โดยภายหลังจากการแปรรูปแล้วจะแยกหน้าที่
การเดินรถ (Bus Operator) และการก�ำกับดูแล (Regulator)
ออกจากกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท� ำงาน รวมทั้ง
การลดค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยปรับลดพนักงานในโครงการ
เกษียณอายุก่อนก�ำหนด
4. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบบริหาร
เงินสดให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบริหารสิน ทรัพย์
และหนี้สิน และการปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรรูปแบบใหม่ รวมทั้งการน�ำ
ระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า (EVM : Economic Value
Management) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร

Strategy

The strategies of State Enterprise plan 2007-2011
in correspond to service improvement and administration
plan of Bangkok Mass Transit Authority focus on 4 aspects
as follows;
1. Transportation improvement and development
by adjusting routes to maximize efficiency, as well as
providing new services to be compatible with other
mass transit systems such as joint tickets, fare collection
machines and apply Information and Communication
Technology to support transit management
2. Transportation cost cutting, increasing revenue
from existing assets and improving efficiency of bus
service
3. Restructuring corporate structure and human
resource management to adjust corporate structure to
business unit. Based on new structure, the responsibilities
of Bus Operator and Regulator will be separated to
facilitate working flexibility. Corporate cost controlling
can be achieved by downsizing resource through early
retire program
4. Improvement and development of cash flow
administration to maximize efficiency, improvement
of assets and liabilities management, improvement of
accounting system to facilitate new corporate structure
and corporate administration system for Economic Value
Management : EVM)
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คณะกรรมการบริหาร ขสมก. ปี 2552
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BMTA’s Board of Director 2009

นายปยะพันธ์ จัมปาสุต
ประธานกรรมการ
■

อายุ 61 ปี

พล.อ. รังสาทย์ แช่มเชื้อ
กรรมการ
■

อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

■

■

■

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการท�างาน
■
■

ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ข้าราชการบ�านาญ

General Rangsart Chamchua

Chairperson
■ 61 Years old

Education Qualification
■

■

ปจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

Mr. Piyapan Champasut

■

ประวัติการท�างาน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

ปจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
■

■

โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 21
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 62

LL.M, Chulalongkorn Universty
M.A. (Public Administration), NIDA

■

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกลาโหม

Director
■ Age 60 Years old

Education Qualification
■
■

Chulachomklao Royal Military Academy, Course 21
Command and General Staff College, Course 62

Work Experience
■

Executive Advisor, Office of the Supreme Commader

Working Experience

Current Position

■

■

■

Director, Department of Land Transport
Duputy Permanent Secretary for Ministry of Transport

Director General, Office of the Defense Budget

Current Position
■

Retired officer

Bangkok Mass Transit Authority Annual Report 2009
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คณะกรรมการบริหาร ขสมก. ปี 2552

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ
กรรมการ
■

อายุ 59 ปี

พล.ต.ท. อัศวิน ขวัญเมือง
กรรมการ
■

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

■

■

■

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 30

ประวัติการท�างาน
■

ผู้บัญชาการต�ารวจภูธร ภาค 2
ผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ารวจนครบาล

ประวัติการท�างาน

■

■

ปจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

■

ผู้อ�านวยการส�านักจัดระบบการขนส่งทางบก
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

■

ปจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
■

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

Mr. Chairat Saguansue
Director
■ Age 59 Years old

Education Qualification
■
■

Bachelor of Law, Ramkamhang University
M.A. (Public Administration), NIDA

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

Pol.Lt.Gen. Asawin Kwanmuang
Director
■ Age 58 Years old

Education Qualification
■

Royal Police Cadet Academy, Course 30

Work Experience
■

Commander of Provincial Police Region 2
Commander of Metropolitan Police Bureau

Work Experience

■

■

Current Position

■

Director of Land Transport Management Bureau
Deputy Director General, Department of Land Transport

Current Position
■

8

อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

Director General, Department of Land Transport

รายงานประจ�าปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

■

Deputy Commander in Chief, Royal Thai Police

BMTA’s Board of Director 2009

พล.ต.ต. จักรทิพย์ ชัยจินดา
กรรมการ
■

อายุ 50 ปี

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ
■

อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

■

■

■

ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 36
ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ สหรัฐอเมริกา

■

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

ประวัติการท�างาน

■

■

■

ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ
ผู้บังคับการกองบังคับการต�ารวจปฏิบัติการพิเศษ

ปจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
■

นักวิชาการ คลัง 9

ปจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
■

รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

Pol.Maj.Gen. Chakthip Chaijinda

Miss Sutthirat Rattanachot

Education Qualification

Education Qualification

Director
■ Age 50 Years old
■
■

Royal Police Cadet Academy, Course 36
M.A. (Public Administration), USA

Director
■ Age 50 Years old
■
■

Bachelor of Business Administation Ramkamhang University
M.Acc, Chulalongkorn Universty

Work Experience

Work Experience

■

■

■

Commander, Immigration Bureau
Commander, Special Operation Police Division

Current Position
■

Deputy Commander in Chief, Metropolitan Police Bureau

Fiscal Technical Officer Level 9

Current Position
■

Deputy Director General,
The Comptroller General Department

Bangkok Mass Transit Authority Annual Report 2009
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คณะกรรมการบริหาร ขสมก. ปี 2552

นายโอภาส เพชรมุณี
กรรมการ
■

อายุ 52 ปี

กรรมการ
■

อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

■

■

■

ปริญญาตรี จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการท�างาน
■

■

รองผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไอ เอส เอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด
ประธานกรรมการบริษัท
ชลสินมาริไทม์เซอร์วิส จ�ากัด

Mr. Opart Petchmunee
Director
■ Age 52 Years old

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
■

ที่ปรึกษาบริษัทส�านักกฎหมาย
ธนา เบญจาธิกุล จ�ากัด

Miss Sutthirat Rattanachot
Director
■ Age 50 Years old

Education Qualification
■

Bachelor of Law, Ramkamhang University

Education Qualification

Current Position

■

■

■

Bachelor Degree, Merchant Marine Training Center
M.A. Sukhothaithammathirat University

Current Position
■
■

10

นางปาณิสรา ดวงสอดศรี

Deputy Manager, ISS Thoresen Agencies Co.,Ltd.
Chairman, Chonsin Maritime Service Co.,Ltd.

รายงานประจ�าปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Adviser, Thana Benjathikul Law Office

BMTA’s Management Team 2009

นายโอภาส เพชรมุณี

นางปราณี ศุกระศร

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

■

■

กรรมการบริหารกิจการองค์การ
รักษาการผูอํานวยการ
19 มิ.ย. 52-16 ก.ย. 52

ผูอํานวยการ
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
■

9 ธ.ค. 52-ปัจจุบัน

Mr. Opart Petchmunee

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รักษาการผูอํานวยการ
17 กย. 52-8 ธ.ค. 52

Mrs. Pranee Sugrasorn
Deputy Director
Positioning Date
■

17 Sep. 09-8 Dec. 09

Deputy Director
Positioning Date
■

19 Jun. 09-16 Sep. 09

Director
Positioning Date
■

9 Dec. 09-Present
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คณะผู้บริหาร ขสมก. ปี 2552

นายธวัชชัย ทัศนแทน

ว่าที่ พันตรี ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค

Mr. Tawatchai Tasanatan

Acting Maj. Chatkaew Potongnak

รองผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถองค์การ
Deputy Director
(Bus Operation)

12

รายงานประจ�าปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รองผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Deputy Director
(Private Joint Bus Operation)

BMTA’s Management Team 2009

นายสมศักดิ์ บุญช่วย

นายวิรัตน์ โชคคติวัฒน์

Mr. SomSak Boonchuay

Mr. Narade Boompiam

ผูช่วยผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

Assistant Director
(Administration)

ผูช่วยผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถองค์การ 1
Assistant Director
of Bus Operation 1
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คณะผู้บริหาร ขสมก. ปี 2552

นายนเรศ บุญเปียม

นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง

Mr. Narade Boonpiam

Mrs. Chittra Srirungruang

ผูช่วยผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถองค์การ 2
Assistant Director
of Bus Operation 2
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ผูช่วยผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Assistant Director
(Private Joint Bus Operation)

BMTA’s Management Team 2009

นางสาวยุพิน เมฆหิรัญศิริ

นายชาญชัย ช้างสิงห์

นายพีระพงษ์ โค้วสุวรรณ

Ms. Yupin Mekhirunsiri

Mr. Chanchai Changsingha

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง

หัวหนาสํานักผูอํานวยการ
Chief of Director
General Office

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
Director of Audit Department

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
■

4 ก.ย. 52-30 ก.ย. 52

ผูอํานวยการศูนย์พัฒนาบุคลากร
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
■

17 ส.ค. 50-3 ก.ย. 52

Mr. Peerapong Kowsuwon
Director of Private Joint
Bus Operation
Positioning Date
■

4 Sep. 09-30 Sep. 09

Director of Personnel
Development Center
Positioning Date
■

17 Aug. 07-3 Sep. 09
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คณะผู้บริหาร ขสมก. ปี 2552

นางสาวพจนีย์ จิตตั้งวัฒนา

นายยุกต์ จารุภูมิ

นายวิศิษฎ์ วงศาโรจน์

Ms. Pojanee Chittangwatana

Mr. Yuk Charupum

Mr. Wisit Wongsaroj

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน

Director of Account
and Finance Department
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หัวหนาสํานักนโยบายและแผน

Chief of Policy and
Planning Office

ผูอํานวยการ
ฝายการเจาหนาที่

Director of Department
of Authorities

BMTA’s Management Team 2009

นายมนต์เทพ วีรเหมฤทธีวงค์

นายอนุวัฒน์ รามศิริ

นายนิพนธ์ เทียวพานิช

Mr. Monthep Verahemritivong

Mr. Anuwat Ramsiri

Mr. Nipon Theopanich

ผูอํานวยการฝายกฎหมาย

Director of Law Department

ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 1

Director of Bus Operation
Zone 1

ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 2

Director of Bus Operation
Zone 2
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คณะผู้บริหาร ขสมก. ปี 2552

นายสถิตย์ วิสาขศาสตร์

นายสมบูรณ์ เจนวารินทร์

นายประกาศ วงษ์เจริญ

Mr. Stit Visakasat

Mr. Somboon Jenwarin

Mr. Prakart Vongchareon

ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 3

Director of Bus Operation
Zone 3
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ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 4

Director of Bus Operation
Zone 4

ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 5

Director of Bus Operation
Zone 5

BMTA’s Management Team 2009

นายธีระพงษ์ เกษกานดา

นายสุริยะ สาเอี่ยม

นายสมชาย พงศ์สรฤทธิ์

Mr. Terapong Keskanda

Mr. Suriya Saiem

Mr. Somchai Pongsorrarith

ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 6

Director of Bus Operation
Zone 6

ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 7

Director of Bus Operation
Zone 7

ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 8

Director of Bus Operation
Zone 8
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Good Governance

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
ที่ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค�านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน องค์การจึงได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่อการบริหารกิจการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย 7 ประการ
ประกอบด้วย
1. เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ขององค์การ
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. มีการปรับปรุงภารกิจขององค์การให้ทนั ต่อเหตุการณ์
6. ประชาชนได้รบั ความสะดวกและได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ
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รายงานประจ�าปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) is
conscious of the important of complying with the
reforms of the government system which requires effective
implementation of the principles of good governance,
with special consideration made to the responsibilities
of the operators, public participation, disclosure of
information, follow up and audit process, as well as the
evaluation of performance. BMTA, therefore, complies
with the Royal Decree related to the 2003 criteria of good
governance to manage its business so that the following
objectives are achieved :
1. Maximum benefit to the public
2. Accomplishment of BMTA’s mission
3. Efficiency and worthiness in line with BMTA’s
mission
4. Reduction of work Procedures
5. Improvement and update of BMTA’s mission
in line with the latest developments
6. Convenience and needs of the public are fulfilled
7. Evaluation of performance is conducted on
a regular basis

บทบาทคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
Roles of BMTA’s Affairs Management Board

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน และให้
ผู ้ อ� า นวยการเป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการโดยต� า แหน่ ง
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อรัฐวิสาหกิจ
ตามที่ ก� า หนดไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค์ ก ารขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยประธานกรรมการให้ความ
มั่นใจว่า กรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยรวม
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เป็นอิสระ
และควบคุ ม ก� า กั บ ดู แ ลการด� า เนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และความโปร่งใสในทุกระดับ ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน

The Board of the Affair Management of Bangkok
Mass Transit Authority has been appointed by the cabinet,
selected from the qualified persons from both goverment and private sectors, consists of the President and
other Board Members not less than five persons but not
exceeding nine persons. The BMTA’s Directors is acting
as the Board Secretary by its capacity. The Board is acting
its duty in accordance with the responsibility for the state
enterprise as provided in the 1976 Bangkok Mass Transit
Authority Establishment Royal Decree. The President gives
the assurance that all Board Members must participate in
the overall responsibilities on the independence, control
and supervision of the organization for the effectivness,
efficiency and transparency at all levers, including the
equal responsibilities on behalf of the Board.
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นโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก.
BMTA’s Board of Affairs Management Remuneration
คณะกรรมการบริหารกจิ การองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ได้ก�ำหนดการประชุมตามปกติเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการ
ประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ก�ำหนดขึ้นโดย
กระทรวงการคลังดว้ ยความเห็นชอบของคณะรฐั มนตรี เมือ่ วนั ท ี่
18 พฤษภาคม 2547 ได้ก �ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม
ในอัตราคนละ 8,000 บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับเพิ่ม
ร้อยละ 25 เป็นเงิน 10,000 บาท และรองประธานคนที่ 1, 2
จะได้รับเพิ่มอีกคนละ 12.5% เป็นเงิน 9,000 บาท
ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2552 นี้  คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การได้ม ีการประชุม รวม 24 ครั้ง จ่ายเบี้ยประชุม
เป็นเงิน 1,353,000 บาท

The BMTA’s Board of the Affairs Management has
had the regular meeting organized on monthly basis
and special meetings have been called when necessary.
The Board of Affairs Management Remuneration shall
be paid as the meeting allowances determined by the
Ministry of Finance under the cabinet approval. On May
18, 2004, the standard has been set for the payment
of allowances in the meeting only at the payment rate
of 8,000 baht per person. The Board President shall be
entitled to the additional amount of 25% for the total
10, 000 baht, while the 1st and 2nd vice president shall be
entitled to the additional amount of 12.5% for the total
of 9,000 baht.
For the 2009, the meetings have been convened
by the Board for the total of 24 times and the meeting
allowances were paid with the total of 1,353,000 baht.

คณะกรรมการที่ได้ร ับการแต่งต ั้งมีการประชุมรวม24ครั้ง
The meeting had been convened for the total 24 times

ล�ำดับที่
No.
1 
		
2 
		
3 
		
4 
		
 5 
		
6
		
7
		
8 
		
9 
		
24

ผู้เข้าประชุม 
Participants
นายปิยะพันธ์  จัมปาสุต 
Mr. Piyapan Champasud
พล.อ . รังสาทย์  แช่มเชื้อ 
General Rangsart Chamchuea
นายชัยรัตน์  สงวนชื่อ 
Mr. Chairat Sanguan-sue
พล.ต.ท. อัศวิน  ขวัญเมือง 
Pol. Lt. Gen. Assavin Kwanmuang
พล.ต.ต. จักรทิพย์  ชัยจินดา 
Pol. Maj. Gen. Chakthip Chaijinda
นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ 
Ms. Suthirat Rattanachote
นายโอภาส  เพชรมุณี 
Mr. Opas Petmunee
นางปาณิสรา  ดวงสอดศรี 
Mrs. Panissara Duangsodsri
นายพิเณศวร์  พัวพัฒนกุล 
Mr. Pinate Puapatankul

รายงานประจ�ำปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ต�ำแหน่ง 
Position

จ�ำนวนครั้ง
Total (time)

ประธานกรรมการ 
Chairperson
รองปstระธานกรรมการ คนที่ 1   
1 Deputy Chairperson
รองปndระธานกรรมการ คนที่ 2   
2 Deputy Chairperson
กรรมการ 
Director
กรรมการ 
Director
กรรมการ 
Director
กรรมการ 
Director
กรรมการ 
Director
กรรมการและเลขานุการ 
Director and Secretary
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19
22
4
15
15
23
21
15
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ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจประจ�ำปี2552
สรุปส าระส�ำคัญได้ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจได้รับการแต่งตั้ง
ตามค�ำสั่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้มีระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบภายในทีด่ ี ให้การปฏิบตั ิ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
เสริมสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชือ่ ถือแก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์การว่า การด�ำเนินการตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ
ได้มกี ารตรวจสอบและก�ำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุตธิ รรม
โปร่งใส เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
และติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยเป็ น
รายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ 2552 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นจ�ำนวนเงิน 360,000.- บาท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ReportoftheStateEnterpriseAudit
Committeefortheyearof2009
assummarizedbyfollowing

The State Enterprise Audit Committee has been
established by the order of the Board of Directors of
BMTA with the objective of supporting the state enterprises in effective supervision, as well as strengthen the
internal risk management and audit system in order for
the operation to proceed in an effective, efficient, and
economical fashion, enhancing the trust and confidence
in all departments related to BMTA, and to operate in
compliance with the various plans and projects after
having been carefully supervised and audited; with
fairness, transparency, and increasing the credibility of
the financial reports, and ensuring compliance with the
law and related regulations. As for the remuneration
received by the Audit Committee this wiil be made on
a monthly basis as meeting allowances to the State
Enterprise Board of Directors in line with the criteria of
the Ministry of Finance.
In 2009, total remuneration made to the State
Enterprise Audit Committee was THB 360,000. The Audit
Committee comprised the following individuals:

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างวันที่1ต ุลาคม2551-30กันยายน2552มีการประชุม5ครั้ง
The Audit Committee members were appointed from October 1, 2008-September 30, 2009,
which 5 meetings were held.

ล�ำดับที่ 
No.
1
		
2 
		
 3 
		
4 
		
5 
		

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
Participants
นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ
Ms. Suthirat Ratanachote
นางปาณิสรา  ดวงสอดศรี 
Mrs. Panisara Duangsodsri
นายโอภาส  เพชรมุนี 
Mr. Opas Permunee
พล.ต.ต.จ ักรทิพย์  ชัยจินดา 
Pol. Maj. Gen. Chakthip Chaijinda
นายชาญชัย  ช้างสิงห์
Mr. Chanchai Changsing

ต�ำแหน่ง
Position

จ�ำนวนครั้ง
Total (time)

ร ะยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
Period of the Position

ประธานกรรมการ 
Chairman
กรรมการ 
Director
กรรมการ 
Director
กรรมการ
Director
เลขานุการ
Secretary

5  
5
5  
5
2  
2
-  
5  

5

1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52
Oct 1, 08 - Sep 30, 09
1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52
Oct 1, 08 - Sep 30, 09
1 ต.ค. 51 - 10 ส.ค. 52 
Oct 1, 08 - Aug 10, 09
11 ส.ค. 52 - 30 ก.ย. 52
Aug 11, 09 - Sep 30, 09
1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52
Oct 1, 08 - Sep 30, 09
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ด้านนโยบาย

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายการปฏิบตั งิ าน โดย
ยึดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
มีการก�ำกับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม และมีการบริหารความเสีย่ งขององค์การโดยสอบทาน
ผลการด�ำเนินงานว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
ประหยัด
3. สนับสนุน ส่งเสริม และก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ
4. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การ
องค์การมอบหมายตามกรอบการด�ำเนินงาน
ในเรื่องการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี
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P olicy
	1. The C ommittee had a p erforming p olicy to
complyw iththew orkingguidanceoftheC ommitteeof
State Enterprise Policy Office (SEPO), Ministry of Finance. 
	2. The C ommittee supported a nd encouraged
the BMTA to have an effective supervision in the 
internalcontrolandriskm anagement;hadtransparency 
byreviewingw hethertheperformancehasefficiency, 
effectivenessandtimesaving.
	3. The C ommittee supported, encouraged and 
supervised the BMTA internal audit in order to have an 
efficiency, effectiveness and value added to the BMTA
4. The Committee performed as assigned from the 
BMTA Board of Director compliance with the framework 
ofgoodgovernance.

ด้านการด�ำเนินงาน

 1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อช�ำระหนี้
ที่ถึงก�ำหนดจ่ายในปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งสิ้นประมาณ
7,452.709 ล้านบาท โดยเป็นการไถ่ถอนพันธบัตรและช�ำระคืน
ต้นเงินกู้จ�ำนวนเงิน 5,287.880 ล้านบาท และช�ำระค่าดอกเบี้ย
ในปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวนเงิน 2,164.829 ล้านบาท
2. การสอบทานรายงานผลการด�ำเนินงาน หนี้สินตาม
งบดุล สรุปผลวิเคราะห์การด�ำเนินงานและประมาณการเงินสด
รับ - จ่ายประจ�ำเดือนขององค์การ และการสอบทานรายงาน
งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ 2551 และประจ�ำปีงบประมาณ
2552 (ไตรมาสที่ 1/2552 - ไตรมาสที่ 3/2552) พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในเรื่อง
		 l การบริหารจัดการด้านการเงิน โดยให้องค์การ
ไปเจรจาท�ำข้อตกลงกับธนาคาร เพื่อขอเปิดบัญชีเงินเบิกเกิน
บัญชี (Over Draft) เพือ่ ป้องกันกรณีทอี่ งค์การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินในภาวะฉุกเฉิน
		 l การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานขององค์การให้
วิเคราะห์แยกรายเขต และเฉลี่ยต่อคันต่อวัน เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด�ำเนินงานได้อย่างชัดเจน
3. การพิ จ ารณาแบบประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจ (ทริส) ประจ�ำปี 2551 ในเรือ่ งการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

O perations

1. Approval of loan to pay the debt of 7,452.709
million Baht, due on fiscal year 2010. The amount is
separated into straight bond and principle payment,
5,287.880 million Baht, and interest payment in fiscal
year 2010, 2,164.829 million Baht
2. Proofread of performance report, liabilities of
balance sheet, performance analysis, monthly corporate
cash inflow-outflow planning, and proofread of annual
financial statement, fiscal year 2008 and 2009 (Quarter
1/2009 - 3/2009), with recommendation in terms of;
		 l Financial management : Corporate makes
agreement with the banks for overdraft to prevent
financial illiquidity in urgent situation
		 l Corporate performance analysis : Corporate
analysis performance by region and monitor each bus
per day to compare efficiency and effectiveness
3. Performance Evaluation of State Enterprise Fiscal
Year 2008 (TRIS) in terms of internal audit and control
in compliance with Performance Evaluation of State
Enterprise Standard
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 4. กรณีเงินชดเชยค่าเสียหายรถ MAN จ�ำนวน 50 ล้าน
บาท ที่บริษัท ปตท. ฯ จะมอบให้กับองค์การ เพื่อน�ำไปใช้เป็น
ค่าเช่ารถโดยสารใหม่ ให้องค์การไปประสานงานกับ บริษั ท
ปตท.ฯ เพื่อขอรับเงินจ�ำนวนดังกล่าวต่อไป
5. เรือ่ งรถยนต์โดยสารทีน่ ำ� ไปเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ใช้นำ�้ มัน
ดีเซลเป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�ำนวน 21 คัน ให้องค์การ
ประเมินผลของโครงการโดยสรุปข้อดี - ข้อเสีย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการด�ำเนินการปรับเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ใช้นำ�้ มันดีเซล
เป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV)
6. การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องหลักเกณฑ์
ในการค�ำนวณอัตราค่าเช่ารถยนต์โดยสารขององค์การ โดยให้
องค์การไปทบทวนการค�ำนวณต้นทุนค่าเช่า การก�ำหนดระยะ
ทางและช่วงเวลาที่ให้เช่ารถ และการให้สว่ นลดค่าเช่ารถ เพือ่ ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบนั สะดวกในการควบคุมและ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งให้พิจารณาก�ำหนดแนวทางในการบันทึก
บั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น เพื่ อใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใน
การวิเคราะห์และประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์การได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
7. การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องผู้ประกอบ
การรถโดยสารเอกชนร่วมบริการผิดนัดช�ำระหนี้ โดยกรณีที่
ผูป้ ระกอบการท�ำหนังสือรับสภาพหนีก้ บั องค์การแล้ว ควรจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้ และกรณีที่
ผู้ประกอบการจะขอเจรจาผ่อนผันการช�ำระหนี้กับองค์การนั้น
องค์การควรก�ำหนดเงื่อนไขในการช�ำระหนี้ที่เป็น ประโยชน์
ต่อองค์การให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการเจรจา
8. เรื่องการซ่อมบ�ำรุงรักษารถยนต์โดยสารองค์การของ
บริษั ท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จ�ำกัด ที่มีรถจอดเสียเป็น
จ�ำนวนมาก ได้เสนอให้องค์การส�ำรวจรถจอดซ่อมโดยจัดท�ำราย
ละเอียดระบุจ�ำนวนรถที่จอดรอการซ่อม แยกระยะเวลาในการ
จอดซ่อมเป็นแต่ละปี เพื่อหาแนวทางแก้ไขและส�ำหรับกรณีที่
รถยนต์โดยสารทีเ่ ข้าซ่อมนอกเหนือจากแผนและจอดค้างซ่อมมี
จ�ำนวนมาก ท�ำให้องค์การเสียโอกาสในการหารายได้ ซึง่ ปัญหา
เกิดจากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้น ได้ให้ข้อเสนอ
แนะในประเด็นที่ส�ำคัญ คือ
1) กรณีที่สัญญาเหมาซ่อมจะครบก�ำหนดสัญญา
องค์การจะต้องพิจารณาว่าจะซ่อมเองหรือว่าจ้างบริษั ทเหมา
ซ่อม กรณีที่มีความจ�ำเป็นจะต้องว่าจ้างบริษั ทธนบุรีประกอบ
รถยนต์ จ�ำกัด หรือบริษัทใหม่ องค์การจะต้องก�ำหนดเงื่อนไข
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4. Corporate cooperates with PTT Company to
claim 50 million Baht of MAN bus damages for support
rental fee of new buses
5. Corporate evaluate pros and cons of project that
requires 21 buses to change from diesel to NGV so as to
support performance analysis
6. Corporate recommends about rental fee rate
calculation standard by reviewing rental cost calculation,
routing plan and rent duration, and rent discount in
correspond to current situation and facilitate audit/
control. Guidelines for accounting record should be
aligned to support precise analysis and performance
evaluation
7. Corporate recommends private buses
entrepreneurs about overdue payment to comply with
the conditions identified, and accepted by debtor, in
the confession of judgment. In case that entrepreneur
would like to postpone payment, corporate should identify
clear conditions that are beneficial to the organization
prior to agreement
8. About damaged cars maintenance of Thonburi
Automotive Assembly Co., Ltd, Corporate is recommended to inspect and identify the amount of cars requiring
maintenance and categorize maintenance period by year
to facilitate solutions. The cars that are not included in
maintenance cause opportunity cost to generate revenue
due to corporate illiquidity. Recommendations are as
follows
1) In case that the contract for maintenance of
the whole lot is expiring, corporate needs to consider
to fix the vehicles in house or outsource, thus requiring
clear conditions in the contract to outsource either
Thonburi Automotive Assembly Co., Ltd or other
companies. Corporate should consider qualifications of
parties and maintenance contract with reasonably short
expiration period to avoid problems

ในสัญญาให้ชัดเจน รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของบริษั ท
คู่สัญญาและอายุสัญญาการซ่อม ไม่ควรมีระยะเวลานาน
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์การ
2) องค์การควรก�ำหนดค่า KPI เพื่อเป็นเกณฑ์ก�ำหนด
จ�ำนวนรถที่จอดค้างซ่อมในแต่ละวัน และจัดท�ำแผนเพื่อหาวิธี
การแก้ไขให้มีจ�ำนวนลดลง ส�ำหรับรถยนต์โดยสารที่สามารถ
ซ่อมใช้งานได้ ให้น�ำมาปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้น ส่วนรถยนต์
โดยสารที่ ไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ให้จัดท�ำแผนการจัดหารถ
ใหม่มาทดแทน เพื่อให้น�ำความเห็นในเรื่องรถยนต์โดยสารจอด
ค้างซ่อมเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�ำไป
พิจารณาวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การต่อไป
9. เรื่องลูกหนี้ขององค์การ ณ 30 กันยายน 2551
จ�ำนวน 1,303,110,659.43 บาท โดยเป็นลูกหนีอ้ งค์การ จ�ำนวน
679,247,199.67 บาท และลูกหนี้รถเอกชนร่วมบริการ จ�ำนวน
623,863,459.76 บาท ให้องค์การโดยส�ำนักตรวจสอบด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ พร้อมทั้งจัดอายุหนี้ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกหนี้ โดยแยกเป็น
ลูกหนี้องค์การและลูกหนี้รถเอกชนร่วมบริการ และให้ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามระเบียบ ค�ำสัง่ ข้อบังคับ
ขององค์การ สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพือ่ หาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบ
สอบทาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
		 l การปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2552
		 l การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 l การจัดท�ำแผนตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ 2553
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมการด�ำเนินงาน ทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านการเงิน, ด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ และด้านการ
ด�ำเนินงาน
		 l การพิจารณางบประมาณของส�ำนักตรวจสอบ
		 l การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรส�ำนักตรวจสอบ
		 l การจัดหาอุปกรณ์และเครือ่ งมือช่วยในการปฏิบตั งิ าน

2) Corporate should define KPI as guideline
to limit the number of cars waiting for fixing in a day
and initiate the plan to minimize them. Maintenance
is required for cars that are in good conditions and
old cars that cannot be fixed should be replaced.
Recommendations should be presented to risk
management sub-committee for further action plans
9. Corporate debtors as of September 30th, 2008
account for 1,303,110,659.43 Baht, categorized into
corporate debtor; 679,247,199.67 Baht and private
buses debtor; 623, 863,459.76 Baht. Inspection office of
corporate must inspect information of debtors and
prioritize debt due period in order to analyze the debt
management efficiency. The processes also ensure
compliance with operation corporate guidelines,
commands, regulations, and internal control, in order
to identify preventive actions and solutions for efficient
operations
10. Inspection office will inspect the operations,
evaluate efficiency and effectiveness based on these
following aspects;
		 l Operations based on inspection plan as of
year 2009
		 l Strategic planning to improve operational
efficiency
		 l Inspection plan as of fiscal year 2009, based
on 3 operating aspects which are finance, legal and
regulations, and operations
		 l Budget consideration of inspection office
		 l Training and development for inspection office
		 l Procurement of equipments and tools to
support operation
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ได้ก�ำหนด
ให้ทกุ รัฐวิสาหกิจจะต้องด�ำเนินการจัดท�ำการบริหารความเสี่ยง
และนับเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ �ำคัญของหน่วยงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ต้องการทีจ่ ะ
ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี
และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ น
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2544
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเสมือนเครื่อง
มืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการที่มีคุณค่าช่วยให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ได้ จึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่รับผิดชอบก�ำกับ
ดูแลการบริหารความเสีย่ งขององค์การ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพบางส่วนและผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์การ  
โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้มีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง  
ค่ า ตอบแทนของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
จ�ำนวนเงิน 108,000 บาท   

State Enterprise Policy Office assigns all state   
enterprises to have risk management as a key indicator
of each department, in order to promote suitable risk
management in correspond to control regulations and
guidelines of state enterprises as of 2001
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) realizes the
importance of risk management as one of the important
management tools for corporate to achieve strategic
objectives. Risk management sub-committees are appointed to be responsible for corporate risk management,
consisting of administrative committee executives of
BMTA. There are 9 meetings in fiscal year 2009 which
accounts compensation of 108,000 Baht for risk management sub-committees.

คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน2552 มีก ารประชุม9ครั้ง
Sub-committee list as of October 2008-September 30th, 2009, 9 meetings

ล�ำดับท ี่
No.
1	
		
2
		
	3	
		
4 
		
 5 
		
6
		
7
		
8 
		
		
30

ผู้เข้าประชุม 
Participants
พ ลต�ำรวจโทอัศวิน  ขวัญเมือง
Pol. Lt. Gen. Asawin Kwanmuang
พลต�ำรวจตรี จักรทิพย์  ชัยจินดา
Pol. Maj. Gen. Chakthip Chaijinda
นายโอภาส  เพชรมุนี
Mr. Opas Petmunee
ผู้อ�ำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Director, Bangkok Mass Transit Authority
ผู้ช่วยผอู้ �ำนวยการฝ่ายบริหาร
Assistance Executive Director
ผู้ช่วยผอู้ �ำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 
Assistant Director, Corporate Transit
ผู้ช่วยผอู้ �ำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Assistant Director, Private Transit
หัวหน้าส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head, The Office of Information
and Communication Technology

รายงานประจ�ำปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ต�ำแหน่ง 
Position
ประธานอนุกรรมการ 
Sub-committee Head
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
เลขานุการ
Secretary

จ�ำนวนครั้ง
Attendance
6		
5
8
2
5
9
8
9

ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การ   เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนิน
งานของส่วนงานต่างๆ ขององค์การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. ให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รแบบ
บูรณาการ โดยจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจะต้อง
สอดคล้องกับแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. ให้มีการก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ
3 ให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การจัดการ
ที่ดี รวมถึงก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนิน
งานตามปกติทที่ กุ ระดับจะต้องด�ำเนินการและพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ
5. ให้มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และผลกระทบต่อมูลค่าของ
องค์การ โดยวิเคราะห์ผลทางการเงินที่ส่งผลต่อมูลค่าของ
องค์กรและแนวทางแก้ไข และรายงานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
6. ให้มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานอย่างสม�่ำเสมอ และรายงานให้คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบ

Risk management operation follows corporate risk
management policy to ensure that business processes of
each department correspond to the following objectives
1. To establish integrated corporate risk management which is continuously and systematically supervised
in correspond to BMTA management and service improvement plan
2. To standardize corporate risk management
process
3. To apply information and communication
technology in facilitating management and define
guidelines to handle possible risks
4. To involve risk management in normal operations
and corporate culture
5. To monitor and evaluate results of risk management so as to understand problems, limitations, and
impact toward corporate value, by analyzing financial
statement and solutions and reporting to risk management sub-committee
6. To regularly review and improve risk management
of each department and keep sub-committee updated
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ในปีงบประมาณ 2552 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความส�ำเร็จ มีการด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายขององค์การ
และแผนการบริหารความเสีย่ งทีก่ �ำหนดไว้ ซึง่ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การด�ำเนินงานในเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ช่วย
ในการจัดเก็บข้อมูลการส่งถ่ายข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โดยการน�ำระบบ IT เข้ามาใช้ในการจัดเก็บส�ำรองข้อมูล เพือ่ ช่วย
ในการเรียกใช้ข้อมูล
2. การฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการจัดท�ำระบบ ซึ่งได้ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ ง การบริหารความเสีย่ งเพือ่ สร้างความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกระดับ
3. สนับสนุนและผลักดันให้มกี ารบริหารความเสีย่ งอย่าง
จริงจังและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง โดยการผลักดันและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การเป็น
อย่างดี ซึ่งส่งผลให้การจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
สามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ให้ความส�ำคัญ
กับบุคลากรทุกระดับขององค์การ ซึ่งหากบุคลากรทุกคนใน
องค์การให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การอย่างจริงจัง จะท�ำให้การ
ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบรรลุผลส�ำเร็จ
5. การพิจารณาทบทวนปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละปี ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ส�ำหรับผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2552 ทั้ง 4 ด้านคือความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์  (Strategic Risk Management : SRM) ความเสีย่ งด้าน
ปฏิบัติงาน (Operational Risk Management : ORM)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk Management : FRM)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย (Compliance Risk
Management: CRM) องค์การสามารถด�ำเนินการบริหาร
ความเสีย่ งให้สำ� เร็จตามแผน/มาตรการ/กิจกรรมทีก่ ำ� หนดมีคา่
เกณฑ์วดั ความส�ำเร็จ 78.18 % ความเสีย่ งอยู่ในระดับปานกลาง
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In fiscal year 2009, risk management subcommittee is highly committed to achieve objective of
the plan according to corporate policy and predetermined
risk management plan. Operations include the following
processes;
1. ICT operation to support data backup, transfer,
and retrieval
2. Corporate training to facilitate better understanding of risk management and importance of system
management for all employees
3. Strict risk management with full-scale support
from sub-committee to stimulate collaboration of each
department in order to achieve objectives
4. Respect and contribution of sub-committee
toward all employees to facilitate collaboration of
related department in strictly pursuing risk management
objectives
5. Annual risk management review in correspond
to changing situations
6. The results of 4-dimension risk management in
fiscal year 2009 including Strategic Risk Management :
SRM, Operational Risk Management : ORM, Financial Risk
Management: FRM, and Compliance Risk Management :
CRM, achieve predetermined plan/guidelines/activities
at the rate of 78.18%; intermediate risk.

อัตราก�ำลังพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Number of Staff of Bangkok Mass Transit Authority
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ต�ำแหน่ง
Position

สนญ.
Office

ณ  วันที่  30  กันยายน  2552
September 30, 2009

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 รวม
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Total

หมายเหตุ
Remark

ผู้อ�ำนวยการ
Director											
ที่ปรึกษาองค์การฯ
Organization Consultant
ประจ�ำฝ่าย,องค์การฯ
0
Stationed, BMTA											
รองผู้อ�ำนวยการ
3
3
Deputy Director											
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
4
4
Assistant Director											
ประจ�ำฝ่าย ศพบ. (ระดับ 5)
1
0
SorPorBor (Level 5)
ผอ.ศูนย์, ฝ่าย/ห.ส�ำนัก
7
7
Director of Center
ผู้อ�ำนวยการเขต
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Zone Director
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขต
1
1
Assistant Zone Director
ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบฯ
3
3
Assistant Audit Section 											
หัวหน้ากอง
19
5
5
4
4
5
2
5
5
54
Section Chief
หัวหน้าส่วน  (ระดับ 5)
25
9
8
10
10
10
10
11
9
102
Section Chief (Level 5)
หัวหน้างาน (เทียบเท่าระดับ 5)
12
12
Work Chief (Equal to Level 5)
พ.ประจ�ำส�ำนักงาน
298
81
89
61
63
51
52
80
47
822
Officer		
แพทย์
Doctor
พยาบาล
4
4
Nurse
ผู้ช่วยพยาบาล
6
6
Nurse Aid
พ.การเงินค่าโดยสาร (เงิน)
34
37
30
17
26
26
29
18
217
Passenger Fee Financial Officer
พ.บัญชีค่าโดยสาร (ตั๋ว)
29
30
25
20
23
17
24
19
187
Passenger Fee Account Ticket
ช่างภาพ
0
Photographer
พนักงานสื่อสาร, ช่างเทคนิค
32,8
9
11
9
6
7
5
12
5
64
Communication Officer, Technician
พนักงานพิมพ์ดีด
11
3
3
5
6
5
4
2
39
Typist
พ.ท�ำความสะอาด
8
18
8
4
3
5
2
48
Cleaner
ยาม
8
1
9
Guard
พ.เติมน�้ำมัน
16
18
22
10
15
3
20
6
110
Fuel up Officer
นักการ
2
3
4
2
4
5
4
2
26
Officer
พขร.ช่าง
6
2
3
11
Car Technician
ช่าง
89
2
1
37
20
149
Technician
พ.ธุรการเดินรถ  (จ่ายงาน)
18
19
13
6
8
3
11
10
88
Driver (Work Distribution)
ผู้จัดการสาย
13
13
9
8
9
8
11
8
79
Section Manager			
ผู้ช่วยผู้จัดการสาย
5
1
2
3
4
5
3
5
28
Assistant Section Manager			
นายท่า
59
51
45
31
34
36
52
32
340
Car Master			
นายท่าอู่
12
14
10
9
12
6
6
5
74
Garage Master			
พนักงานตรวจการ
31
31
Inspector Officer			
นายตรวจ
36
90
40
41
39
41
42
42
371
Inspector
สายตรวจพิเศษ
68
68
Special Inspector			
พขร.ส�ำนักงาน
21
10
11
9
9
8
7
9
7
91
Officer Driver		
พขร.
969
976
838
762
755
709
974
670
6,653
Driver				
พกส.
998
1,010
888
765
778
678
972
677
6,766
Money collector			

อัตราจ้าง
Employed

รวม
Total

658

2,328

2,401

2,024

1,773

1,838

1,637

2,284

1,573

ผอก. อัตรา
Director
แพทย์ 2 อัตรา
Doctor 2
รวม 2 อัตรา
Total 2

(ระดับ 7 = 1 อัตรา, ระดับ 6 = 2 อัตรา)		
(Level 7=1, Section Level 6=2)

16,516
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Performance of the Bus Operations for Fiscal Year 2009
ปีงบประมาณ 2552 ขสมก. ได้จัดรถโดยสารประจ�าทาง
ให้บริการประชาชน ทัง้ รถโดยสารที่ ขสมก. ด�าเนินการเอง และ
ที่ให้สัมปทานแก่เอกชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจ�านวน
ทั้งสิ้น 17,585 คัน ประกอบด้วย
1. รถโดยสารของ ขสมก. 3,518 คัน แยกเป็น
l รถธรรมดา
1,663 คัน
l รถปรับอากาศ
1,855 คัน
2. รถโดยสารของเอกชนขนาดใหญ่ 4,001 คัน แยกเป็น
l รถธรรมดา
2,674 คัน
l รถปรับอากาศ
1,327 คัน
3. รถโดยสารของเอกชนขนาดเล็ก 10,066 คัน แยกเป็น
l รถมินิบัส
1,054 คัน
l รถในซอย
2,365 คัน
l รถตู้โดยสาร
6,289 คัน
l รถตู้ NGV
358 คัน
ในส่วนของ ขสมก. น�ารถโดยสารออกให้บริการเฉลี่ย
3,129 คัน/วัน เป็นรถธรรมดา 1,602 คัน รถปรับอากาศ
1,527 คัน คิดเป็นร้อยละ 89 ของรถประจ�าการ ในจ�านวน
เส้นทาง 108 เส้นทาง โดยมีเทีย่ ววิง่ บริการรวม 10,003,358 เทีย่ ว
ระยะทางที่วิ่งรวมทั้งหมด 264,784,806 กม. ใช้เชื้อเพลิงทั้งสิ้น
แยกเป็น น�้ามันดีเซล 118,611,261 ลิตร ก๊าซ 1,438,458 กก.
โดยมียอดการจ�าหน่ายตั๋วรวม 406.375 ล้านใบ และมีรายได้
ค่าโดยสารภาพรวม 4,723.882 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 12.942
ล้านบาท/วัน
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In the 2009 fiscal year, BMTA provided bus services
to the public operated by both BMTA buses and private
operating buses. As of September 30, 2009, there is 17,
585 buses that could be categorized as following :
1. BMA’s buses are 3,518 which divided to
l 1, 663 regular buses
l 1,855 air condition buses
2. Private’s large buses are 4,001 which divided to
l2,674 regular buses
l 1,327 air condition buses
3. Private’s small buses are 10,066 which divided to
l 1,054 mini buses
l 2,365 mini vans
l 6,289 alley buses
l
358 NGV buses
The average number of BMTA buses on service
totaled 3,129 buses/day, categorize to 1,602 of regular
buses and 1,527 of air condition buses as 89% of the total
available buses. Bus services were provided in the total
of 108 routes with 10,003,358 rounds and total distance
is 264,784,806 kilometers. The fuel consumed included
118,611,261 litres of diesel, 1,438,458 kg of natural gas.
The total selling ticket was 406,375 million tickets and
the income bus fare is 4,723,882 Million baht or average
is 12,942 Million baht /day.

คุณภาพการให้บริการ

1. ปีงบประมาณ 2552 ขสมก. เปลี่ยนการให้บริการ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มาเป็นมาตรฐานคุณภาพ
บริการรถโดยสารประจ�ำทาง  (Quality Assurance : QA) ตาม
มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก เพือ่ ยกระดับการให้บริการ
รถโดยสารประจ�ำทางให้สงู ขึน้ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการมอบหมาย
ให้ฝ่ายการเดินรถองค์การรับผิดชอบการบริหารจัดการ
2. เพือ่ เป็นการเพิม่ คุณภาพการให้บริการ ขสมก. ได้จดั ท�ำ
ประกันภัยส�ำหรับผู้ใช้บริการ ทั้งแบบ พ.ร.บ. และแบบประเภท
3 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52-1 ม.ค. 53 กับบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นเงิน 47.523 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ใช้
บริการมีความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง
ของ ขสมก.
3. ขสมก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดอบรมหลักสูตร
“การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” ให้กับพนักงานขับรถของ
ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน   
ขับรถในการขับรถอย่างถูกต้อง และประหยัดพลังงาน ตลอดจน
บริการอย่างไรให้ประทับใจผูโ้ ดยสาร มีผผู้ า่ นการอบรม 400 คน
4. น�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน โดย ขสมก.
ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร จัดท�ำโครงการศึกษาพัฒนาระบบ รถโดยสาร  
ด้วยการน�ำร่องการทดลองใช้ระบบ  GPS มาใช้ควบคุมติดตาม
การเดินรถ พร้อมป้าย LED ที่ติดตั้งบริเวณป้ายหยุดรถประจ�ำ
ทางส�ำคัญ 20 จุด ในถนนที่รถโดยสารธรรมดาครีมแดงและ
รถปรับอากาศยูโรทูของโครงการวิ่งผ่าน น�ำร่อง 4 เส้นทาง
ได้แก่ สาย 20, 21, 76 และ 105 รวม 100 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่
16 ส.ค. 52 เป็นต้นมา
5. ปรับปรุงเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมทัง้ ใน กทม.  และ
ปริ ม ณฑล เพื่ อ รองรั บ รถก๊ า ซรุ ่ น ใหม่ ที่ จ ะน� ำ มาให้ บ ริ ก าร
ประชาชน เนื่องจากเส้นทางเดิมมีความซ�ำ้ ซ้อน ส่งผลให้เกิด
การสูญเปล่าด้านพลังงาน ขาดการเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสาร
ด้วยกัน  และระบบขนส่งอืน่ ๆ รวมทัง้ การติดขัดด้านการจราจร   
ท�ำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
ในการเดินทาง

Service Quality

1. In fiscal year 2009, BMTA changes from service
standard ISO 9001: 2000 to the standard of bus service
quality (Quality Assurance : QA) based on the standard
of Department of Land Transport, in order to improve
bus service quality. Currently, the in-progress operation
is handled by corporate transit department.
2. To enhance bus service quality, insurance of
Phoenix Insurance (Thailand) Co., Ltd., amount of 47.523
million Baht, is provided in forms of Por Ror Bor and Type
3, during January 1st, 2009 - January 1st, 2010
to ensure reliability for passengers.
3. BMTA cooperates with Department of Land
Transport to conduct training “Preventive Driving” for the
drivers of BMTA and private buses, in order to enhance
driving capabilities, save energy, and maximize service
level. 400 trainees have attended the program.
4. BMTA cooperates with Office of Transport and
Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport in       
apply technology by initiating pilot test for GPS to monitor
buses, and installing LED signage at 20 bus stops in the
routes of cream-red and air-conditioned buses. 4 pilot
routes include number 20, 21, 76, and 105, total 100
buses, since August 16th, 2009.
5. Adjust route coverage in Bangkok and vicinities
to support new gas vehicles as current routes are
unorganized and cause energy waste. Lack of connection between buses and other transport system and
traffic congestion are the main problems that discourage
convenience and transportation time.
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Performance of the Bus Operations for Fiscal Year 2009

การพัฒนาองค์การ

1. วันที่ 9 ธันวาคม 2551 องค์การได้ประกาศใช้ประมวล
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ตามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
ที่ ก� ำ หนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทาง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2. ทริ ส ได้ ก� ำ หนดให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
ด้ า นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ซึง่ องค์การได้มคี ำ� สัง่ ที่ 04/2552 ลงวันที่
5 มกราคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายวิรัตน์   โชคคติวัฒน์ ช.ผอก.
ฝรอ. เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ขสมก.
เป็นการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลทีด่ ี
ควบคูก่ บั การใส่ใจ ดูแล รักษา สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยองค์การได้มคี ำ� สัง่ ที่ 167/2552
ลงวัน ที่ 4 พฤษภาคม 2552 แต่งตั้งคณะท�ำงานโครงการ
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และลดช่องว่างของสังคมในปัจจุบัน โดย CSR จะมีส่วนช่วยให้
องค์กรเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน และผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ
ไปได้ ด้วยการปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ   
ทัง้ ต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อองค์กร ต่อสังคม และการด�ำเนินงาน
ด้าน CSR จะส่งผลลัพธ์เชิงบวกมาสู่องค์กร
3. ขสมก. ร่วมมือกับ บริษั ท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
จัดอบรมเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในประจ�ำปี  เพือ่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงาน (ทริส) ของกระทรวง
การคลัง ที่ก�ำหนดต้องมีการอบรมปีละ 40 ชั่วโมง
4. เพิ่มประสิทธิภาพ ขสมก. ด้วยระบบ  EVM  โดย ขสมก.
ใช้ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management : EVM) เป็นเครื่องมือ
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Organization Development

1. On December 9 th, 2008, Corporate had
announced ethical guidelines and code of conduct based
on 2007 Constitution of Thailand, Act 279, identifying
ethical standards of people occupying political status or
government official, in correspond to legal objectives.
2. TRIS identifies that state enterprises must pursue
Corporate Social Responsibility : CSR and corporate
has appointed CSR committee based on 04/2552
Command as of January 5th, 2009, controlled by Mr. Wiwat
Chokkatiwat Chor Por Aor Kor For Ror Aor, Committee
Head. CSR is implemented to ensure that BMTA operations
are closely monitored and comply with ethical guidelines
to take care and maintain environments and communities, thus creating sustainable business development.
Corporate appoints CSR committee based on Command
167/2552 as of May 4th, 2009, in order to support and
bridge the gap of society in which CSR can promote
corporate sustainability during crisis by encouraging
attitude of employees to be responsible for themselves,
customers, their organizations, and communities, thus
bringing positive results to the organization.
3. BMTA cooperates with Transport Co., Ltd in
conducting annual training for internal audit officers
in correspond to 40-hour requirement of Performance
Evaluation Standard (TRIS) of Ministry of Finance.
4. BMTA enhances operational efficiency by
using Economic Value Management : EVM system.
This management tool is to improve operational standard
and human resource quality that are capable of satisfying
people’s needs and creating competitive advantage

ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม มาตรฐานคุ ณ ภาพ
การด�ำเนินงาน คุณภาพบุคลากร ให้เกิดการบริหารที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ตามกลไกตลาด ที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
โดยมีก�ำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ EP (ก�ำไรสุทธิจากการ
ด�ำเนินงานหักด้วยต้นทุนเงินทุน) โดยองค์การได้เชิญวิทยากร
จาก ปตท. มาให้ความรู้ ตั้งแต่เดือน มี.ค. - มิ.ย. 52
5. องค์การเสริมทักษะการบริหารความเสีย่ งกับพนักงาน
ทุกระดับ โดยวิทยากรจากสมาคม ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อ
พัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร  
รวมทั้ ง การเพิ่ ม พู น ความรู ้ พั ฒ นาทั ก ษะ ความเข้ า ใจใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน และตระหนักถึงประโยชน์การบริหารความเสีย่ ง  
ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินงาน สามารถวางกลยุทธ์
สู่การมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ
6. วันที่ 29 - 30 พ.ค. 52 ฝตส., สนผ., สทส. และ สปพ.
ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่องการสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนา
ทีมงาน ส�ำหรับหัวหน้างานในสังกัด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้อง และร่วมมือกันท�ำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
ความเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมเดอะปริ้นเซสส์ แอนด์ สปา
จ. ระยอง
7. วัน ที่ 6 สิงหาคม 2552 นายโอภาส   เพชรมุณี  
กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
เป็นผู้แทนองค์การ ลงนามในบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
แห่งชาติ (TH e-GIF) ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นความร่วมมือในการ  
บูรณาการข้อมูลของ  3 หน่วยงาน ในกระทรวงคมนาคม ได้แก่
ขสมก. กรมการขนส่งทางบก และบริษัทขนส่ง จ�ำกัด โดยน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ 3 หน่วยงานได้ใช้
ข้อมูลร่วมกัน เป็นการยกระดับคุณภาพด้านการบริการขนส่ง
สาธารณะ

based on market mechanism that focuses on corporate
value added in term of economic profit : EP (net operating
profit minus capital). Guest speakers from PTT have been
invited during March-June 2009.
5. Corporate provides training skill in risk
management to all levels of employees by internal audit
guest speakers to create corporate risk management
culture, as well as to provide knowledge, develop skills,
understanding of risk management and be able to
apply in the jobs. Furthermore, trainee can understand
the benefits of risk management and factors related to
the job in order to formulate integrated strategy of risk
management.
6. During May 29th-30th, 2009, For Tor Sor, Sor
Nor Por, Sor Tor Sor, and Sor Por Por have conducted
seminar in the topic of Relationship Building and Team
Development for department heads to enhance
collaborative operation for possible changes, at The Princess
and Spa, Rayong
7. On August 6th, 2009, Mr. Opas Petchmunee,
Corporate Managing Director, Acting Director, represent
the corporate in signing MOU of the International
Information Exchange Standard Development Project
(TH-e-GIF) between Ministry of Transport and Ministry
of Information and Communication Technology.
The cooperation focuses on integrating information
among 3 departments in Ministry of Transport which are
BMTA, Ministry of Land Transport, and Transport Co., Ltd.,
by applying technology in management of shared
information, thus enhancing mass transport service
quality.
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โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2552
การเปรียบเทียบเปอร์เซนต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

Revenues, Expenditures, and Net Profit (Loss) Percentage Comparison
เดื อ นตุ ล าคม 2551-กั น ยายน 2552
October 2008-September 2009

ลานบาท
(Million Baht)

37%
60%

1. รายไดคาโดยสาร
Fare
7,209,536

3%

3. คาใชจาย
Expenditure
11,730,960

2. รายไดอื่น ๆ
Other revenues
587.972

หมายเหตุ

Remark

โครงสร้างรายได้
Revenues Structure

ลานบาท

(Million Baht)
ลานบาท
(Million Baht)

1. รายไดรถธรรมดา
Normal bus fare
1,328.845
8. รายไดตั๋วคูปอง-บัตรเดือน
Coupon-monthly ticket revenue
16.589
7. รายไดอื่น ๆ
Other revenues
302.998
6. รายไดจากให ใชสิทธิโฆษณา
Advertising revenues
74.378
5. รายไดรถเขารวมบริการ
Service bus fare
194.007

4%
1% 0%
2%

17%
32%

35%
9%

4. รายไดรถ ปอ.ยูโรทู
Euro Two air-conditioned bus fare
2,687.538
3. รายไดรถ ปอ.ธรรมดา
Air-conditioned bus fare
690.909
2. รายไดคาโดยสาร รัฐบาลรับภาระ
Fare absorbed by government
2,502.244
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รำยได้รถเข้ำร่วมบริกำร ประกอบด้วย
Service bus revenues consist of
• รายได้จากรถร่วมธรรมดา
Normal bus fare
• รายได้จากรถร่วมปรับอากาศ
Air-conditioned bus fare
• รายได้จากรถตู้ปรับอากาศ
Air-conditioned van fare
• รายได้จากรถมินิบัส
Mini bus fare
• รายได้จากรถโดยสารขนาดเล็ก (หมวด 4)
Small bus fare (Type 4)
• รายได้ค่าธรรมเนียมจากรถร่วมบริการและอื่น ๆ
Charges from other service vehicles
รวม
Total
รำยได้อื่น ๆ ประกอบด้วย
Other revenues consist of
• รายได้ค่าเช่าเหมาคัน
Lump sum for the whole vehicle
• รายได้ส่วนลด
Discount
• รายได้ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินฝากเพื่อการไถ่ถอนพันธบัตรเงินกู้
Saving account interest to compensate bonds
• รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างซ่อม
Fee for not aligning maintenance contract
• รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วม-รถเมล์เล็ก
Service bus - mini bus ticket
• รายได้ดอกเบี้ยรับ
Interest
• รายได้จากการขายวัสดุครุภัณฑ์
Equipment sales
• รายได้อื่น ๆ
Other revenues
รวม
Total

27.276
28.125
71.493
23.003
18.030
26.080
194.007
5.816
1.123
0.630
247.827
1.838
6.270
5.315
34.179
302.998

โครงสร้างค่าใช้จ่าย
Revennes Structure
ลานบาท
(Million Baht)

9. คาใชจายอื่น ๆ
Miscellaneous expenses
61.019
8. คาเสื่อมราคา
Depreciation
324.469
7. ดอกเบี้ยจายองคการฯ รับภาระ
Interest absorbed by corporate
2,266.375
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม
Value added tax
287.237

3%

1%

1. เงินเดือน/สิทธิประโยชน
Salary/Benefits
3,978.889

34%

7%

19%
2%
1% 13%

5. คาเชาสถานที่
Venue rental fee
119.755

20%

2. สวัสดิการ
Welfare
794.233

3. คานํ้ามันเชื้อเพลิง
Fuel cost
2,361.508

4. คาเชารถ/คาเหมาซอม
Vehicle rental fee/maintenance cost
1,537.475

หมายเหตุ
Remark

ลานบาท
(Million Baht)

เงินเดือนสิทธิผลประโยชน ประกอบด้วย
Salary/benefits consist of
• เงินเดือนและค่าจ้าง
Salary and wages
• ค่าจ้างเหมาจ่าย
Lump sum wages
• ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม)
Committee compensation (Meeting incentive)
• ค่าล่วงเวลา
Overtime
• ค่าเบี้ยขยัน
Incentives
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
Daily wages
• เปอร์เซ็นต์
Percent
• ค่าตอบแทนวันหยุด
Holiday compensation
• ค่าตอบแทนจากการจ�าหน่ายตั๋วคูปอง
Coupon sales incentives
รวม
Total
สวัสดิกำร ประกอบด้วย
Welfare consists of
• สวัสดิการ
Welfare
• เงินบ�าเหน็จพนักงาน
Bonus
• เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน
Provident fund
รวม
Total

3,496.050
27.178
1.971
148.333
5.170
134.472
74.070
91.644
0.001
3,978.889
376.544
279.756
137.933
794.233
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โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2552

Structure of Revenues and Expenses for Fiscal Year 2009

ตั้ ง แต่ ต.ค. 51-ก.ย. 52
Oct. 08-Sep. 09

เปรียบเทียบรายได้ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ

Revenues Comparison between Actual and Budget

เกิดจรง
Actual

งบประมาณ
Budget

1,500
1,300
1,100
900
700
500
300
100
ต.ค. 51
Oct. 08

พ.ย. 51
Nov. 08

ธ.ค. 51
Dec. 08

ม.ค. 52
Jan 09

ก.พ. 52
Feb 09

มี.ค. 52
Mar 09

เม.ย. 52
Apr 09

พ.ค. 52
May 09

มิ.ย. 52
Jun 09

ก.ค. 52
Jul 09

เปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ

Expenditures Comparison between Actual and Budget

ส.ค. 52
Aug 09

ก.ย. 52
Sep 09

เกิดจรง
Actual

งบประมาณ
Budget

เกิดจรง
Actual

งบประมาณ
Budget

2,500
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
500
300
100

เปรียบเทียบก�ำไร (ขาดทุน) ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ

Expenditures Comparison between Actual Income (loss) and Budget
-100.00
-300.00
-500.00
-700.00
-900.00
-1100.00
-1300.00
-1500.00
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เปรียบเทียบรายได้สะสมระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ

ตั้ ง แต่ ต.ค. 51-ก.ย. 52
Oct. 08-Sep. 09

Revenues Comparison between Actual and Budget

เกิดจรง
Actual

งบประมาณ
Budget

เกิดจรง
Actual

งบประมาณ
Budget

เกิดจรง
Actual

งบประมาณ
Budget

9,100
8,600
8,100
7,600
7,100
6,600
6,100
5,600
5,100
4,600
4,100
3,600
3,100
2,600
2,100
1,600
1,100
600
100

เปรียบเทียบรายจ่ายสะสมระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ

Expenditures Comparison between Actual and Budget
15,100
14,100
13,100
12,100
11,100
10,100
9,100
8,100
7,100
6,100
5,100
4,100
3,100
2,100
1,100
100

เปรียบเทียบก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ สะสม ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ

Expenditures Comparison between Actual Income (lost) and Budget
-100
-500
-900
-1,300
-1,700
-2,100
-2,500
-2,900
-3,100
3,300
-3,700
-4,100
-4,500
-4,900
-5,300
5,700
-6,100
-6,500
-6,900
-7,300
-7,700
-8,100
-8,500
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ความส�ำเร็จต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน
Mission Achievement

ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค
สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางแก่ผู้โดยสารทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม นอกจาก
นี้ ขสมก. ยังมีหน้าที่ในการประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคลด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการ
จัดเดินรถต่าง ๆ นอกเหนือจากการด�ำเนินงานปกติ ได้แก่
1. การบริการรถโดยสารขึ้นทางด่วน
		 จ�ำนวน 25 เส้นทาง
2. การบริการรถวิ่งตลอดคืนหรือกะสว่าง
		 จ�ำนวน 27 เส้นทาง
3. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
		 เป็นรถองค์การ 58 เส้นทาง รถร่วม 53 เส้นทาง
4. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS
		 เป็นรถองค์การ 48 เส้นทาง รถร่วม 40 เส้นทาง
5. รถโดยสารเชื่อมต่อเรือด่วน และเรือข้ามฟาก
		 เป็นรถองค์การ 53 เส้นทาง รถร่วม 42 เส้นทาง
6. รถโดยสารเชือ่ มต่อสถานีรถไฟในเมือง และชานเมือง
		 ทั้งรถองค์การและรถร่วม รวม 66 เส้นทาง
7. การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
		 จ�ำนวน 6,289 คัน รวม 113 เส้นทาง และรถตู้โดยสาร
		 ใช้ก๊าซ NGV เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
		 จ�ำนวน 358 คัน ใน 10 เส้นทาง
โดยมีผลการด�ำเนินงานตามภารกิจหลัก (เดินรถ) ดังนี้
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BMTA is the state enterprise offering infrastructure
service business under Ministry of Transport to provide
bus service covering Bangkok and 5 provinces in vicinity
area which are Nontaburi, Patumthani, Samutprakarn,
Samutsakorn, and Nakorn Pratom. Moreover, BMTA
also provides other services related to transportation,
including extra transportation routing as follows;
1. Expressway bus service 25 routes
2. Night-shift bus service 27 routes
3. MRT link bus - BMTA buses 58 routes, private
		 service buses 53 routes
4. BTS link bus - BMTA buses 48 routes, private
		 service buses 40 routes
5. Express boat and ferry link bus - BMTA buses
		 53 routes, private service buses 42 routes
6. Railway station link bus in urban and
		 suburbanareas - BMTA buses and private
		 service buses 66 routes
7. Route organization for 6,289 vans servicing
		 113 routes and 358 NGV vans link to
		 Suvarnabhumi Airport, servicing 10 routes
Performance of the main mission (Transport) as follows

แสดงผลการด�ำเนินงานด้านเดินรถ เกิดจริงปีงบฯ 2552 เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปีงบฯ 2552, เกิดจริงปีงบฯ 2551 ที่ผ่านมา และปีงบฯ 2550
Performance of transport, Actual versus Target of Fiscal year 2009, Actual of Fiscal Year 2008 and 2007

หมายเหตุ ด้านเดินรถรวมรถฟรี 800 คัน, ด้านรายได้ค่าโดยสารไม่รวมเงินสนับสนุนรถเมล์ฟรี

Remark   800 free vehicles included, fare excludes subsidy for free buses
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การวัดผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
Performance Measurement

การจัดท�ำแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ
และบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผลลัพธ์ : ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 29

กันยายน 2552 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวง
คมนาคมด�ำเนินการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้กา๊ ซ (CNG) เป็น
เชือ้ เพลิง จ�ำนวน 4,000 คัน โดยวิธกี ารเช่า ซึง่ มีความเสีย่ งต�ำ่ กว่า
วิธกี ารซือ้ โดยยึดหลักการในการจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใส เปิดกว้าง
และมีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
ก�ำหนดราคากลางทีเ่ หมาะสม และให้กระทรวงคมนาคมรับไปด�ำเนิน
การจัดท�ำแผน และขัน้ ตอนในรายละเอียดร่วมกับ ขสมก. และหน่วย
งานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการขอรับเงินสนับสนุนการให้บริการเชิง
สังคม (Public Service Obligation : PSO)

ผลลัพธ์ : ขสมก. เป็น 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

คมนาคมที่ รั ฐ บาลก� ำ หนดให้ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ นได้ ต ามระเบี ย บ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 มกราคม 2551 โดยการขอรับ
เงินสนับสนุนในปีงบประมาณ 2553 ขสมก. ได้น�ำเสนอกระทรวง
คมนาคม เพื่อพิจารณาน�ำเสนอคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 และในคราวประชุมคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบ
วงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ�ำปีงบประมาณ 2553 ของ
ขสมก. แล้วจ�ำนวน 1,128 ล้านบาท (เฉพาะรถธรรมดา)

โครงการ “รถเมล์ฟรี ภาษีประชาชน”
ผลลัพธ์ : ตามที่รัฐบาลได้ก�ำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน

ในการกระตุ้นและฟื้น ฟูเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งต้องการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด�ำเนิน
การจัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรี จ�ำนวน 800 คัน ให้ประชาชนใช้
บริการใน 73 เส้นทาง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือ
ประชาชนอีกทั้งการด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าว อาจท�ำให้ผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้รถโดยสารประจ� ำทาง
แทนเพื่อเป็นการประหยัดน�้ำมัน ท�ำให้ประเทศขาดดุลการค้าน้อย
ลงส�ำหรับการด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2552 มีผู้มานิยมใช้
บริการมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (350,000) คน/วัน สรุปได้ดังนี้
รถออกวิ่ง (คัน)

Number of buses
เฉลี่ย/วัน
800
Average/day
เฉลี่ย/คัน/วัน		
Average/bus/day
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เที่ยววิ่งรวม (เที่ยว)

BMTA management and service
improvement plan
th

Result : In ministers’ meeting on September

29 , 2009, committee approves Ministry of Transport’s
procurement of 4,000 CNG air-conditioned buses
by renting; less risky than purchasing. Committee
focuses on transparent and open procurement and fair
price by identifying appropriate price range. Ministry of
Transport is assigned to cooperate with BMTA and
related organizations in formulating the plan and details

Social service subsidy project
(Public Service Obligation : PSO)

Result : BMTA is 1 of 3 state enterprises under

Ministry of Transport that government offers subsidy
based on regulation of Office of the Prime Ministe,
regarding subsidy for social service of state enterprises
2008, as of January 6th 2008. BMTA has informed
Ministry of Transport to request subsidy of fiscal year
2010 from committee of social service subsidy on
November 21st, 2008. In the meeting of Office of the
Prime Minister on April 7th, 2008, committee approves
1,128 million-Baht subsidy for BMTA’s social service as
of fiscal year 2010 (only normal vehicles)

“Free buses by people’s taxes” Project

Result : According to government’s urgent

policy to stimulate and recover economy and support
living cost of people suffering from economic recession,
BMTA provides 800 free buses in 73 routes to support
people’s transportation and change behavior of those
using cars to use buses, thus saving fuel cost and minimizing trade deficit. For the performance of fiscal year
2009, the numbers of passengers are more than expected
(350,000/day) as follows;
กม.ท�ำการ (กม.)

ผู้ใช้บริการ (คน/เที่ยว)

6,329

147,881

961,857

7.91

185

1,202

Trips

Distance (Kilometers)   

Passengers

ปัญหา / อุปสรรค

Problems / limitations
ปั ญ หา/อุ ป สรรคขององค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ
จ�ำแนกเป็นปัญหาเกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในดังนี้

Problems/limitations of BMTA can be categorized
into external and internal factors as follows;

ประกอบด้วย
1. นโยบายที่ไม่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องมีความไม่สอดคล้องกัน เนือ่ งจากกระทรวงคมนาคม
พิจารณาเห็นว่าการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางเป็นกิจการ
บริการสาธาณะ (Public Service Obligation : PSO) และ
เป็นสาธาณูปโภคพืน้ ฐาน ดังนัน้ จึงมีนโยบายควบคุมอัตราค่า
โดยสาร และการให้บริการขององค์การอย่างเข้มงวด แต่รฐั บาล
โดยกระทรวงการคลังมีแนวคิดทีจ่ ะปฏิรปู รัฐวิสาหกิจที่ไม่มกี ำ� ไร
ให้เพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ รายได้ ลดการขาดทุนและมีกำ� ไร
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวง
คมนาคม
2. การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐไม่เพียงพอและไม่
แน่นอน มีการควบคุมราคาค่าโดยสารไว้ตำ�่ กว่าต้นทุนทีเ่ ป็นจริง
แต่รฐั กลับมิได้ให้เงินสนับสนุนในจ�ำนวนทีเ่ พียงพอและสม�ำ่ เสมอ
3. นโยบายของรัฐที่ ให้องค์การต้องยกระดับและรักษา
มาตรฐานการให้บริการที่ดี เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะมากขึ้น เพื่อลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ภาวะมลพิษทั้งทางอากาศและทาง
เสียงภายในเขตเมือง ภาวะโลกร้อน และลดภาระการขาดดุล
เนือ่ งจากการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศ รวมทัง้ ต้องการให้
ขสมก. เป็นตัวอย่างในการจัดการให้บริการทีด่ ีให้กบั ภาคเอกชน
รายอืน่ ๆ จึงท�ำให้ ขสมก. มีตน้ ทุนสูงกว่าผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ
4. สภาพแวดล้ อ มในการประกอบการไม่ เ อื้ อ อ� ำ นวย
จากสภาพปัญหาการจราจรติดขัดท�ำให้คณ
ุ ภาพการบริการลดลง
(รถขาดช่วง ผู้โดยสารรอรถนาน) ต้นทุนการให้บริการสูงขึ้น
(การสิน้ เปลืองน�ำ้ มันเพิม่ ขึน้ ) และสภาวะการแข่งขันเพิม่ มากขึน้
5. เส้นทางและการประกอบการไม่เป็นระบบและขาด
ประสิทธิภาพ เส้นทางไม่ได้มกี ารวางแผนอย่างเป็นระบบ และ
ไม่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นตามปริมาณความต้องการในการเดินทาง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
6. การให้บริการขององค์การอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
และก�ำกับดูแลของหลายหน่วยงาน
7. นโยบายการจัดการกับรถผิดกฎหมายไม่ชดั เจน
		

1. The details of unclear policy and objectives
of related departments do not align with each other,
according that Ministry of Transport identifies that bus
service is Public Service Obligation : PSO) and basic
infrastructure so organization has to strictly control fare
rate and service, however, government and Ministry of
Finance is going to restructure low-profit state enterprise by enhancing efficiency, revenue, and minimizing
loss.
2. Government subsidy is not enough and stable
although fare is controlled to be lower than actual cost
3. External factor depends on the government
policy to improve organization and maintain service
standard in order to encourage people to use public
buses, minimize transportation expenses and fuel
cost, alleviate air and voice pollution in urban area
as well as global warming, and decrease trade deficit
of fuel import. BMTA is expected to be the role model
in management for other private service providers
so corporate requires considerable amount of cost.
4. There are a lot of problems in the business
such as congested traffic causing terrible service quality
(not enough buses causing long waiting time), higher
service cost (higher fuel cost), and more intense
competition.
5. Route management is unorganized, inefficient,
and unable to adjust to the needs of changing routes.
6. Services of corporate are under responsibilities
and control of many departments.
7. Unclear policy to handle illegal vehicles

ส่วนที่องค์การไม่สามารถบริหารจัดการได้เอง
(ปัจจัยภายนอก)

Uncontrollable factors (external factor)
include
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ปัญหา / อุปสรรค

Problems / limitations

ส่วนที่องค์การสามารถบริหารจัดการได้เอง
(ปัจจัยภายใน)

ประกอบด้วย
ด้านเดินรถ
1. รถโดยสารมีอายุการใช้งานมานาน 11-19 ปี จึงมี
สภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะสมที่จะน�ำออกวิ่งบริการประชาชน
ต่อไปอู่จอดรถและสถานที่ท�ำการที่เป็นขององค์การมีจ�ำนวน
น้อยและไม่เพียงพอ ต้องเช่าจากเอกชน
2. การให้บริการยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือยอมรับจาก
ผู้ใช้บริการเดิม หรือผู้ที่จะมาใช้บริการใหม่
ด้านองค์การ
1. โครงสร้างขององค์การมีขนาดใหญ่และมีล�ำดับชั้น
แบบราชการ ท�ำให้การตอบสนอต่อการแก้ไขปัญหามีความล่าช้า
2. ผลจากมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่16 พฤษภาคม 2538
อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ ไม่ ให้
องค์การบรรจุพนักงานเพิ่มหรือทดแทนอัตราก�ำลังที่พ้นสภาพ
จึงท�ำให้องค์การมีการขาดอัตราก�ำลังพนักงานที่ต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในบางส่วน
ด้านการเงิน
1. องค์การมีเงินทุนไม่เพียงพอตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ท�ำให้
ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ก�ำหนด
มาตรฐานให้บริการสูง แต่ก�ำหนดราคาค่าโดยสารต�่ำ จึงเป็นผล
ให้องค์การมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
มีหนี้สินสะสมมาก
2. องค์การค้างช�ำระค่าจ้างซ่อมบ�ำรุงรักษารถโดยสารกับ
บริษัทผูร้ บั เหมาซ่อมเป็นเวลานาน ท�ำให้บริษัทผูร้ บั เหมาซ่อมรถ
บางบริษัทไม่สามารถด�ำเนินการซ่อมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
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Controllable factors (internal factors)
consist of

Vehicles
1. The buses with usage of 11-19 years are obsolete
and suitable for service. Parking garage and office of
corporate are not enough and need to rent from private
sector.
2. Services are not satisfactory, current and new
passengers do not accept service level
Corporate concern
1. Corporate hierarchy structure is complicated
and difficult to respond to the problem in the timely
manner.
2. According to Ministers’ resolution on May
th
16 , 1995, based on Committee of Economic Minister,
corporate is not allowed to recruit or replace retired
employees, therefore, corporate lacks skilled employees
or experts
Financial concern
1. Corporate lacks capital since establishment,
thus having illiquidity. Moreover, loss is expected
because government set high service standard at low
fare rate, causing accumulated liabilities.
2. Corporate owes contractor the maintenance
cost for long period so the contractor cannot fix the car
efficiently due to illiquidity

3. อู ่ จ อดรถและสถานที่ ท� ำ การที่ เ ป็ น ขององค์ ก ารมี
จ�ำนวนน้อย ไม่เพียงพอ ต้องเช่าจากเอกชน ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยสูง
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบอยู่
และสามารถเลีย้ งตนเองได้โดยไม่เป็นภาระกับภาครัฐ หรือเป็น
ภาระน้อยทีส่ ดุ องค์การจึงได้กำ� หนดนโยบายในการด�ำเนินงาน
และแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ดังนี้
1. สนับสนุนนโยบายการด�ำเนินงานและการปฏิรปู กรอบ
โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ปรับปรุงองค์กรให้สามารถด�ำเนินการตามภารกิจหลัก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลีย้ งตัวเองได้ในอนาคต
3. บูรณาการเส้น ทางเดินรถและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเดินรถ ให้ประสานและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน โดยค�ำนึงประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก
4. เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาองค์กร
ในทุกด้าน โดยยึดหลักตามระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมทีด่ ี (Good Governance)
5. สนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร
และสิง่ แวดล้อมภายในเมือง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน
การน�ำพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในระบบขนส่ง
มวลชน
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสารให้มีประสิทธิภาพ
ในรู ป แบบที่ ทั น สมั ย และสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบขนส่ ง
สาธาณะอืน่ ๆ
7. น� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
8. พัฒนาด้านการตลาดให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
อย่างยัง่ ยืน พร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

3. Parking garage and office of corporate are not
enough and need to rent from private sector
To enhance corporate efficiency and effectiveness and minimize problems to government sector,
corporate has identified operational policy as follows;
1. Promote policy to restructure organization
related to public services in urban and vicinity areas
2. Facilitate corporate in aligning with the main
mission efficiently and promoting sustainability
3. Reorganize service routes and improve
transportation management in correspond to mass
transit development, regarding mainly to passengers
4. Enhance administration efficiency and
corporate development in every aspects by focusing on
the principle of Good Governance
5. Support and participate in solving traffic
problem and urban environment, as well as promote
using eco-friendly fuel for mass transportation
6. Enhance efficiency of fare collecting system
to be innovative and able to connect with other public
services
7. Apply information and communication
technology to enhance corporate management
efficiency
8. Develop marketing plan for sustainable
passengers’ satisfaction and promote proactive public
relation
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ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
Mission effectiveness

แผนกลยุทธ์ที่ ได้จากการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองจากการจัดท�ำแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ สามารถสรุปเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ระดับความส�ำเร็จหรือความก้าวหน้า
ในปีงบประมาณ 2552

ยุทธศาสตร์ (แผนงาน/โครงการ)
ยุทธศาสตร์การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ปรับปรุง และพัฒนา
การปฏิบัติการเดินรถ
1. โครงการจั ด หารถปรั บ อากาศใหม่ ใ ช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง

2. โครงการปรั บ และจั ด สรรเส้ น ทางรถโดยสารประจ�ำ
ทาง/โครงการจัดหาสาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับผู้โดยสาร
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ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลัการให้กระทรวงคมนาคม
ด� ำ เนิ น การจั ด หารถโดยสารปรั บ อากาศใหม่ ใ ช้ ก ๊ า ซ
(CNG) เป็นเชื้อเพลิงจ�ำนวน 4,000 คัน โดยวิธีการเช่า
ซึ่งมีความเสี่ยงต�่ำกว่าวิธีการซื้อ โดยยึดหลักการในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เปิดกว้าง และมีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
ก�ำหนดราคากลางที่เหมาะสมและให้กระทรวงคมนาคม
รับไปด�ำเนินการจัดท�ำแผนและขั้นตอนในรายละเอียด
ร่วมกับ ขสมก. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ครอบคลุ ม ถึ ง การด� ำ เนิ น โครงการเกษี ย ณอายุ ก ่ อ น
ก�ำหนดของพนักงาน ขสมก. และการลดผลกระทบ
ให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเกษี ย ณอายุ ก ่ อ น
ก�ำหนด การเตรียมความพร้อมเรื่องอู่และสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอ การด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศให้มี
ความพร้อมใช้งาน รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับ
ผู้พิการและทุพพลภาพ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมน�ำ
ความเห็ น ของคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารถ
โดยสารโดยวิ ธี ก ารเช่ า และความเห็ น ของรองนายก
รัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพิเศษระดับรัฐมนตรี เรื่องแผนปรับปรุง
การบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารระบบขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพไปประกอบการพิจารณาด�ำเนินการด้วย แล้วให้
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
l คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้อนุมัติ
ขยายเส้นทางจาก 145 เส้นทาง เป็น 155 เส้นทาง
ตามที่ สนข. เสนอ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และ
ขสมก. ได้น�ำเสนอกระทรวงคมนาคม ตามหนังสือที่
ขสมก.1765/2552 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งอยู่ใน
แผนปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว
l

Strategic plan formulated from analysis and study of BMTA management and improvement plan can be summarized
in 4 strategies as follows;
Achievement or progress
in Fiscal year 2009

Strategy (plan/project)
Strategy in decreasing cost, increasing revenue, and
improving transport operations
1. Procurement of new air-conditioned buses using
natural gas

2. Organizing bus routes/Infrastructures and facilities
procurement project

l

l

In Ministers’s meeting on September 29th, 2009, committee approves Ministry of Transport’s procurement
of 4,000 CNG air-conditioned buses by renting
which is less risky than purchasing. Committee
focuses on transparent and open procurement
and fair price by identifying appropriate
price range. Ministry of Transport is assigned
to cooperate with BMTA and related organizations
in formulating the plan and details.
The project should include early retire procedures
of BMTA employees, plan to minimize problems
for those retiring employees, preparation of
garages and natural gas stations, electronic card
system, information and communication technology, and supporting equipments for disabled
and handicapped people. Ministry of Transport is
assigned to consolidate ideas of committee of
Office of the National Economics and Social
Development Board about vehicle rent process
and idea of Deputy Prime Minister (Major General
Sanan Kajornprasart), as the special committee
head in Ministry level, in terms of BMTA
management and service improvement for further
consideration and present to Ministry.
Committee of Central Land Transportation
approves expansion of 145 routes to 155 routes
according to Sor Nor Kor’ s proposal on August
4th, 2009. BMTA has also presented to Ministry of
Transport based on BMTA document 1765/2552,
as of August 11th, 2009, which included in
improvement plan.
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ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
Mission effectiveness

ระดับความส�ำเร็จหรือความก้าวหน้า
ในปีงบประมาณ 2552

ยุทธศาสตร์ (แผนงาน/โครงการ)
3. โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการให้บริการเชิงสังคม
(PSO)

ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ
1. โครงการพั ฒ นาระบบบั ต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Ticket)
2. โครงการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ
(Tracking and Tracing)
3. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารจัดการ (MIS)
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l

l

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. โครงการเกษียณอายุกอ่ นก�ำหนด (Early Retirement)

l

2. โครงการตรวจสอบและควบคุมภายใน (Internal Audit)

l

3. โครงการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)

l
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ขสมก. เป็น 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
ที่ รั ฐ บาลก�ำ หนดให้ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ นได้ ต ามระเบี ย บ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 ม.ค. 51
โดยการขอเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2553 ขสมก.ได้
น� ำ เสนอกระทรวงคมนาคมเพื่ อ พิ จ ารณาน� ำ เสนอ
คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2551 และในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่
7 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2553 ของ ขสมก.
แล้ว จ�ำนวน1,128 ล้านบาท (เฉพาะรถธรรมดา) ส่วนการ
ขอเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2554 ได้น�ำเสนอกระทรวง
คมนาคมเพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน�ำเสนอคณะกรรมการเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะเพื่อพิจารณา
ขสมก. ได้รวมการด�ำเนินการไว้ในโครงการเช่ารถโดยสาร
ปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตามแผน
ปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

ปีงบประมาณ 2552 มีพนักงานสมัครเข้าโครงการ จ�ำนวน
63 คน วงเงินค่าใช้จา่ ยประมาณ 67.649 ล้านบาท
ขสมก.ได้ ด� ำ เนิ น การตามระเบี ย บคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในพ.ศ. 2544
ขสมก.ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกัการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด โดยได้จัดอบรมเพิ่มเติม
ความรู้และความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อน� ำไปสู่การ
ปฏิบัติ จ�ำนวน 265 คน และได้มีการประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 9 ครั้ง

Achievement or progress
in Fiscal year 2009

Strategy (plan/project)
3. Public Service Obligation (PSO) Subsidy Project

Strategy of ICT application in management
1. Electronic card system development project
(E-Ticket)
2. Vehicle Tracking and Tracing project
3. Management Information System Operation
Center project (MIS)

l

l

Corporate Restructuring and Human Resource
Development Strategy
1. Early Retirement Program

l

2. Internal Audit Project

l

l

3. Risk Management

BMTA is one BMTA is 1 of 3 state enterprises
under Ministry of Transport that government offers
subsidy based on regulation of Office of the Prime
Minister, regarding subsidy for social service of
state enterprises 2008, as of January 6th 2008.
BMTA has informed Ministry of Transport to
request subsidy of fiscal year 2010 from
committee of social service subsidy on November
21st, 2008. In the meeting of Office of the Prime
Minister on April 7th, 2008, committee approves
1,128 million Baht subsidy for BMTA’s social
service as of fiscal year 2010 (only normal
vehicles). Request for subsidy of fiscal year 2012
has been proposed on August 28th, 2009 for
consideration of PSO Subsidy Committee.
BMTA integrates the procedures in air-conditioned natural gas bus rental project, based on
BMTA management and improvement plan

In fiscal year 2009, 63 employees join the
program, under the budget of 67.649 million Baht
BMTA follows regulations of State Audit Commission, regarding standards of internal audit 2001
BMTA proceeds risk management as identified by
Ministry of Finance, by providing trainings and
knowledge for 265 employees, and conducting
9 meeting for sub-committee of risk management
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ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
Mission effectiveness

ระดับความส�ำเร็จหรือความก้าวหน้า
ในปีงบประมาณ 2552

ยุทธศาสตร์ (แผนงาน/โครงการ)
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
1. โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(EVM)

l

Strategy (plan/project)

ขสมก. ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มาก
ที่สุด ปีงบประมาณ 2552 ได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับ
พนักงานตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป จ�ำนวน 408 คน ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพัฒนาแนวทางในการก�ำหนดผลตอบแทน
ตามค่า EP ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง และได้มีการประชุม
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เพื่อติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง รวม 9 ครั้ง

Achievement or progress
in Fiscal year 2009

Financial Administration Development Strategy
1. Economic Value Management (EVM)
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l

BMTA utilizes the resources to create the most
value to the organization. In fiscal year 2008,
408 level-4 employees and over were provided
trainings. The project is on the process of setting
compensation based on EP value for executive level.
Administration Development Sub-committee also
conduct 9 meetings to create Economic Value
Management (EVM) so as to monitor the process

ภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกิจการขององค์การ
External factors affecting corporate operations

ภาวะแวดล้อมทางสังคม

มีผลกระทบดังนี้
1. การให้บริการทางสังคม โดยไม่เก็บค่าโดยสารกับ
นักเรียนชั้น ป.6 ลงไป คนพิการ พระภิกษุ สามเณร บุรุษ
ไปรษณีย์ ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีสิทธิ์
ยกเว้น และให้ส่วนลดครึ่งราคากับทหาร ต�ำรวจ ในเครื่องแบบ
ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีสิทธิ์ลดหย่อน
นอกจากนี้ ยั ง ให้ ส ่ ว นลดในรู ป ของคู ป องตั๋ ว โดยสารกั บ
ประชาชนทั่วไป และในรูปของบัตรเดือนกับนักเรียน นักศึกษา
ท�ำให้รายได้ขององค์การขาดหายไปจ�ำนวนหนึ่ง
2. ขสมก. เป็นกิจการสาธารณูปโภคหน่วยงานหนึ่ง
ของรัฐ ที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง
เป็น หลัก อีกทั้งโครงสร้างค่าโดยสารถูกก�ำหนดโดยภาครัฐ
ซึ่งอยู่ ในอัตราที่ต�่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง และมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรที่สูงมาก โดยปีงบประมาณ 2552 คิดเป็นร้อยละ
40.69 ของค่าใช้จ่ายรวม เนื่องจากการปรับเพิ่มเงินเดือนค่าจ้าง
ของพนักงาน
3. จ�ำนวนบุคลากรต่อจ�ำนวนรถโดยสาร 4.78 คน ต่อรถ
1 คัน มากกว่าค่าเฉลี่ยสากล (3.50 คน ต่อรถ 1 คัน) ท�ำให้
ประสิทธิภาพในการบริหาทรัพยากรบุคคลต�ำ่ เมื่อเปรียบเทียบ
กับธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศอื่น
4. ปีงบประมาณ 2552 การชุมนุมประท้วงทางการเมือง
ของกลุ่มคนที่มีความเห็น ทางการเมืองไม่ตรงกันยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง คือ
		 l วันที่ 7 ต.ค. 51 มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่ม
พันธมิตรที่บริเวณรอบอาคารรัฐสภา ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงกลางคืน
มีคนเสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บกว่า 300 คน
		 l ช่วงวันที่ 27 พ.ย.- 4 ธ.ค. 51 กลุ่มพันธมิตร
ปิดสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ
		 l เดือน เม.ย.52 มีการชุมนุมประท้วงทางการเมือง
ของกลุม่ นปช. (เสือ้ แดง) อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์
วันที่ 9-17 เม.ย. 52 มีการปิดถนนส�ำคัญ ๆ ใน กทม.หลายจุด
รวมทั้งยึดรถเมล์ น�ำรถเมล์ไปเผาท�ำลาย ทั้งรถธรรมดาและ
รถปรับอากาศ จนรัฐบาลต้องประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ
ประกาศเป็นวันหยุดราชการเพิ่ม 3 วัน คือ วันที่ 10, 16 และ 17
เม.ย. 52 รถโดยสารขององค์การออกวิ่งได้เป็นช่วง ๆ สูญเสีย

Social factors

1. Social services causing less revenue include
fare exemption for students under M.6, disabled
persons, monks, novices, postmen, persons having
government cards or coins for fare exemption, half
discount for soldiers, policemen in uniform, persons
having government cards or coins for fair discount. In
addition, discount is in form of coupon for people and
monthly ticket for students.
2. BMTA is one of government infrastructure
businesses serving low-to-middle-income people.
Fare structure that is lower than actual cost is set by
government sector and corporate bares a lot of human
resource expense in which the expense of fiscal year
2009 accounts for 40.69% of overall expenses due to
incremental employee’s salary.
3. The numbers of 4.78 human resource per
1 vehicle is more than universal average (3.50 persons
per vehicle), causing low efficiency of human resource
management, compared with the same business in
other countries.
4. In fiscal year 2009, there is frequent protest of
the persons having different political views as follows;
		 l On October 7th, 2008, protest of The
Panthamit Group surrounding Parliament House from
morning until at night, causing 3 deaths and 300
casualties
		 l During November 27th - December 4th 2008,
The Panthamit Group closed Don Muang Airport and
Suvarnabhumi Airport
		 l In April 2009, Nor Por Chor (The Red Shirt
Group) had protest regularly, especially in Songkran
period, 9th-17th, 2008, and closed many roads in
Bangkok, seized and burnt both normal and air-conditioned buses, so government needed to enforce
Order of the Internal Security Operations Command
Bangkok Mass Transit Authority Annual Report 2009
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ภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกิจการขององค์การ
External factors affecting corporate operations
โอกาสในการหารายได้ คาดว่าประมาณไม่นอ้ ยกว่า 30 ล้านบาท
จากทั้ง 3 เหตุการณ์ ท�ำให้สภาพการจราจรติดขัดไปทั่ว
กทม. รถโดยสารหลายสายต้องเปลี่ยนเส้นทาง บางเวลาต้อง
หยุดให้บริการ สูญเสียโอกาสในการหารายได้ และทรัพย์สิน
(รถโดยสาร) ได้รับความเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก
5. การประกาศวันหยุดราชการเพิ่ม ช่วงปีใหม่ (2 ม.ค.
52) ช่วงสงกรานต์ (10, 16 และ 17 เม.ย. 52) และช่วง
ต่อเนื่องวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา (6 ก.ค. 52) ท�ำให้ผู้ใช้บริการ
ลดลง ส่งผลให้รายได้ค่าโดยสารลดลงด้วย

ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยไตรมาสุดท้ายมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
ตามพลวัตรของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเม็ดเงิน
ภายใต้ ม าตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ที่ เ ข้ า สู ่ ร ะบบเศรษฐกิ จ
มากขึ้น รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการปรับตัวสูงขึ้นของภาค
การผลิตและการจ้างงานที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามล�ำดับ แต่ยังมี
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัว ทางเศรษฐกิ จ
ได้แก่ (1) สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ จากการชุมนุม
ทางการเมืองของกลุม่ ต่าง ๆ ทีม่ คี วามถีม่ ากขึน้ และเริม่ เชือ่ มโยง
กับปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน (2) ความผันผวน
ของราคาน�้ ำมันซึ่งเกิดจากการอ่อนตัวของค่าเงิ นดอลลาร์
สรอ. และความต้องการเก็งก�ำไรในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว อาจส่ง
ผลให้ราคาน�้ำมันมีความผันผวนและเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ (3) สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้นใน
ช่วงฤดูหนาว (ข้อมูลสภาพัฒน์ฯ 23 พ.ย.52) มีผลกระทบกับ
องค์การ ดังนี้
1. การชุมนุมประท้วงทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ท�ำให้
สภาพการจราจรติดขัด รถประจ�ำทางหลายสายต้องเปลี่ยน
เส้นทาง ส่งผลให้สิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น
2. ขสมก. ใช้น�้ำมันเดือนละประมาณ 10 - 11 ล้านลิตร
หากมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 บาท ค่าน�้ำมันจะเพิ่มขึ้น
10 - 11 ล้านบาท/เดือน นอกจากนี้จากการที่ราคาน�้ำมันดีเซล
ยังอยู่ในอัตราสูง องค์การไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าตอบแทน
จากรถร่วมได้ตามสัญญา เดือนละประมาณ 17 ล้านบาท
และการสนับสนุนให้รถร่วมเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงตามนโยบายของรัฐบาล ท�ำให้องค์การต้องลดค่า
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and announced 3 additional public holidays which are
April 10th, 16th, and 17th, 2009. Buses could operate
occasionally thus losing revenue no less than 30 million
Baht approximately.
These 3 reasons causes traffic congestion in
Bangkok so many bus routes need to be changed or
cannot operate the service normally, thus losing
massive revenue and assets.
5. Additional public holidays during New Year
(January 2nd, 2009), Songkran (April 10th, 16th, and
17th, 2009), and long Buddhism holiday (July 6th, 2009)
causes less passengers and revenues.

Economic factors

Thailand economy in last quarter is likely to
grow continuously in correspond to cycle of world
economy recovery, considerable amount of subsidy to
stimulate the market, and promising trend of
manufacturing sector and employment. However, there
are risk factors affecting economic recovery which are
1) political instability due to the frequent protest,
relating to conflict with neighboring countries
2) Dollar depreciation, Sor Ror Aor, and speculation
in economic recovery causing fluctuation in oil price
higher than economic recovery rate 3) The epidemic
of influenza A (H1N1) that is likely to be more severe in
winter (Office of the National Economic and Social Development Board, November 23rd, 2009). These factors
affect corporate as follows;
1. Political protests of various groups lead to
traffic congestion, changing routes and fuel waste
2. BMTA exploits 10 - 11 million liters of fuel, thus
causing higher cost of 10 - 11 million Baht/month in
case that the fuel price increase for 1 Baht. Moreover,
corporate cannot request compensation of 17 million
Baht per month from service vehicles as specified
in contract due to high diesel price. According that

ตอบแทนให้รถร่วมเป็นเวลา 5 ปี โดยรถร่วมธรรมดาเหลือ
35 บาท/คัน/วัน รถร่วมปรับอากาศเหลือ 60 บาท/คัน/วัน
เริ่ม 1 ก.ค. 50 รวมทั้งการขาดสภาพคล่องทางการเงิน หาก
น�้ำมันปรับราคาสูงขึ้น องค์การต้องมีหนี้สินค้างช�ำระเพิ่มขึ้น
ค่าปรับเพิ่มขึ้น (ค่าดอกเบี้ยจ่าย) ส่งผลให้ต้นทุนในการด�ำเนิน
งานสูงขึ้นตามไปด้วย
2.3 การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ท�ำให้
ขสมก. ต้องเปิดโครงการ ”รถเมล์ไทย ปลอดภัย รวมพลังสู้
หวัด 2009” โดยความร่วมมือระหว่าง ขสมก. ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การเภสัชกรรม
และบริษั ทผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์โพรเทค มีการติดตั้งเจล
ล้างมือบนรถโดยสารจ�ำนวน 3,514 คัน น�ำแอลกอฮอล์มาท�ำ
ความสะอาดภายในรถ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน
ท�ำให้องค์การมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 0.200
ล้านบาท

ภาวะแวดล้อมทางกายภาพ

มีผลกระทบกับองค์การ ดังนี้
1. จ�ำนวนรถต่าง ๆ ใน กทม. เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่พื้นที่
ของถนนที่รองรับน้อยกว่าจ�ำนวนรถที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเวลา
เร่งด่วนเช้า-เย็น ที่มีรถเข้า-ออก ในเมืองพร้อม ๆ กัน และ
ในปี 2552 กทม. มีการปิดซ่อมสะพานข้ามทางแยกต่าง ๆ
รวม 8 จุด ได้แก่ แยกรัชโยธิน แยกบางพลัด แยกพงษ์เพชร
แยกพระราม 4 แยกพระราม 9 (2 จุด) แยกอโศก (เพชรบุรี)
และแยกคลองตัน นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทาง
แยกศรีอุดม ในถนนศรีนครินทร์ รวมทั้งการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) ในถนนรัตนาธิเบศร์ เหล่านี้ล้วน
ท�ำให้สภาพการจราจรติดขัด และเป็นอุปสรรคในการเดินรถ
ขององค์การเป็นอย่างมาก
2. รถผิ ด กฎหมายมี เ ป็ น จ� ำ นวนมากที่ อ อกวิ่ ง รั บ -ส่ ง
ผู้โดยสารบนถนนใหญ่ ได้แก่ รถตู้ป้ายด�ำ รถสองแถวในซอย
และรถสี่ล้อเล็ก ซึ่งสร้างปัญหารถติด จากการจอดแช่ตามป้าย
หยุดรถประจ�ำทาง รวมทั้งจอดรับ-ส่งผู้โดยสารนอกป้าย และ
ยังไม่ได้มีการแก้ไข ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการของ ขสมก.
ลดลง

service vehicles are encouraged to use natural gas for
fuel based on government’s policy, corporate needs to
decrease compensation of service vehicles for 5 years;
35 Baht/bus/day for normal service buses and 60 Baht/
bus/day for air-conditioned buses, effective on July 1st,
2007 onward. Illiquidity in case of high oil price causes
incremental unpaid liabilities, fare (unpaid interest, as
well as operating cost.
3. BMTA launches the project ”Thailand Safe
Buses to Prevent Flu 2009” due to the epidemic of H1N1
influenza A. Project initiators including Thai Health
Promotion Foundation, Government Pharmaceutical
Organization, Protex manufacturing company provide
hand gel on 3,514 buses, clean the buses by using
alcohol, and provide health mask. These offerings cost
monthly expense of 0.200 million Baht.

Physical factors

1. The numbers of cars in Bangkok increase
every year while the roads cannot facilitate the
increasing rate, especially during rush hours in the
morning and evening, thus causing congestion in urban
areas. In 2009, 8 junction bridges has been maintained
which are Rachayothin, Bang Plad, Pong Petch, Rama
IV, Rama IX (2 bridges), Asoke (Petchburi), and Klong
Tan. Moreover, the transportation congestion is related
to the construction of tunnel at Sri Udom junction in
Srinakarin Road, purple-line BTS (Bang Sue-Bang Yai)
in Rattanathibet Road.
2. A lot of illegal vehicles are operating on the
main roads, including black-plate vans, two-row cars
in Sois, and four-wheel small cars. These vehicles cause
severe congestion because they park at bus stations
and stop outside bus stations. This is difficult to solve
and cause fewer passengers using BMTA services.
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นโยบาย แผนงาน และโครงการส�ำคัญในอนาคต (ปี 2553)
Policy, Plan, and Important Projects of the Future (2010)
แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

Corporate restructuring project

โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ
ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนรถโดยสารเดิม

Procurement of air-conditioned buses
using natural gas to replace current lots

การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่ให้สอดคล้องกับระบบการ
บริหารงานรูปแบบใหม่ และระดับเทคโนโลยีทจี่ ะน�ำมาประยุกต์
ใช้ในองค์กร ปรับปรุงจ�ำนวนบุคลากรในการด�ำเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับขนาดกิจการและรองรับการบริหารงาน
ในรูปแบบใหม่ (การประยุกต์ใช้สญ
ั ญาการให้บริการเชิงคุณภาพ
หรือ PBC) รวมทั้งสอดคล้องกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
การจัดหารถโดยสารใหม่ใช้ CNG เพือ่ ทดแทนรถโดยสาร
เก่า จะท�ำให้ ขสมก. ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงลงได้ นอกจากนี้
ยังเป็นการสนองนโยบายภาครัฐในการใช้พลังงานทดแทน
ลดการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และลดปัญหา
มลพิษในอากาศในเขตเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด�ำ เนิ น การ
จัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็น
เชื้อเพลิง จ�ำนวน 4,000 คัน ของ ขสมก.

โครงการท่องเที่ยวราคาประหยัด
และให้เช่ารถในวันหยุดราชการ

เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น คงที่ แ ละต้ น ทุ น จมให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ประชาชนมีโอกาสใช้เวลาท่องเที่ยวเป็น
ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของท้องถิน่ รวมถึง
ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้การด�ำเนินการเชิงธุรกิจ

โครงการลดและป้องกันภัยและอุบัติเหตุ
จากการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจ�ำทาง

ตามนโยบายความปลอดภัยของรัฐบาล “2553 ปี แห่ง
ความปลอดภัยคมนาคม” ขสมก. มีการก�ำหนดแนวทางและวิธี
การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและผู้ร่วมทาง
และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ รวม
ทั้งลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยได้ด�ำเนินการจัด
กลุ่มประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์เป็นศูนย์และรณรงค์ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณตามป้ายหยุดรถประจ�ำทาง
และท่าปล่อยรถของ ขสมก.
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Corporate restructuring is expected to correspond
to new management system and technology used in
the corporate, allocate appropriate number of human
resources to facilitate various operations and new
management pattern (Quality service contract or PBC),
as well as align with state enterprise evaluation system
identified by Ministry of Finance.
New CNG buses will replace current ones and
help BMTA decrease fuel cost, as well as align with
government policy to use alternative fuel, minimize
fuel import and pollution in urban areas. Currently,
committeeis monitoring BMTA for the procurement of
4,000 CNG air-conditioned buses.

Low-cost tourism and car for rent
in public holiday project

The project aims to align with government tourism
promotion policy to effectively utilize fixed assets and
opportunity cost, promote family trip, support local
economy, and educate the employees about business
operations.

Accident preventive actions
and safety for bus transportation

Based on government safety policy “2010, year of
transportation safety”, BMTA has identified approaches
to prevent possible accidents of passengers and
commuters, built confidence for passengers, and minimize
accident loss. Mobile PR team has conducted zeroalcohol-driver and safety campaign for commuters at bus
stations and BMTA parking garages.

โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการให้บริการ
เชิงสังคม (Public Service Obligation : PSO)

เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท� ำ โครงสร้ า งต้ น ทุ น ในการให้
บริการเชิงสังคม ใช้เป็นแนวทางในการขอเงิน อุดหนุนจากรัฐ
และรับการสนับสนุนทางด้านการเงินในระยะสั้น/เปลี่ยนผ่าน
จากการให้บริการเชิงสังคมที่มีรายได้จากค่าโดยสารต�่ ำกว่า
ต้นทุนในการให้บริการ โดยมีระบบบัญชี/ข้อมูลการให้บริการ
เชิงสังคม ประกอบการยื่นค�ำขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อ
วิเคราะห์และจัดท�ำโครงสร้างต้น ทุนรถโดยสารปรับอากาศ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอปรับอัตราค่าโดยสาร เนื่องจาก
คณะกรรมการ PSO พิจารณาให้รถโดยสารปรับอากาศเป็น
การให้บริการเชิงพาณิชย์

โครงการพัฒนาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-Ticket)

การน� ำ ระบบบั ต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ แ ละ
พัฒนาเป็นตั๋วต่อ-ตั๋วร่วม (Common Ticket) กับระบบขนส่ง
อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการเปลี่ยนถ่าย (Transfer)
และสนับสนุนระบบรถโดยสารประจ�ำทาง และระบบขนส่ง
สาธารณะต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้เสมือนเป็นระบบ
เดียวกัน ในมุมมองของผู้ใช้บริการ (Single Operation , Multi
Operators) และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของ
ขสมก. ในระยะยาว

โครงการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการ
เดินรถ (Tracking and Tracing)

ขสมก. จะน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการเดินรถและยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการบริการให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
ทันเวลา (Real time) สนับสนุนและพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ด้าน
การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานที่ทันสมัย

Public Service Obligation
(PSO) Subsidy project

PSO earns revenue less than cost thus requiring
analysis and cost structure as a proposal to request
subsidy from government and short-term/transition
financial support. Accounting system/PSO information
needs to be submitted for government financial
support in order to analyze and develop cost structure
of air-conditioned buses as a guideline to increase
fare rate, according that PSO committee considers airconditioned buses as commercial service.

E-Ticket system development project

E-ticket can be adapted to be Common Ticket
joining other transportation system, thus decreasing
cost of transfer and facilitating connection of public
transportation as a single operation and multi operators,
and minimize operating cost of BMTA in the long run.

Transport Tracking and Tracing project

BMTA applies innovative technology in transport
and route management as well as enhances service
quality in order to satisfy customers’ needs in real time.
Furthermore, BMTA also develop overall public transport
connection, good image, PR and innovative management

Management Information System Center
(MIS) project

BMTA establishes control and monitoring center to
management and transport operation, as well as the
information center for BMTA and related organizations

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (MIS)

		 การจัดตั้งศูนย์กลางในการควบคุมและสั่งการด้าน
การบริหารจัดการแลติดตามการปฏิบัติการเดินรถ รวมทั้งเป็น
ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อการบริหารจัดการ ขสมก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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นโยบาย แผนงาน และโครงการส�ำคัญในอนาคต (ปี 2553)
Policy, Plan, and Important Projects of the Future (2010)
โครงการจัดหาสาธารณูปโภค
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้โดยสาร
(การจัดหาอู่และสถานีเติมก๊าซ NGV)

การจัดสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้โดยสารและรถโดยสารประจ�ำ-ทาง เพื่อเชื่อมโยงและ
พัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางให้มีการเชื่อมต่อ
และบูรณาการระหว่างระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ท�ำให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการเช่าอู่จอดรถโดยสารเป็นการเพิ่มทรัพย์สิน
องค์การ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์สว่ นบุคคลเพิม่ มากขึน้

โครงการมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสาร
ประจ�ำทาง (Quality Assurance : QA)

การยกระดั บ บริ ก ารให้ ไ ด้ ม าตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก าร
สร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของ ขสมก. เสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารกระบวนการสร้างคุณภาพบริการอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้บุคลากร มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการน�ำ
ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

แผนการบริหารจัดการรถร่วม

การบริหารจัดการรถร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ขสมก. ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร โดย
การประยุกต์ใช้สัญญาการให้บริการเชิงคุณภาพ (PBC) รวมทั้ง
ควบคุมและก�ำกับดูแล การให้บริการของรถร่วมบริการตาม
โครงสร้างใหม่ การจ้างเดินรถจากหน่วยงานบริหารจัดการ
ระบบ/ผู้ว่าจ้างเดินรถ

โครงการน�ำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ GPS
มาบริหารจัดการเดินรถ

การน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน โดย ขสมก.
ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร จัดท�ำโครงการศึกษาพัฒนาระบบรถโดยสาร
ด้วยการน�ำร่องการทดลองใช้ระบบ GPS มาใช้ควบคุมติดตาม
การเดินรถ พร้อมป้าย LED ที่ติดตั้งบริเวณป้ายหยุดรถประจ�ำ
ทางส�ำคัญ 20 จุด ในถนนที่รถโดยสารธรรมดาครีมแดง และ
รถปรับอากาศยูโรทูของโครงการวิ่งผ่าน น�ำร่อง 4 เส้นทาง
ของเขตการเดินรถที่ 5 ได้แก่ สาย 20, 21, 76 และ 105
จ�ำนวน 100 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เป็นต้นมา
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Infrastructures and facilities
procurement project for passengers
(garages and NGV gas stations)

BMTA provides infrastructures and facilities for
passengers and buses to develop connection of buses
and other public transportations, thus decreasing cost of
renting parking garages and encouraging people to use
public transportation instead of personal vehicles.

Quality Assurance for buses project (QA)

BMTA aims to enhance service standard to
maximize people’s satisfaction, systematically develop
quality service standard, and involve human resource to
fully utilize their knowledge for corporate.

Service vehicles management

BMTA manages service vehicles in correspond
to corporate restructuring policy by applying quality
service contract (PBC), controlling, and monitoring
their services based on new structure, as well as
managing transport contract for system administration
department/service contractor.

GPS application project for
transportation management

BMTA applies technology in management by
cooperating with Office of Transport and Traffic Policy
and Planning, Ministry of Transport, to develop bus
system development study, launch pilot test of GPS
to monitor 4 routes, and install LED signage at 20
important bus stations in the routes of cream-red buses
and Euro II air-conditioned buses or total 100 buses
passing 4 pilot routes, region 5, which are No. 20, 21,
76, and 105, starting from August 16th, 2009 onward.

ผลการด�ำเนินงานด้านเดินรถ ปีงบฯ 2552

Transportation Performance of Fiscal Year 2009
การด�ำเนินงาน ปีงบฯ 2552 องค์การน�ำรถออกวิ่ง เฉลี่ย/
วัน 3,129 คัน คิดเป็นร้อยละ 89 ของรถประจ�ำการ 3,525
คัน (รวมรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรี 800 คัน) มีเที่ยววิ่งรวม
เฉลี่ย 27,406 เที่ยว/วัน กม.ท�ำการ เฉลี่ย 725,438 กม./
วัน ใช้น�้ำมันดีเซล เฉลี่ย 324,962 ลิตร/วัน ใช้ก๊าซ เฉลี่ย
3,941 กก./วัน โดยจ�ำหน่ายตั๋วได้ทั้งสิ้น 406.375 ล้านใบ
หรือเฉลี่ย 1.113 ล้านใบ/วัน และมีรายได้ค่าโดยสารในภาพ
รวม 4,723.882 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 12.942 ล้านบาท/วัน
(รวมรายได้โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก.
29.102 ล้านบาท แต่ไม่รวมเงินชดเชยการวิ่งรถฟรี 800 คัน)
ด้านการจัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรีวันละ 800 คัน
ตามมาตรการของรัฐบาล ปีงบฯ 2552 สรุปได้ดังนี้
รถออกวิ่ง (คัน)
		
Overall buses
		
เฉลี่ย/วัน
800
Average/day
เฉลี่ย/คัน/วัน		
Average/bus/day

Based on transportation performance of fiscal year
2009, average number of operating buses 3,129 buses/
day or 89% of overall 3,525 buses (including 800 free
buses), total average trips 27,406 trips/day, route distance 725,438 kilometers/day, average diesel oil used
324,962 liter/day, average gas used 3,941 kilograms/
day, ticket sold 406.375 million tickets or average 1.113
million tickets/day, overall fare revenue 4,723.882 million Baht or average 12.942 million Baht/day (including
revenue from BMTA Krob Krua Suk San Project 29.102
million Baht, and excluding compensation for 800 free
buses)
The details of 800 free buses based on government
policy in fiscal year 2009 are summarized as follows;

เที่ยววิ่งรวม (เที่ยว)
Trips
6,329

กม.ท�ำการ (กม.)
Distance (Kilometers)
147,881

ผู้ใช้บริการ (คน)
Passengers
961,857

7.91

185

1,202

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น หากน�ำผลการด�ำเนินงาน
ด้านเดินรถปีงบฯ 2552 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปีงบฯ 2552,
เกิดจริง ปีงบฯ 2551 ที่ผ่านมา และ ปีงบฯ 2550 สามารถ
พิจารณาได้ดังนี้

Based on the above details, we can analyze
the performance of 2009, compared with target of
fiscal year 2009, actual of fiscal year 2008 and 2007,
as follows;

การให้บริการสูงกว่าเป้าหมายทั้งรถธรรมดาและรถ
ปรับอากาศ (ยกเว้น กม.ท�ำการของรถธรรมดา) จากการเร่งรัด
การซ่อมรถที่จอดซ่อมให้ออกวิ่งได้มากขึ้น ท�ำให้ภาพรวม
รถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.99 และ
0.53 ขณะที่ กม.ท�ำการต�่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 0.82 เนื่องจาก
มี ก ารจั ด รถวิ่ ง ตั ด เสริ ม ระยะสั้ น ในส่ ว นของรถธรรมดา
มากกว่ารถปรับอากาศ ประมาณร้อยละ 49 ประกอบกับ
ประสิทธิภาพในการใช้น�้ำมัน (กม./ลิตร) ที่เกิดจริงสูงกว่า
เป้าหมาย มีผลให้การใช้น�้ำมัน การใช้ก๊าซ ต�่ำกว่าเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 1.32 และ 0.47
ด้านการหารายได้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวมต�่ำกว่าเป้า
หมายตามงบประมาณ 1,613.883 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 4.422
ล้านบาท/วัน คิดเป็นร้อยละ 25.46 เนื่องจาก
l การจัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรีวันละ 800 คัน ท�ำให้
รายได้ขององค์การลดลง หากมีรายได้เฉลี่ยต่อคันต่อวัน
4,500 บาท จะส่งผลให้รายได้รวมลดลงประมาณ 109 ล้าน

The service level of normal buses and air-conditioned buses achieve target (excluded distance of normal buses) due to the quick maintenance process so the
numbers of buses and trips are higher than target, 0.99%
and 0.53% respectively. The numbers of kilometers is
lower at the rate of 0.82% according that the numbers
of additional buses are more than air-conditioned ones
by 49%. The efficiency of fuel usage (km./liter) is higher
than target so the number of fuel and gas used is lower
than target at the rate of 1.32% and 0.47% respectively.
Overall fare revenues are less than target at
1,613.883 million Baht or average 4.422 million Baht/
day, 25.46% due to the following reasons;
l 800 free buses cause decreasing revenue
to corporate; average 4,500 Baht revenue per bus
results in overall decrease by 109 million Baht/month,

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

Performance versus target
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ผลการด�ำเนินงานด้านเดินรถ ปีงบฯ 2552

Transportation Performance of Fiscal Year 2009
บาท/เดือน ขณะที่เป้าหมายไม่มีการปรับรายได้ในส่วนของ
การเดินรถเมล์ฟรีลง อีกทั้งรถที่วิ่งบริการปกติได้รับผลกระทบ
จากการวิ่งรถฟรีด้วย โดยยอดจากการจ�ำหน่ายตั๋วรถธรรมดา
ต�่ำกว่าเป้าหมาย เฉลี่ย 0.084 ล้านใบ/วัน หรือร้อยละ 14.23
ขณะที่ในส่วนของรถปรับอากาศต�่ำกว่าเป้าหมาย 0.021 ล้าน
ใบ/วัน หรือร้อยละ 3.27
l รถจอดซ่อมช่วงปลายปีทยอยลดลง แต่ยังอยู่ ในอัตรา
สูง เฉลี่ย/วัน 308 คัน ประมาณร้อยละ 90 เป็นรถปรับ
อากาศ หากมีรายได้เฉลี่ยต่อคันต่อวัน 6,000 บาท จะส่งผล
ให้องค์การสูญเสียรายได้ประมาณ 50 ล้านบาท/เดือน
l ช่วงวันที่ 9 - 17 เม.ย. 52 มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง รถโดยสารขององค์การไม่สามารถออกวิ่งให้
บริการได้ตามปกติ บางส่วนถูกเผาท�ำลาย ท�ำให้องค์การเสีย
รายได้ไปไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
l รถผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ได้แก่ รถสองแถว
รถสี่ล้อเล็ก ที่ออกมาวิ่งบนถนนใหญ่ และรถตู้ป้ายด�ำ ซึ่งยังไม่
ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้องค์การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด

เปรียบเทียบกับปีงบฯ 2551 ที่ผ่านมา

การให้บริการโดยรวมลดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง ช่วงระหว่างวันที่ 9 - 17 เม.ย. 52
ส่งผลกระทบให้รถโดยสารออกวิ่งบริการได้น้อย เฉลี่ยต่อวัน
ถึงแม้รถออกวิ่งเพิ่มขึ้น 7 คัน หรือร้อยละ 0.22 จากรถจอด
ซ่อมที่ลดลง (รถจอดซ่อมเฉลี่ยต่อวัน ปีงบฯ 2551 = 328 คัน
ปีงบฯ 2552 = 308 คัน) แต่เที่ยววิ่งและกม.ท�ำการลดลง
คิดเป็นร้อยละ 7.63 และ 8.96 การใช้น�้ำมัน การใช้ก๊าซ
ผันแปรลดลงด้วย คิดเป็นร้อยละ 8.29 และ 21.86
ด้านการหารายได้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวมลดลง
1,448.611 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.47 (เฉลี่ย/วัน ลดลง
3.923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.26) เนื่องจาก
l ปีงบฯ
2551 มีการให้บริการรถเมล์ฟรีเป็นระยะ
เวลา 2 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 51-30 ก.ย. 51) ขณะที่
ปีงบฯ 2552 การให้บริการรถเมล์ฟรีมีตลอดทั้งปี (12 เดือน)
ท�ำให้รายได้ลดลงจากปีงบฯ 2551 จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1,000
ล้านบาท
l เดือน เม.ย. 52 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง ส่งผลให้องค์การสูญเสียรายได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้าน
บาท
l ด้านอัตราก�ำลัง จ�ำนวน พขร. ลดลง 374 คน/วัน
หรือร้อยละ 5.32 และจ�ำนวน พกส. ลดลง 423 คน/วัน หรือ
ร้อยละ 5.88 มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนกะของพนักงาน ท�ำให้
องค์การเสียโอกาสในการหารายได้
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compared with the target that exclude free buses.
Moreover, free buses also affect operation of normal
buses; in which tickets of normal buses are less than
target at average of 0.084 million tickets/day or 14.23%
while the tickets of air-conditioned buses are less than
target at 0.021 million Baht/day or 3.27%
l The numbers of buses requiring maintenance
are decreasing, yet significantly high at the average of
308 buses/day in which 90% are air-conditioned buses.
Average revenues of 6,000 Baht per car per day result in
loss of 50 million Baht/month
l Corporate’s buses could not operate and were
burnt due to political protest during April 9th-17th, 2009,
causing revenue loss of 30 million Baht.
l A lot of illegal vehicles are operating, including
two-row cars, four-wheel small cars, and black-plate
vans, thus causing corporate market share loss.

Performance versus fiscal year 2008

Overall service level is decreasing due to the
political crisis during April 9th-17th, 2009, causing
fewer operating buses, average 7 additional buses
per day or 0.22% of buses on maintenance (average
buses on maintenance of fiscal year 2008 = 328, year
2009 = 308) The numbers of trips and distance are
decreasing at the rate of 7.63% and 8.96% respectively.
Fuel and gas usage are also decreasing at the rate of
8.29% and 21.86% respectively.
Overall fare revenues decrease by 1,448.611
million Baht or 23.47% (3.923 million Baht/day decrease
or 23.26%) due to the following reasons;
l Free buses were operating for 2 months in
fiscal year 2008 (from August 1st -September 30th,
2008) compared with 12 months in fiscal year 2009,
so revenue decreases no less than 1,000 million Baht
since 2008.
l Political crisis in April, 2009 causes revenue
loss of no less than 30 million Baht
l The numbers of drivers decrease by 374
persons/day or 5.32% and fare collectors decrease by
423 persons/day or 5.88%, causing difficulty in changing
working shift and revenue loss.

ผลการศึกษาของ สนข. ปี 52 การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น
จากปี 51 ส่งผลให้ความเร็วของการเดินรถในช่วงเช้าลดลง
0.7 กม./ชม. และช่วงเย็นลดลง 0.2 กม./ชม. ท�ำให้เที่ยววิ่ง
และกม.ท�ำการลดลง

เปรียบเทียบกับปีงบฯ 2550

Study of Sor Nor Kor in 2009 shows that
traffic congestion in year 2008 cause decreasing in
vehicle speed by 0.7 km./hour in the morning and 0.2
km./hour in the evening and result in fewer trips and
distance.

ปัญหาและอุปสรรคในการหารายได้

The numbers of operating buses are decreasing
due to 44 discontinued gas buses (MAN Brand) in
December 2008, and the numbers of buses on
maintenance increase at the average of 127 buses or
70.17% (buses on maintenance in fiscal year 2007 = 181
buses per day). This causes decrease in numbers of
buses, trips, and distance, 3.57%, 9.90%, and 11.60%
respectively. Fuel and gas usage decreases by 12.18%
and 51.72%.
Overall fare revenues decrease by 1,784.086
million Baht, 4.888 million Baht/day or 27.41% due to
the following reasons;
l 800 free buses cause decreasing revenue by
109 million Baht/month and affect the operation of
normal buses
l The number of average 127 buses on
maintenance per day increase so service decreases.
90% is air-conditioned buses so if revenue per bus is
6,000 per day corporate will lose revenue of 21 million
Baht/month
l Political crisis in April 2009 causes revenue loss
l Traffic congestion is caused by increasing
amount of vehicles, protest, and junction bridge maintenance in Bangkok, thus affect operation and revenue

l

		 การให้บริการ รถประจ�ำการลดลง จากการปลด
ระวางรถก๊าซ (ยี่ห้อแมน) จ�ำนวน 44 คัน เมื่อเดือน ธ.ค. 51
ประกอบกับรถโดยสารที่เหลืออยู่จอดซ่อมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยต่อวัน
127 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.17 (รถจอดซ่อมเฉลี่ยต่อวัน
ปีงบฯ 2550 = 181 คัน) ส่งผลให้รถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง และกม.
ท�ำการลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.57, 9.90 และ 11.60 ตามล�ำดับ
รวมทั้งการใช้น�้ำมัน การใช้ก๊าซลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.18 และ
51.72
ด้านการหารายได้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวมลดลง
1,784.086 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 4.888 ล้านบาท/วัน คิดเป็น
ร้อยละ 27.41 เนื่องจาก
l การจั ด รถโดยสารธรรมดาวิ่ ง ฟรี วั น ละ 800 คั น
ส่งผลให้องค์การสูญเสียรายได้ประมาณ 109 ล้านบาท/เดือน
และรถบริการปกติได้รับผลกระทบด้วย
l รถจอดซ่อมเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 127 คัน/วัน ท�ำให้การ
ให้บริการลดลง ร้อยละ 90 เป็นรถปรับอากาศ หากมีรายได้
เฉลี่ยต่อคันต่อวัน 6,000 บาท องค์การจะสูญเสียรายได้
ประมาณ 21 ล้านบาท/เดือน
l เดือน เม.ย.52 มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
รายได้ขาดหายไปอีกจ�ำนวนหนึ่ง
l สภาพการจราจรติ ด ขั ด เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง จากจ� ำ นวนรถที่
เพิ่มขึ้น การชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ตลอดจนการปิดซ่อมสะพาน
ลอยข้ามแยกของ กทม. ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินรถและ
ส่งผลกระทบกับการหารายได้
ปัจจัยภายใน สาเหตุหลักอยู่ที่รถจอดซ่อมที่สูงมาก
เฉลี่ยต่อวัน 308 คัน ประมาณร้อยละ 90 เป็นรถปรับอากาศ
ประกอบกับอัตราก�ำลัง พขร. ลดลง ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ น
กะของพนักงาน ท�ำให้การหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
l ปัจจัยภายนอก ได้แก่ รถผิดกฎหมายมีจำ
� นวนมาก และ
ยังไม่ได้รับการแก้ไข ท�ำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรจากการ
จอดรถแช่ตามป้ายหยุดรถประจ�ำทาง จอดรถไม่เป็นที่ ส่งผล
กระทบต่อการหารายได้ขององค์การ
l

l

Performance versus fiscal year 2007

Problems and difficulties in generating
revenue

Internal factor that affects revenue includes
high numbers of buses on maintenance, average 308
buses per day in which 90% are air-conditioned buses.
Decreasing numbers of drivers also affect working shift
of employees.
l External factor that affects revenue is the
problem about high numbers of illegal vehicles that
affects traffic such as parking at bus stations, parking at
inappropriate places
l
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ข้อมูลด้านเดินรถ รวมทั้งองค์การฯ เกิดจริงปีงบฯ 2552

เปรียบเทียบกับเป้าหมายปีงบฯ 2552, เกิดจริงปีงบฯ 2551 ที่ผ่านมา และปีงบฯ 2550
ปีงบฯ 2552

รายการ

Particulars

เกิดจริง (1)

Actual

1. รายได้ค่าโดยสาร (บาท)
Bus Fare Income (THB)
รายได้ตั๋วล่วงหน้า, คูปอง, บัตรเดือน
Advance Income Ticket, Coupon and Monthly Ticket
รวมค่าโดยสารทั้งหมด
Total income buses fare
/วัน
/day
/คัน/วัน
/bus/day
2. รถประจ�ำการ (คัน)
Available Service (bus)
/วัน
/day
3. รถออกวิ่ง (คัน)
Bus in Service (bus)
/วัน
/day
% การออกวิ่ง
% of Buses in service
4. เที่ยววิ่งรวม (เที่ยว)
Number of Trip (round)
/วัน
/day
/คัน/วัน
/bus/day
5. กม.ท�ำการ (กม.)
Kilometer per service
/วัน
/day
/คัน/วัน
/bus/day
6. น�้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
Fuel Consumption (Litre)
/วัน
/day
/คัน/วัน
/bus/day
กม./ลิตร
KM./Litre
7. ก๊าซ (กก.)
Gasoline (KG.)
/วัน
/day
/คัน/วัน
/bus/day
กม./กก.
KM./KG.
8. จ�ำนวนตั๋ว (ใบ)
Number of Tickets Sold (Ticket)
/วัน
/day
9. คูปองตั๋วโดยสาร
Coupon Tickets
/วัน
/day
10. รวมตั๋วทั้งหมด
Total Tickets
/วัน
/day
/คัน/วัน
/bus/day

62

รายงานประจ�ำปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ปีงบฯ 2551

Fiscal Year 2009		

4,707,293,881
16,588,532
4,723,882,413
12,942,144
5,558
1,286,444
3,525
1,141,910
3,129
89
10,003,358
27,406
8.76
264,784,806
725,438
232
118,611,261
324,962
105
2.22
1,438,458
3,941
166
1.35
405,480,240
1,110,905
894,978
2,452
406,375,218
1,113,357
478

เป้าหมาย (2)

Target

6,290,341,000
47,424,000
6,337,765,000
17,363,740
5,605
1,286,444
3,525
1,130,766
3,098
88
9,950,417
27,261
8.80
266,962,992
731,405
236
120,199,370
329,313
107
2.20
1,445,311
3,960
172
1.35
444,494,020
1,217,792
-   
444,494,020
1,217,792
530

(3)
6,134,151,530
38,341,906
6,172,493,436
16,864,736
5,644
1,291,592
3,529
1,142,528
3,122
88
10,859,175
29,670
9.50
291,634,411
796,815
255
129,684,668
354,330
114
2.23
1,846,022
5,044
218
1.26
584,060,637
1,595,794
1,098,908
3,002
585,159,545
1,598,797
535

Bus Service Information of the Actual Fiscal Year 2009

compare to the target of Fiscal Year 2009, Actual of the Fiscal Year 2008 and 2007
ปีงบฯ 2550

Fiscal Year 2008
(4)
6,443,627,207
64,340,970
6,507,968,177
17,830,050
5,496
1,300,967
3,564
1,184,155
3,244
91
11,102,981
30,419
9.38
299,513,431
820,585
253
135,060,739
370,029
115
2.19
2,979,680
8,164
277
1.05
612,359,378
1,677,697
1,115,199
3,055
613,474,577
1,680,752
518

(1) - (2)

Fiscal Year 2007
ผลต่าง

Different

%

(1,583,047,119) (25.17)
(30,835,468) (65.02)
(1,613,882,587) (25.46)
(4,421,596) (25.46)
(47) (0.83)
-   
-   
11,144
0.99
31
0.99
1
0.99
52,941
0.53
145
0.53
(0.04) (0.45)
(2,178,186) (0.82)
(5,968) (0.82)
(4) (1.78)
(1,588,109) (1.32)
(4,351) (1.32)
(2) (1.87)
0.02
0.91
(6,853) (0.47)
(19) (0.47)
(6) (3.49)
(39,013,780) (8.78)
(106,887) (8.78)
894,978 #DIV/0!
2,452 #DIV/0!
(38,118,802) (8.58)
(104,435) (8.58)
(52) (9.77)

(1) - (3)
(1) - (4)
		
ผลต่าง
ผลต่าง
%
Different
Different
(1,426,857,649)
(21,753,374)
(1,448,611,023)
(3,922,593)
(85)
(5,148)
(4)
(618)
7
0
(855,817)
(2,263)
(0.74)
(26,849,605)
(71,378)
(23)
(11,073,407)
(29,367)
(9)
(0.01)
(407,564)
(1,103)
(52)
0.09
(178,580,397)
(484,889)
(203,930)
(550)
(178,784,327)
(485,440)
(57)

(23.26)
(56.74)
(23.47)
(23.26)
(1.51)
(0.40)
(0.13)
(0.05)
0.22
0.35
(7.88)
(7.63)
(7.83)
(9.21)
(8.96)
(9.16)
(8.54)
(8.29)
(7.89)
(0.45)
(22.08)
(21.86)
(23.85)
7.14
(30.58)
(30.39)
(18.56)
(18.33)
(30.55)
(30.36)
(10.63)

(1,736,333,326)
(47,752,438
(1,784,085,764)
(4,887,906)
62
(14,523)
(40)
(42,245)
(116)
(2)
(1,099,623)
(3,013)
(1)
(34,728,625)
(95,147)
(21)
(16,449,478)
(45,067)
(10.00)
0.03
(1,541,222)
(4,223)
(111)
0.30
(206,879,138)
(566,792)
(220,221)
(603)
(207,099,359)
(567,396)
(40)

%
(26.95)
(74.22)
(27.41)
(27.41)			
1.13 			
(1.12)
(1.12)			
(3.57)
(3.57)			
(2.48)			
(9.90)
(9.90)			
(6.57)
(11.60)
(11.60)
(8.32)
(12.18)
(12.18)
(8.70)
1.37
(51.72)
(51.72)
(40.07)
28.57
(33.78)
(33.78)
(19.75)
(19.75)
(33.76)
(33.76)
(7.71)
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ข้อมูลด้านเดินรถ ประจ�ำปีงบประมาณ 2552 รวมทั้งองค์การฯ
เกิดจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ต.ค.51 - ก.ย.52)
รถโดยสารธรรมดา

รายการ

Particulars

ประมาณการ

Estimate

		

1. รายได้ค่าโดยสาร (บาท)
Bus Fare Income (THB)
		 รายได้คูปอง, บัตรเดือน
Income Coupon and Monthly Ticket
รวมค่าโดยสารทั้งหมด
Total income buses fare

/วัน
/คัน/วัน

/day

/bus/day

2. รถประจ�ำการ (คัน)

Available Service (bus)

/วัน

/day

3. รถออกวิ่ง (คัน)

Bus in Service (bus)

/วัน
% การออกวิ่ง

/day

4. เที่ยววิ่งรวม (เที่ยว)

% of Buses in service

Number of Trip (round)

/วัน
/คัน/วัน

/day

  5. กม.ท�ำการ (กม.)

Kilometer per service

/bus/day

/วัน
/คัน/วัน

/day

6. น�้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

Fuel Consumption (Litre)

/bus/day

/วัน
/คัน/วัน
/bus/day
กม./ลิตร

/day

  7. ก๊าซ (กก.)

Gasoline (KG.)

KM./Litre

/วัน
/คัน/วัน
/bus/day
กม./กก.

/day

8. จ�ำนวนตั๋ว (ใบ)

Number of Tickets Sold (Ticket)

9. คูปองตั๋วโดยสาร
Coupon Tickets

10. รวมตั๋วทั้งหมด
Total Tickets

KM./KG.

/วัน

/day

/วัน

/day

/วัน
/คัน/วัน

/day

/bus/day
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2,496,900,000
3,866,102
2,500,766,102
6,851,414
4,310
607,512
1,664
580,173
1,590
95
5,256,263
14,401
9.06
125,994,655
345,191
217
46,661,952
127,841
80
2.70
18,914
52
115
2.12
215,180,688
589,536
-   
215,180,688
589,536
747

Regular Buses
เกิดจริง

Actual

1,328,844,572
4,455,011
1,333,299,583
3,652,876
4,555
607,512
1,664
584,688
1,602
96
5,269,181
14,436
9.01
123,796,738
“ 339,169
212
45,389,642
124,355
78
2.73
33,666
92
116
2.11
184,252,983
504,803
305,368
837
184,558,351
505,639
631

ผลต่าง

Different

%

(1,168,055,428) (46.78)
588,909
15.23
(1,167,466,519) (46.68)
(3,198,538) (46.68)
245
5.68
-   
-   
4,515
0.78  
12
0.78
1
0.78
12,918
0.25
35
0.25
(0.05) (0.53)
(2,197,917) (1.74)
“(6,022)” (1.74)
(5) (2.50)
(1,272,310) (2.73)
(3,486) (2.73)
(3) (3.48)
0.03
1.01
14,752
78.00
40
78.00
1.16
1.01
(0.01) (0.47)
(30,927,705) (14.37)
(84,733) (14.37)
305,368 #DIV/0!
837 #DIV/0!
(30,622,337) (14.23)
(83,897) (14.23)
(116) (15.55)

Bus Service Information of the Entire Organization of BMTA for the Fiscal Year 2009
compare between actual and target (Oct.08 - Sep.09)

รถโดยสารปรับอากาศ

ประมาณการ

Estimate

รถรวมทั้งหมด

Air Condition Buses
เกิดจริง

Actual

3,793,441,000 3,378,449,309
43,557,898
12,133,521
3,836,998,898 3,390,582,830
10,512,326
9,289,268
6,969
6,085
678,932
678,932
1,860
1,860
550,593  
557,222
1,508
1,527
81
82
4,694,154
4,734,177
12,861
12,970
8.53
8.50
140,968,337
140,988,068
386,215
386,269
256
253
73,537,418
73,221,619
201,472
200,607
136
133
1.89
1.90
1,426,397
1,404,792
3,908
3,849
173
168
1.34
1.34
229,313,332
221,227,257
628,256
606,102
-   
589,610
1,615
229,313,332
221,816,867
628,256
607,717
416
398

ผลต่าง

Different		%

(414,991,691)
(31,424,377)
(446,416,068)
(1,223,058)
(884)
-   
6,629
18
1
40,023
110
(0.03)
19,731
54
(3)
(315,799)
(865)
(2)
0.01
(21,605)
(59)
(6)
(8,086,075)
(22,154)
589,610
1,615
(7,496,465)
(20,538)
(18)

(10.94)
(72.14)
(11.63)
(11.63)
(12.69)
-   
1.20
1.20
1.20
0.85
0.85
(0.35)
0.01
0.01
(1.18)
(0.43)
(0.43)
(1.61)
0.53
(1.51)
(1.51)
(3.18)
(3.53)
(3.53)
#DIV/0!
#DIV/0!
(3.27)
(3.27)
(4.42)

ประมาณการ

Estimate

Total Buses

เกิดจริง

Actual

ผลต่าง

Different

%

6,290,341,000 4,707,293,881 (1,583,047,119) (25.17)
47,424,000
16,588,532
(30,835,468) (65.02)
6,337,765,000 4,723,882,413 (1,613,882,587) (25.46)
17,363,740
12,942,144
(4,421,596) (25.46)
5,605
5,558
(47)
(0.83)
1,286,444
1,286,444
-   
-   
3,525
3,525
1,130,766
1,141,910
11,144
0.99
3,098
3,129
31
0.99
88
89
1
0.99
9,950,417
10,003,358
52,941
0.53
27,261
27,406
145
0.53
8.80
8.76
(0.04)
(0.45)
266,962,992
264,784,806
(2,178,186)
(0.82)
731,405
725,438
(5,968)
(0.82)
236
232
(4)
(1.78)
120,199,370
118,611,261
(1,588,109)
(1.32)
329,313
324,962
(4,351)
(1.32)
107
105
(2)
(2.27)
2.20
2.22
0.02
0.91
1,445,311
1,438,458
(6,853)
(0.47)
3,960
3,941
(19)
(0.47)
172
166
(6)
(3.54)
1.35
1.35
444,494,020
405,480,240
(39,013,780)
(8.78)
1,217,792
1,110,905
(106,887)
(8.78)
-   
894,978
894,978 #DIV/0!
2,452
2,452 #DIV/0!
444,494,020
406,375,218
(38,118,802)
(8.58)
1,217,792
1,113,357
(104,435)
(8.58)
530
478
(52)
(9.77)
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รายงานประจ�ำปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบดุล

Balance Sheet
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน
2552 และ 2551
September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
				
Unit : Baht
						
		
หมายเหตุ
2552
2551		
Remark
2009
2008
		
สินทรัพย์
Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน 			
Current assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.1

1,104,819,516.92

326,711,914.71

เงินลงทุนระยะสั้น

3.2

27,794,336.94

26,991,538.44

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

3.3

417,405,760.50

117,184,738.39		

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.4

205,700,820.01

137,965,179.02		

ลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่-สุทธิ

3.5

7,681,655.87

5,559,288.41 		

สินค้าคงเหลือ		

3.6

30,776,725.01

34,745,592.51			

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

3.7

758,194,105.09

682,053,525.32 		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

2,552,372,920.34

Cash and equivalents

Short-term investment

			

Account receivable-net				

Short-term loan from persons or related businesses
Account receivable of retired Employees-net
Inventory

Other current assets

		
		

Total current assets

1,331,211,776.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
Fixed assets

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

3.8

2,506,582,008.08

2,810,163,942.59

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 		

68,880,571.03

59,656,470.66

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

2,575,462,579.11

2,869,820,413.25

5,127,835,499.45

4,201,032,190.05

Land, building, and equipment-net
Other fixed assets

		
		

รวมสินทรัพย์

Total fixed assets

Total assets

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Remark is a part of this financial statement
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งบดุล

Balance Sheet
หน่วย : บาท
				
Unit : Baht
						
		
หมายเหตุ
2552
2551
		
Remark
2009
2008
หนี้สินและส่วนของทุน
Liabilities and Equity
หนี้สินหมุนเวียน					
Current liabilities

เจ้าหนี้การค้า

3.9

Account payable		

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
Short-term loan due in one year

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5,714,000,000.00
314,401,118.16

3.10

1,018,282,235.32

758,400,497.22

รวมหนี้สินหมุนเวียน		

10,421,240,153.21

10,613,452,379.35		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

Other current liabilities

		

5,287,880,000.00

3,826,650,763.97

		

404,937,721.87

Short-term loan from persons or related business

		

3,710,140,196.02

Total current liabilities				

หนี้สินไม่หมุนเวียน 				

Non-current liabilities

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น

3.11

48,176,795,000.00

43,156,212,000.00

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

3.12

3,348,777,855.00

3,347,450,542.01

3.13

169,328,222.91

141,443,157.85

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		

51,694,901,077.91

46,645,105,699.86		

รวมหนี้สิน			

62,116,141,231.12

57,258,558,079.21		

Long-term loan from persons or other businesses
Estimated long-term liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

Other non-current liabilities

		

		

			

Total non-current liabilities		

Total liabilities					

ส่วนของทุน					

Equity

ทุนรับจากงบประมาณ

11,089,415,537.81

11,089,415,537.81

ทุนจากการรับโอนกิจการ บมส.

189,723,158.13

189,723,158.13

ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค

187,204,759.07

187,470,408.64

8,278,582.57

8,278,582.57

(68,462,927,769.25)

(64,532,413,576.31)

(56,988,305,731.67)

(53,057,525,889.16)		

5,127,835,499.45

4,201,032,190.05		

Equity from budget

3.14

Equity from business transfer of Bor Mor Sor
Excess equity from donation		

ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มทรัพย์สิน

Excess equity from additional assets

ขาดทุนสะสม

Accumulated loss		

		

		

รวมส่วนของทุน		
Total equity

รวมหนี้สินและส่วนของทุน		

Total liabilities and equity

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Remark is a part of this financial statement
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รายงานประจ�ำปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

		

งบก�ำไรขาดทุน
Balance Sheet

ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2551

2009

2008

รายได้

Revenues

รายได้จากการเดินรถ

(รายละเอียด 1)

7,427,787,948.65

6,803,336,148.17

รายได้อื่น

(รายละเอียด 2)

372,660,090.22

384,946,718.25

รวมรายได้		

7,800,448,038.87

7,188,282,866.42

Revenues from transportation

Other revenues

(details 1)

(details 2)

Total revenues			

ค่าใช้จ่าย

Expenditure

ต้นทุนในการเดินรถ

Transportation operation

			 • ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ

(รายละเอียด 3)

6,599,174,840.90

8,408,229,213.02

			 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง

(รายละเอียด 4)

1,776,085,730.44

1,804,775,330.64

		 รวมต้นทุนในการเดินรถ		

8,375,260,571.34

10,213,004,543.66

(รายละเอียด 5)

577,237,569.97

582,979,864.91

			 • ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารส�ำนักงานเขต

(รายละเอียด 6)

482,832,517.54

489,889,105.65

			 • ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารส�ำนักงานใหญ่

(รายละเอียด 7)

29,037,695.07

772,870,135.58

511,870,212.61

1,262,759,241.23

ค่าใช้จ่ายอื่น		

218,994.42

153,416.32

รวมค่าใช้จ่าย		

9,464,587,348.34

12,058,897,066.12

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน		

(1,664,139,309.47)

(4,870,614,199.70)

ต้นทุนทางการเงิน		

2,266,374,883.47

2,021,696,037.99

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ 		

(3,930,514,192.94)

(6,892,310,237.69)

			

Transportation operation cost

			

Maintenance cost

		 Total transportation operation

ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ

Transportation operation cost

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administration cost

(details 3)

(details 4)

(details 5)

			

Miscellaneous and administration cost of Sub-district office

			

Miscellaneous and administration cost of headquarter (details 7)

(details 6)

		 รวมต้นทุนในการบริหาร

Total administration cost		

Other expenses			

Total expenses				

Earnings (loss) before financial cost

Financial cost				

Net profit (loss)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Details are part of this financial statement
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
Statement of Changes in Equity

ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุดวันที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

			
			
			

ยอดคงเหลือต้นงวด 1 ต.ค. 2550st

Credit balance as of October 1 , 2007

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ทุนรับจากงบประมาณ
และรับโอน
กิจการ บมส.
Capital arising from
transfer of Metro
Transport Co., Ltd.

11,279,138,695.94

ส่วนเกินทุน
ก�ำไร (ขาดทุน)
รวม
จากการรับบริจาค
สะสม			
และเพิ่มทรัพย์สิน		

Capital Gain from
Donation and Capital
Gain from Appreciation

Accumulated
Loss

Total

196,072,694.69 (57,640,103,338.62)

(46,164,891,947.99)

รับบริจาค

-

567,415.00

-

567,415.00

ค่าเสื่อมราคา

-

(891,118.48)

-

(891,118.48)

ขาดทุนสุทธิ

-

-

(6,892,310,237.69)

(6,892,310,237.69)

Gain from Donation

Depreciation				

Net (Loss)					

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ 30 ก.ย.th2551

11,279,138,695.94

195,748,991.21 (64,532,413,576.31)

(53,057,525,889.16)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ 1 ต.ค. 2551
st

11,279,138,695.94

195,748,991.21 (64,532,413,576.31)

(53,057,525,889.16)

Credit balance as of September 30 , 2008

Credit balance as of October 1 , 2008

รับบริจาค

-

348,972.00

-

348,972.00

ค่าเสื่อมราคา

-

(614,621.57)

-

(614,621.57)

ขาดทุนสุทธิ

-

-

(3,930,514,192.94)

(3,930,514,192.94)

195,483,341.64 (68,462,927,769.25)

(56,988,305,731.67)

Gain from Donation
Depreciation

Net (Loss)		

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ 30 ก.ย.th 2552
Credit balance as of September 30 , 2009

11,279,138,695.94

					
		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					
Remark is a part of this Financial Statements
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รายงานประจ�ำปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบกระแสเงินสด

Statement of Cash flow
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2551

(3,930,514,192.94)

(6,892,310,237.69)

324,468,740.53

685,774,848.61

2009

2008

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
Cash flow from operating activities

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net profit (loss)

รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
Net cash inflow (outflow) from operation

		

ค่าเสื่อมราคา

Depreciation			

		

Doubtful debt				

หนี้สงสัยจะสูญ

			

(310,437,491.67)

429,714,097.78

		

(Profit) loss from selling fixed assets

(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร

126,091.81

688,237.90

		

Bad debt					

6,352,968.42

10,852,136.04

(3,910,003,883.85)

(5,765,280,917.36)

ลูกหนี้การค้า

3,496,920.10

(61,015,717.79)

ลูกหนี้อุบัติเหตุ

(4,462,541.68)

(14,906,909.40)

เงินทดรองจ่ายกรณีอุบัติเหตุ

(1,206,438.46)

2,228,629.52

ลูกหนี้อื่น

(3,004,060.73)

(16,727,363.38)

ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ

3,396,225.66

8,470,100.49

สินค้าคงเหลือ

3,968,867.50

(3,427,606.60)

เงินฝากประจ�ำ

(9,339,020.10)

(11,782,656.03)

รายได้ค้างรับ

(71,673,768.91)

(323,818,703.36)

4,872,209.24

3,868,273.55

(116,510,567.95)

(1,158,732,058.07)

เจ้าหนี้-กรณีอุบัติเหตุ

(1,592,218.25)

6,200,461.15

เจ้าหนี้อื่น

27,914,209.76

8,448,304.99

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

259,274,520.07

(69,708,571.11)

รายได้รับล่วงหน้า

607,218.03

(1,989,981.35)

(3,814,262,329.57)

(7,398,174,714.75)

หนี้สูญ

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
Profit (loss) from operation before changing in operating assets and liabilities

		

สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :-

Operating assets (increase) decrease :-

Account receivable				
Debtor - Accident			
Allowance for accident		

Other debts 				
Debts of retired employees			
Inventory					

Saving account			
Accrued revenue				

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

Prepaid expenses				

		

หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :-

Operating liabilities increase (decrease) :-

เจ้าหนี้การค้า

Account payable				
Creditor-accident			
Other creditors			
Accrued expenses
Unearned revenue

		

		

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
Cash inflow (outflow) from operating activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Remark is a part of this financial statement
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งบกระแสเงินสด

Statement of Cash flow
หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2551

2009
(802,798.50)

2008
(981,033.21)

เงินรับจากการขายทรัพย์สิน

131,913.06

123,758.70

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(21,410,460.46)

(20,724,988.50)

สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(9,224,100.37)

5,316,183.85

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

1,327,312.99

117,953,127.01

27,885,065.06

(2,496,252.27)

(2,093,068.22)

99,190,795.58

เงินกู้ยืมจากตั๋วสัญญาใช้เงินและการออกพันธบัตร

5,020,583,000.00

12,405,326,000.00

จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน

(426,120,000.00)

(5,169,450,000.00)

4,594,463,000.00

7,235,876,000.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

778,107,602.21

(63,107,919.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

326,711,914.71

389,819,833.88

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

1,104,819,516.92

326,711,914.71

เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

Short-term investment (increase) decrease
Cash from selling assets				
Land, building, and equipments		
Other assets (increase) decrease		
Estimated long-term debts			

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

Other liabilities increase (decrease)		

		

		

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

Net cash inflow (outflow) from investment activities

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

Cash flow form fund raising activities
Loan from promissory note and bond			
Loan payment and promissory note		

		

		

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
Net cash inflow (outflow) from fund raising

activities Net cash and equivalents increase (decrease)
Beginning net cash and equivalents
Ending net cash and equivalents

					
				
					
				
					
				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
Remark is a part of the financial statement
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รายงานประจ�ำปี 2552 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รายได้จากการเดินรถ

Revenue from Transportation Operation
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2551

4,707,293,880.75

6,134,151,530.00

2,502,244,208.00

408,000,000.00

รายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรเดือน

123,617.50

471,272.50

รายได้จากการจ�ำหน่ายตั๋วคูปอง

16,464,915.00

37,870,633.60

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ

67,123,628.01

65,689,295.32

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก

32,192,884.55

24,633,050.00

9,311,157.91

8,421,393.64

85,379,691.93

110,470,830.61

รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก

1,837,200.00

2,024,587.50

รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน

5,816,765.00

11,603,555.00

7,427,787,948.65

6,803,336,148.17

2009

รายได้จากการจ�ำหน่ายตั๋วรถโดยสาร
Revenue from ticket

รายได้ค่าโดยสารรัฐรับภาระ

Revenue from fare paid by government
Revenue from monthly ticket
Revenue from coupon

Partial revenue from service buses
Partial revenue from small buses

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย)

Partial revenue from type 4 buses (buses in Soi)

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้

Partial revenue from vans
Revenue from tickets of service buses and small buses
Revenue from whole-bus rental fee

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน

Total revenue from operations

		

2008
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รายได้อื่น

Other Revenues
ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุดวันที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2551

247,827,379.05

261,488,550.25

รายได้ดอกเบี้ยรับ

6,899,775.29

8,728,899.53

รายได้ส่วนลดรับ

1,122,930.80

1,041,105.90

74,377,909.74

77,879,216.55

5,210,870.00

7,404,987.35

รายได้อื่น ๆ

37,221,225.34

28,403,958.67

รวม

372,660,090.22

384,946,718.25

2009

รายได้ค่าปรับผิดสัญญาต่าง ๆ
Fine from breaking contract
Revenue from interest
Revenue from discount

รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา

Revenue from advertising		

รายได้จากการขายวัสดุและครุภัณฑ์
Revenue from selling equipments
Other revenues
Total
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2008

ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ

Expense from Transportation Operation
ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2551

2009

2008

3,046,811,726.03

2,949,351,337.93

สวัสดิการพนักงาน

255,110,439.43

246,406,373.41

เงินบ�ำเหน็จพนักงาน

197,537,744.25

228,648,378.89

87,966,114.88

90,356,823.73

1,467,200.00

2,462,840.00

2,521,579,865.58

4,034,031,082.28

21,171,683.40

21,916,221.50

735.62

20,649.94

12,170,093.06

15,809,924.76

ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การฯ และคูปอง

5,397,794.21

7,839,316.25

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ

9,947,901.21

10,087,817.80

44,876,381.41

47,154,952.14

1,653,706.21

1,304,035.00

663,837.36

1,153,129.67

ค่าผ่านทางด่วน

83,228,598.00

78,990,905.00

ค่าเสื่อมราคา

308,004,227.52

671,183,864.78

1,586,792.73

1,511,559.94

6,599,174,840.90

8,408,229,213.02

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
Salary and benefits
Welfare
Bonus

เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
Provident fund

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�ำหนด
Early retirement fund

ค่าใช้จ่ายในการเดินรถโดยตรง
Transportation expenses

ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Fuel and lubricant cost

ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร
Vehicle rental fee

ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบคูปอง

Compensation from coupon inspection

ค่าเแก๊ส

Gas cost

Ticket and coupon printing cost
Registration tax

ค่าประกันภัย
Insurance

ค่าเสียหายอุบัติเหตุ

Damages from accidents

ค่าจัดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO  9002
ISO 9002 system management
Expressway

Depreciation

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

Other expenses

		

		

รวม

Total

Bangkok Mass Transit Authority Annual Report 2009

75

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง
Maintenance Cost

ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุดวันที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2009
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

64,414,922.25

69,495,261.50

สวัสดิการพนักงาน

1,927,872.00

2,255,010.40

เงินบ�ำเหน็จพนักงาน

2,034,984.56

2,605,889.75

เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

1,052,848.00

1,103,991.60

35,922,564.85

35,859,041.20

1,611,538,770.63

1,597,618,339.37

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถปรับอากาศใช้แก๊ส

15,449,549.85

15,131,673.27

ค่า กม. เกินรถโดยสาร

43,744,218.30

80,706,123.55

1,776,085,730.44

1,804,775,330.64

Maintenance Cost Salary and benefits
Welfare
Bonus

Provident fund

ค่าซ่อมบ�ำรุงรถเก่าองค์การฯ

Maintenance cost of old buses

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขององค์การฯ
Maintenance cost for whole lot of buses

Maintenance cost for whole lot of gas air-conditioned buses
Co st of exceeding distance

รวม

Total
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ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารกองปฏิบัติการเดินรถ

Miscellaneous and Administration Cost, Transportation Operation Department
ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2009
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

2551

2008

308,432,167.80

316,798,669.48

สวัสดิการพนักงาน

44,739,589.52

36,858,182.92

เงินบ�ำเหน็จพนักงาน

18,620,625.00

24,139,271.56

เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

15,976,878.90

16,274,444.50

9,067,040.00

7,938,000.00

3,359,544.53

2,964,725.16

98,249,332.61

99,503,171.15

1,058,827.65

1,583,716.50

43,642.38

33,991.75

24,290,156.44

24,087,276.22

2,819,444.62

2,978,536.48

253,622.78

279,110.51

1,046,570.34

923,981.65

21,147,637.24

19,928,557.70

หนี้สูญ

1,274,215.94

2,214,919.18

ค่าเสื่อมราคา

7,562,907.53

7,357,987.86

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

19,295,366.69

19,115,322.29

577,237,569.97

582,979,864.91

Salary and benefits
Welfare
Bonus

Provident fund

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�ำหนด

Early retirement fund

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

Assets maintenance cost

		

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร

Miscellaneous and administration cost

ค่าเช่าสถานที่

Venue rental fee

ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Fuel and lubricant cost

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ
Registration tax

ค่ารักษาความปลอดภัย
Security

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ
Stationary and equipments

ค่าประกันภัย
Insurance

ค่าเช่าท่าปล่อยรถ

Garage rental fee

ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

Electricity, water, and telephone expenses
Bad debts
Depreciation
Other expenses

		

		

รวม

Total
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ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารส�ำนักงานเขต

Miscellaneous and Administration Cost, Sub-district Office
ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุดวันที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2009
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

2551

2008

354,049,833.43

361,438,464.69

สวัสดิการพนักงาน

42,481,440.45

35,718,944.95

เงินบ�ำเหน็จพนักงาน

19,729,719.62

23,069,509.16

เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

20,218,747.70

20,438,993.49

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�ำหนด

12,117,080.00

3,682,700.00

4,399,404.93

5,398,009.76

10,134,112.75

10,222,399.84

ค่าเช่าและใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

3,600,983.12

3,643,509.92

ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,101,736.30

3,015,799.01

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ

49,031.86

50,848.96

ค่ารักษาความปลอดภัย

160,628.00

184,437.70

2,086,564.15

2,287,674.00

288,179.22

343,019.84

3,009,474.56

2,797,709.01

143,078.00

209,194.00

440,413.01

455,785.84

(5,732,379.07)

115,230.44

หนี้สูญ

5,014,325.66

6,746,682.52

ค่าเสื่อมราคา

3,020,313.20

2,760,104.06

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

5,519,830.65

7,310,088.46

482,832,517.54

489,889,105.65

Salary and benefits
Welfare
Bonus

Provident fund

Early retirement fund

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

Assets maintenance cost

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร

Miscellaneous and administration cost

ค่าเช่าสถานที่

Venue rental fee
Computer rental fee

Fuel and lubricant cost
Registration tax
Security

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ
Stationary and equipments

ค่าประกันภัย
Insurance

ค่าไฟฟ้า ประปา และค่าโทรศัพท์

Electricity, water, and telephone expenses

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี
Lawsuit expenses

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน
Trainings and trips

		

หนี้สงสัยจะสูญ

Doubtful debts

Bad debts
Depreciation
Other expenses
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Total
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ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารส�ำนักงานใหญ่

Miscellaneous and Administration Cost, Head Office
ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551
For the year end September 30th, 2009 and 2008

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2552

2009
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

2551

2008

203,208,036.89

204,619,530.16

สวัสดิการพนักงาน

32,286,720.49

26,948,370.98

เงินบ�ำเหน็จพนักงาน

14,864,104.04

16,448,591.87

เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

12,717,965.60

12,403,762.00

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�ำหนด

4,318,380.00

2,925,380.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

1,971,021.00

1,735,000.00

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

3,356,560.26

3,840,514.78

10,325,149.31

10,177,539.13

1,740,565.28

2,724,768.25

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ

342,507.50

93,475.50

ค่ารักษาความปลอดภัย

1,055,652.86

905,913.86

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ

2,760,619.76

4,575,790.49

301,456.00

1,327,611.56

ค่าพิมพ์ตั๋วโดยสารรถร่วมและรถเมล์เล็ก

1,067,955.00

1,173,360.00

ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

3,158,774.78

4,097,175.64

13,080,335.32

1,051,203.40

2,342,810.32

5,206,485.30

(305,866,022.79)

431,459,701.68

64,426.82

0.00

ค่าเสื่อมราคา

5,881,185.28

4,470,773.27

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

20,059,491.35

36,685,187.71

29,037,695.07

772,870,135.58

Salary and benefits
Welfare
Bonus

Provident fund

Early retirement fund

Meeting incentives for committee
Assets maintenance cost

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร

Miscellaneous and administration cost

ค่าเช่าสถานที่

Venue rental fee

ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Fuel and lubricant cost
Registration tax
Security

Stationary and equipments

ค่าประกันภัย
Insurance

Ticket printing cost for service buses and small buses
Electricity, water, and telephone expenses

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน
Trainings and trips

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี
Lawsuit expenses

หนี้สงสัยจะสูญ

Doubtful debts

หนี้สูญ

Bad debts

Depreciation

Other expenses

		

		

รวม

Total
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. การจัดตั้ง

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค
เพื่อจัดระบบการขนสงโดยสารรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร ใหดําเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบ ซึ่งประกอบ
การขนสงบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหวางกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร และประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกัน หรือตอเนื่องกับการประกอบการขนสงบุคคล ทั้งนี้ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน
ตลอดจนพนักงานจาก บริษัท มหานครขนสง จํากัด (บมส.) มาดําเนินการตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2519

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

2.1 การตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทาจํานวนลูกหนี้ สําหรับหนี้ที่ไมเปนที่
แนนอนวาจะเรียกชําระไดหรือคางชําระเกินกวา 1 ป ขึ้นไปโดยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 13/2549
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 อนุมัติหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
ระยะเวลาหนี้ที่คางชําระ
เกินกวา 6 เดือน - 9 เดือน
เกินกวา 9 เดือน - 1 ป
เกินกวา 1 ป

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
50
75
100

และใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดตั้งแต วันที่ 30 กันยายน 2549 เปนตนไป
2.2 ลูกหนี้อุบัติเหตุ-ระหวางดําเนินการ และเจาหนี้อุบัติเหตุ-ระหวางดําเนินการ บันทึกบัญชีโดยใชราคาประเมินตามที่
สวนอุบัติเหตุขององคการกําหนด
2.3 พัสดุคงเหลือ รับรูในราคาทุนตามวิธีเขากอน ออกกอน (FIFO)
2.4 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และคาเสื่อมราคา รับรูในราคาทุน ณ วันที่ไดมา หรือกอสรางแลวเสร็จ คาเสื่อมราคาคํานวณ
โดยวิธีเสนตรง อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท ดังนี้
ประเภท

สิ่งปลูกสราง
รถยนตโดยสาร
รถยนตใชงาน
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
เครื่องมือชาง

อายุการใชงาน
10 - 30 ป
10 ป
4 - 8 ป
10 ป
8 ป

มูลคาซาก
รอยละ 10
รอยละ 10
-

สินทรัพยที่ไดรับบริจาค บันทึกบัญชีคูกับสวนเกินทุนจากการรับบริจาค คาเสื่อมราคาของสินทรัพยจากการรับบริจาค ที่กอ
ใหเกิดรายไดโดยตรง รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน สวนสินทรัพยจากการรับบริจาคที่ไมกอใหเกิดรายไดโดยตรง จะนําไป
หักจากสวนเกินทุนจากการรับบริจาค
2.5 การรับรูรายได
2.5.1 รายไดจากการเดินรถ รับรูเมื่อจําหนายตั๋วโดยสาร บัตรเดือน และตั๋วคูปอง
2.5.2 รายไดสวนแบงคาโดยสาร รถรวมบริการ รับรูตามอัตราสวนแบงคาโดยสารและ/หรือ คาตอบแทนตามสัญญา
รวมประกอบการการเดินรถ
80
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1. Establishment

Bangkok Mass Transit Authority was established based on Decree, year 1976, with the purpose of organizing
bus system in Bangkok to be efficient and well-arranged. BMTA has provided transportation service in Bangkok, and
between Bangkok, Nakorn Pratom, Nontaburi, Patumthani, Samutprakarn, and Samutsakorn, as well as provided
related transportation services. Assets, liabilities, and employees were transferred from Transport Co., Ltd since
October 1st, 1976

2. Summary of key accounting policy

2.1 Doubtful debts are determined based on regulations of Ministry of Finance, regarding to accounting and
finance of state enterprises 2005, on October 27th, 2005. State enterprises are expected to determine doubtful debts
equal to the number of debtors. For debt that is uncertain to be paid or due date over 1 year, committee of state
enterprises are authorized to set standards or approaches to determine doubtful debts. Regarding to agreement of
committee of BMTA, no. 13/2549, dated October 11th, 2006, standards to determine doubtful debts were set as follows;
Duration of unpaid debts
More than 6 months - 9 months
More than 9 months - 1 year
More than 1 year

Percentage of doubtful debts
50
75
100

Follow these standards since September 30th, 2006 onward
2.2 Debtor: Accident-on process and Creditor: Accident-on process, record the account based on assessed
price that corporate identifies about accident
2.3 Inventory-applies First-In-First-Out method (FIFO)
2.4 Land, building, equipments, and depreciation-applies the cost price at the date of receiving or building.   
Apply straight line method to calculate depreciation and estimated usage of each type of asset as follows;
Type

Building
Vehicle
Delivery vehicle
Office equipments
Working tools

Usage
10 - 30 years
10 years
4 - 8 years
10 years
8 years

Salvage value
10 percent
10 percent
-

Donated assets are recorded with excess fund from donation, depreciation of donated assets that create direct
revenue are recorded as expenses in Profit & Loss Statement, donated assets that create indirect revenue is deducted
from excess fund from donation.
2.5 Revenue Generation
2.5.1 Transportation revenue is generated by selling tickets, monthly tickets, and coupon
2.5.2 Partial fare revenue of service buses is generated in proportion of fare and/or compensation identified
in transportation service contract
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2.5.3 รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
2.5.4 รายไดคาปรับผิดสัญญา รับรูเมื่อคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
2.5.5 รายไดจากการใหเชาสิทธิโฆษณา รับรูตามอัตราคาเชาของสัญญาเชาเนื้อที่โฆษณา
2.6 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ องคการไดจดั ตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพซึง่ จดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 โดยองคการฯ จายสมทบรอยละ 9 และ 10 ของเงินเดือน สวนพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุน
จายสมทบในอัตรารอยละ 3 - 0 ของเงินเดือน

3. ขอมูลเพิ่มเติม

3.1 เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสด
รายการเทียบเทาเงินสด (เงินฝากสถาบันการเงิน)
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย
ประเภทประจํา 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2552
21.18

หนวย : ลานบาท
2551
21.08

28.00
554.63
501.01
1,083.64
1,104.82

39.31
265.34
0.98
305.63
326.71

3.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย

เงินฝากประจําธนาคารออมสิน สนญ.
เงินฝากประจําธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ.
เงินฝากประจํา บมจ. ธนาคารกรุงไทย นานาเหนือ
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

หนวย : ลานบาท
2552
0.36
27.07
0.36
27.79

2551
0.35
26.28
0.36
26.99

2552
6.46
13.65
30.96
0.47
0.21
365.65
417.40

หนวย : ลานบาท
2551
13.06
7.57
20.96
0.56
0.19
74.84
117.18

3.3 ลูกหนี้การคา-สุทธิ ประกอบดวย
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
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ลูกหนี้รถเมลเล็ก
ลูกหนี้รถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ
ลูกหนี้รถตูปรับอากาศ
ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย)
ลูกหนี้รถตู NGV
ลูกหนี้ผอนชําระ
รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ
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2.5.3 Interest revenue is generated based on time proportion related to real compensation rate of assets
2.5.4 Revenue from fine of breaking contract is generated when each party doesn’t comply with the contract
2.5.5 Advertising revenue is generated based on the advertising space rate
2.6 Corporate has offered provident fund for employees, which is registered on May 19th, 1997. Corporate
support 9% and 10% of salary while employees who are members pay 3 - 10% of salary

3. Additional information

3.1 Cash and equivalents consist of
					 Unit: Million Baht
				
2009
2008
Cash
21.18
21.08
Cash equivalents (Savings in financial institutions)
Current account
28.00
39.31
Saving account
554.63             265.34
3-month fixed account
501.01
0.98
1,083.64             305.63
		
Total cash and equivalents
1,104.82
326.71
3.2 Short-term investment consists of
Unit: Million Baht
						
2009
2008
Fixed account, Government Savings Bank (Head Office)
0.36
0.35
Fixed account, Government Housing Bank (Head Office)
            27.07             26.28
Fixed account, Krung Thai Bank (North Nana)
0.36
0.36
		
Total short-term investment
27.79
26.99
3.3 Account payable-Net consists of
				
3.3.1 Debtor -Small buses
3.3.2 Debtor-Normal buses and air-conditioned buses
3.3.3 Debtor-Air-conditioned vans
3.3.4 Debtor-Type 4 vehicles (in Soi)
3.3.5 Debtor-NGV vans
3.3.6 Debtor-Periodic payment
			 Total account receivable-net

Unit: Million Baht
2009
         2008
6.46
13.06
13.65
  7.57
30.96
0.96
0.47  
  0.56
0.21                 0.19
365.65
74.84
417.40
117.18
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ลูกหนี้ผอนชําระเปนลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูประกอบการเดินรถเอกชนรวมบริการ และบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
ไดทําหนังสือรับสภาพหนี้ที่คางชําระคาตอบแทน ดังนี้
• รถโดยสารประจําทางธรรมดา และปรับอากาศ หนี้คางชําระ ตั้งแต 1 มีนาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2550 พรอมดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระ (ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ นับจากวันผิดนัดชําระ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) โดยมีระยะการผอนชําระหนี้ใหแลวเสร็จ
ภายใน 5 ป นับจากวันลงนามรับสภาพหนี้ ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่
13/2550 วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ครั้งที่ 14/2550 วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ครั้งที่ 15/2550 วันที่ 23 กรกฎาคม 2550
และ ครั้งที่ 14/2552 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดยในงวดบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้ผอนชําระของรถโดยสารธรรมดา และ
ปรับอากาศ ยกมา 445.14 ลานบาท รับชําระระหวางงวด 8.35 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 174.19 ลานบาท คงเหลือ
ลูกหนี้ผอนชําระของรถโดยสารประจําทางธรรมดา และรถปรับอากาศ สุทธิ 262.60 ลานบาท
• รถตูปรับอากาศ หนี้คางชําระตั้งแต 1 ตุลาคม 2547 - 31 พฤษภาคม 2551 พรอมดอกเบี้ยผิดนัดชําระ (ดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระ นับจากวันผิดนัดชําระ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551) โดยมีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 5 ป
นับจากวันที่ลงนามรับสภาพหนี้ ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 6/2551
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 โดยในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้ผอนชําระของ รถตูปรับอากาศ ยกมา 33.76 ลานบาท
รับชําระระหวางงวด 8.25 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.50 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้ผอนชําระรถตูปรับอากาศ สุทธิ
18.01 ลานบาท
• รถเมลเล็ก หนี้คางชําระตั้งแต 1 มีนาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2550 พรอมดอกเบี้ยผิดนัดชําระ (ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ
นับจากวันผิดนัดชําระ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) โดยมีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากวันที่ลง
นามรับสภาพหนี้ ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 4/2551 ันที่ 16 พฤษภาคม
2551 โดยในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้ผอนชําระของ รถเมลเล็ก สุทธิ 65.19 ลานบาท
• ลูกหนี้บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด เปนลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากบริษัท คางชําระคาเชาเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศ
ยูโรทู ตามสัญญา เลขที่ ธ.4/2548 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548 โดยคางชําระตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2550 พรอมดอกเบี้ยผิดนัดชําระ (ดอกเบี้ยผิดนัดชําระนับจากวันที่ผิดนัดชําระ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550) โดยมีระยะเวลาการ
ผอนชําระหนี้ใหแลวเสร็จ ภายใน 3 ป นับจากวันรับสภาพหนี้ ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 20/2550 วันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้ผอนชําระ บริษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด ยกมา 35.72 ลานบาท รับชําระระหวางงวด 15.87 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด สุทธิ
จํานวน 19.85 ลานบาท
3.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนวย : ลานบาท
2552
2551
3.4.1 ลูกหนี้พนักงานปจจุบัน
27.83
30.71
3.4.2 ลูกหนี้ผูคํ้าประกันพนักงาน
0.60
0.65
3.4.3 ลูกหนี้บุคคลภายนอก
3.47
3.33
3.4.4 ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถรวมบริการและรถเมลเล็ก
0.22
0.55
3.4.5 ลูกหนี้ประกันภัย
31.82
26.59
3.4.6 ลูกหนี้ระหวางดําเนินการ
84.64
20.42
3.4.7 เงินทดรองจายกรณีอุบัติเหตุ
21.48
20.27
3.4.8 ลูกหนี้อื่น
35.64
35.44
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
205.70
137.96
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Debtor-periodic payment occurs according that the private transportation entrepreneurs and Plan B Media
Co., Ltd. have agreed in document identifying unpaid compensation as follows;
• Unpaid debt for normal buses and air-conditioned buses since March 1st, 2005 - June 30th 2007 and
interest of unpaid debt (counted from unpaid date to June 30th, 2007).Due date is within 5 years since the date that
debtor signs for acceptance, based on agreement of BMTA committee, 13/2550 of June 26th, 2007, 14/2550 of July
5th, 2007, 15/2550 of July 23th, 2007, and 14/2552 of July 20th 2009. The value of unpaid debts of normal buses and
air-conditioned buses transferred to account of 2009 are 445.15 million Baht, periodic payment 8.35 million Baht,
deduct for doubtful debts 174.19 million Baht, and net debts-periodic payment of normal buses and air-conditioned
buses are 262.60 million Baht.
• Unpaid debt for air-conditioned vans since October 1st, 2004 - May 31st, 2008 and interest of unpaid
debt (counted from unpaid date to May 31st, 2008).Due date is within 5 years since the date that debtor signs for
acceptance, based on agreement of BMTA committee, 6/2551 of May 29th, 2008. The value of unpaid debts of
air-conditioned vans transferred to account of 2009 are 33.76 million Baht, periodic payment 8.25 million Baht,
deduct for doubtful debts 7.50 million Baht, and net debts-periodic payment of air-conditioned vans are 18.01
million Baht.
• Unpaid debt for small buses since March 1st, 2005 - June 30th, 2007 and interest of unpaid debt (counted
from unpaid date to June 30th, 2007). Due date is within 5 years since the date that debtor signs for acceptance,
based on agreement of BMTA committee, 4/2551 of May 16th, 2008. The value of unpaid debts of air-conditioned
vans transferred to account of 2009 are 65.19 million Baht.
• Plan B Media Co., Ltd. is the debtor that owe the advertising fee on Euro Two air-conditioned buses,
contract number Thor 4/2548 of April 1st, 2005, due date since December 15th, 2006 to September 30th, 2007.
Interest of unpaid debt must also be paid (counted from unpaid date to September 30th, 2007). Due date is within
3 years since the date that debtor signs for acceptance, based on agreement of BMTA committee, 20/2550 of
October 18th, 2008. The value of unpaid debts of Plan B Media Co., Ltd. transferred to account of 2009 are 35.72 million
Baht, periodic payment 15.87 million Baht, and net debts of Plan B Media Co., Ltd. are 19.85 million Baht.
3.4 Short-term loan for persons or related businesses
						
					 Unit: Million Baht
				
2009
         2008
3.4.1 Debto-current employees
27.83
30.71
3.4.2 Debtor-Employee warrantor
0.60
  0.65
3.4.3 Debtor-External people
3.47
  3.33
3.4.4 Debtor-Fund for accidents of service buses and small buses
  0.22
0.55
3.4.5 Debtor-Insurance
31.82
26.59
3.4.6 Debtor-On process
84.64
20.42
3.4.7 Allowance for accidents
21.48
20.27
3.4.8 Other debtors
35.64
35.44
		
Total short-term loan for persons or related businesses
205.70
137.96
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• ลูกหนี้อุบัติเหตุพนักงานปจจุบัน เปนหนี้ที่เกิดจากพนักงานขับรถโดยสารองคการประสบอุบัติเหตุ ตองชดใชคาเสีย

หายใหคูกรณี โดยองคการไดชําระหนี้แทนไปกอน โดยในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้อุบัติเหตุพนักงานปจจุบัน ยกมา
30.71 ลานบาท เพิ่มระหวางงวด 5.97 ลานบาท รับชําระระหวางงวด 8.85 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้อุบัติเหตุพนักงานปจจุบัน
27.83 ลานบาท
• ลูกหนี้ผูคํ้าประกันพนักงาน เปนลูกหนี้ที่ผูคํ้าประกันรับสภาพหนี้แทน ลูกหนี้พนักงานพนสภาพ และ/หรือ ไมสามารถ
ผอนชําระหนี้ได ผูคํ้าประกันดังกลาวมีทั้งที่เปนพนักงานปจจุบัน และบุคคลภายนอก โดยในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้
ผูคํ้าประกันยกมา 2.77 ลานบาท เพิ่มระหวางงวด 0.56 ลานบาท รับชําระระหวางงวด 0.64 ลานบาท จําหนายหนี้สูญ 0.01 ลาน
บาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.08 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้ผูคํ้าประกันพนักงานสุทธิ 0.60 ลานบาท
• ลูกหนี้อุบัติเหตุ-บุคคลภายนอก เปนลูกหนี้ที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนตโดยสาร ซึ่งองคการมีสิทธิไดรับชดใชจาก
คูกรณี ซึ่งมีทั้งลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาและบริษัทประกันภัย โดยในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้อุบัติเหตุบุคคลภายนอก
ยกมา 7.59 ลานบาท เพิ่มระหวางงวด 10.65 ลานบาท รับชําระระหวางงวด 9.54 ลานบาท จําหนายหนี้สูญ 0.04 ลานบาท
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5.19 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้อุบัติบุคคลภายนอกสุทธิ 3.47 ลานบาท
• ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถรวมบริการและรถเมลเล็ก เปนลูกหนี้ที่องคการไดจายเงินคาอุบัติเหตุแทนรถรวมบริการ
และรถเมลเล็กไปกอน โดยในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถรวมและรถเมลเล็กยกมา 50.42 ลานบาท
เพิ่มระหวางงวด 0.34 ลานบาท รับชําระระหวางงวด 1.56 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 48.98 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้
กองทุนอุบัติเหตุรถรวมบริการและรถเมลเล็ก สุทธิ 0.22 ลานบาท
• ลูกหนี้ประกันภัย เปนลูกหนี้ที่เกิดจากบริษัท สัมพันธประกันภัย ทําสัญญากับองคการ แตประสบปญหาขาดสภาพ
คลองทางการเงิน กรมการประกันภัยใหองคการดําเนินการชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายไปกอน และตั้ง
บริษัท สัมพันธประกันภัย เปนลูกหนี้เพื่อรอฟงผลการพิจารณาของกรมการประกันภัย ในงวดปบัญชี 2552 องคการมีลูกหนี้
ประกันภัยยกมา 26.59 ลานบาท เพิ่มระหวางงวด 5.23 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้ประกันภัยสุทธิ 31.82 ลานบาท
• ลูกหนี้ระหวางดําเนินการ และเจาหนี้อุบัติเหตุระหวางดําเนินการ จํานวน 84.64 ลานบาท เปนการบันทึกบัญชีคูกัน
โดยใชราคาประเมินความเสียหายในเบื้องตน เมื่อรถโดยสารขององคการเกิดอุบัติเหตุตามที่สวนงานอุบัติเหตุขององคการกําหนด
• เงินทดรองจาย-กรณีอุบัติเหตุ จํานวน 21.48 ลานบาท เปนเงินและพัสดุที่องคการไดทดรองจายเพื่อ ซอมแซมรถ
องคการ และ/หรือจายคาเสียหายสําหรับคูกรณีแลว แตพนักงานผูกอเหตุยังไมยอมรับสภาพหนี้
3.5 ลูกหนี้พนักงานพนหนาที่ เปนลูกหนี้ที่เกิดจากพนักงานขับรถโดยสารองคการประสบอุบัติเหตุ ตองชดใชคาเสียหายใหคู
กรณี โดยองคการไดชําระหนี้แทนไปกอน และลูกหนี้ที่ผูคํ้าประกันรับสภาพหนี้แทน ลูกหนี้พนักงานพนสภาพ และ/หรือไมสามารถ
ผอนชําระหนี้ได โดยในงวดปบัญชี 2552 ลูกหนี้พนักงานพนหนาที่ ยกมา 326.26 ลานบาท เพิ่มระหวางงวด 5.38 ลานบาท
รับชําระระหวางงวด 2.48 ลานบาท จําหนายหนี้สูญ 6.30 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 315.18 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้
อุบัติเหตุพนักงานพนหนาที่ สุทธิ จํานวน 7.68 ลานบาท
3.6 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
2552
2551
อะไหลและอุปกรณตาง ๆ
3.10
4.01
นํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น
20.57
23.23
ตั๋วและวัสดุสํานักงาน
7.10
7.50
รวมสินคาคงเหลือ
30.77
34.74
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Remark of Financial Statement

		 • Debtor-current employees is the debts of the drivers of BMTA who got accident and compensate for the
damages in which corporate has supported the allowance. The value of unpaid debts of current employees who got
accidents transferred to account of 2009 are 30.71 million Baht, additional in periodic payment 5.97 million Baht,
periodic payment 8.85 million Baht, and net debts of current employees who got accidents are 27.83 million Baht.
		 • Debtor-employee warrantors are the persons responsible for the debt on behalf of retired debtors and/or
those who are unable to pay the debts. Warrantors can be current employees or external people. The value of unpaid
debts of employee warrantors transferred to account of 2009 are 2.77 million Baht, additional in periodic payment
0.56 million Baht, periodic payment 0.64 million Baht, bad debts 0.01 million Baht, deduct for doubtful debts 2.08
million Baht and net debts of employee warrantors are 0.60 million Baht.
		 • Debtors who got accidents-external people who got accident in which corporate has full right to be compensated by related party, including people or insurance companies. The value of unpaid debts of external people
who got accidents transferred to account of 2009 are 7.59 million Baht, additional in periodic payment 10.65 million
Baht, periodic payment 9.54 million Baht, bad debts 0.04 million Baht, deduct for doubtful debts 5.19 million Baht
and net debts of external people are 3.47 million Baht.
		 • Debtors of fund for accidents of service buses and small buses relate to the debts that corporate pay
allowance in case of accidents. The value of unpaid debts of fund for accidents transferred to account of 2009 are
50.42 million Baht, additional in periodic payment 0.34 million Baht, periodic payment 1.56 million Baht, deduct for
doubtful debts 48.98 million Baht and net debts of fund for accident are 0.22 million Baht.
		 • Debtors-Insurance are debtors of Sampan Insurance Company which signed contract with BMTA and had
illiquidity. Office of Insurance Commission authorizes BMTA to compensate for the damages and designates Sampan
Insurance Company as debtor for further investigation. The values of unpaid debts of debtors-Insurance transferred
to account of 2009 are 26.59 million Baht, additional in periodic payment 5.23 million Baht, and net debts of debtorsInsurance are 31.82 million Baht.
		 • Debts of debtor-on process and debtor-accident on process are 84.64 million Baht which is the account
recorded altogether based on damage appraisal as accident department identifies
		 • Allowances for accident are 21.48 million Baht which include cash and equipments that corporate provides for bus maintenance and/or damages, but employees did not accept the debts
3.5 Debtors-retired employee are drivers that got accident or need to pay for damages in which corporate has
paid for the debts and warrantors are responsible for retired employees and/or those who cannot pay the debts. The
values of unpaid debts of debtors-retired employees transferred to account of 2009 are 326.26 million Baht, additional in periodic payment 5.38 million Baht, bad debts 6.30 million Baht, doubtful debt 315.18 million Baht and net
debts of debtors-accident of retire employees are 7.68 million Baht.
3.6 Inventory consists of
Unit: Million Baht
2009
2008
Spare parts and equipments
3.10               4.01
Oil and Lubricants
20.57             23.23
Tickets and office equipments
7.10               7.50
		 Total inventory
30.77
34.74
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3.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินฝากประจํา บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาหวยขวาง (3448-8)
เงินฝากประจํา บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาหวยขวาง (3435-0)
เงินฝากประจํา บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาหวยขวาง (3458-8)
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดคางรับอื่น ๆ
คาเชาสถานที่จายลวงหนา
จายลวงหนาอื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

2552
39.88
95.35
74.95
4.15
509.49
16.68
17.69
758.19

หนวย : ลานบาท
2551
38.94
93.60
68.31
3.58
438.38
21.62
17.62
682.05

• องคการมีภาระผูกพันโดยนําเงินฝากประจํา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาหวยขวาง เลขที่บัญชี 3448-8 ไปคํ้าประกัน

ตอศาล เพื่อขอทุเลาการบังคับคดี ระหวางอุทธรณ จํานวน 8.47 ลานบาท คดีดํา 4766/47 คดีแดง 1592/47 จํานวน 1.32
ลานบาท คดีดํา 2428/48 คดีแดง 1198/2549
• รายไดคางรับในงวดปบัญชี 2552 องคการบันทึกบัญชีรายไดคาโดยสารที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหองคการ
ดําเนินการตาม 5 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทย ทุกคน กรณีการจัดรถโดยสารประจําทางใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย
จํานวน 800 คัน วิ่งบริการประชาชนฟรี เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 - เดือน กรกฎาคม 2552 ในอัตราเฉลี่ยคันละ 8,305.51
บาท/วัน คิดเปนเงินเฉลี่ยเดือนละ 200.44 ลานบาท และ 5 มาตรการ 5 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 - เดือนธันวาคม
2552 ในอัตราเฉลี่ยคันละ 9,010.54 บาท/วัน คิดเปนเงินเฉลี่ยเดือนละ 223.46 ลานบาท ในงวดบัญชี 2552 จํานวนเงินทั้งสิ้น
461.67 ลานบาท
3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ประกอบดวย

ที่ดิน
อาคาร-สิ่งปลูกสราง
เครื่องจักร เครื่องมือ
อะไหล
เครื่องใชสํานักงาน
รถยนตโดยสาร
รถยนตใชสอย
ทรัพยสินรอจําหนาย
รวม
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ราคาทุน
2552
812.51
324.09
32.48
1.02
150.71
8,499.74
44.37
582.63
10,447.55

คาเสื่อมราคาสะสม
2552
185.78
29.61
106.46
7,067.61
39.56
511.95
7,940.97

หนวย : ลานบาท
ราคาสุทธิ
2552
2551
812.51
812.51
138.31
148.75
2.87
3.13
1.02
1.02
44.25
28.94
1,432.13
1,766.46
4.81
4.88
70.68
44.48
2,506.58
2,810.17

Remark of Financial Statement

3.7 Other current assets consist of
		
Unit: Million Baht
2009
2008
Fixed account, Krung Thai Bank-Huay Kwang branch (3448-8)
39.88             38.94
Fixed account, Krung Thai Bank-Huay Kwang branch (3435-0)
95.35
93.60
Fixed account, Krung Thai Bank-Huay Kwang branch (3458-8)
74.95
68.31
Accrued interest   
4.15
3.58
Other accrued revenues
509.49
438.38
Advance venue rental fee
16.68
21.62
Other advance payment
17.69
17.62
		 Other current asset
758.19
682.05
		 • Corporate is obliged to have saving account at Krung Thai Bank, Huay Kwang Branch, account number
3448-8, as warrantor to the court in order to support the lawsuit during appeal. The amount of 8.47 million Baht
supports to black cases 4766/47, red cases 1592/47. The amount of 1.32 million Baht supports black cases 2428/48,
red cases 1198/2549
		 • For account receivable in year 2009, corporate records fare revenue that government has provided
budget based on 5 policies to handle crisis for Thai people in 6 months. Corporate provides 800 free buses during
February - July 2009 at average expenses of 8,305.51 Baht/day/bus, average 200.44 million Baht per month.
Government’s5 policies in 6 months are also implemented during August - December 2009, average 9,010.54 Baht/
day/bus, and average 223.46 million Baht per month. Total amount is account of 2009 is 461.67 million Baht
3.8 Land, building, and equipment-net consist of
														
Unit: Million Baht
Cost Accumulated depreciation		 Net price			
2009
2009
2009
2008
Land
812.51
812.51
812.51
Building-construction
324.09
185.78
138.31
148.75
Machine, equipments
32.48
29.61
2.87
3.13
Spare parts
1.02
1.02
1.02
Office equipments
150.71
106.46
44.25
28.94
Transporting cars
8,499.74
7,067.61
1,432.13
1,766.46
Normal cars
44.37
39.56
4.81
4.88
Assets to be sold
582.63
511.95
70.68
44.48
		
Total
10,447.55
7,940.97
2,506.58
2,810.17
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ จํานวน 2,506.58 ลานบาท และ 2,810.17 ลานบาท มีสินทรัพยบริจาค-สุทธิ รวม
อยูดวย จํานวน 12.89 ลานบาท และ 13.27 ลานบาท ตามลําดับรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาสุทธิ
2552
2552
2552
2551
ที่ดิน
6.98
6.98
6.98
อาคาร-สิ่งปลูกสราง
20.38
16.74
3.64
3.66
เครื่องจักร เครื่องมือ
8.21
8.11
0.10
0.13
อะไหล
1.02
1.02
1.02
เครื่องใชสํานักงาน
9.56
8.69
0.87
1.12
รถยนตโดยสาร
0.22
0.05
0.17
0.26
รถยนตใชสอย
0.15
0.04
0.11
0.10
รวม
46.52
33.63
12.89
13.27
ในระหวางป มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ยอดตนงวด
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
บวก สินทรัพยที่เพิ่มขึ้น
หัก ทรัพยสินที่จําหนาย
หัก คาเสือ่ มราคา - รับรูเปนคาใชจาย
- สวนเกินทุนจากการรับบริจาค
ยอดคงเหลือ

10,095.49
7,329.80
26.99
324.47
0.62

3.9 เจาหนี้การคา ประกอบดวย
คานํ้ามันเชื้อเพลิง
คาเหมาซอม
อื่น ๆ
รวมเจาหนี้การคา
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2552
2,518.98
1,067.09
124.07
3,710.14

หนวย : ลานบาท
2552
2,765.69
22.29
2,787.98
352.08
2,435.90
หนวย : ลานบาท
2551
2,785.03
938.89
102.73
3,826.65

Remark of Financial Statement

The net amount of land, building, and equipment, 2,506.58 million Baht and 2,810.17 million Baht include
donate assets-net, 12.89 million Baht and 13.27 million Baht as following order;
Unit: Million Baht
Cost Accumulated depreciation
Net price
2009
2009
2009
2008
Land
6.98
       6.98
6.98
Building-construction
            20.38
16.74
3.64
3.66
Machine, equipments
8.21
8.11
   0.10       0.13
Spare parts
1.02
  1.02
1.02
Office equipments
9.56
8.69
0.87
1.12
Transporting cars
0.22
0.05
0.17
0.26
Normal cars
0.15
0.04
0.11
0.10
		
Total
46.52
33.63
12.89
13.27
During the year, value of land, building, and equipments are adjusted as follows;
											
Unit: Million Baht
				
2009
Beginning amount
		
Cost			
10,095.49
		
Minus Accumulated depreciation
7,329.80
2,765.69
		
Add Incremental assets		
22.29
						
2,787.98
		
Minus Sold assets		
26.99
		
Minus Depreciation - As revenue
324.47			
			
- Excess of donated fund
0.62
352.08
		
Remaining amount		
2,435.90
3.9 Account receivable consist of
											
Fuel cost
Maintenance cost of the whole lot
Other cost
			 Total account receivable

Unit: Million Baht
2009
2008
2,518.98
2,785.03
1,067.09
938.89
124.07
102.73
3,710.14
3,826.65
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3.10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

คาเหมาซอมรถยนตโดยสารคางจาย
คาปรับเนื่องจากชําระหนี้เกินกําหนดเวลา
ดอกเบี้ยเงินกูพันธบัตร
ดอกเบี้ยเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน
รายไดรับลวงหนา
คางจายอื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนวย : ลานบาท
2552
61.06
272.18
563.20
51.87
14.08
55.89
1,018.28

2551
9.85
85.94
527.74
84.80
13.47
36.60
758.40

คาปรับเนื่องจากชําระหนี้เกินกําหนดคางจาย จํานวน 272.18 ลานบาท เปนคาปรับคางจายคานํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 195.31
ลานบาท และคาเหมาซอม จํานวน 76.87 ลานบาท
3.11 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น ประกอบดวย
3.11.1 เงินกูยืม (สัญญา กูระยะยาว TERM LOAN) และพันธบัตรเงินกู ขสมก. จํานวน 11,983.80 ลานบาท และ
จํานวน 41,480.88 ลานบาท ตามลําดับ ไดโอนไปบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป จํานวน 5,287.88 ลาน
บาท คงเหลือ จํานวน 9,579.80 ลานบาท และ 38,597.00 ลานบาท
3.11.2 เงินกูยืม (สัญญา กูระยะยาว TERM LOAN) และพันธบัตรเงินกู ขสมก. ในงวดนี้เพิ่มขึ้น ดังนี้
• สัญญากูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารไทยพาณิชย ลงวันที่ 3 กันยายน 2551 จํานวน 495.00 ลานบาท
เพื่อชําระเงินกูที่ถึงกําหนดในป 2552 กําหนดชําระคืนภายใน 2 ป 6 เดือน ปลอดหนี้เงินตน 2 ป ชําระคืนเงินตน ในงวดสุดทาย 1
งวด อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 4 แหง บวกรอยละ 1.4875 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• สัญญากูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 จํานวน 967.00 ลานบาท
โดยเบิกรับเงินกู งวดที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2552 เปนเงิน 500.00 ลานบาท งวดที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2552 เปนเงิน 255.00
ลานบาท งวดที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2552 เปนเงิน 212.00 ลานบาท เพื่อชําระเงินกูที่ถึงกําหนดในป 2552 กําหนดชําระคืนภายใน
3 ป ปลอดหนี้เงินตน 2 ป ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนในปสุดทาย อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 4 แหง บวกรอยละ 1.3900 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• สัญญากูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 จํานวน 220.00 ลานบาท
เพื่อชําระเงินกูที่ถึงกําหนดในป 2552 กําหนดชําระคืนภายใน 2 ป ชําระคืนเงินตนในงวดสุดทาย 1 งวด อัตราดอกเบี้ยเทากับ
อัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 4 แหง บวกรอยละ
1.34 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• สัญญากูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารออมสิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 จํานวน 220.00 ลานบาท
เพื่อชําระเงินกูที่ถึงกําหนดในป 2552 กําหนดชําระคืนภายใน 2 ป ชําระคืนเงินตนในงวดสุดทาย 1 งวด อัตราดอกเบี้ยเทากับ
อัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 4 แหง บวกรอยละ
1.34 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
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3.10 Other current assets consist of
			
Unpaid maintenance cost of the whole lot
Fine of overdue payment
Bond loan interest
Promissory note loan interest
Advance revenue
Other unpaid payment
		
Total			

2009
61.06
272.18
563.20
51.87
14.08
55.89
1,018.28

Unit: Million Baht
2008
9.85
  85.94
527.74
84.80
13.47
36.60
758.40

Fine of overdue payment is 272.18 million Baht, including fuel cost 195.31 million Baht and maintenance cost
for the whole lot 76.87 million Baht.
3.11 Long-term loan from other persons or businesses consist of
3.11.1 Loan (long-term contract TERM LOAN) of 11,983.80 million Baht and BMTA bond of 41,480.88
million Baht are transferred to long-term loan account which due within 1 year; 5,287.88 million Baht, remaining
9579.80 million Baht and 38,597.00 million Baht.
3.11.2 Loan (long-term contract TERM LOAN) and BMTA bond increase as following details;
			
• Long-term contract TERM LOAN of Siam Commercial Bank as of September 3rd, 2008, 495.00
million Baht, to pay for loan that due in 2009, payment term within 2 years 6 months, principal debt free for 2 years,
pays back the principle at the last payment. Interest rate is equal to average interest rate of 6-month fixed account
for personal account of 4 main commercial banks, plus 1.4875% annually, pays interest every 6 months
			
• Loan (long-term contract TERM LOAN) of Krung Thai Bank as of October 16th, 2008, 967.00
million Baht, receive 1st amount of loan on January 14th 2008, 500.00 million Baht, 2nd amount on January 15th,
2009, 255.00 million Baht, 3rd amount on January 26th, 2009, 212.00 million Baht to pay for loan that due in 2009,
payment term within 3 years, principal debt free for 2 years, pays back the principle at the last year. Interest rate
is equal to average interest rate of 6-month fixed account for personal account of 4 main commercial banks, plus
1.3900% annually, pays interest every 6 months
			
• Loan (long-term contract TERM LOAN) of Krung Thai Bank as of April 9th, 2009, 220.00 million
Baht, payment term within 3 years, pays back the principle at the last year. Interest rate is equal to average interest
rate of 6-month fixed account for personal account of 4 main commercial banks, plus 1.34% annually, pays interest
every 6 months
			
• Loan (long-term contract TERM LOAN) of Government Savings Bank as of April 9th, 2009, 220.00
million Baht, payment term within 3 years, pays back the principle at the last year. Interest rate is equal to average
interest rate of 6-month fixed account for personal account of 4 main commercial banks, plus 1.34% annually, pays
interest every 6 months
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• สัญญากูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารออมสิน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 จํานวน 812.463 ลานบาท

เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูที่ถึงกําหนดชําระในเดือน มิถุนายน 2552 กําหนดชําระคืนภายใน 4 ป ระยะเวลาปลอดหนี้เงินตน 1 ป
ชําระคืนเงินกูงวดที่ 1 จํานวน 212.463 ลานบาท งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ชําระงวดละ 300.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตรา
เฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 4 แหง บวกรอยละ 1.01
ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• สัญญากูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารออมสิน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 จํานวน 712.000
ลานบาท โดยรับเงิน งวดที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 จํานวน 500.00 ลานบาท งวดที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 จํานวน
212.00 ลานบาท เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูที่ถึงกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2552 กําหนดชําระคืนภายใน 5 ป ระยะเวลาปลอด
หนี้เงินตน 3 ป ชําระคืนเงินกูงวดที่ 1 จํานวน 400.00 ลานบาท งวดที่ 2 จํานวน 312.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ย
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 4 แหง บวกรอยละ 0.98 ตอป
จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• สัญญากูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารออมสิน ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 จํานวน 100.000 ลาน
บาท เพื่อชําระเงินกูที่ถึงกําหนดชําระในป 2552 กําหนดชําระคืนภายใน 3 ป ระยะเวลาปลอดหนี้เงินตน 2 ป ชําระคืนเงินกูปที่ 3
จํานวน 100.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ
ธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 4 แหง บวกรอยละ 0.98 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 จํานวน 1,000.00 ลานบาท เพื่อชําระหนี้เงินกูครบกําหนดในป 2552
ออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 มีกําหนดไถถอน 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.21 จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2 จํานวน 1,000.00 ลานบาท เพื่อชําระหนี้เงินกูครบกําหนดในป 2552
ออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 มีกําหนดไถถอน 8 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.22 จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 3 จํานวน 1,000.00 ลานบาท เพื่อชําระหนี้เงินกูครบกําหนดในป 2552
ออกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 มีกําหนดไถถอน 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.42 จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 จํานวน 1,000.00 ลานบาท เพื่อชําระหนี้คาเหมาซอมและบํารุง
รักษารถยนตโดยสารพรอมดอกเบี้ย โดยกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย ออกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552
มีกําหนดไถถอน 4 ป อัตราดอกเบี้ย 3.29 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 5 จํานวน 1,000.00 ลานบาท เพื่อชําระหนี้คานํ้ามันเชื้อเพลิง โดย
กระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย ออกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 มีกําหนดไถถอน 5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ
3.44 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ.2552 ครั้งที่ 6 จํานวน 1,000.00 ลานบาท เพื่อชําระหนี้คานํ้ามันเชื้อเพลิง โดย
กระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีกําหนดไถถอน 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ
3.19 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 7 จํานวน 782.00 ลานบาท เพื่อชําระหนี้คานํ้ามันเชื้อเพลิงพรอม
ดอกเบี้ย โดยกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีกําหนดไถถอน 5 ป อัตรา
ดอกเบี้ย 3.31 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
3.11.3 เงินกูระยะยาว (สัญญา กูระยะยาว TERM LOAN) และพันธบัตรเงินกู ขสมก. ในงวดนี้ลดลง ดังนี้
• สัญญาเงินกูระยะยาวกับธนาคารออมสิน ตามสัญญา ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2545 จํานวน 305.00 ลานบาท
เพื่อไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนดในป 2545 กําหนดชําระคืนภายใน 6 ป ปลอดเงินตน 3 ป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจํา 12 เดือน จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ไดชําระคืนเงินตนครบจํานวน
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• Loan (long-term contract TERM LOAN) of Government Savings Bank as of June 16th, 2009,
812.463 million Baht, to pay for loan that due in June 2009, payment term within 4 years, principal debt free for 1
years, pay 1st amount of loan, 212.463 million Baht, 2nd and 3rd amount, 300.00 million Baht each, Interest rate is
equal to average interest rate of 6-month fixed account for personal account of 4 main commercial banks, plus 1.01%
annually, pays interest every 6 months
			
• Loan (long-term contract TERM LOAN) of Government Savings Bank as of June 16th, 2009,
712.000 million Baht, receive 1st amount of loan on July 14th, 2009, 500.00 million Baht, 2nd amount on July 27th, 2009,
212 million Baht to pay loan interest that due on June 2009, payment term within 5 years, principal debt free for
3 years. 1st amount of payment is 400.00 million Baht, 2nd amount is 312.00 million Baht. Interest rate is equal to
average interest rate of 6-month fixed account for personal account of 4 main commercial banks, plus 0.98%
annually, pays interest every 6 months
			
• Loan (long-term contract TERM LOAN) of Government Savings Bank as of September 7th, 2009,
100.000 million Baht, to pay loan interest that due on 2009, payment term within 3 years, principal debt free for 2
years. Loan is to be paid on 3rd year, 100 million Baht. Interest rate is equal to average interest rate of 6-month fixed
account for personal account of 4 main commercial banks, plus 0.98% annually, pays interest every 6 months
			
• 1st BMTA bond of 2009, 1,000.00 million Baht to pay the debts that due in 2009, issued on
November 4th, 2008, redeem in 7 years, interest rate 4.21%, pay interest every 6 months
			
• 2nd BMTA bond of 2009, 1,000.00 million Baht to pay the debts that due in 2009, issued on
November 4th, 2008, redeem in 8 years, interest rate 4.22%, pay interest every 6 months
			
• 3rd BMTA bond of 2009, 1,000.00 million Baht to pay the debts that due in 2009, issued on
December 15th, 2008, redeem in 7 years, interest rate 3.42%, pay interest every 6 months
			
• 4th BMTA bond of 2009, 1,000.00 million Baht to pay maintenance cost and interest in which
Ministry of Finance is the warrantor of principle and interest, issued on June 23rd, 2008, redeem in 4 years, interest
rate 3.29%, pay interest every 6 months
			
• 5th BMTA bond of 2009, 1,000.00 million Baht to pay fuel cost in which Ministry of Finance is
the warrantor of principle and interest, issued on June 23rd, 2008, redeem in 5 years, interest rate 3.44%, pay interest
every 6 months
			
• 6th BMTA bond of 2009, 1,000.00 million Baht to pay fuel cost in which Ministry of Finance is
the warrantor of principle and interest, issued on June 30th, 2009, redeem in 5 years, interest rate 3.31%, pay interest
every 6 months
3.11.3 Long-term loan (long-term contract TERM LOAN) and BMTA bond decrease as following
details;
			
• Long-term loan contract with Government Savings Bank, dated October 18th, 2002, 305.00
million Baht to redeem bond that due on 2002, due within 6 years, principal debt free for 3 years, floating interest
rate equals to the highest interest rate of 12-month fixed account, pay interest every 6 months. Principle is fully paid
on October 20th, 2008

Bangkok Mass Transit Authority Annual Report 2009

95

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
• สัญญาเงินกูระยะยาว TERM LOAN กับธนาคารกรุงไทย จํานวน 2,962.00 ลานบาท เพื่อนําไปชําระคา

เหมาซอม พรอมดอกเบี้ย กําหนดใชคืนภายใน 6 ป และกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกัน ซึ่งองคการไดทําสัญญากูเงิน เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2547 โดยไดรับเงินในงวดป 2548 จํานวน 2,496.61 ลานบาท และในงวดป 2549 จํานวน 141.39 ลานบาท
ปที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยคิดจากเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง บวกรอยละ
0.875 ตอป (ปจจุบันเทากับ 1+0.875% ตอป) ปที่ 4 - 6 อัตราดอกเบี้ยคิดจากเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกคาทั่วไปของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง บวกรอยละ 1 ตอป มีระยะเวลาปลอดหนี้เงินตน 3 ป ชําระเงินตนทุก 6 เดือน รวม 6 งวด
งวดละเทา ๆ กัน ในงวดบัญชีป 2552 มีหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 880.00 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว
จํานวน 438.01 ลานบาท วันที่ 16 เมษายน 2552 ไดชําระคืนเงินตน งวดที่ 2 จํานวน 440.00 ลานบาท งวดที่ 3 จํานวน 440.00
ลานบาท คงเหลือเงินตนจํานวน 438.01 ลานบาท
• พันธบัตร ขสมก. พ.ศ. 2547 จํานวน 3,000.00 ลานบาท เพื่อนําไปชําระหนี้คาเหมาซอม คาเชา
รถโดยสารยูโรทูและคาซื้อรถโดยสารยูโรทู ออกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีจํานวนสองวงเงิน ๆ ละ 2,000.00 ลานบาท
และ 1,000.00 ลานบาท มีอายุ 3 ป และ 5 ป ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.31 และ 4.225 ตอป ตามลําดับ จายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ไดชําระคืนเงินตนครบจํานวน
• พันธบัตรเงินกู ขสมก. พ.ศ. 2547 จํานวน 2,000.00 ลานบาท เพื่อนําไปชําระหนี้คาเหมาซอม คาเชารถ
โดยสารยูโรทูและคาซื้อรถโดยสารยูโรทู ออกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 มีจํานวนสองวงเงิน ๆ ละ 1,000.00 ลานบาท มีอายุ 3 ป
และ 4 ป ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.414 และ 3.85 ตอป ตามลําดับ จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2551
ไดชําระคืนเงินตนครบจํานวน
• สัญญาเงินกูระยะยาว กับธนาคารนครหลวงไทย จํานวน 505.00 ลานบาท เพื่อไถถอนพันธบัตรวงเงิน
591.50 ลานบาท ตามสัญญา ลงวันที่ 15 มกราคม 2546 กําหนดใหคืนภายใน 6 ป ระยะเวลาปลอดหนี้เงินตน 4 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3 ตอป และตั้งแตปที่ 3 เปนตนไป ปรับตามอัตราเงินฝากประจําสําหรับบุคคลธรรมดาประเภท 6 เดือน บวก 1.25% ตอป
จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ในงวดบัญชีป 2552 มีหนี้สินระยะยาวถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 250.00 ลานบาท
ซึ่งชําระงวดสุดทาย 15 มกราคม 2552 (ชําระตน + ดอกเบี้ย งวดสุดทาย)
• สัญญาเงินกูระยะยาว TERM LOAN กับ ธนาคารกรุงไทย จํานวนเงิน 2,875.00 ลานบาท เพื่อนําไปชําระ
หนี้คาเหมาซอมพรอมดอกเบี้ย ตามสัญญา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 กําหนดใชคืนภายใน 6 ป ระยะเวลาปลอดหนี้เงินตน 3 ป
ปที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง บวก 0.75% ตอป
ปที่ 4 - 6 อัตราดอกเบี้ยคิดจากเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง บวก 1.00% ตอป
จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ชําระภายใน 1 ป จํานวน 1,000.00 ลานบาท ชําระเงินตน 500.00 ลานบาท วันที่ 15 มกราคม 2552
และวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 จํานวน 500.00 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2552 มีหนี้สินระยะยาวถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
จํานวน 1,000.00 ลานบาท
• สัญญาเงินกูระยะยาว กับธนาคารกรุงไทย จํานวนเงิน 1,270.00 ลานบาท เพื่อนําไปไถถอนพันธบัตร
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน วันที่ 25 มกราคม 2548 ตามสัญญาลงวันที่ 24 มกราคม 2548 กําหนดใชคืนภายใน 6 ป ระยะเวลา
ปลอดหนี้เงินตน 3 ป ปที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
5 แหง บวกรอยละ 0.876 ตอป ปที่ 4 - 6 อัตราดอกเบี้ยคิดจากเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 5 แหง บวกรอยละ 1.20 ตอป จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ชําระเงินตน 212.00 ลานบาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2552
ในงวดบัญชีป 2552 มีหนี้สินระยะยาวถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 424.00 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว จํานวน 210.00
ลานบาท
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Remark of Financial Statement

			
• Long-term loan contract with Krung Thai Bank, 2,962.00 million Baht to pay for maintenance
cost of the whole lot of buses and interest, due date within 6 years, in which Ministry of Finance is the warrantor.
Corporate has made loan contract on October 14th, 2004; 2,496.61 million Baht in 2005, and 141.39 million Baht in
2006. 1st-3rd year interest will be calculated from 6-month fixed income. 0.875% annual interest will be added for
customers of 5 main commercial banks (currently 1+0.875% annually) 4th- 6th year interest will be calculated from
6-month fixed income. 1% annual interest will be added for customers of 5 main commercial banks, principle debt
free 3 years, pay for principle every 6 month for 6 payments equally. In fiscal year 2009, there are long-term debts
due within 1 year, 880.00 million Baht and long-term liabilities, 438.01 million Baht. On April 16th, 2009, 2nd payment
of 440.00 million Baht and 3rd payment of 440.00 million Baht are paid, remaining 438.01 million Baht of principle.
			
• BMTA bond of 3,000.00 million Baht in 2004 is to pay for maintenance, rental fee, and
purchasing of Euro Two buses, issued on October 28th, 2004; two payments include 2,000.00 million Baht and
1,000.00 million Baht, with 3-year and 5-year period respectively, annual interest rate is 3.31% and 4.225%,
pay interest every 6 month. Principle is fully paid on November 4th, 2008.
			
• BMTA bond of 2,000.00 million Baht in 2004 is to pay for maintenance, rental fee, and purchasing
of Euro Two buses, issued on December 15th, 2004; two payments of 1,000.00 million Baht each with 3-year and
4-year period respectively, annual interest rate is 3.414% and 3.85%, pay interest every 6 month. Principle is fully
paid on December 16th, 2008.
			
• Long-term loan contract with Nakorn Luang Thai Bank, 505.00 million Baht to redeem bond of
591.50 million Baht, dated January 15th, 2003, due date within 6 years, principle debt free 4 years, interest rate 3%
annually. From the 3rd year onward, interest will be adjusted based on 6-month fixed account for people, plus 1.25%
interest annually, pay interest 2 times per year. In fiscal year 2009, there are 250.00 million Baht long-term liabilities
that due within 1 year. Last payment is on January 15th, 2009 (principle + interest of last payment)
			
• Long-term loan contract with Krung Thai Bank, 2,875.00 million Baht to pay for maintenance
cost of the whole lot of buses and interest, dated July 14th, 2004, due date within 6 years, principle debt free 3 years,
apply the highest interest of 6-month fixed account in the 1st-3rd year. For customers of 5 main commercial banks,
0.75% annual interest will be added, in 4th- 6th year, plus 1.00% annually, pay interest 2 times annually, pay 1,000.00
million Baht within 1 year. Principle of 500.00 million Baht is paid on January 15th, 2009 and July 14th, 2009. In fiscal
year 2009, there are long-term liabilities of 1,000.00 million Baht that due within 1 year.
			
• Long-term loan contract with Krung Thai Bank, 1,279.00 million Baht to redeem bond, dated
th
January 24 , 2005, due date on January 25th, 2005, due date period within 6 years, principle debt free 3 years, apply
the highest interest of 6-month fixed account in the 1st-3rd year. For customers of 5 main commercial banks, 0.876%
annual interest will be added, in 4th- 6th year, plus 1.20% annually, pay interest 2 times annually. Principle of 212.00
million Baht is paid on July 25th, 2009. In fiscal year 2009, there are long-term liabilities of 424.00 million Baht that
due within 1 year and long-term liabilities of 210.00 million Baht.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
• สัญญาเงินกูระยะยาว กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวนเงิน 384.90 ลานบาท เพื่อนําไปชําระคืนตนเงินกู

กําหนดชําระคืน ภายใน 4 ป ชําระคืนเงินตน จํานวน 4 งวด โดยงวดที่ 1 จํานวน 84.90 ลานบาท และงวดที่ 2- 4 งวดละ 100.00
ลานบาท กําหนดใชคืนภายใน 4 ป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
5 แหง จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ในงวดบัญชีป 2552 มีหนี้สินระยะยาวถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 100.00 ลานบาท
3.12 ประมาณการหนี้สินระยะยาว คือเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน ซึ่งองคการไดจัดตั้งเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานเพื่อ
ไวจายเปนเงินบําเหน็จใหกับพนักงานที่พนสภาพการเปนพนักงานตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับขององคการ โดยองคการจาย
สมทบเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานรอยละ 12 ของเงินเดือนพนักงานทุกสิ้นเดือน และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน และ
ณ วันสิ้นงวดจะจายเงินสมทบเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานใหเทากับภาระผูกพันที่จะตองจาย รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
โดยดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน รับรูเปนรายไดในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ประมาณการหนี้สิน
ระยะยาว เงินกองทุนบําเหน็จ มียอดคงเหลือเทากับภาระผูกพันที่ยังตองจายจํานวน 3,348.78 ลานบาท
3.13 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น จํานวน 169.33 ลานบาท สวนใหญเปนเงินประกันตัวพนักงาน จํานวน 34.73 ลานบาท
3.14 ทุนรับจากงบประมาณ ตั้งแตป 2522 - 2544 เปนเงินจํานวน 11,089.42 ลานบาท
3.15 ผลการดําเนินงานขององคการฯ สําหรับงวดบัญชีป 2552 และ 2551 สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ป 2552
ป 2551
เพิ่ม (ลด)
จํานวนเงิน
รอยละ
รายไดจากการดําเนินงาน
7,427.79
6,802.23
625.56
9.20
คาใชจายในการดําเนินงาน
11,730.96
14,218.40
(2,487.44) (17.49)
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
(4,303.17)
(7,416.17)
3,113.00
41.98
รายไดอื่น
372.66
384.94
(12.28) (3.19)
ขาดทุนสุทธิ
(3,930.51)
(7,031.23)
3,100.72
44.10
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Remark of Financial Statement
			
• Long-term loan contract with Bank of Ayudhya, 384.90 million Baht to pay loan due within
4 years, 4 payments. The 1st payment is 84.90 million Baht, the 2nd- 4th payment is 100.00 million Baht each, due
within 4 years. Apply the highest interest of 6-month fixed account for customers of 5 main commercial banks, pay
interest 2 times per year. In fiscal year 2009, there are long-term liabilities of 100.00 million Baht that due within 1 year.
3.12 Estimated long-term liabilities are the bonus funds for employees that corporate has provided for retired
employees based on corporate regulations. BMTA supports 12% of salary at the end of month and this expenses will
be recorded in Balance Sheet. At the end of the period, supported fund will be added in equal to the obligation,
recorded in Balance Sheet. The interest caused by bonus fund will be recorded in Financial Statement of September
30th, 2009. Estimated long-term liabilities of bonus fund remain as much obligation to pay as 3,348.78 million Baht.
3.13 Other fixed assets are 169.33 million Baht, mainly employee collateral of 34.73 million Baht
3.14 Fund from budget during 1979 - 2001, 11,089.42 million Baht
3.15 Corporate performance in fiscal year 2008 and 2007 					
Unit: Million Baht
2009
2008
Increase (Decrease)
		
Amount
Percentage
Operating revenue
7,427.79
6,802.23
625.56
9.20
Operating expenses
11,730.96       14,218.40
(2,487.44) (17.49)
Operating loss
(4,303.17)
(7,416.17)
3,113.00
41.98
Other revenues
372.66           384.94
(12.28) (3.19)
Net loss		
(3,930.51)
(7,031.23)
3,100.72
44.10
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บทวิเคราะหทางการเงิน
ในป 2552 องคการฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานลดลง 3,100.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.10 เนื่องจาก
องคการ มีรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 625.56 ลานบาท รายไดอื่นลดลง 12.28 ลานบาท และคาใชจายในการดําเนินงาน
ลดลง 2,487.44 ลานบาท
รายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เกิดจากรายไดคาโดยสาร (รวมรายไดคาโดยสารรัฐรับภาระ) เพิ่มขึ้น สวนคาใชจายลดลง
สาเหตุเกิดจากคานํ้ามันเชื้อเพลิงลดลง เปนผลใหภาษีมูลคาเพิ่มลดลงตามไปดวย และ สวนหนึ่งของรถยูโรทู ซึ่งครบอายุการใชงาน
ทําใหคาเสื่อมราคาลดลง ประกอบกับองคการ ยังมีภาระดอกเบี้ย ตามสัญญากูยืมเงินระยะยาว จึงทําใหองคการดําเนินการ
ขาดทุนตอเนื่องมาโดยตลอด

4. คาตอบแทนกรรมการ

เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการในงวดนี้ จํานวน 1.97 ลานบาท และงวดกอน จํานวน 1.74 ลานบาท
ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นกวางวดกอน 0.23 ลานบาท

5. การแสดงรายการในงบการเงิน

การแสดงรายการยอในงบการเงิน ไดมีการจัดทําตามประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ
การเงิน พ.ศ. 2544 ตามรูปแบบของบริษัท มหาชน จํากัด

6. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดภายหนา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 องคการมีภาระผูกพันในภายหนา ดังนี้
• คดีที่องคการเปนโจทกฟองคูกรณีในศาลตาง ๆ ที่มีเขตอํานาจ รวม 25 คดี เปนทุนทรัพย รวม 12.48 ลานบาท ซึ่งอยู
ระหวางพิจารณาของศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ
• คดีที่องคการเปนจําเลย รวม 249 คดี ทุนทรัพยรวม 396.44 ลานบาท ซึ่งอยูระหวางพิจารณาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ
และศาลฎีกา แยกเปน
• รถองคการ จํานวน 63 คดี
เปนเงิน 184.41 ลานบาท
• รถเอกชนรวมบริการ 167 คดี
เปนเงิน 197.81 ลานบาท
• คดีแรงงาน 7 คดี
เปนเงิน 14.22 ลานบาท
• คดีอาญา 12 คดี

7. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล

คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหองคการ กูเงินเพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระและไถถอนพันธบัตร โดยใหกระทรวง
การคลังเปนผูคํ้าประกันและจัดหาเงินกู โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกู และสัญญาเงินกูระยะยาว TERM LOAN ซึ่งองคการได
ตกลงทําสัญญาแตงตั้งผูจําหนายและคํ้าประกันการจําหนาย รวม 4 ครั้ง คือ
วันที่ 15 ตุลาคม 2552
จํานวน
440.00 ลานบาท
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
วันที่ 28 ตุลาคม 2552
จํานวน 1,000.00 ลานบาท
บมจ. ธนาคารทหารไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
จํานวน
883.88 ลานบาท
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
จํานวน 1,000.00 ลานบาท
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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รายงานประจําป 2552 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

Financial Analysis
In 2009, corporate sees decreasing operating loss of 3,100.72 million Baht or 44.10% according to increasing in
operating revenue of 625.56 million Baht, decreasing other expenses of 12.28 million Baht and decreasing operating
expenses of 2,487.44 million Baht.
Operating revenues increase due to incremental fare revenue (included fare that government supports),
expenses decrease because of declining fuel cost, including value added tax. Some Euro Two buses are full of usage so the depreciation decrease. Moreover, corporate is obliged to interest based on long-term loan contract, thus
having continuous loss.

4. Committee incentive

include meeting commission for corporate committee, current payment 1.97 million, last payment 1.74 million
Baht, increase by 0.23 million Baht

5. Record and summary in Financial Statement

are prepared based on Department of Commercial Registration, listing summary in Financial Statement 2001
for Public Company Limited

6. Obligations and liabilities in the future

On September 30th, 2009, Corporate is obliged in
• 25 cases as plaintiff in many courts, total amount 12.48 million Baht, on process of Civil Court, The Court of
Appeals
• 249 cases as defendant, total amount 396.44 million Baht, on process of Civil Court, The Court of Appeals,
and Supreme Court, as follows;
• 63 corporate buses cases, total 184.41 million Baht
• 167 private service buses cases, total 197.81 million Baht
• 7 labor cases, total 14.22 million Baht
• 12 criminal cases

7. After Balance Sheet date,

Ministry agrees that corporate should loan to pay for the debts and redeem bonds, in which Ministry of
Finance is the warrantor to provide loan by issuing bonds and long-term loan contract. Corporate has appointed
bond sellers and warrantors for 4 times which are;
October 15th, 2009, Krung Thai Bank Plc., 440.00 million Baht
October 28th, 2009, Thai Military Bank Plc., 1000.00 million Baht
December 4th, 2009, KBank Plc., 883.88 million Baht
December 4th, 2009, KBank Plc., 1,000.00 million Baht
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จรรยาบรรณ พนักงาน ขสมก.
Morality of BMTA’s staffs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีความรักภาคภูมิใจ และความตั้งใจอุทิศทุมเทเวลาปฏิบัติหนาที่ของตนใหเกิดผลดี
ดํารงตนอยางเรียบงาย ประหยัดและอดออม เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพนักงานของรัฐ
แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ เมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาด
ละเวนแอบอางการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติงานโดยมุงประโยชนสวนรวม
โดยเฉพาะประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ ไมมุงแสวงหาตําแหนง หรือความดีความชอบของผูมีอํานาจ
รักษาความสามัคคีในระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติหนาที่การงาน
ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานหนาที่การงาน และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาผลประโยชนและทรัพยสินขององคการ ทั้งในการใชและการดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ
ใหบริการแกประชาชนดวยกริยาวาจาที่สุภาพ ออนโยน ยิ้มแยมแจมใส และแสดงออกถึงความมีนํา้ใจ
ปฏิบัติตนใหประชาชนยกยองวาเปนแบบอยางที่ดีในการใชถนนรวมกัน
และในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม
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