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วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนา ประชาเคียงข้าง เดินทางรวดเร็ว
สะดวกสบาย โครงข่ า ยครอบคลุ ม มุ ม มองกว้ า งไกล
ประหยัดปลอดภัย โปร่งใสเป็นธรรม นำาด้านบริการ
Determination to develop alongside the
people. Convenient, comfortable, speedy, safe and
economical journeys via widespread network Wide
vision. Transparency Service Leader.
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พันธกิจ (Mission)
เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำาทางใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลให้เกิดการบูรณาการทางด้านโครงข่าย
เส้นทางและการให้บริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้
ประสานสอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอื่น โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุน
การนำาพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
To be the provider of public transportation via buses for
Bangkok and Greater Bangkok in order to create integration
in terms of route network and services. To develop bus
routing system to be in consistent with other mass
transportation systems focusing on the public’s interest.
To promote and advocate the use of clean energy to decrease
environmental pollutions. To participate in solving traffic
congestion problems.
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วัตถุประสงค์หลักและยุทธศาสตร์
Objectives and Strategy
วัตถุประสงค์หลัก
1. ปรับปรุงศักยภาพขององค์กรให้สามารถดำาเนินการตามภารกิจ
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาองค์ ก รใน
ทุกด้าน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good
Governance)
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง นำ า เทคโนโลยี ด้ า นการบริ ห ารจั ด การมาประยุ ก ต์ ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
4. พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ

Objectives
1. To improve the organization’s potential to be able to
accomplish the main missions effectively and to be financially
independent in the future.
2. To increase effectiveness of every aspect of management
and organization development by adhering to the good governance.
3. To develop personnel to achieve better performances
as well as apply management technology to enhance service efficiency.
4. To develop modern and effective fare collection system and
to connect to other mass transportation systems.
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Strategy

ยุทธศาสตร์

The strategy of 2007 – 2011 State Enterprises Plan,
which was in consistent with BMTA’s Management and
Service Development Plan, comprised 4 strategies as
follows :
1. Organizational Structure Adjustment Strategy.
This was to support and provide readiness in terms of
management adjustments after new air-conditioned
buses had been delivered. The adjustments of which
included changes in management structure and
workforce, early retirement plan, personnel development
for succession purposes, recruitment of experts/
consultants in the areas of information technology,
research, and organization development.
2. Operational Effectiveness Improvement
Strategy. This strategy aimed to persuade people to
use more public transport by promoting and supporting
the use of clean energy to reduce environmental
pollutions. The route network was to be connected with
other mass transportation systematically and efficiently
so that minimum travel time was required. In addition,
modern technology was to be applied to improve and

กลยุ ท ธ์ ต ามแผนวิ ส าหกิ จ 2550 - 2554 ซึ่ ง มี
ความสอดคล้ อ งกั บ แผนปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การและ
บริ ก ารระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมี ก ารกำ า หนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับ
และเตรี ย มความพร้ อ มสำ า หรั บ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
การบริหารจัดการภายหลังรับรถโดยสารปรับอากาศใหม่
ซึ่ ง มี แ ผนการปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การและอั ต รา
กำาลัง การเกษียณอายุก่อนกำ าหนด การพัฒนาบุคลากร
เพื่อการสืบทอดตำาแหน่ง การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
ด้านสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาองค์กร
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดำ า เนิ น งาน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนหั น มานิ ย มใช้ บ ริ ก ารรถ
สาธารณะมากขึ้น โดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การนำ า
พลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการ
เชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางกับระบบขนส่งมวลชนอื่นอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำาให้ใช้เวลาเดินทาง (Travel
Time) น้อยทีส่ ดุ การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เดินรถโดยการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุน
การประยุกต์ใช้สัญญา PBC การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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3. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหารจัดการด้าน
การเงิน เพื่อทำาให้สถานะทางการเงินมีความคล่องตัวและ
เป็นภาระต่อภาครัฐน้อยที่สุด จึงต้องมีการบริหารจัดการ
ลูกหนี้รถเอกชนร่วมบริการ การบริหารจัดการด้านการเงิน
การเร่งรัดติดตามหนี้สินและบังคับคดี การติดตามหนี้สิน
ค้างชำาระที่หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบและการขอรับเงิน
สนับสนุนจากการให้บริการเชิงสังคม
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารงาน เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้การดำาเนินการมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง การดำาเนินงานตามกิจกรรมที่ภาครัฐกำาหนด
โดยการพัฒนาระบบ E-Ticket , GPS , GPRS มาใช้ การนำา
ระบบ SEPA มาใช้ การพัฒนาระบบประเมินผลรายบุคคล/
รายหน่วยงาน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน การพัฒนาแผน EVM

develop the bus operation management system to
reduce costs. This strategy also included the adaptation
of PBC Contract and the economical use of resources
to create maximum benefits.
3. Financial Management Improvement Strategy.
The purpose of this strategy was to provide financial
liquidity so that BMTA was the least burden to the
government. Therefore, it was necessary to implement
the following strategies :
- Management of joint-serviced private bus
operators, who are BMTA’s debtors
- Financial management
- Debt collection and lawsuits
- Collection of past due debts under
units’ responsibilities
- Requests for subsidies for providing social
services
4. Management System Development Strategy.
This was to promote and advocate the implementation
of continual and systematic development and activities
as required by the government by applying E-Ticket,
GPS, GPRS, and SEPA. Other plans included in this
strategy were the development of individual /unit
evaluation system, internal audit, risk management and
internal control, and EVM Plan development.
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2554
BMTA’s Board of Director 2011
(ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2553 - 9 มีนาคม 2554

2009 - 9 March 2011)

นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

ประธานกรรมการ อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้าราชการบำานาญ

Mr. Piyapan Champasut
Chairperson 63 Years old

Education Qualification

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

Working Experience/Current Position
Director, Department of Land
Transport
Duputy Permanent Secretary
for Ministry of Transport
Pension Government officer
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2554
BMTA’s Board of Director 2011
(ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2553 - 28 เมษายน 2554

2009 - 28 April 2011)

พล.อ.รังสาทย์ แช่มเชื้อ

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

กรรมการ อายุ 62 ปี

โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 21
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 62

ประวัติการทำางาน /ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการ
สำานักงบประมาณกลาโหม
ข้าราชการบำานาญ

General Rangsart Chamchua
Director 62 Years old

Education Qualification

Chulachomklao Royal Military
Academy – Class 21
Military Acadamy – Class 62

Working Experience/Current Position
Director – Office of
Defense Budget
Pension Government Officer

กรรมการ อายุ 61 ปี

กรรมการ อายุ 60 ปี

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาโท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ข้าราชการบำานาญ

ปริญญาตรี
โรงเรียนนายร้อยตำารวจ รุ่นที่ 30

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
ที่ปรึกษา (ด้านงานสืบสวน)
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

Pol. Gen. Asawin Kwanmuang
Director 60 Years old

Education Qualification

Mr. Chairat Sanguanchue
Director 61 Years old

Working Experience/Current Position

Education Qualification

Law graduate,
Ramkamhaeng University
Masters’ degree, Public
Administration Science,
National Institute of Development
Administration

Working Experience/Current Position
Director-General, Department
of Land Transport
Pension Government Officer
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Asistant Commisioner General
Advisor (Investigation) Royal Thai
Police

พล.ต.ท. จักรทิพย์ ชัยจินดา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

กรรมการ อายุ 52 ปี

ปริญญาตรีโรงเรียนนายร้อยตำารวจ
รุ่นที่ 36
ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ
สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองผูบ้ ญ
ั ชาการตำารวจนครบาล
ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล

Pol.Lt.Gen. Chakthip Chaijinda
Director 52 Years old

Education Qualification

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

Working Experience/Current Position
Deputy Police Commander
Metropolitan Commander Police

กรรมการ อายุ 52 ปี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง
(นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

Ms. Suttirat Rattanachot
Director 52 Years old

Education Qualification

Bachelor’s degree, Bachelor of
Business Administration
Rammkumhaeng University
Master’s degree, Master of
Accountancy Program,
Chulalongkorn University

Working Experience/Current Position

Deputy Director-General,
Comptroller General’s Department
Consultant, Public Finance
System Development (Academic
Finance Expert), Comptroller
General’s Department, Ministry
of Finance
9
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นางปาณิสรา ดวงสอดศรี

นายโอภาส เพชรมุณี

กรรมการ อายุ 49 ปี

กรรมการและเลขานุการ
อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาตรี
จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

ที่ปรึกษาบริษัทสำานักกฎหมาย
ธนา เบญจาธิกุล จำากัด

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

Mrs. Panissara Duangsodsri

ประธานกรรมการบริษัท ชลสิน
มาริไทม์ เซอร์วิส จำากัด
ผู้อำานวยการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Director 49 Years old

Education Qualification

Law graduate, Ramkamhaeng
University

Working Experience/Current Position
Law consultant,
Thana Benjathikul Law Office
Co., Ltd.

Mr. Opart Petchmunee

Director and Secretary 54 Years old

Education Qualification

Bachelor’s degree, Merchant
Marine Training Centre
Master’s degree, Sukhothai
Thammathirat Open University

Working Experience/Current Position
Chairman, Chonsin Maritime
Service Co., Ltd.
Director, Bangkok Mass
Transport Authority
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รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2554
BMTA’s Board of Director 2011
(ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

3 May 2011)

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ

ประธานกรรมการ อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาโท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ข้าราชการบำานาญ

Mr. Chairat Sanguanchue
Chairperson 61 Years old

Education Qualification

Law graduate,
Ramkamhaeng University
Masters’ degree, Public
Administration Science,
National Institute of Development
Administration

Working Experience/Current Position
Director-General, Department
of Land Transport
Pension Government Officer
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2554
BMTA’s Board of Director 2011
(ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

3 May 2011)

พล.อ.รังสาทย์ แช่มเชื้อ

นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

กรรมการ อายุ 62 ปี

กรรมการ อายุ 60 ปี

โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 21
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 62

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาโท M.ENG
(LAMAR UNIVERSITY.USA)

ประวัติการทำางาน /ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการ
สำานักงบประมาณกลาโหม
ข้าราชการบำานาญ

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

General Rangsart Chamchua

Mr. Tienchot Jongpeepien

Director 62 Years old

Director 60 Years old

Education Qualification

Chulachomklao Royal Military
Academy – Class 21
Military Acadamy – Class 62

Education Qualification

Working Experience/Current Position
Director – Office of
Defense Budget
Pension Government Officer
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Engineering, Kasetsart University
Master’s degree – M.ENG
(Lamar University)

Working Experience/Current Position
Director-General, Depart of Land
Transport

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นางปาณิสรา ดวงสอดศรี

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

กรรมการ อายุ 49 ปี

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

ที่ปรึกษาบริษัทสำานักกฎหมาย
ธนา เบญจาธิกุล จำากัด

Mrs. Panisra Duangsodsri
Director 49 Years old

Education Qualification

Law graduate, Ramkamhaeng
University

Working Experience/Current Position
Law consultant,
Thana Benjathikul Law Office
Co., Ltd.

กรรมการ อายุ 52 ปี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง
(นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

Ms. Suttirat Ratanachot
Director 52 Years old

Education Qualification

Bachelor of Business Administration
Rammkumhaeng University
Master’s degree, Master of
Accountancy Program,
Chulalongkorn University

Working Experience/Current Position

Deputy Director-General,
Comptroller General’s Department
Consultant, Public Finance
System Development (Academic
Finance Expert), Comptroller
General’s Department, Ministry
of Finance
13
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นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์

นายอรัญ อภิจารี

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

กรรมการ อายุ 56 ปี

กรรมการ อายุ 54 ปี

เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ
(Master of Comparative Law)
University of Miami, U.S.A.

ประวัติการทำางาน /ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและ
หารือ 3 สำานักงานอัยการสูงสุด

Mr. Prasit Siripakorn

ปริญญาโท
(สาขารัฐประสารศาสตร์)
NATIONAL UNIVERSITY U.S.A.

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ
บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จำากัด

Mr. Aran Apijaree
Director 54 Years old

Director 56 Years old

Education Qualification

Education Qualification

Thai Barrister
Master of Comparative Law),
University of Miami, USA

Working Experience/Current Position

Working Experience/Current Position

Special Prosecutor Agreements
and Consultation 3, Office of the
Attorney General
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Master’s degree
(Political Science),
National University U.S.A.

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Chairman, Media Target
Co., Ltd.

นายกฤชเทพ สิมลี

กรรมการ อายุ 52 ปี

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

Mr. Krittep Simalee
Director 52 Years old

Education Qualification

Bachelor’s degree,
Chiengmai University

Working Experience/Current Position
Deputy Director-General,
Department of Rural Roads

นายโอภาส เพชรมุณี

กรรมการและเลขานุการ
อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ปริญญาตรี
จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ชลสิน
มาริไทม์ เซอร์วิส จำากัด
ผู้อำานวยการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Mr. Opart Petchmunee
Director 54 Years old

Education Qualification

Bachelor’s degree, Merchant
Marine Training Centre
Master’s degree, Sukhothai
Thammathirat Open University

Working Experience/Current Position
Chairman, Chonsin Maritime
Service Co., Ltd.
Director, Bangkok Mass
Transit Authority

15

Annual Report 2011
Bangkok Mass Transit Authority

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2554
BMTA’s Management Team 2011

นางปราณี ศุกระศร

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

Mrs. Pranee Sugrasorn

Deputy Director (Administration)

นายโอภาส เพชรมุณี

ผู้อำานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Mr. Opart Petchmunee
Director

16

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายวิรตั น์ โชคคติวฒั น์

รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ

Mr. Virat Chokkatiwat

Deputy Director (Bus Operation)

ว่าทีพ่ นั ตรี ฉัตรแก้ว โพธิท์ องนาค

รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

Acting Maj. Chatkaeo Photongnak
Deputy Director (Private Joint Bus
Operation)
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นายสมศักดิ์ บุญช่วย

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

Mr. Somsak Boonchuay
Assistant Director
(Administration)
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นายนเรศ บุญเปีย่ ม

นายนิพนธ์ เทียวพานิช

นางจิตตรา ศรีรงุ่ เรือง

Mr. Narade Boonpiam

Mr. Nipon Theopanich

Mrs. Chittra Srirungruang

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ

Assistant Director (Bus Operation 1)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ

Assistant Director (Bus Operation 2)
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ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถ
เอกชนร่วมบริการ
Assistant Director
(Private Joint Bus Operation)

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

น.ส.ยุพนิ เมฆหิรญั ศิริ

นายกฤษณชัย ดันน์

Miss Yupin Mekhirunsiri

Mr. Kritsanachai Dunn

ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ

Director of Director Department

Director of Audit Department
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น.ส.พจนีย์ จิตตัง้ วัฒนา

นางสุวมิ ล รุง่ โรจน์วฒั นา

Miss Pojanee Chittangwatana

Mrs. Suvimol Roongrojwatana

ผู้ตรวจการ

Inspector General

20

ผู้อำานวยการสำานักบริการและจัดซื้อ

Director of Service and Purchasing
Department

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นางจิราภา สุขสมกิจ

ผู้อำานวยการสำานักการเจ้าหน้าที่

Mrs. Jirapa Suksomkij

Director of Personnel Department

น.ส.เอมอร อาจณรงค์

ผู้อำานวยการสำานักบัญชีและ
กองทุนกลาง

Miss Aimon Artnarong
Director of Account and
Central Fund Department

21

นางพวงพร ปิน่ ภิบาล

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาบุคลากร

Mrs. Puangporn Pinpibal

Director of Personnel Development
Department
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นางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ์

นางวรพรรณ วรกุล

นายยุกต์ จารุภมู ิ

Mrs. Vorapran Voragul

Mr. Yook Jarupume

ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย

Director of Legal Department

ผู้อำานวยการสำานักแผนงาน
Director of Planning Department

22

ผู้อำานวยการ
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mrs. Benjamas Pongsorrarith

Director of Information Technology
Department

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นางบุญส่ง อาสนกุล

ผู้อำานวยการสำานักบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

Mrs. Bonsong Arasanakul

Director of Risk management and
Internal Control Department

นายคมสัน โชติประดิษฐ์

ผู้อำานวยการสำานักบริหารการเดินรถ

Mr. Komson Chotipradit

Director of the Department of
Transportation
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นายพีระพงษ์ โค้วสุวรรณ

นายมนต์เทพ วีรเหมฤทธีวงค์

Mr. Peerapong Kowsuwon

Mr. Monthep Verahemritevong

ผู้อำานวยการสำานักปฏิบัติการ
รถเอกชนร่วมบริการ 1

Director of Private Joint Bus
Operation 1 Department

24

ผู้อำานวยการสำานักปฏิบัติการ
รถเอกชนร่วมบริการ 2

Director of Private Joint
Bus Operation 2 Department

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายประยูร ช่วยแก้ว

นายสถิตย์ วิสาขศาสตร์

นายสุรยิ ะ สาเอีย่ ม

Mr. Prayoon Choygeo

Mr. Satith Visakasat

Mr. Suriya Saiem

ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 1
Director of Bus Operation Zone 1

ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 2
Director of Bus Operation Zone 2

25

ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 3
Director of Bus Operation Zone 3
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นายสมชาย พงศ์สรฤทธิ์

นายวิศษิ ฎ์ วงศาโรจน์

นายกุณชัย พงศ์สาำ ราญ

Mr. Somchai Pongsorrarith

Mr. Wisit Wongsaroj

Mr. Kunchai Pongsomran

ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 4

Director of Bus Operation Zone 4

ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 5
Director of Bus Operation Zone 5
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ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 6

Director of Bus Operation Zone 6

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายวีรศักดิ์ ลิม้ สุทธิวนั ภูมิ

ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 7

นายไชยา อยูอ่ อ่ น

ผู้อำานวยการเขตการเดินรถที่ 8

Mr. Weerasak Limsuthivanphoom Mr. Chaiya Yu-on
Director of Bus Operation Zone 7

Director of Bus Operation Zone 8
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Good Governance
องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสำ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
การปฏิ รู ป ระบบราชการที่ ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คาำ นึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูป้ ฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
องค์ ก ารจึ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชกฤษฎี ก า “ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”
เพือ่ การบริหารกิจการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย 7 ประการ
ประกอบด้วย
1. เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. มีการปรับปรุงภารกิจขององค์การให้ทัน
ต่อเหตุการณ์
6. ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ

Bangkok Mass Transit Authority realizes the importance of operations, which are in conformity with
the government system reform, via good governance.
More importantly, BMTA also stresses on the operators’ responsibilities, public participation, information
disclosure, and the operational reviews and evaluation.
Thus, BMTA has followed the decree on Rules of Good
Governance B.E. 2546 in its management to obtain the
following 7 objectives :
1. To create maximum benefits to the public.
2. To achieve the organization’s missions.
3. To be effective and worthwhile in terms of
missions.
4. To reduce red tape.
5. To keep the establishment’s missions updated.
6. To provide convenience to the people and
satisfy their demands.
7. To regularly prepare performance appraisals.
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บทบาทคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
Roles of BMTA’s Board of Directors

คณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารขนส่ ง มวลชน
กรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาครั ฐ และเอกชน ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และให้
ผู้ อำ า นวยการเป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการโดยตำ า แหน่ ง
คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบต่อรัฐวิสาหกิจ
ตามทีก่ ำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยประธานกรรมการให้ความมั่นใจว่า
กรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยรวม ปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม เป็ น อิ ส ระ และควบคุ ม
กำากับดูแลการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ความโปร่งใสในทุกระดับ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการเท่าเทียมกัน

Qualified personnel from both government and
private sectors are appointed as BMTA’s Board of
Directors by the cabinet. The Board consists of the
chairman and not less than 5 directors but not exceeding
9 directors and one of the directors is also the secretary
to the Board. The Board performs its duties as
stipulated in the Decree to Establish Bangkok Mass Transit
Authority B.E. 2519. The Board also gives its assurance that
every director must take overall responsibilities and
perform with integrity, fairly, and independently.
Additionally, the directors also oversee every level of
operations to ensure effectiveness, efficiency, and
transparency and share equal responsibility as directors.
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นโยบายกำาหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Policy and Details of Remuneration of BMTA’s Board of Directors
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ได้กาำ หนดการประชุมตามปกติเป็นประจำาทุกเดือน
และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษตามความจำ า เป็ น ค่ า ตอบแทน
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุม กำาหนดขึ้นโดยกระทรวงการคลังด้วยความเห็น
ชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม ในอัตราคนละ
8,000 บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับเพิ่มร้อยละ 25
เป็นเงิน 10,000 บาท และรองประธานคนที่ 1, 2 จะได้
รับเพิ่มอีกคนละ 12.5% เป็นเงิน 9,000 บาท
สำาหรับในปีงบประมาณ 2554 นี้ คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การได้มกี ารประชุม รวม 13 ครัง้ จ่ายเบีย้ ประชุม
เป็นเงิน 687,000 บาท

BMTA’s Board of Directors convenes on a monthly
basis, apart from special meetings as necessary.
The Board’s remuneration in this regard is in the
form of meeting allowance set by the Ministry of
Finance with the cabinet’s approval of 18 May 2004.
It has been stipulated that each attendees receives a
meeting allowance of 8,000 baht. The director is
entitled to additional 25% of 10,000 baht and
the deputy director 1 and 2 receive additional 12.5%
of 9,000 baht.
In fiscal year 2011, the Board had 13 meetings
and the amount of meeting allowances totaled 687,000
baht.

คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มีการประชุม รวม 7 ครัง้ / The Appointed Board had 7 meetings in total

ลำาดับที่
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้เข้าประชุม
Attendees
นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
Mr. Piyapun Jampasut
พล.อ. รังสาทย์ แช่มเชื้อ
Gen. Rungsart Chamchua
นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ
Mr. Chairat Sanguanchue
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง
Pol. Gen. Asawin Kwanmuang
พล.ต.ท. จักรทิพย์ ชัยจินดา
Pol.Lt.Gen. Jaktip Chaijinda
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
Ms. Suttirat Ratanachot
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
Mrs. Panisara Duangsodsri
นายโอภาส เพชรมุณี
Mr. Opart Petmunee
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ตำาแหน่ง
Title

จำานวนครั้ง
No. of Meetings

ประธานกรรมการ
Director
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
Deputy Director 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
Deputy Director 2
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary
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5
7
6
4
6
6

คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มีการประชุม รวม 6 ครัง้ / The Appointed Board had 6 meetings in total
ลำาดับที่
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผู้เข้าประชุม
Attendees
นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ
Mr. Chairat Sanguanchue
พล.อ. รังสาทย์ แช่มเชื้อ
Gen. Rungsart Chamchua
นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร
Mr. Tienchot Jongpeepien
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
Mrs. Panisara Duangsodsri
น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
Ms. Suttirat Ratanachot
นายอรัญ อภิจารี
Mr. Aran Aprijaree
นายกฤชเทพ สิมลี
Mr. Krittep Simalee
นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
Mr. Prasit Siripakorn
นายโอภาส เพชรมุณี
Mr. Opart Petmunee

ตำาแหน่ง
Title
ประธานกรรมการ
Deputy Director 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
Deputy Director 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary
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จำานวนครั้ง
No. of Meetings
6
6
5
6
3
5
3
4
6

รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจประจำาปี 2554
Report of the State Enterprise Audit Committee 2011
คณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ รั บ
การแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและตามคำาสั่งองค์การขนส่งมวลชน
กรุ ง เทพโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก าร
มี ก ารกำ ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เสริ ม สร้ า งให้ มี ร ะบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบ
ภายในที่ดี ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลและประหยั ด เสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจและ
ความน่าเชื่อถือแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าการดำ าเนินการ
ตามแผนงานและโครงการต่ า งๆ ได้ มี ก ารตรวจสอบ
และกำากับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส
เสริมสร้ างความน่ าเชื่อถือของรายงานทางการเงิ นและ
ติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็น
รายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ 2554 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นจำานวนเงิน 330,000 บาท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

State Enterprise Audit Committee was appointed
as per the resolution of BMTA’s Board of Directors and
its instruction, aiming to create good governance and
enhance the internal control system, risk management,
and good internal audit to be effective, efficient, and
economical. Its purpose was to establish confidence
and reliability to all concerned parties. Moreover,
this was to provide assurance that prudent, fair, and
transparent review and supervision were exercised to
create reliable financial statements and related laws
and regulations were complied. The Audit Committee’s
monthly remunerations were equivalent to those of
the State Enterprise Board of Directors, which was in
conformity with the Ministry of Finance’s principles.
In fiscal year 2011, the Audit Committee’s
remunerations amounted to 330,000 baht. The
committee’s members are as follows :

คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554มีการประชุม 5 ครัง้
The committee appointed from 1 October 2010 - 30 September 2011 had 5 meetings.

ลำาดับที่
No.

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
Attendee

ตำาแหน่ง
Title

จำานวนครั้ง
No. of Meeting

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง
Office Duration

ประธานกรรมการ
Chairman

5

1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54
1 Oct.10 - 30 Apr.11
8 มิ.ย. 54 - 30 ก.ย. 54
8 Jun.11 - 30 Sept.11
1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54
1 Oct.10 - 30 Apr.11
8 มิ.ย. 54 - 30 ก.ย. 54
8 Jun.11 - 30 Sept.11
1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54
1 Oct.10 - 30 Apr.11
8 มิ.ย. 54 - 30 ก.ย. 54
8 Jun.11 - 30 Sept.11
1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54
1 Oct.10 - 30 Apr.11
8 มิ.ย. 54 - 30 ก.ย. 54
8 Jun.11 - 30 Sept.11

1

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
Ms. Suttirat Rattanachot

2

นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
Mrs. Panisara Duangsordsri

กรรมการ
Committee

4

3

พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา
Pol. Lt. Jaktip Chaijinda
พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ
Gen. Rangsart Chamchua
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ
Director of the Audit Committee

กรรมการ
Committee
กรรมการ
Committee
เลขานุการ
Secretary

2

4
5

2
5
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Policy

ด้านนโยบาย

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายการปฏิบตั งิ าน
โดยยึดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพมีการกำากับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การโดยสอบทานผลการดำาเนินงานว่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและมีความประหยัด
3. สนับสนุน ส่งเสริมและกำากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายในองค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ
- สอบทานแผนการตรวจสอบและแนวทาง
การตรวจสอบ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบ
- พิ จ ารณาแผนการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของ
สำานักตรวจสอบ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์ ก ารมอบหมายตามกรอบการดำ า เนิ น งาน ในเรื่ อ ง
การกำากับดูแลองค์กรที่ดี
- พิ จ ารณาการกู้ เ งิ น ชำ า ระหนี้ ที่ ถึ ง กำ า หนดจ่ า ย
ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องของ
องค์การ
- พิจารณารายงานสรุปผลการดำาเนินงาน หนี้สิน
ตามงบดุล และสรุปผลวิเคราะห์การดำาเนินงานขององค์การ
ก่อนรายงานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

1. The Audit Committee’s policy was to adhere
to the principles and operational guidelines outlined in
the Audit Committee Manual of Sate Enterprise Policy
Office.
2. To support and promote BMTA to attain good
governance, adequate and appropriate internal control
system. The organization’s risk management was also
to be implemented to ensure efficient, effective and
economical operations.
3. To advocate, enhance, and supervise BMTA’s
internal audit to be efficient, effective, and value-added.
- To review audit plans and guidelines.
- To carry out the Audit Department’s performance
appraisal.
- To consider the Audit Department’s operation
improvement plan.
4. To perform in accordance with good
governance as assigned by the Board of Directors.
- To consider loan applications for debt
repayments for fiscal year 2011 to enhance liquidity.
- To examine the operation summary report
and liability as per balance sheet, and to summarize
the analysis of the organization’s operations prior to
reporting to the Board of Directors.

Operations

The State Enterprise Audit Committee performed
in conformity with its roles and responsibilities
covering financial supervision, implementation in
accordance with related laws and regulations, internal
control and risk management, the essential points of
which are as follows :

ด้านการดำาเนินงาน

คณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่และดำาเนินงานตามบทบาทและความรับผิดชอบ
ครอบคลุ ม ถึ ง การกำ า กั บ ดู แ ลรายงานทางการเงิ น
การดำ า เนิ น งานตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีเรื่องที่
พิจารณาและมีสาระสำาคัญ ดังนี้
1. รายงานงบการเงินองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประจำาปีงบประมาณ 2553 และไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำา
ปี ง บประมาณ 2554 ได้ จั ด ทำ า อย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
น่ า เชื่ อ ถื อ รวมทั้ ง มี ก ารใช้ ห ลั ก การบั ญ ชี ที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม

1. The complete and reliable preparation of
BMTA’s financial statements for fiscal year 2010 and
the 1st - 3rd quarter of fiscal year 2011 including
the application of correct and suitable accounting
principles.
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2. การพิจารณารายงานการตรวจสอบงบการเงิน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ของสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ดังนี้
2.1 การติดตามผลการดำาเนินการขององค์การ
ในประเด็นที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบ และ
มี ข้ อ สั ง เกตจากการตรวจสอบงบการเงิ น องค์ ก ารขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
และ 2551 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาพร้อมทัง้
มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 กรณี ข้ อ มู ล ลู ก หนี้ ป ระจำ า เดื อ น
ระหว่างยอดของฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการไม่ตรง
กับบัญชี ซึ่งผลต่างจะเกิดขึ้นทุกเดือน สาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากมีการถอนรถระหว่างเดือน ฝ่ายการเดินรถเอกชน
ร่วมบริการและสำานักบัญชีและกองทุนกลางควรทำ าการ
สอบยันยอดระหว่างกัน และทำาการปรับปรุงยอดให้ถกู ต้อง
ตรงกั น ในงวดถั ด ไป และให้ สำา นั ก ตรวจสอบติ ด ตามผล
การดำาเนินงานและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับทราบ
2.1.2 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีขอ
งสำานักบัญชีและกองทุนกลางเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชี
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย สาขา
นานาเหนือ กรณีมีเงินสดรับในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่
สามารถระบุที่มาได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และเสนอแนวทางในการดำาเนินงาน โดยเห็นควรแยกบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน ระหว่างธุรกรรมขององค์การกับการ
ชำาระค่าตอบแทนจากรถเอกชนร่วมบริการออกจากกัน
ซึ่งองค์การได้ดำาเนินการแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554
แต่ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการบางรายชำาระค่าตอบแทน
ผ่ า นธนาคารเข้ า บั ญ ชี เ ดิ ม และบางรายไม่ ส่ ง หลั ก ฐาน
การชำ า ระเงิ น (Pay - in) ให้ อ งค์ ก าร และเพื่ อ เป็ น การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การจึงได้นำาเสนอทางเลือกให้
ใช้ร ะบบ Bill Payment โดยให้ ธ นาคารออกใบแจ้ ง หนี้
เรี ย กเก็บเงินจากผู้ประกอบการเช่นเดียวกับบัตรเครดิต
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว มี ข้ อ เสนอแนะ
ให้ สำ า นั ก บั ญ ชี แ ละกองทุ น กลางไปศึ ก ษาขั้ น ตอนพร้ อ ม
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำาเนินการ

2. The examination of BMTA’s financial audit
reports of the Office of the Auditor General of Thailand.
2.1 The follow-ups on the operational
issues and remarks observed by the Office of the
Auditor General of Thailand for years ended
30 September 2009 – 2008. In this regard, the Audit
Committee had considered and suggested the following issues :
2.1.1 The discrepancies of the amounts
of the Private Joint Bus Operation Department’s
monthly debtors, which occurred on a monthly basis.
The main cause was the bus withdrawals during the
month. It was recommended that the Private Joint Bus
Operation Department and the Account and Central
Fund Department check their balances and adjust the
figures so that they tallied in the following month. The
Audit Department was also supposed to follow-up and
report to the Audit Committee.
2.1.2 The Account and Central Fund
Department’s review and account adjustments of the
bank reconciliation of unidentified cash in the current
account at Krung Thai Bank, North Nana Branch.
The Audit Committee recommended that separate
current accounts of BMTA’s transactions and
remuneration from private joint bus operators be
established. This rectification was carried out in
February 2011. However, at present some operators
still transferred remuneration funds to the old account
and some did not submit pay-in slips to BMTA.
To rectify such problems, BMTA initiated Bill Payment
System where bills were issued by banks the same
way as credit cards. The Audit Committee had
recommended that the Account and Central Fund
Department study the procedure, expenses, and analysis on worthiness.
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2.2 The Financial Statement Audit Report for
the year ended 30 September 2010 of the Office of
Auditor General of Thailand provided the following
observations and suggestions :
2.2.1 Finance and Accounting
(1) The long time outstanding
balances in the bank reconciliation statements were
not monitored and updated.
(2) Doubtful accounts were not
included in other accrued income of 30.77 million baht
as per the accounting standards.
(3) Outstanding balances of
accounts pending investigation had not been
monitored for more than 10 years.
(4) Asset donations from
government agencies were not correctly recorded by
accounting officers.
2.2.2 With regard to the implementation
in compliance with related regulations, cash for specific
purposes was withdrawn to be used as operational
expenses. This violated the decree, rules, and
regulations of the organization’s establishment.
2.2.3 As regards internal control, the
preparation of internal control reports in accordance
with the State Audit Commission’s Internal Control
Standard Regulations 2001 was incomplete and
incorrect.
The Audit Committee had
considered the remarks and suggestions and
assigned the Audit Department to follow-up and
include the Office of Audit General of Thailand’s
observations in the Audit Plan of fiscal year 2012.
3. The Audit Committee had considered and acknowledged the organization’s operation results on the
review of the liability as per balance sheet report, the
operation analysis of August 2010 – July 2011, the
monthly estimate of cash receivable – payable of October 2010 – August 2011.
4. The consideration of loan applications from
financial institutions for debt repayments.

2.2 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ แก้ ไข
ปรับปรุงในแต่ละประเด็น ดังนี้
2.2.1 ด้านการเงินและบัญชี
(1) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารมี
ยอดเงินคงค้างเป็นเวลานาน โดยไม่มีการติดตามผล และ
ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน
(2) บัญชีรายได้ค้างรับอื่น ๆ จำานวน
30.77 ล้านบาท มิได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี
(3) บัญชีรอการสอบสวน ไม่มีการ
ดำาเนินการยอดค้างนานเกิน 10 ปี
(4) องค์การรับบริจาคสินทรัพย์จาก
หน่วยงานของรัฐ แต่เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
2.2.2 ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารเบิ ก เงิ น ฝากธนาคารที่ มี ก ารระบุ
วัตถุประสงค์การใช้อย่างชัดเจน ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินงานขององค์การ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การ ระเบียบ และข้อบังคับ
2.2.3 ด้ า นการควบคุ ม ภายใน กรณี ก าร
จัดทำารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว ให้สำานักตรวจสอบ ติดตาม
ผลการดำาเนินการ พร้อมทั้งให้นำาประเด็นที่สำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบไปกำาหนดไว้ในแผนการตรวจ
สอบประจำาปีงบประมาณ 2555
3. การสอบทานรายงานผลการดำาเนินงานหนี้สิน
ตามงบดุล และสรุปผลวิเคราะห์การดำาเนินงานของเดือน
สิงหาคม 2553 - กรกฎาคม 2554 และประมาณการเงินสด
รั บ - จ่ า ย ประจำ า เดื อ นขององค์ ก ารของเดื อ นตุ ล าคม
2553 - สิงหาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
และมีมติรับทราบผลการดำาเนินงานขององค์การ
4. การพิจารณาเรื่องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อชำาระหนี้
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4.1 การกู้ เ งิ น เพื่ อ ชำ า ระหนี้ ค่ า น้ำ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
และค่ า เหมาซ่ อ มพร้ อ มดอกเบี้ ย ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม
2552 - กันยายน 2553 จำานวนเงิน 2,573.083 ล้านบาท
เป็ น การกู้ เ งิ น เพื่ อ ชำ า ระหนี้ ค่ า น้ำ า มั น เชื้ อ เพลิ ง พร้ อ ม
ดอกเบี้ย จำานวน 1,651.977 ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม
พร้อมดอกเบี้ย จำานวน 921.106 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ
ให้ อ งค์ ก ารกู้ เ งิ น เพื่ อ ชำา ระหนี้ ค่ า น้ำา มั น เชื้ อ เพลิ ง และค่ า
เหมาซ่อมพร้อมดอกเบี้ย และให้นำาเสนอคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การ
4.2 การพิจารณาเรื่องกรอบวงเงินกู้เพื่อชำาระ
หนี้ ค่ า น้ำ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และค่ า เหมาซ่ อ มพร้ อ มดอกเบี้ ย
ปีงบประมาณ 2555 ภายในกรอบวงเงิน 5,402.808 ล้าน
บาท และการกู้เงินเพื่อชำาระคืนต้นเงินกู้ที่ครบกำาหนดและ
ดอกเบี้ยในปีงบประมาณ 2555 จำานวนเงิน 12,086.742
ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบ
กรอบวงเงินกู้ และให้นำาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การ
5. การทบทวนหลั ก เกณฑ์ ใ นการคำ า นวณสิ ท ธิ
ผลประโยชน์ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จากการเช่ารถ
เหมาคัน ซึ่งมีปัญหาค่าตอบแทนระหว่างการฉีกตั๋วกับการ
ออกใบเสร็จรับเงิน (การฉีกตั๋วมากกว่าการออกใบเสร็จ
รับเงิน) คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้องค์การ
ไปพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การปรั บ ค่ า ตอบแทนให้ เ หมาะสม
ซึ่ ง องค์ ก ารได้ ดำ า เนิ น การแล้ ว และจั ด ทำ า เป็ น คำ า สั่ ง ให้
พนักงานถือปฏิบัติตามคำาสั่งองค์การที่ 322/2554 ลงวันที่
7 มิถุนายน 2554
6. การพิจารณาการดำาเนินงานของสำานักกฎหมาย
ในการสรรหาบุคลากร จำานวน 10 อัตรา โดยว่าจ้างจาก
บุคคลภายนอก จำานวน 7 อัตราและคัดเลือกจากบุคคล
ภายใน จำานวน 3 อัตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านคดี และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค้างดำาเนินการที่มีจำานวนมากโดย
มอบหมายให้สำานักตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ดำาเนินการของสำานักกฎหมาย และรายงานผลอย่างต่อเนือ่ ง
7. การพิ จ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การควบคุ ม การปล่ อ ยรถมิ นิ บั ส ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
และข้อกำาหนดขององค์การ ดังนี้
7.1 การจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปตรวจรถมิ นิ บั ส ที่ วิ่ ง
ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ า หนด องค์ ก ารควรพิ จ ารณารายได้
ค่าโดยสารขององค์การที่ขาดหายไป (จากรถมินิบัสที่ไม่ได้
ซื้ อ ใบเที่ ย ว) และรายได้ ค่ า ตอบแทนเปรี ย บเที ย บกั บ

4.1 The 2,573.083 million baht loan to repay
fuel and repair expenses together with interest from
October 2010 - September 2011, 1,651.977 million
baht of which was for fuel expenses and 921.106
million baht was for repair expenses and interest.
The Audit Committee had approved
such loan and proposed to the Board of Directors.
4.2 The consideration of credit limit to repay
fuel and repair debts with interest for fiscal year 2012
of 5,402.808 million baht, credit for due principal
repayment with interest for fiscal year 2012 of
12,086.742 million baht. The credit limits were
approved and proposed to the Board of Directors by
the Audit Committee.
5. The revision of criteria on remuneration
calculation for employees who were in the bus rental
cases. The problem lied in the difference between
the tearing of tickets as evidence of receipt and
the actual issuance of receipts (higher returns for
the tearing of tickets method). The Audit Committee
suggested the organization to come up with appropriate
remuneration. BMTA responded accordingly and
instructed its employees to comply with BMTA’s
instruction of 322/2554 dated 27 June 2011.
6. The Legal Department’s nomination of 10
officers, 7 of which recruited from outsiders and 3 from
current staff, to handle legal issues and solve a lot
of unresolved problems. The Audit Department was
assigned to monitor and assess Legal Department’s
operations and continually reported to the Board of
Directors.
7. The consideration and recommendations on
mini-bus operation to ensure that it was in conformity
with BMTA’s rules and regulations.
7.1 The comparison of missing income from
those mini-buses that did not purchase tickets with
the hiring costs of inspectors to inspect the mini-buses
that violated the regulations. Another alternative was
to offer rewards to volunteers who provided the leads.
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7.2 To appraise the efficiency of the
supervision, arrest statistics should be prepared and
fines must be imposed on those private joint bus operators who violated BMTA’s regulations, i.e. those
who failed to pay the remuneration and those who
ran their buses in circle. In the case where the statistics showed the increase of wrongdoings and fines
from previous years, BMTA should review and adjust
the organization’s regulations by increasing fines, for
example, the 1,000 baht fine should be increased to
3,000 – 5,000 baht for unauthorized buses.
8. The Audit Department’s Supervision and
Review
8.1 To examine the observations of the State
Enterprise Appraisal Committee on organization
administration under the topic of internal control
for fiscal year 2009 as well as the Audit Committee’s
performance on operation plan improvement as
proposed by the State Enterprise Appraisal Committee.
8.2 The Audit Committee passed the
resolution to acknowledge the self-assessment and
operational quality evaluation for fiscal year 2010,
which was in 3-4 level (4 = good), arranged by the
Inspection Division, Audit Department.
8.3 To examine the Audit Department’s audit
results as per Audit Plan for fiscal year 2010 (October
2009 – September 2010) and the 1st – 3rd quarters of
fiscal year 2011 (October 2010 – June 2011). The audit
results focused on the following issues :
- Ticket control
- Asset counts and review as of
30 September 2010
- Spare part examination
- Control of bus registration books
- Investigation of bus conductors’ corruption
- Debt management of Legal Department
- Contractors’ bus repair and maintenance
- Accident related system
- Revenues from advertisement fees
- Staff’s Benefits
Additional issues to be reviewed and monitored
by the Audit Department are as follows :

ต้นทุนในการจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หรือองค์การอาจ
พิจารณาให้ประชาชนเป็นแนวร่วม (แบบอาสา) โดยเป็น
ผู้แจ้งเบาะแส และองค์การมีรางวัลให้
7.2 องค์การควรจัดทำาสถิติการตรวจจับ และ
ปรับรถเอกชนร่วมบริการที่ทำาผิดระเบียบองค์การได้แก่
รถทีว่ ง่ิ รับ - ส่งผูโ้ ดยสารโดยไม่ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้องค์การ
รถวิ่งวน (ไม่เข้าท่าปล่อยรถ) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ในการกำากับดูแล กรณีพบว่าสถิติการตรวจจับ และปรับ
เพิ่ม ขึ้น จากปี ที่ ผ่ า น ๆ มาองค์ ก ารควรมี ก ารพิ จ ารณา
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขระเบียบองค์การ โดยอาจเพิม่ บทปรับ
เช่น กรณีรถเถื่อน 1,000 บาท / ครั้ง เป็น 3,000 บาท 5,000 บาท / ครั้ง
8. การกำากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของ
สำานักตรวจสอบ
8.1 พิ จ ารณาข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร หัวข้อการตรวจสอบภายใน ประจำาปี
งบประมาณ 2552 และการดำาเนินการของสำานักตรวจสอบ
ในเรื่องการจัดทำาแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการประเมิ น ผลการดำ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ
8.2 การประเมิ น ตนเองและการประเมิ น
คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของสำ า นั ก ตรวจสอบโดยหน่ ว ย
ผู้รับตรวจ ประจำาปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ม ติ รั บ ทราบผลการประเมิ น ตนเองและ
การประเมินคุณภาพของสำานักตรวจสอบ ซึ่งมีเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ 3 - 4 (แนวปฏิบัติที่ดี = 4)
8.3 พิ จ ารณารายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจำ า ปี ง บประมาณ 2553 ของ
สำานักตรวจสอบ (เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
และประจำาปีงบประมาณ 2554 งวดไตรมาสที่ 1 - 3 (เดือน
ตุ ล าคม 2553 - มิ ถุ น ายน 2554) ในเรื่ อ งการควบคุ ม
พัส ดุ ต ั ๋ ว การสอบทานการตรวจนับทรัพย์ส ิ น ณ 30
กันยายน 2553, การตรวจสอบพัสดุอะไหล่, การควบคุม
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์โดยสารขององค์การ,
การตรวจสอบทุจริตของพนักงานเก็บค่าโดยสาร, การบริหาร
จัดการหนี้ของสำานักกฎหมาย, การซ่อมบำารุงรักษารถยนต์
โดยสารของบริษัทเหมาซ่อม, ระบบงานอุบัติเหตุ, รายได้
ค่าโฆษณา, สิทธิผลประโยชน์ของพนักงาน โดยมีประเด็น
เพิ่มเติมให้สำานักตรวจสอบไปดำาเนินการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดำาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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8.3.1 ติดตามผลการดำ าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินชำารุด ให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์การ
8.3.2 ติดตามและประเมินผลการดำาเนิน
การของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการว่าจ้างบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหน้าที่ด้านคดี โครงการใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับ
รถโดยสารประจำาทาง
8.3.3 ติดตามการบริหารความเสี่ ยงและ
สอบทานรายงานความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต ามที่
บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำากัด (ทริส) ให้คำาแนะนำา
8.3.4 การบริ ห ารจั ด การพั ส ดุ อ ะไหล่
องค์การควรพิจารณาแนวทางในการบริหารพัสดุอะไหล่ให้
อยูท่ ร่ี า้ นค้า และมาส่งเมือ่ องค์การต้องการใช้ (Non Assets
Solution) โดยองค์การควรทำ า ข้อตกลงกับร้านค้ า ซึ ่ ง
การดำาเนินการดังกล่าวจะมีต้นทุนค่าบริการ แต่ไม่มีต้นทุน
ในการจัดเก็บ ทั้งนี้การจัดหาพัสดุตามวิธีดังกล่าวต้องเป็น
ไปตามข้อบังคับองค์การ ว่าด้วยการพัสดุ
8.4 การสอบทานกฎบัตรของสำานักตรวจสอบ
ประจำาปีงบประมาณ 2554 ที่สำานักตรวจสอบได้สอบทาน
และปรับปรุงกฎบัตรให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของบริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น
จำ า กั ด โดยเพิ่ ม เติ ม คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ อำ า นวยการสำ า นั ก
ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพิ่มเติม
ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการบริการให้คำาปรึกษา (Consulting
Services)
8.5 สอบทานคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของสำานักตรวจสอบที่สำานักตรวจสอบได้ทบทวน
โดยคู่ มื อ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ยั ง มี ค วามเหมาะสมครอบคลุ ม
กิจกรรมงานตรวจสอบและสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติ
งานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
8.6 สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี 2554
ของสำานักตรวจสอบ ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุง โดยถอน
แผนการซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสาร และเพิ่มแผนการ
สอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาแล้ว
มี ค วามเห็ น ว่ า การซ่ อ มบำ า รุ ง รั ก ษารถยนต์ โ ดยสาร
เป็นเรื่องที่สำาคัญ เนื่องจากรถยนต์โดยสารเป็นเครื่องมือ
ในการหารายได้ และในปัจจุบันองค์การได้มีการเปลี่ยน
ผู้รับเหมาซ่อมรถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิชิ จากบริษัท
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัท ไทย
เจริญยางบริการ จำากัด สำานักตรวจสอบควรตรวจสอบ

8.3.1 To follow-up on the administration
of damaged properties to be in accordance with the
organization’s rules.
8.3.2 To monitor and evaluate the
implementation of various projects, such as
Recruitment of Outsiders to Handle Legal Cases
Project, Bus E-tickets Project.
8.3.3 To follow-up on the risk
management and review the conflicts of interest as
suggested by TRIS Corporation Limited.
8.3.4 Spare part management should
be monitored by BMTA by having parts delivered
from suppliers to the organization when needed (Non
Assets Solution). In this respect, BMTA should enter
into agreements with suppliers. Such management
would reduce service costs with no storage expenses.
However, the mentioned inventory management must
be in compliance with BMTA’s regulation on inventory.
8.4 To review the Audit Department’s charter
of fiscal year 2011. The Audit Department examined
and improved the charter to be in consistent with the
Ministry of Finance’s State Enterprise Internal Audit
Manual and recommendations of TRIS Corporation
Limited. Furthermore, the qualifications of the Director
of Audit Department and audit officers together with
additional duties related to consulting services were
also included.
8.5 To review the Audit Department’s Internal
Audit Manual. Such review showed that the current
manual was still appropriate and cover audit activities
and in line with the Ministry of Finance’s State
Enterprise Internal Audit Manual.
8.6 To examine the Audit Department’s
Audit Plan 2011 which had been adjusted by cancelling
the bus repair and maintenance plan and add the risk
management plan. However, it was agreed that bus
repair and maintenance was a pivotal issue as buses
were tools to generate income. At present, BMTA
has switched Mitsubishi bus repair contractor from
Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. to Thai Charoen
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Tire Services Co., Ltd. The Audit Department examined
the repair and then made the payment. Consequently,
the bus repair and maintenance plan was kept and
the procurement plan was cancelled since the Audit
Department observed the procurement of price
checking and bidding and found that the implementation
was in conformity with the organization’s regulations
and bidders’ conflicts of interest were not found.
8.7 To consider the essential contracts of
BMTA and assign the Audit Department to examine
the contract compliance and include it in the Audit Plan
2012.
8.8 To review the Audit Department’s training
for fiscal year 2011.
8.9 To consider the 3-Year Audit Plan (2012
- 2014) as well as the Audit Plan for fiscal year 2012
of the Audit Department, which was approved by the
Director on 26 August 2011. The Audit Committee
offered its recommendations to the Audit Department
for improvement and addition of the Audit Plan. In this
respect, the asset management topic was changed to
the review of financial and accounting management.
In addition, the topics of accounts pending investigation,
training expenditure, office and parking rental were
included and prioritized as per the recommendation of
the Office of the Auditor General of Thailand.
8.10 To consider the remunerations of the
Director of Audit Department and internal audit officers.
The State Enterprise Audit Committee approved the
remunerations of internal audit officers as proposed by
the Director of Audit Department. As regards the Director
of Audit Department’s remuneration, the Audit
Committee would consider and propose to the Director.
8.11 To review the charter of State Enterprise
Audit Committee. The current charter was still suitable
to the current situation of BMTA and also in consistent
with the State Enterprise Audit Committee’s
operations.

ประสิทธิภาพการซ่อม และการจ่ายเงินค่าเหมาซ่อม ดังนั้น
จึงให้คงแผนการซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารไว้ และ
ถอนแผนการจัดซื้อ - จัดจ้างแทนเนื่องจากสำานักตรวจสอบ
ได้ เข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ใ นการจั ด ซื้ อ - จั ด จ้ า ง ตามวิ ธี
สอบราคาและประกวดราคาแล้วปรากฏว่าการดำาเนินการ
เป็นไปตามข้อบังคับองค์การ และไม่พบประเด็นการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของผู้เสนอราคา
8.7 พิจารณารายงานสรุปสัญญาที่สำาคัญของ
องค์การ และมอบหมายให้สำานักตรวจสอบไปตรวจสอบ
การปฏิบัติตามสัญญา โดยกำาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจำาปี 2555
8.8 พิจารณาการฝึกอบรมของสำานักตรวจสอบ
ประจำาปีงบประมาณ 2554
8.9 พิ จ ารณาแผนการตรวจสอบระยะยาว
3 ปี (2555 - 2557) และแผนการตรวจสอบประจำ า ปี
งบประมาณ 2555 ของสำานักตรวจสอบซึ่งผู้อำานวยการ
ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้สาำ นักตรวจสอบ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแผนการตรวจสอบ โดยเปลี่ยนหัวข้อ
จากการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น ตรวจสอบการบริ ห ารทาง
ด้านการเงินและบัญชี และเพิ่มหัวข้อการตรวจสอบบัญชี
รอการสอบสวน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่
ทำ า การและลานจอดรถ ตามความเห็ น ของสำ า นั ก งาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พร้ อ มทั้ ง ให้ จั ด ลำ า ดั บ หั ว ข้ อ ตาม
ความสำาคัญ
8.10 พิจารณาความดีความชอบของผู้อำานวยการ
สำ า นั ก ตรวจสอบและเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในโดย
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบการ
พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตามที่ ผู้ อำ า นวยการสำ า นั ก ตรวจสอบนำ า เสนอ สำ า หรั บ
ความดี ค วามชอบของผู้ อำ า นวยการสำ า นั ก ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จ ารณาและนำ า เสนอ
ผู้อำานวยการต่อไป
8.11 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ โดยกฎบัตรฉบับปัจจุบนั ยังมีความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ขององค์การในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
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โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2554
Sructure of Revenues and Expenses for Fiscal Year 2011
การเปรียบเทียบเปอร์เซนต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
Revenues, Expenditures, and Net Profit (Loss) Percentage Comparison
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
As of September 2011
ล้านบาท / Million Baht
กำาไร (ขาดทุน)
Profit (loss)
5,125.247 20%

รายได้ค่าโดยสาร
Revenues from bus fares
28%
7,355.378
รายได้เงินสนับสนุน/เงินช่วยเหลือ
Revenues from subsidy
2%
546.576

ค่าใช้จ่าย
Expenses
13,027.200 50%

โครงสร้างรายได้
Revenues Structure
ล้านบาท / Million Baht

รายได้อน่ื ๆ
Other revenues
270.579 4%
รายได้รถเข้าร่วมบริการ
Revenues from joint bus operators
3%
196.252

รายได้จากการขายตั๋ว
Revenues from sales of tickets
28%
95.004
รายได้รถธรรมดา
Revenues from regular buses
17%
1,223.248

รายได้รถ ปอ.ยูโรทู
Revenues from EURO II buses
31%
2,310.389

รายได้ค่าโดยสารรัฐฯ รับภาระ
Revenues from bus fares borne by the government
36%
2,705.077

รายได้รถ ปอ.ธรรมดา
Revenues from regular air-con. buses
8%
554.829
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หมายเหตุ
Remarks
รายได้จากการดำาเนินงาน ประกอบด้วย
Operating income comprises
- รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วม - รถเมล์เล็ก
Revenues from sales of tickets to joint bus operators - mini buses
- รายได้ค่าเช่าเหมาคัน
Revenues from bus rental
- รายได้จากรถร่วมธรรมดา
Revenues from regular joint bus operators
- รายได้จากรถร่วมปรับอากาศ
Revenues from air-conditioned joint bus operators
- รายได้จากรถตู้ปรับอากาศ
Revenues from air-conditioned vans
- รายได้จากรถมินิบัส
Revenues from mini buses
- รายได้ค่าธรรมเนียมจากรถร่วมบริการและอื่นๆ
Fees from joint bus operators and others
- รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา PBC
Revenues from PBC contracts
- รายได้จากรถโดยสารขนาดเล็ก (หมวด 4)
Revenues from small buses (category 4)
- รายได้ครอบครัวสุขสันต์
Revenues from Suksan Family Project

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
0.874
9.512
30.163
26.975
51.920
13.498
47.914
0.384
8.050
6.960
รวม
Total

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย
Other revenues consist of
- รายได้ค่าปรับผิดสัญญาอื่นๆ
Fines from other agreement breaches
- รายได้ส่วนลด
Revenues from discounts
- รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา
Revenues from advertisement rights
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
Interest receivables
- รายได้จากการขายวัสดุและคุรุภัณฑ์
Saling Equipment revenues
- รายได้อื่นๆ
Other revenues

196.251
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Bah
178.601
1.022
77.663
6.735
4.054
2.506

รวม
Total
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270.579

โครงสร้างค่าใช้จ่าย
Expenditure Structure
ล้านบาท / Million Baht
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Other expenses
356.745 3%

ค่าเสื่อมราคา
Depreciation
264.310 2%

ดอกเบี้ยจ่ายองค์การฯ รับภาระ
Interest borne by BMTA
19%
2,434.475
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
Value added tax
314.471 2%
ค่าเช่าสถานที่
Space rental
116.189 1%

เงินเดือน/สิทธิผลประโยชน์
Salary/remunerations
31%
4,104.339
สวัสดิการ
Benefits
1,150.067

9%

ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง/แก๊ส
Fuel/gas
22%
2,907.291

ค่าเช่ารถ/ค่าใช้จ่าย PBC/ค่าเหมาซ่อม/ค่า กม.เกิน
Bus rental/PBC expenses/repair contracts/excess kilometers
11%
1,379.314
หมายเหตุ
Remarks
เงินเดือน/สิทธิผลประโยชน์ ประกอบด้วย
Salary/remunerations comprises
- เงินเดือนและค่าจ้าง
Salary and wages
- ค่าจ้างเหมาจ่าย
Hiring expenses paid in lump sum
- ค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบี้ยประชุม)
Directors’ remunerations (meeting allowances)
- ค่าล่วงเวลา
Overtime
- ค่าตอบแทนวันหยุด
Remunerations in case of working on holidays
- ค่าเบี้ยขยัน
ncentives
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
Allowances
- เปอร์เซ็นต์
Commission

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Bah
3,567.025
27.816
1.853
225.415
86.936
4.975
119.929
70.391
รวม
Total

สวัสดิการ ประกอบด้วย
Benefits consists of
- สวัสดิการ
Benefits
- เงินบำาเหน็จพนักงาน
Staff’s pension
- เงินเกษียณก่อนกำาหนด
Early retirement compensation
- เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน
Contribution to staff’s providend fund

4,104.339
420.126
567.347
17.235
145.359

รวม
Total
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1,150.067

เปรียบเทียบรายได้ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 53 - ก.ย. 54
Revenues Comparison between Actual and Budget Oct. 2010 - Sep. 2011

1,500
1,300

663.028
639.104

691.815
650.028

691.542
649.935

623.884
637.795

ม.ค.54
Jan 11

650.028
641.353

ธ.ค.53
Dec 10

640.020
610.875

พ.ย.53
Nov 10

713.079
640.862

678.620
646.938

ต.ค.53
Oct 10

612.996
600.722

671.087
651.910

700

645.821
631.864

900

619.859
644.839

1,100

มี.ค.54
Mar 11

เม.ย.54
Apr 11

พ.ค.54
May 11

มิ.ย.54
Jun 11

ก.ค.54
Jul 11

ส.ค.54
Aug 11

ก.ย.54
Sep 11

500
300
100

เกิดจริง : Actual

ก.พ.54
Feb 11

งบประมาณ : Budget

เกิดจริง : Actual

1,040.326
1,210.731

1,089.619
1,228.681

1,087.417
1,210.200

มี.ค.54
Mar 11

เม.ย.54
Apr 11

พ.ค.54
May 11

มิ.ย.54
Jun 11

ก.ค.54
Jul 11

ส.ค.54
Aug 11

งบประมาณ : Budget
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1575.856
1579.069

1,054.520
1,232.056

ก.พ.54
Feb 11

1,016.139
1,341.130

ม.ค.54
Jan 11

1,342.845

ธ.ค.53
Dec 10

993.526

1,068.750
1,356.251

พ.ย.53
Nov 10

1,270.687

1,080.288
1,365.793

ต.ค.53
Oct 10

960.776

1,027.670
1,335.429

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

1,032.313
1,347.017

เปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 53 - ก.ย. 54
Expenditures Comparison between Actual and Budget Oct. 2010 - Sep. 2011

ก.ย.54
Sep 11

เปรียบเทียบกำาไร (ขาดทุน) ระะหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค.53 - ก.ย.54
Expenditures Comparison between Actual and Budget Oct. 2010 - Sep. 2011
-100

เม.ย.54
Apr 11

พ.ค.54
May 11

มิ.ย.54
Jun 11

ก.ค.54
Jul 11

ส.ค.54
Aug 11

(951.972)
(941.274)

(376.119)

(280.447)
มี.ค.54
Mar 11

(395.875)
(560.265)

ก.พ.54
Feb 11

(397.804)
(578.653)

ม.ค.54
Jan 11

(377.298)
(571.627)

ธ.ค.53
Dec 10

(404.318)
(590.703)

พ.ย.53
Nov 10

(730.255)

ต.ค.53
Oct 10

-1,100

(701.983)

(669.965)

(347.780)

(709.313)

(390.130)

(713.883)

(409.201)

(703.565)

-900

(412.454)

-700

(702.178)

-500

(381.849)

-300

-1,300
-1,500

เกิดจริง : Actual

ก.ย.54
Sep 11

งบประมาณ : Budget

เกิดจริง : Actual

ม.ค.54
Jan 11

ก.พ.54
Feb 11

มี.ค.54
Mar 11

เม.ย.54
Apr 11

พ.ค.54
May 11

มิ.ย.54
Jun 11

งบประมาณ : Budget
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6,586.528
6,358.495

5,894.712
5,708.467

4,867.300
5,069.363

4,262.646
4,428.011

3,668.174
3,817.135

3,000.643
3,176.273

2,433.195
2,575.552

1,800.123
1,928.613
ธ.ค.53
Dec 10

ก.ค.54
Jul 11

7,901.953
7,646.225

พ.ย.53
Nov 10

7,278.069
7,008.430

ต.ค.53
Oct 10

1,174.584
1,276.703

9,100
8,600
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

574.311
644.839

เปรียบเทียบรายได้สะสมระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 53 - ก.ย. 54
Comparison of Actual and Budget Accumulated Income from Oct. 2010 - Sep. 2011

ส.ค.54
Aug 11

ก.ย.54
Sep 11

ต.ค.53
Oct 10

พ.ย.53
Nov 10

เกิดจริง : Actual

ธ.ค.53
Dec 10

ม.ค.54
Jan 11

ก.พ.54
Feb 11

มี.ค.54
Mar 11

เม.ย.54
Apr 11

พ.ค.54
May 11

มิ.ย.54
Jun 11

ก.ค.54
Jul 11

15,819.888
13,027.200

14,240.819
11,451.344

10,363.928
13,030.619

9,274.308
11,801.938

8,233.982
10,591.207

7,179.462
8,416.872

6,163.323
7,207.944

5,169.797
6,001.955

4,209.021
4,847.199

3,140.271
3,630.443

2,059.983
2,404.940

17,000
15,500
14,000
12,500
11,000
9,500
8,000
6,500
5,000
3,500
2,000
500

1,032.313
1,206.326

เปรียบเทียบรายจ่ายสะสมระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 53 - ก.ย. 54
Comparison of Actual and Budget Accumulated Expenditure from Oct. 2010 - Sep. 2011

ส.ค.54
Aug 11

ก.ย.54
Sep 11

งบประมาณ : Budget

ต.ค.53
Oct 10
เกิดจริง : Actual

พ.ย.53
Nov 10

ธ.ค.53
Dec 10

ม.ค.54
Jan 11

ก.พ.54
Feb 11

มี.ค.54
Mar 11

เม.ย.54
Apr 11

พ.ค.54
May 11

มิ.ย.54
Jun 11

งบประมาณ : Budget
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ก.ค.54
Jul 11

ส.ค.54
Aug 11

(8,173.662)

(5,125.247)

(4,173.275)
(7,232.388)

(6,672.123)

(3,777.400)

(3,379.596)
(6,093.470)

(5,521.844)

(3,366.682)

(2,916.816)
(3,988.861)

(2,495.149)
(3,390.809)

(2,169.154)
(2,825.682)

(1,775.826)
(2,271.647)

(1,340.148)
(1,701.829)

(885.399)
(1,128.237)

0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500
-4,000
-4,500
-5,000
-5,500
-6,000
-6,500
-7,000
-7,500
-8,000
-8,500
-9,000
-9,500
-10,000

(458.002)
(561.487)

เปรียบเทียบกำาไร (ขาดทุน) สุทธิสะสม ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 53 - ก.ย. 54
Comparison of Actual and Budget Accumulated Net Profit (Loss) from Oct. 2010 - Sep. 2011

ก.ย.54
Sep 11

จำานวนรถและเส้นทางเดินรถ ณ 30 กันยายน 2554 จำานวนรถทั้งหมด 16,209 คัน
Number of Buses and Routes as of 30 September 2011, Total Buses 16,209

คัน / Bus

รถตู้ CNG เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
CNG vans linked to Suvarnabhumi Airport
1%
213

รถ ขสมก.
BMTA buses
3,509 22%
รถร่วมบริการ
Joint bus operators
25%
4,016

รถตู้โดยสารปรับอากาศ
Air-conditioned vans
33%
5,315
รถเล็กในซอย
Mini-vans operating in soi
14.%
2,312

รถมินิบัส
Mini-buses
844 5%

สัดส่วนรถองค์การฯ รถเอกชน = 21.65 : 78.35%
Ratio of BMTA Buses and Private Buses = 21.65 : 78.35%

จำานวน 445 เส้นทาง
Number of Routes 445
รถตู้ CNG เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 7 เส้นทาง
CNG vans linked to Suvarnabhumi Airport 7 Route

2%

รถตู้โดยสารปรับอากาศ 120 เส้นทาง
Air-conditioned vans 120 Route

27%

รถ ขสมก. 108 เส้นทาง
BMTA buses 108 Route

24%

รถร่วมบริการฯ 101 เส้นทาง
Joint bus operators 101 Route

รถเล็กในซอย 109 เส้นทาง
Mini-vans in soi 109 Route

23%

24%

สัดส่วนเส้นทางรถองค์การฯ : รถเอกชน = 24.27 : 75.73%
Ratio of Rates of BMTA and Private Operation = 24.27 : 75.73%
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รายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำาปีงบประมาณ 2554
Report of Risk Management Sub-Committee for Fiscal
Year 2011
การบริหารความเสี่ยงขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ

BMTA’s Risk Management

Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) realized
the importance of effective risk management that it
will help the organization to reach its objectives and
goals and reduce possible losses. In this regard,
BMTA complied with the Enterprise Risk ManagementIntegrated Framework of the international standards
of the Committee of Sponsoring of the Treadway
Commission (COSO).

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพว่า
จะช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ช่วยลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดย ขสมก. ได้ดำาเนินการตาม
องค์ประกอบการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร (Enterprise
Risk Management-Integrated Framework) ตามแนวทาง
ของ The Committee of Sponsoring of The Treadway
Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Risk Management Structure
คณะกรรมการบริหาร ขสมก.
BMTA Board of Directors
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
Risk Management & Internal Control Sub-Committee

ผู้อำานวยการ
Director

คณะกรรมตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายบริหาร
Management
สำานักบริหารความเสี่ยง
Risk Management & Audit Department

สำานักตรวจสอบ
Internal Control Department

คณะทำางานการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
Strategic Risk Management Team

คณะทำางานการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฎิบัติงาน
Operational Risk Management Team

คณะทำางานการบริหารความเสีย่ ง
คณะทำางานการบริหารความเสีย่ ง
ด้านกฎ ระเบียบและกฎหมาย
ด้านการเงิน
Financial Risk Management Team Compliance Risk Management Team

เขตการเดินรถ 1
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 1
Risk
Management

เขตการเดินรถ 3
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 3
Risk
Management

เขตการเดินรถ 5
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 5
Risk
Management

เขตการเดินรถ 2
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 2
Risk
Management

เขตการเดินรถ 4
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 4
Risk
Management

เขตการเดินรถ 6
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 6
Risk
Management

เขตการเดินรถ 7
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 7
Risk
Management

เขตการเดินรถ 8
งานบริหาร
ความเสี่ยง
Bus Operation
Zone 8
Risk
Management

- ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง เขต / สำานัก : Zone/Department Risk Management Coordinator
- ผู้รับผิดชอบแผนการบริหารความเสี่ยง : Officer in Charge of Risk Management Plans
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In order to attain effective risk management,
BMTA has appointed Risk Management Sub-Committee
to be responsible for the organization’s risk management. In fiscal year 2011, 5 risk management meetings
were held with the total remuneration amount of
90,000 baht (ninety thousand baht only) paid to the
Risk Management Sub-Committee.

เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ารเกิ ด
ประสิทธิภาพ องค์การจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบกำากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ ย งขององค์ ก าร โดยในปี ง บประมาณ 2554
มี ก ารประชุ ม ทั้ ง หมด 5 ครั้ ง ค่ า ตอบแทนของ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น จำ า นวนเงิ น
90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 มีการประชุม จำานวน 2 ครั้ง
The sub-committee appointed from October 2010 – 30 April 2011 had 2 meetings.
ลำาดับ
No.

ผูเ้ ข้าประชุม
Participants

ตำาแหน่ง
Position

1

พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
Pol. Gen. Asawin Kwanmuang
พลตำารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
Pol. Lt. Gen. Jaktip Chitjinda
ผูอ้ าำ นวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Director
รองผูอ้ าำ นวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director – Administration
รองผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
Deputy Director – Bus Operation
รองผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Deputy Director – Private Joint Bus Operation
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายบริหาร
Assistant Director – Administration
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
Assistant Director – Bus Operation 1
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
Assistant Director – Bus Operation 2
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Assistant Director – Private Joint Bus Operation
ผูอ้ าำ นวยการสำานักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
Director of Risk Management and Internal Control Department
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการสำานักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
Assistant Director of Risk Management and Internal Control Department
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการสำานักบริหารการเดินรถ
Assistant Director of Bus Operation Administration Department

ประธานอนุกรรมการ
Chairman of the sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
เลขานุการ
Secretary
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
Assistant Secretary

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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จำานวน (ครัง้ )
Total (time)
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2

คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554 มีการประชุม จำานวน 3 ครั้ง
The sub-committee appointed from 8 June 2011 – 30 September 2011 held 3 meetings.
ลำาดับ
No.

ผูเ้ ข้าประชุม
Participants

ตำาแหน่ง
Position

1

นายอรัญ อภิจารี
Mr. Aran Aprijaree
พลเอก รังสาทย์ แช่มเชือ้
Gen. Rungsart Chamchua
นายกฤชเทพ สิมลี
Mr. Krittep Simalee
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
Mrs. Panisara Duangsordsri
ผูอ้ าำ นวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Director
รองผูอ้ าำ นวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director – Administration
รองผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
Deputy Director – Bus Operation
รองผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Deputy Director – Private Joint Bus Operation
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายบริหาร
Assistant Director – Administration
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
Assistant Director – Bus Operation 1
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
Assistant Director – Bus Operation 2
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Assistant Director – Private Joint Bus Operation
ผูอ้ าำ นวยการสำานักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
Director of Risk Management and Internal Control Department
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการสำานักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
Assistant Director of Risk Management and Internal Control Department
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการสำานักบริหารการเดินรถ
Assistant Director of Bus Operation Administration Department

ประธานอนุกรรมการ
Chairman of the sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
อนุกรรมการ
Sub-committee
เลขานุการ
Secretary
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
Assistant Secretary
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
Assistant Secretary

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

51

Annual Report 2011
Bangkok Mass Transit Authority

จำานวน (ครัง้ )
Total (time)
3
3
3
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2

คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ดำา เนิ น การ
ตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งองค์การ คือ การให้ความ
รู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน รวม
ถึงการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การบริหารจัดการ
ที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายให้องค์การมีการบริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการและพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมองค์การในทีส่ ดุ
สำ า หรั บ ปี ง บประมาณ 2554 คณะอนุ ก รรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป รั บ แผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) เพื่อรองรับ
วิ สั ย ทั ศ น์ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก าร และสามารถ
บริหารความเสี่ยงในเชิงรุก โดยมีการดำาเนินการบริหาร
ความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทำ า ให้ ค วามเสี่ ย งภายหลั ง
การจัดการอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• การดำ า เนิ น งานในเรื่ อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
องค์ ก ารมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์
ความรุ น แรงและโอกาสที่ เ กิ ด อั น นำ า มาสู่ ก ารกำ า หนด
มาตรการและแนวทางในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
นอกจากนี้ยังมีระบบ Early Warning ในด้านการบริหาร
ความเสี่ ย ง โดยสามารถนำ า เสนอข้ อ มู ล เป็ น ระดั บ สี ที่
แสดงถึ ง ระดั บ ความรุ น แรงที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ล ะระดั บ
ได้อย่างชัดเจน

The Risk Management Sub-Committee
operated in accordance with the organization’s risk
management policy, which was to educate personnel in every
unit on risk management and apply information
technology for good administration. The objectives
were to provide BMTA with integrated risk management
and to eventually make it the organization’s culture.
For fiscal year 2011, Strategic Risk Management
was adjusted by the Risk Management Sub-Committee
to buttress BMTA’s visions and strategic plans to enable
BMTA to exercise proactive risk management. The risk
management was continually implemented resulting in
acceptable level of risk appetite. The sub-committee
carried out the following :
• Information technology. Data were compiled to
support the analysis of seriousness and likelihood and
this led to the establishment of measures and guidelines
of risk management. Besides, risk management early
warning system was applied by clearly showing different
colors for different levels of seriousness.
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• สนับสนุนและผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยง
อย่ า งจริ ง จั ง ในทุ ก ๆ ด้ า น ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ความเสี่ ย งได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ ของการบริ ห าร
ความเสี่ ย งโดยการผลั ก ดั น และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ขององค์ ก ารเป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การบริ ห าร
ความเสี่ ย งขององค์ ก ารสามารถดำ า เนิ น การได้ ต าม
วัตถุประสงค์
• การฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร
ขององค์ ก าร เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในแนวคิ ด
และหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การบริหารความเสี่ยงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ
• การพิจารณาทบทวนปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละปี
โดยพิ จ ารณาจากนโยบายและกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร
นำามาวางแผนบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานขององค์การ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สำ า หรั บ ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามแผน
การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2554 ทั้ง 4 ด้าน
คือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strtegic Risk Management :
SRM) ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk
Management : ORM) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial
Risk Management : FRM) และความเสีย่ งด้านกฎ ระเบียบ
และกฎหมาย (Compliance Risk Management : CRM)
องค์ ก ารสามารถดำ า เนินการบริหารความเสี่ย งให้ สำ า เร็ จ
ตามแผน / มาตรการ / กิจกรรมที่กำาหนด มีค่าเกณฑ์วัด
ความสำาเร็จ 95.59 ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำา

• Seriously supported and pushed forward every
aspect of risk management. The Risk Management
Sub-Committee emphasized the importance of
risk management, hence its cooperation with
responsible offices in this respect which resulted in
the accomplishment of the objectives.
• The provision of risk management training
to educate personnel to understand the concept
and principles of risk management to develop risk
management potential, which in turn created addedvalue to the organization.
• The annual review of risk factors was implemented by taking BMTA’s policies and strategies
into consideration and then used them for risk
management planning so that they were in line with the
changed situations.
• As regard the results of the Risk Management
Plans for fiscal year 2011 i.e. Strategic Risk Management (SRM), Operational Risk Management (ORM),
Financial Risk Management (FRM) and Compliance
Risk Management (CRM), BMTA managed to carry out
risk management successfully as per plans/measures/
activities with success criteria of 95.59 and low risk level.
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การควบคุมภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การควบคุมภายในของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ได้นำาหลักการของระบบการควบคุมภายในของ COSO
(Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการ
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกำ า หนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบด้ ว ย 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2) การประเมิ น ความเสี่ ย ง 3) กิ จ กรรมการควบคุ ม
4) สารสนเทศและการสือ่ สาร และ 5) การติดตามประเมินผล
โดยได้ กำ า หนดกิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ เ หมาะสมกั บ
โครงสร้ า งองค์ ก รและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ก าร
แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง สามารถสอบยั น ได้
อย่ า งเป็ น อิ ส ระ และจั ด ทำ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่ ว ยงานและคู่ มื อ ระบบควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ก่ อ ให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง คู่ มื อ ต่ า งๆ ได้ รั บ
การสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ
กำ า หนดให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานทำ า การประเมิ น การควบคุ ม
ด้ ว ยตนเองอย่ า งเป็ น ระบบ และติ ด ตามประเมิ น ผล
การควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยสอบทาน
ความเพี ย งพอของการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ผลเป็ น ประจำ า ทุ ก ไตรมาส ซึ่ ง ได้ ส รุ ป และรายงานผล
การดำาเนินงานการควบคุมภายในเสนอต่อ คณะกรรมการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน (คำ า สั่ ง องค์ ก าร
ที่ 39/2554 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554) เพื่อให้ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมาณ 2554 การบริหารการควบคุมภายใน
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีการดำาเนินงานดังนี้
• การปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
โดยได้ ท บทวนกระบวนการและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
รวมทั้งรณรงค์ให้มีการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามคู่มือที่จัดทำา
โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้ดาำ เนินการสอบทาน/ทบทวน/
ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
• การจั ด อบรม/สั ม มนา และเผยแพร่ ค วามรู้
เรื่ อ งการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในการดำ า เนิ น งานตามแนวทางการควบคุ ม ภายในที่
กำาหนดไว้ และตระหนักถึงประโยชน์รวมทั้งความสำาคัญ
ของการควบคุมภายใน

BMTA’s Internal Control

The internal control principles of COSO
(Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) were applied by BMTA. Such principles were in
consistent with Auditor Regulation Commission’s
Standard Internal Control B.E. 2544 which comprises
5 components as follows : 1) Control environment
2) Risk evaluation 3) Control activities 4) Information technology and communications 5) Assessment
Control activities suitable for the organization structure
and responsibilities were regulated and delegations
of duties and responsibilities could be checked
independently. Moreover, operation manual and
internal control system manual were prepared to
create operational effectiveness. These handbooks
were reviewed and regularly updated. Each unit was
instructed to do self-assessment systematically and
continually follow-up on the internal control appraisal by
reviewing the sufficiency of the internal control system.
Additionally, quarterly follow-ups were exercised and the
summary and report of the internal control operation was
submitted to the Internal Control Appraisal Committee
(BMTA’s instruction no. 39/2554 dated 21 January 2011)
to provide remarks/suggestions.
For fiscal year 2011, BMTA’s internal control
administration carried out the following implementation :
• Updating operation handbook by reviewing
the operations’ processes and procedures
including arranging campaigns to encourage staff to
completely comply with the handbook. In fiscal year 2011,
the operation handbook was examined/reviewed/
updated.
• Arranging training/seminars to educate staff
on internal control to provide them with insights into
the operations, which were in compliance with the
regulated internal control, and realization of the benefits
and importance of internal control.
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อัตรากำาลังพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Bangkok Mass Transit Authority’s Workforce
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
As of 30 September 2011
ลำาดับ
No.

ตำาแหน่ง
Title

1

ผูอ้ าำ นวยการ
Director
ทีป่ รึกษาองค์การฯ
Consultant
ประจำาฝ่าย องค์การฯ
Division Staff, Organization
รองผูอ้ าำ นวยการ
Deputy Director
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการ
Assistant Director/Department
ประจำาฝ่าย ศพบ. (ระดับ 5)
Sor Por Bor Division Staff (Level 5)
ผูอ้ าำ นวยการสำานัก, ผูต้ รวจการ
Department Director/Auditor
ผูอ้ าำ นวยการเขต
Director of Bus Operationn Zone
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการเขต/สำานัก
Deputy Director of Bus
Operation Zone/Department
หัวหน้ากลุม่ งาน (ระดับ 6-7)
Division Head (Level 6-7)
หัวหน้างาน (ระดับ 5)
Division Head (Level 5)
หัวหน้างาน (เทียบเท่าระดับ 5)
Division Head (Equivalent to
level 5)
แพทย์
Doctor
พยาบาล
Nurse
พ.ประจำาสำานักงาน
Office Staff
ผูช้ ว่ ยพยาบาล
Assistant Nurse
พ.การเงินค่าโดยสาร (เงิน)
Bus Fare Financial Officer (Cash)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
13
16
17

สนญ. เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 รวม
H.O. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Total
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

14

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

1

1

1

1

1

1

1

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

19

32

5

5

4

5

5

5

5

5

71

63

12

12

11

11

13

13

11

12

158

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

375

73

72

57

65

64

57

67

57

887

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

34

29

31

21

29

24

29

18

215
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หมายเหตุ
Remarks
อัตราจ้าง

No. of Personnel Required

- ผอก. 1 อัตรา
Director
- แพทย์ 1 อัตรา
Doctor
- พยาบาล 3 อัตรา
Nurse
- นิตกิ ร 7 อัตรา
Government Attorney
รวม 12 อัตรา
Total

ลำาดับ
No.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ตำาแหน่ง
Title

สนญ. เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 รวม หมายเหตุ
H.O. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Total Remarks

พ.บัญชีคา่ โดยสาร (ตัว๋ )
Bus Fare Accountant (Ticket)
พนักงานสือ่ สาร, ช่างสือ่ สาร 21,7
Communications Officer,
Communications Technician
พ.ทำาความสะอาด
6
Cleaner
ยาม
Security Guard
พ.เติมน้าำ มันหรือเชือ้ เพลิง
Fuel Attendant
นักการ
1
Janitor
พขร.ช่าง
10
Driver for Techinicians
ช่าง
Technician
พ.ธุรการเดินรถ (จ่ายงาน)
Bus Operation Zone Operator
(Job Distribution)
ผูจ้ ดั การสาย
Bus No. Manager
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสาย
Assistant Bus No. Manager
นายท่า
Head of Station
นายท่าอู่
Head of Garage
พนักงานตรวจการ
Inspection Officer
นายตรวจ
Inspector
สายตรวจพิเศษ
Special Inspector
พขร.สำานักงาน
Office Driver
พขร.
Bus Driver
พกส.
Bus Conductor
รวม
Total

22

27

32

21

22

23

23

20

190

9

11

10

7

7

5

8

7

92

16

7

-

4

6

-

1

3

43

-

-

-

-

-

-

9

1

10

17

22

23

9

17

12

23

11

134

3

4

-

-

-

-

1

1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10

90

-

-

-

-

72

18

-

-

180

-

18

16

16

12

16

16

16

13

123

-

11

7

8

4

6

7

11

8

62

-

6

5

3

8

7

5

6

3

43

-

39

31

41

23

27

26

36

25

248

-

13

13

4

5

7

6

7

3

58

17

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

29

75

34

29

28

30

34

30

289

120

-

-

-

-

-

-

-

-

120

36

12

11

11

5

11

11

9

9

115

-

895

890

771

719

703

672

895

637

6,182

-

880

908

780

641

677

551

853

583

5,873

819

2,096

2,147

1,838

1,591

1,719

1,483

2,046

1,448 15,187
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2554
Operating Results for Fiscal Year 2011
ปีงบประมาณ 2554 ขสมก.ได้จดั รถโดยสารประจำาทาง
ให้บริการประชาชน ทั้งรถโดยสารที่ ขสมก. ดำาเนินการเอง
และที่ให้สัมปทานแก่เอกชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
มีจำานวนทั้งสิ้น 16,206 คัน ประกอบด้วย
1. รถโดยสารของ ขสมก. 3,506 คัน แยกเป็น
- รถธรรมดา
1,659 คัน
- รถปรับอากาศ
1,847 คัน
2. รถโดยสารของเอกชน ขนาดใหญ่ 4,016 คัน
แยกเป็น
- รถธรรมดา
2,586 คัน
- รถปรับอากาศ
1,430 คัน
3. รถโดยสารของเอกชน ขนาดเล็ก 8,684 คัน
แยกเป็น
- รถมินิบัส
844 คัน
- รถในซอย
2,312 คัน
- รถตู้โดยสาร
5,315 คัน
- รถตู้ NGV
213 คัน

In fiscal year 2011, the total of 16,206 buses,
operated by BMTA and concessionaires, were furnished
to the public as of 30 September 2011, the details of
which are as follows :
1. 3,506 BMTA’s buses,
- 1,659 of which were regular buses
- 1,847 of which were air-conditioned buses.
2. 4,016 private owned buses,
- 2,586 of which were regular buses
- 1,430 of which were air-conditioned buses.
3. 8,684 private owned vans,
- 844 of which were mini vans,
- 2,312 of which were vans operated in soi,
- 5,315 of which were vans,
- 213 of which were NGV vans.
The average of BMTA’s buses in service was
2,837 per day or 81% of the total number of active
buses, 1,523 of which were regular buses and 1,314
of which were air-conditioned buses. These buses
operated in 108 routes with the total of 9,346,596
trips and the mileage of 254,325,725 kilometers.
Diesel consumption was 107,094,805 litre while gas
consumption was 1,370,426 kilo. The total of 374,906
million tickets were sold contributing to the total amount
of bus fare revenues of 4,183.470 million baht or the
average of 11.462 million baht per day.

ในส่ ว นของ ขสมก.นำ า รถโดยสารออกให้ บ ริ ก าร
เฉลี่ ย 2,837 คั น /วั น เป็ น รถธรรมดา 1,523 คั น
รถปรั บ อากาศ 1,314 คั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81 ของ
รถประจำาการ ในจำานวนเส้นทาง 108 เส้นทาง โดยมี
เที่ยววิ่งบริการรวม 9,346,596 เที่ยว ระยะทางที่วิ่งรวม
ทั้งหมด 254,325,725 กม. ใช้เชื้อเพลิงทั้งสิ้น แยกเป็น
น้ำามันดีเซล 107,094,805 ลิตร ก๊าซ 1,370,426 กก.
โดยมี ย อดการจำ า หน่ า ยตั๋ ว รวม 374.906 ล้ า นใบ
และมีรายได้ค่าโดยสารภาพรวม 4,183.470 ล้านบาท
หรือเฉลี่ย 11.462 ล้านบาท/วัน
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ด้านคุณภาพการให้บริการ
Service Quality
1. ขสมก. เพิ่ ม มาตรการด้ า นความปลอดภั ย
กำ า หนดแผนการรณรงค์ ด้ า นความปลอดภั ย ให้ กั บ
ประชาชน ผู้ ใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารประจำ า ทาง โดยตั้ ง
จุ ด ตรวจในเส้ น ทางเดิ น รถขององค์ ก าร และเอกชน
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง ทั่ ว กรุ ง เทพ 8 จุ ด เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2553 เป็ น ต้ น ไป มาตรการในการตั้ ง
จุดตรวจรถโดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
ให้ กั บ ผู้ โ ดยสาร เพิ่ ม ความปลอดภั ย โดยการจั ด รถ
สายตรวจตั้ ง จุ ด ตรวจสภาพรถ พนั ก งานประจำ า รถ
(พขร. พกส.) และความพร้อมอื่นๆ ทั้งรถองค์การและ
รถเอกชนร่วมบริการ
2. วันที่ 28-29 ธ.ค. 53 ขสมก. ได้เชิญผู้ประการ
รถเอกชนร่วมบริการทุกประเภท เข้าร่วมหารือถึงมาตรการ
ความปลอดภั ย ของผู้ ใช้ บ ริ ก าร และขอความร่ ว มมื อ
ในการควบคุม ตรวจสอบดูแลสภาพรถรวมทั้งพนักงาน
ประจำารถให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
3. ขสมก. สร้ า งความมั่ น ใจให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารโดยการ
รณรงค์ต่อเนื่องในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย
ไปกับขสมก.” โดยกำาหนดให้ทุกเขตการเดินรถ ตลอดจน
รถเอกชนร่วมบริการมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงาน
ขั บ รถทุ ก คนก่ อ นขึ้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั้ ง กะเช้ า และกะบ่ า ย
เป้ า หมายการตรวจวั ด 100% และให้ เขตการเดิ น รถ
สรุปรายงานผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกวันสิ้นเดือน
สำาหรับพนักงานที่ตรวจพบ ส่งให้ส่วนงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพือ่ รวบรวม
จัดทำาสถิตติและแจ้งกรมการขนส่งทางบกต่อไป
4. วั น ที่ 1 มี . ค.54 ขสมก. เปิ ด แถลงข่ า วต่ อ
สี่อมวลชนเพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดทำาและจำาหน่าย
ตั๋วล่วงหน้า รายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตัว๋ รายสัปดาห์ รถโดยสารธรรมดา ราคา 100.- บาท
รถโดยสารปรับอากาศ ราคา 200.- บาท
ตัว๋ รายเดือน รถโดยสารธรรมดา ราคา 400.- บาท
รถโดยสารปรับอากาศ ราคา 800.- บาท
(ตัว๋ ล่วงหน้าใช้บริการได้เฉพาะรถโดยสารของ ขสมก.เท่านัน้

1. Safety campaign plans were established to
provide safety to the public. In this respect, 8 check
points have been set up on BMTA’s and private joint
operators’ routes in Bangkok since November 2010 on
a weekly basis. Moreover, the inspection patrol was
assigned to check the buses’ condition, bus drivers,
bus conductors, and other aspects of readiness of
both BMTA’s and private joint operators’ vehicles.
2. On 28 – 29 December 2010, entrepreneurs
of all kinds of private joint buses participated in
the meeting on safety measures and were asked to
cooperate on the control and monitor of their buses’
condition as well as their on board staff to be ready to
provide their service.
3. The “Drink No Drive – Go Home Safely with
BMTA” project was initiated to enhance people’s
confidence. In response to this, drivers of every bus
operation zone including private joint buses were
required to pass the alcohol level test before performing their duties for both morning and afternoon shifts,
with the 100% target to be attained. In addition, all
bus operation zones were instructed to submit monthly
report on those drivers whose alcohol level was
found to the Safety, Occupational Health and Working
Environment Division for statistic compilation and
notification to the Department of Land Transport.
4. On 1 March 2011, BMTA arranged a press
conference to notify the public on the preparation of
weekly and monthly tickets to facilite passengers. The
details are as follows :
Weekly tickets 100 baht for regular buses
200 baht for air-conditioned buses.
Monthly tickets 400 baht for regular buses
800 baht for air-conditioned buses.
(These weekly and monthly tickets were applicable
only to BMTA’s buses and the regular tickets were for
regular buses only whereas air-conditioned tickets
could be used for both regular and air-conditioned
buses).
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5. On 20 – 21 May 2011, the seminar on
“Preparation for Quality Management System
Standard Appraisal ISO : 9001:2008” was organized
by BMTA to prepare and provide its executives and
heads of bus operation division with understanding
on the subject. For fiscal year 2011, the ISO
certification for additional 66 routes were applied.
6. On 11 August 2011, ISO : 9001:2008
certification was obtained from the ISO Management System Certification Institute for bus operation zones 1 – 8 on 66 routes and the certification
for 24 routes were maintained, making the total
of 90 routes.
7. All levels of staff were provided with
“Communication for BMTA’s Development” course
from December 2010 – May 2011 to encourage
executives and staff to have conscience on the
communication participation to share the same
understanding correctly as well as to be able
to work together harmoniously. Additionaly, this
course aimed to enable them to understand
new technology used in communication and
dissemination of the organization’s information to
the public to create good image.
8. The policy to create more income was
established by assigning bus operation zones to
organize a project to earn more income from the
afternoon shift buses (taxi bus operation). Those
bus operation zones with a lot of drivers and bus
conductors of the afternoon shift but with a small
amount of buses in service were required to work
on board buses from those zones with a lot of
active buses but not enough drivers and bus
conductors. Therefore, more buses were utilized to
create more income.

โดยตั๋วล่วงหน้ารถธรรมดา ใช้กับเฉพาะรถธรรมดา ส่วนตั๋ว
ล่วงหน้ารถปรับอากาศสามารถใช้ได้ทั้งรถธรรมดาและรถ
ปรับอากาศของขสมก.)
5. วันที่ 20-21 พ.ค.54 ขสมก.ได้จัดโครงการสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน
ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO:9001:2008” สำ า หรั บ
ผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายการเดินรถองค์การ เพื่อให้มี
ความพร้อมและมีความเข้าใจในการดำาเนินการตรวจสอบ
ประเมินร่วมกัน สำาหรับปีงบประมาณ 2554 ขอการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ เพิ่มจำานวน 66 เส้นทาง
6. วั น ที่ 11 ส.ค. 54 ขสมก. ได้ รั บ ใบรั บ รอง
ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO:9001:2008 ของ
เขตการเดินที่ 1-8 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
จำ า นวน 66 เส้ น ทางและสามารถรั ก ษาระบบที่ ไ ด้ รั บ
ใบรับรองแล้วอีก 24 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 90 เส้นทาง
7. ขสมก.พั ฒ นาความรู้ ห ลั ก สู ต ร “การสื่ อ สาร
เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ร องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ”
ให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ชั้ น โดยจั ด โครงการอบรม
ตั้ ง แต่ เ ดื อ น ธ.ค.53-พ.ค.54 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร
และพนั ก งานมี จิ ต สำ า นึ ก การมี ส่ ว นรวมในบทบาท
การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และสามารถ
ทำา งานร่ ว มกั น อย่างประสานกลมเกลียว มีค วามเข้ า ใจ
เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสู่สาธารณชน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8. ขสมก.มี น โยบายเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการหา
รายได้ค่าโดยสาร กำาหนดให้เขตการเดินรถจัดทำาโครงการ
หารายได้ ร ถกะบ่ า ย (จั ด เดิ น รถแบบแท็ ก ซี่ ) โดยเขต
การเดิ น รถที่ มี อั ต รากำ า ลั ง พขร. พกส. จำ า นวนมาก
แต่ ร ถที่ วิ่ ง ให้ บ ริ ก ารมี จำ า นวนน้ อ ย จั ด พนั ก งานกะบ่ า ย
ไปรั บ รถจากเขตการเดินรถที่มีอัตรากำา ลัง พขร. พกส.
น้ อ ยแต่ มี ร ถวิ่ ง ให้ บ ริ ก ารจำ า นวนมาก เพื่ อ ให้ ส ามารถ
นำารถออกวิ่งให้บริการได้มากขึ้นทำาให้เขตการเดินรถต่างๆ
มีรายได้ค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้น
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ด้านการพัฒนาองค์การ
Organization Development
1. ขสมก. ดำ า เนิ น โครงการเตรี ย มความพร้ อ ม
เพื่ อ นำ า ระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) มาใช้ในองค์กร ตั้งแต่
ปี 2554 โดยได้ ว่ า จ้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ใ นระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ (SEPA) มาให้
การอบรมเชิงปฏิบัติการกับคณะกรรมการ คณะทำ างาน
ชุดต่างๆ เพื่อให้ความรู้และวิธีการดำาเนินงานให้สอดคล้อง
กั บ เกณฑ์ คำ า ถามในระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ (SEPA)
และขสมก. ต้ อ งเข้ า สู่ ร ะบบประเมิ น คุ ณ ภาพ (SEPA)
เต็มรูปแบบในปี 2557
2. เพื่ อ เป็ น การรองรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก
ด้าน และการเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต ขสมก. ได้ เชิ ญ ดร.จิ รั ช ยา วิ เชี ย รปั ญ ญา
และที ม งาน ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ป ระจำ า คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.รั ง สิ ต มาบรรยายอบรมให้ ค วามรู้ ใ น
หัวข้อ “การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการความ
รู้ เ พื่ อ รองรั บ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ” ให้ กั บ หั ว หน้ า งาน
ระดั บ 5 และระดั บ 6 ณ ศู น ย์ พั ฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ ง มี
หัวหน้างานเข้ารับการอบรม จำานวน 180 คน
3. ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.53 ขสมก.จัดทำาประชาสัมพันธ์
เชิ ง รุ ก เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และการยอมรั บ
จากประชาชนผู้ใช้บริการผ่านสื่อต่างๆ ในหลายรูปแบบ
เช่น สื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์, กล่องรับ
ความคิดเห็น และการบันทึกภาพบอกเล่า ซึ่งผลสำารวจ
พบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ ก ารจำ า นวนมากได้ ใ ห้ ค วามสนใจ และ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับรถเมล์ ขสมก. ซึ่งเป็นประโยชน์
สำาหรับใช้เป็นข้อมูลในการนำาไปปรับปรุงการดำาเนินงาน
ต่อไป
4. วันที่ 27 ม.ค.54 ขสมก. ร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการสาธิต
รถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิ ง จาก
ความร่ ว มมื อ ของ 8 องค์ ก ร ได้ แ ก่ ขสมก., กรมส่ ง
เสริ ม อุ ต สาหกรรม, ม.เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ,
บริษทั เพโทรกรีน จำากัด บริษทั สแกนเนีย สยาม จำากัด และ

1. The preparation to apply the State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA has been undertaken
since 2011. In this respect, experts who are
knowledgeable and experienced in this field have
been employed to provide workshops to educate the
board of directors and working teams as well as giving
demonstration on the operations that are in consistent
with the questioning criteria in SEPA system. BMTA’s
target is to fully occupy this system in 2014.
2. To be ready for all aspects of changes and
to be prepared to be the organization of learning
for sustainable development and efficiency in the
future, BMTA had invited Dr. Jiracha Vicheanpanya,
a professor at the Department of Information
Technology, Rangsit University, and her team to
conduct a seminar on “Knowledge Development
and Skills on Knowledge Management to Support
Organization of Learning” to 180 division heads of
levels 5 and 6 at Personnel Development Center.
3. During October – December 2011, BMTA
implemented proactive public relations to create
knowledge, understanding, and acceptance from the
public via various public media, such as television,
press, online media, suggestion boxes, and video.
According to the survey, a lot of service recipients
were interested and gave their opinions on BMTA,
which were useful for the organization’s development.
4. On 27 January 2011, BMTA signed MOU
on the demonstration of big buses using ethanol
as fuel, with the cooperation from 8 organizations,
namely BMTA, Department of Industrial Promotion,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
National Metal and Materials Technology Center,
Pollution Control Department, Petro Green Co., Ltd.,
Scania Thailand Co., Ltd., and PTT Group (Public)
Co., Ltd. The implementation period was 1 year
(October 2010 – September 2011).
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5. On 9 June 2011, Mr. Chairat Sagnuansue,
BMTA’s Chairman of the Board of Directors,
presided over the seminar on “Management to
Enhance BMTA’s Efficiency”, the objectives of which
are as follows :
5.1 To acknowledge policy to manage BMTA and cooperate on finding solutions to
problems and sharing the same direction of
operation.
5.2 To participate in the study of transport
system reform and implement bus operation as per
PBC.
5.3 To regulate 2012 – 2016 State Enterprise
Plan as well as 2012 Annual Operation Plan.
6. The Economic Value Management (EVM)
was continually applied by BMTA. The system
consisted of 4 perspectives, i.e. Finance, stakeholders,
internal process, and innovation and learning. The
Board of Directors had approved the 2011 Operation
Plan, which was then submitted to related parties by
the sub-committee as guidelines for the organization’s
development.
7. BMTA regarded the unachieved revenue
target as a vital risk. Thus, the Risk Management
and Internal Control Department was assigned
to cooperate with bus operation zone risk
management division to analyze such risk caused
by the bus operation zones with the lowest revenue
of each type of vehicles. The analysis was required
to be done by bus no. This implementation aimed
to increase the potential to earn revenue to meet
the target.
8. For fiscal year 2011, BMTA initiated
“Children Feeling Confortable Traveling Safely
with BMTA” project, which was 1 of 10 corporate
social responsibility projects. Its goal was to educate
school children to travel by buses correctly and
safely and adapt it in their daily lives to prevent
accidents. This helped to create good image to the
organization with the target of 92 schools.

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) มีระยะเวลาดำาเนินโครงการ
1 ปี (ต.ค.53-ก.ย.54)
5. วันที่ 9 มิ.ย.54 นายชัยรัตน์ สงวนซื่อ ประธาน
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางบริหารจัดการ
ขสมก. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
5.1 เพื่ อ รั บ ทราบนโยบายในการบริ ห ารจั ด การ
ของขสมก. และร่ ว มกั น หาแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา
และดำาเนินงานไปในทิศทางเดียววัน
5.2 เพื่ อ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาการปฏิ รู ป ระบบขนส่ ง
และการเข้าร่วมเดินรถตามสัญญาการให้บริการเชิงคุณภาพ
(PBC)
5.3 กำาหนดแผนวิสาหกิจปี 2555- 2559 และ
แผนปฏิบัติประจำาปี 2555
6. ขสมก.นำ า ระบบการบริ ห ารเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM: Economic value Management)
มาใช้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 มุมมอง
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการภายใน
และนวัตกรรมและการเรียนรู้ โดยแผนปฏิบตั ปิ ระจำาปี 2554
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้จัดส่งแผนปฏิบัติดังกล่าว
ให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาองค์กร
ต่อไป
7. ก า ร ห า ร า ย ไ ด้ ข อ ง ร ถ โ ด ย ส า ร ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป
ตามเป้าหมายเป็นความเสี่ยงที่มีความสำาคัญ ขสมก. ได้
มอบหมายให้สำานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ร่ ว มกั บ งานความเสี่ ย งเขตการเดิ น รถทำ า การวิ เ คราะห์
ความเสี่ ย งของการหารายได้ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
สำาหรับสายการเดินรถที่มีรายได้ต่ำ าสุดในแต่ละประเภท
รถ โดยวิเคราะห์เป็นรายสาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหา
รายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
8. ปีงบประมาณ 2554 ขสมก. ได้จัดทำาโครงการ
“น้องอุ่นใจ เดินทางปลอดภัยกับ ขสมก.” ซึ่งเป็น 1 ใน 10
ของโครงการด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(CSR) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา เกี่ยวกับการใช้บริการรถโดยสารประจำ า
ทางอย่ า งถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย เพื่ อ นำ า ไปปรั บ ใช้
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จำ า วั น เ ป็ น ก า ร ป้ อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ
ช่ ว ยสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงาน โดยมี
เป้าหมายในการดำาเนินโครงการ จำานวน 92 โรงเรียน
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การดำาเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

นอกเหนือจากการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก คือ
การให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำาทาง
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้ว ขสมก.ยังให้ความสำาคัญ
อย่างยิ่งกับการดำาเนินโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำาแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate
Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่องมาทุกปี มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะทำางานขึ้นอีก
หลายชุด ให้มีอำานาจหน้าที่ในการกำากับดูแลการดำาเนิน
โครงการ CSR ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ 2554 ขสมก.กำาหนดแผนดำาเนินงาน
โครงการ CSR ในด้านต่างๆ โดยได้ดำาเนินการดังนี้
• โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก.
จัดรถเมล์ให้บริการฟรี นำาประชาชนเดินทางไปไหว้พระ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิบ์ ริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในเทศกาลสำาคัญ
ต่างๆ ที่มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน เช่น ช่วงวันขึ้นปีใหม่
วันเด็ก วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแม่ และ
วันพ่อแห่งชาติ

In addition to the main mission, which is to
provide public transport via buses in Bangkok and its
perimeter, BMTA also strongly stresses the importance
of corporate social responsibility towards society,
community, and environment. Consequently, BMTA
implemented plans to continually promote CSR on
a yearly basis. Committees and working teams have
been appointed to oversee CSR projects to be carried
out efficiently as planned.
For fiscal year 2011, BMTA's CSR operation plans
are as follows :
• Suksan Families with BMTA's Services
Project. This project supplied free buses to people
who wanted to pay respect to the Lord Buddha at the
Royal Square on long holidays, such as, New Year's
Day, Children Day, Songkran Day, Senior Citizens' Day,
Mother's Day, and Father's Day.
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• โครงการมือถือพวงมาลัย หัวใจไร้แอลกอฮอล์
โดยการจัดทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ออกพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ตำารวจ
รณรงค์ ต รวจวั ด แอลกอฮอล์ พ นั ก งานขั บ รถในเส้ น ทาง
การเดินรถ สถานที่สำาคัญๆ และบริเวณทางแยกต่างๆ
เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใต้สะพานทางด่วนลาดพร้าว
เป็นต้น รวมทั้ง จัดให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงาน
ขั บ รถทุ ก คนก่ อ นการขึ้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยกำ า หนด
เป้ า หมายการตรวจวั ด 100% เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ด้านความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารประจำาทางให้ผู้ใช้
บริการ เป็นการป้องกัน และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

• Don't Drink and Drive Project. Teams of
designated officers were assigned to cooperate with
Department of Land Transport's officers and police to
measure the alcohol level of drivers on various roads,
important places, junctions, such as Victory Monument,
underneath Lad Prao expressway, etc. Additionally, all
bus drivers' alcohol level was tested before driving, with
100% targe to be attained. This was to boost safety
confidence to passengers as well as to prevent and
decrease accidents.

• โครงการทัศนศึกษาสำาหรับเด็กด้อยโอกาส และ
ผูส้ งู อายุ จัดรถปรับอากาศนำาเด็กด้อยโอกาส และผูส้ งู อายุ
ไปทัศนศึกษา เป็นการเปิดหูเปิดเตา และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ

• Field Trips for the Underprivileged Children
and Senior Citizens Project. Air-conditioned buses
were provided to accommodate underprivileged children
and senior citizens with field trips to widen their visions.
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• โครงการรถโดยสารประจำ า ทางฟรี สำ า หรั บ
ผู้ สู ง อายุ เนื่ อ งในวั น ผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ขสมก.ได้ จั ด
รถโดยสารประจำาทางให้บริการฟรีตลอดวัน ทั้งรถโดยสาร
ธรรมดาและรถปรั บ อากาศ สำ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสามารถแสดงบัตรประชาชน
แทนการชำ า ระค่ า โดยสาร มี ผู้ ใช้ บ ริ ก าร รวมประมาณ
567,716 คน

• Free Buses for the Elderly on Senior Citizens'
Day Project. BMTA provided all day free regular and
air-conditioned buses to approximate 567,716 senior
citizens over 60 years of age who showed their I.D.
Cards.

• โครงการรถโดยสารประจำาทางฟรีสำาหรับเด็ก
เนื่ อ งในวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ขสมก.จั ด รถโดยสาร
ประจำาทางให้บริการฟรีตลอดวัน ทัง้ รถโดยสารธรรมดาและ
รถปรับอากาศ ให้บริการแก่เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ
ในวันเด็กของทุกๆปี

• Free Buses for Children on Children's Day
Project. Regular and air-conditioned buses were
supplied free of charge for children on Children's Day
on a yearly basis.

• โครงการน้ อ งอุ่ น ใจ เดิ น ทางปลอดภั ย กั บ
ขสมก. เป็นโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ในสถานศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารรถโดยสาร
ประจำ า ทางอย่ า งถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่ อ ให้ เ ยาวชน
สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน เป็นการป้องกัน
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อั น เนื่ อ งมาจากการใช้ ร ถโดยสาร
ประจำาทาง

• Juveniles' Safe Journeys with BMTA
Project. This was a campaign to educate school
children in Bangkok and perimeter to use buses correctly
and safely so that they could adapt it in their daily lives
to prevent accidents in this regard.
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• โครงการขั บ รถปลอดภั ย ใส่ ใ จผู้ โ ดยสาร
บริ ก ารด้ ว ยดวงจิ ต เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ ม
ลดอุบัติเหตุ ได้ดำาเนินการตรวจวัดควันดำาและเสียงดัง
สำาหรับรถของ ขสมก.ทุกคันทำาการตรวจวัดภายในอูจ่ อดรถ
ทั้ง 33 แห่ง ระยะเวลาเดือนละ 2 ครั้ง ส่วนรถเอกชนร่วม
บริการ จะดำาเนินการภายในอู่จอดรถ หรือท่าปล่อยรถของ
ผู้ประกอบการ และในเส้นทางการเดินรถ เดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

• Drive Safely, Attention to Passengers, Serve
with Heart, Environment Friendly, and Accident
Decrease. Every BMTA bus in 33 parking garages was
tested on black exhaust fume and noise twice a month.
As regards private joint bus operators, this exercise was
implemented in parking garages, the entrepreneurs' bus
terminals, and bus operation routes on a monthly basis.
This was to diminish air and noise pollutions to preserve
the environment.

• โครงการลดภาวะโลกร้ อ น เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ขสมก.ดำ า เนิ น โครงการปลู ก ป่ า ชายเลน
ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ กองทั พ บก เฉลิ ม พระเกี ย รติ
72 พรรษา สถานตากอากาศบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และรั ก ษา
สมดุลทางธรรมชาติตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องตลอดมา

• The Decrease of Global Warming and
Environment Friendly Project. BMTA has continually
preserved and maintained the balance of environment
since 2008 by implementing mangrove forest project at
Bangpu Nature Education Center in celebration of the
Queen's 72th anniversary, Samutprakarn.
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• โครงการยกระดั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของ
เยาวชนไทย ขสมก.ได้นำาเครื่องคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง
หนังสือเด็กเล็กสำาหรับห้องสมุด เครื่องดนตรีไทย (ขลุ่ย
จำานวน 50 เลา) อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดนารังนก และ
โรงเรียนบ้านยวนยาง จังหวัดสงขลา พร้อมกับจัดอบรม
คอมพิวเตอร์สำาหรับครู 20 คน เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบทบาทผู้บริหาร สนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่น
มีโอกาสเข้าถึงสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน และยังได้จัดหา
พันธุ์สัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยวนยางอีกด้วย

• Raise of Thai Children's Education Standards
Project. BMTA donated 35 computers, small children's
books for libraries, Thai musical instruments (50 Thai
flutes), educational and sport supplies, and other durable
articles to Wat Narangnok School and Bann Yuanyang
School in Songkhla. In addition, computer training
courses were provided to 20 teachers to develop their
potential and management role. Local juveniles were
also supported to gain access to good schools and
breeds and seeds of kitchen plants were furnished.
Moreover, BMTA also assisted Bann Yuanyang School
on the Lunch Project.
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ความสำาเร็จต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน
The Organization’s Main Mission Success
ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค
สั ง กั ด กระทรวงคมนาคม มี ภ ารกิ จ และขอบเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบในการให้บริการรถโดยสารประจำ าทาง
แก่ผโู้ ดยสารทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
และนครปฐม นอกจากนี้ ขสมก. ยั ง มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ประกอบการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต่ อ เนื่ อ งกั บ การ
ประกอบการขนส่งบุคคลด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเดินรถ
ต่างๆ นอกเหนือจากการดำาเนินงานปกติ ได้แก่
1. การบริการรถโดยสารขึน้ ทางด่วน จำานวน 23 เส้นทาง
2. การบริ ก ารรถโดยสารวิ่ ง ตลอดคื น หรื อ กะสว่ า ง
จำานวน 27 เส้นทาง
3. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นรถ
ขสมก. 58 เส้นทาง รถร่วม 53 เส้นทาง
4. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นรถ
ขสมก. 48 เส้นทาง รถร่วม 40 เส้นทาง
5. รถโดยสารเชื่ อ มต่ อ เรื อ ด่ ว น และเรื อ ข้ า มฟาก
เป็นรถ ขสมก. 53 เส้นทาง รถร่วม 42 เส้นทาง
6. รถโดยสารเชื่ อ มต่ อ สถานี ร ถไฟในเมื อ ง และ
ชานเมือง ทั้งรถ ขสมก.และรถร่วม รวม 66 เส้นทาง
7. จั ด ระเบี ย บรถตู้ โ ดยสาร จำ า นวน 5,315 คั น
รวม 120 เส้นทาง และรถตู้โดยสารใช้ก๊าซ NGV เชื่อมต่อ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำานวน 213 คัน ใน 7 เส้นทาง
โดยมีผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก (เดินรถ) ดังนี้

BMTA is a public utility state enterprise under
the Ministry of Transport. Its missions and scope of
responsibilities are to provide buses to the public both
in Bangkok and 5 nearby provinces, i.e. Nontaburi,
Patumtanee, Samutprakarn, Samutsakorn, and
Nakornpatom. Additionally, BMTA is also engaged in
other activities related to public transportation as follows :
1. Expressway buses 23 routes
2. Night shift buses 27 route
3. Underground train station links, 58 routes of
which are run by BMTA and 53 routes of which by jointoperators.
4. BTS sky train station links, 48 routes of which
are operated by BMTA and 40 routes of which by
joint-operators.
5. Expressed boat pier links and motorboat pier
links, 53 routes of which are run by BMTA and 42 of
which by joint-operators
6. Urban and suburban train station links, 66
routes are managed by BMTA and joint-operators.
7. Management of 5,315 vans for 120 routes and
213 NGV buses covering 7 routes to Suvarnabhumi
Airport.
Operation results of main mission implementation
are as follows :
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เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานด้านเดินรถ
Operating Results of Bus Operation Comparison
การดำาเนินงานปีงบฯ 2554 ขสมก. นำารถออกวิ่ง
เฉลี่ย/วัน 2,837 คัน คิดเป็นร้อยละ 81 ของรถประจำา
การ (รวมรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรี 800 คัน) มีเที่ยววิ่งรวม
เฉลี่ ย 25,607 เที่ ย ว/วั น กม.ทำ า การ เฉลี่ ย 696,783
กม./วัน ใช้น้ำามันดีเซล เฉลี่ย 293,410 ลิตร/วัน ใช้ก๊าซ
เฉลี่ย 3,755 กก./วัน โดยจำาหน่ายตั๋วได้ทั้งสิ้น 374.906
ล้านใบ หรือเฉลีย่ 1.027 ล้านใบ/วัน และมีรายได้คา่ โดยสาร
ในภาพรวม 4,183.470 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 11.462
ล้านบาท/วัน
จากรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หากนำ า ผล
การดำาเนินงานด้านเดินรถปีงบฯ 2554 เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายปีงบฯ 2554 เกิดจริงปีงบฯ 2553 ที่ผ่านมา
และปีงบฯ 2552 สามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานด้านเดินรถ
ปีงบฯ 2554 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การให้ บ ริ ก าร ขสมก. นำ า รถออกวิ่ งเฉลี่ ย ต่ อ วั น
2,837 คัน คิดเป็นร้อยละ 81 ของรถประจำาการ เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย รถออกวิ่ ง สู ง กว่ า เป้ า หมาย
เฉลี่ย 6 คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ส่งผลให้เที่ยววิ่ง
และกม.ทำาการ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 1.59
และ 1.68 สำาหรับการใช้น้ำามันต่ำากว่าเป้าหมายร้อยละ
3.21 เนื่องจากประสิทธิภาพการใช้น้ำามันสูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 4.91 (เป้าหมาย 2.24 กม./ลิตร เกิดจริง 2.35 กม./
ลิตร)
การหารายได้ รายได้ ค่ า โดยสารภาพรวมต่ อ วั น
เฉลี่ย 11.462 ล้านบาท ต่ำากว่าเป้าหมาย 1.447 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 11.21 เนือ่ งจากรถจอดซ่อมมีจาำ นวนสูงมาก
เฉลี่ย 596 คัน/วัน และประมาณร้อยละ 80 - 90 เป็น
รถปรั บ อากาศ ส่ ง ผลให้ เ สี ย โอกาสในการหารายได้
โดยเฉพาะจากรถปรับอากาศ และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 54 –
29 ก.พ.55 ขสมก. ปรับลดค่าโดยสารลง รถธรรมดา 0.50
บาท รถปรับอากาศ 1 บาท เพือ่ ให้สอดคล้องกับราคาน้าำ มัน
ที่ลดลงตามนโยบายรัฐบาล มีผลให้รายได้ค่าโดยสารลดลง
เฉลี่ยประมาณวันละ 0.767 ล้านบาท หรือ 23 ล้านบาท/
เดือน (รถธรรมดา 7 ล้านบาท รถปรับอากาศ 16 ล้านบาท)
โดยที่เป้าหมายไม่ได้ปรับลดลง

In 2011, the average number of BMTA’s
operating buses was 2,837/day or 81% of the total
number of active buses (including 800 free buses),
with the average of 25,607 trips/day and 696,783
kilometers/day. The average consumption of diesel
and gas was 293,410 litre/day and 3,755 kilo/day
respectively. The total sales of tickets were 374,906
million or 1.027 million/day with the overall bus fare
revenue of 4,183.470 million baht or the average of
11.462 million baht/day.
From the above-mentioned details, when
compared the bus operating results in fiscal year
2011 with the 2011 target, and the actual for fiscal
years 2010 and 2009, it can be analyzed as follows :

1. The analysis of comparison of
bus operating results of fiscal
year 2011 with the target

Services. The average number of 2,837
buses was in service per day or 81% of the total
active buses. When compared to the target, this
number was higher by 6 buses/day in average or
0.22%. This resulted in the higher number of trips
as well as the operating mileage which amounted to
1.59% and 1.68% respectively. However, the fuel
consumption was lower than the target by 3.21%
as the consumption efficiency was higher than the
target by 4.91% (the target was 2.24 km./litre and
the actual was 2.35 km./litre).
Earnings. The average overall revenue per
day was 11.462 million baht, which was lower than
the target by 1.447 million baht or 11.21%. This
was caused by the high number of dormant buses
awaiting fixing with the average of 596 buses/day,
80 – 90% of which was air-conditioned buses. This
affected the loss of income opportunity especially
revenue from air-conditioned buses. Furthermore,
from 1 September 2011 – 29 February 2012, BMTA
decreased fares by 0.50 baht for regular buses
and 1 baht for air-conditioned buses in order to be
in consistent with the government’s policy of
lowering fuel. Therefore, BMTA’s revenue declined
by 0.767 million baht or 23 million baht/month (7 million
baht for regular buses and 16 million baht for
air-conditioned buses) whereas the target was not
adjusted accordingly.
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2. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานด้านเดินรถ
ปีงบฯ 2554 เปรียบเทียบกับปีงบฯ 2553

2. The analysis of comparison
of bus operating results for
fiscal year 2011 with fiscal
year 2010’s operating results.

การให้บริการ ปีงบฯ 2554 รถจอดซ่อมมีจำานวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 251 คัน/วัน (ปีงบฯ 2553
เฉลี่ ย 345 คั น /วั น ) ส่ ง ผลให้ ร ถออกวิ่ ง เที่ ย ววิ่ ง และ
กม.ทำาการ ลดลงจากปีงบฯ 2553 คิดเป็นร้อยละ 7.02,
2.62 และ 0.59 ตามลำ าดับ สำาหรับการใช้น้ำามันลดลง
ค่ อ นข้ า งมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.40 เนื่ อ งจากผั น แปร
ตามการให้บริการ และประสิทธิภาพการใช้น้ำามันสูงกว่า
ปีที่แล้ว ร้อยละ 3.52 (ปีงบฯ 2553 เฉลี่ย 2.27 กม./ลิตร
ปีงบฯ 2554 เฉลี่ย 2.35 กม./ลิตร)
การหารายได้ รายได้ ค่ า โดยสารภาพรวมเฉลี่ ย
ต่อวัน ลดลง 0.423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.56 เนือ่ งจาก
จำ า นวนรถจอดซ่ อ มที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทำ า ให้ เ สี ย โอกาสในการ
หารายได้ และส่งผลให้การให้บริการลดลง ตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น รวมทั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.54 – 29 ก.พ.55
ขสมก. ปรั บ ลดค่ า โดยสารลง รถธรรมดา 0.50 บาท
รถปรับอากาศ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำามัน
ที่ลดลงตามนโยบายรัฐบาล มีผลให้รายได้ค่าโดยสารลดลง
เฉลี่ยประมาณวันละ 0.767 ล้านบาท หรือ 23 ล้านบาท/
เดือน

Services. In fiscal year 2011, the number of
dormant buses awaiting fixing continually rised at
the average of 251 buses/day (345 buses/day in
fiscal year 2010). This affected the number of buses
in operation, trips, and operating kilometers to fall
from fiscal year 2010 by 7.02%, 2.62%,and 0.59%
respectively. Consequently, the fuel consumption
declined considerably by 4.40% in accordance with
the decrease of operations coupled with the fact
that the efficiency of fuel consumption was higher
than last year by 3.52% (the average of 2.27 km./
litre for fiscal year 2010 and 2.35 km./litre for fiscal
year 2011).
Earnings. The average overall revenue per
day declined by 0.423 million baht or 3.56% due
to the increased number of buses needed repair
and as already mentioned that this affected
BMTA’s opportunity to earn income. Additionally,
from 1 September 2011 – 29 February 2012 BMTA
lowered fares by 0.50 baht for regular buses and
1 baht for air-conditioned buses to comply with the
government’s policy of lowering fuel prices. This
in turn affected the revenue to decline by 0.767
million/day in average or 23 million baht/month.

3. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานด้านเดินรถ
ปีงบฯ 2554 เปรียบเทียบกับปีงบฯ 2552

3. The analysis of comparison of
bus operating results for fiscal
year 2011 with fiscal year 2009’s
operating results.

การให้ บ ริ ก าร จากการที่ ร ถจอดซ่ อ มมี จำ า นวน
เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 288 คัน/วัน (ปีงบฯ 2552 เฉลี่ย 308 คัน/วัน)
ส่งผลให้ รถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง และกม.ทำาการ ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 9.33, 6.57 และ 3.95 ตามลำาดับ รวมทั้งมีผลให้
การใช้น้ำามันลดลง คิดเป็นร้อยละ 9.71
การหารายได้ รายได้ ค่ า โดยสารภาพรวมเฉลี่ ย
ต่อ วั น ลดลง 1.481 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.44
เนื่องจากรถจอดซ่อมที่เพิ่มขึ้น ทำ าให้เสียโอกาสในการ
หารายได้ และส่งผลให้การให้บริการลดลง รวมทั้งตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ย.54 – 29 ก.พ.55 ขสมก. ปรับลดค่าโดยสารลง
รถธรรมดา 0.50 บาท รถปรับอากาศ 1 บาท เหมือนดังที่
กล่าวมาแล้ว

Services. Due to the fact that the number
of buses needed fixing escalated at the average
of 288 buses/day (308 buses/day in fiscal year
2009), the number of buses in operation, trips, and
operating kilometers, therefore, declined by 9.33%,
6.57%, and 3.95% respectively. Moreover, fuel
consumption also decreased by 9.71%.
Earnings. The average overall revenue per day
fell by 1.481 million baht or 11.44% as a result of
the increased number of buses needed fixing and
this caused the loss of income opportunity as well
as the decline in operation. Furthermore, from 1
September 2011 – 29 February 2012, BMTA
decreased fares by 0.50 baht for regular buses and
1 baht for air-conditioned buses.
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
Significant Operation Results
1. โครงการครอบครั ว สุ ข สั น ต์ กั บ บริ ก าร
ขสมก.

ผลลั พ ธ์ โครงการครอบครั ว สุ ข สั น ต์ กั บ บริ ก าร ขสมก.
เป็นโครงการหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาการให้บริการ โดย
ขสมก.จะจัดบริการรถในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุด
นั ก ขั ต ฤกษ์ ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม สถาบั น ครอบครั ว และ
ผู้ ที่ ต้ อ งการเดิ น ทางเป็ น หมู่ ค ณะให้ ส ามารถเดิ น ทาง
ไปด้วยกันได้ นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีความสอดคล้อง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ “คมนาคมเพื่ อ ประชาชน” ของ
กระทรวงคมนาคม และสามารถตอบสนองนโยบาย
ของรั ฐ บาลในการพั ฒ นาระบบการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารไปสู่
จุดหมายปลายทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ขสมก. โดยการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น คงที่ แ ละต้ น ทุ น จมที่ มี อ ยู่ ใ ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด สำาหรับการดำาเนินโครงการประจำาปี
2554 สรุปได้ดังนี้

รวม
Total
เฉลี่ย/คัน/วัน
Average/Bus/day

รถออกวิ่ง (คัน)
No. of Buses
2,610

1. Suksun Family with BMTA’s
Services Project

Results. This project was one of the service
improvement projects where transportation was
provided to travelers who wanted to travel in groups
during holidays to strengthen family ties. Besides,
this project was in consistent with the Ministry of
Transport’s strategic plan “Transport for People” and
complied with the government’s policy to improve
mass public transportation to enable people to get
to their destinations conveniently, safely, and fast.
In addition, this project also increased revenues
for BMTA by utilizing fixed assets and sunk costs
to achieve maximum benefits. The summary of the
implementation of 2011 project is as follows :

ผู้ใช้บริการ (คน)
No. of Passengers
86,550
33
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รายได้ (บาท)
Income (Baht)
34,528,441
13,229

2. Free Buses from People’s
Taxes Project (800 Ordinary Buses)

2. โครงการรถเมล์ ฟ รี จ ากภาษี ป ระชาชน

(รถธรรมดา 800 คัน)
ผลลั พ ธ์ ตามที่ รั ฐ บาลได้ กำ า หนดเป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว น
ในการกระตุน้ และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยให้องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ดำาเนินการจัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรี จำานวน
800 คัน ใน 73 เส้นทาง ให้ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาและช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งการดำาเนินการตาม
โครงการดังกล่าว อาจทำาให้พฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์
ส่ ว นบุ ค คลเปลี่ ย นมาใช้ ร ถโดยสารประจำ า ทางแทน
ซึ่งเป็นการประหยัดน้ำามัน ทำาให้ประเทศเสียดุลการค้า
น้อยลง สำาหรับการดำาเนินโครงการประจำาปี 2554 นั้น
มี ผู้ นิ ย มมาใช้ บ ริ ก ารรถเมล์ ฟ รี เฉลี่ ย 411,451 คน/
วัน มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้(350,000 คน/วัน) คิดเป็น
ร้อยละ 17.56

Results. In accordance with the government’s urgent
policy to stimulate and restore the country’s economy
by decreasing costs of living of people who suffered
from the economic slowdown, BMTA was instructed
to provide the public with 800 free buses in 73 routes
to help alleviate the problems. Furthermore, this
project might be able to motivate private car owners
to use buses instead, which would help economizing
the fuel and this would in turn help decreasing the
country’s trade deficit. In this respect, the average
number of passengers using free buses was 411,451
per day, which was more than the target of 350,000
people per day or 17.56%.

3. Service Quality Standards of
Buses Project (ISO 9001 : 2008)

3. โครงการมาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารรถ
โดยสารประจำาทาง (ISO 9001 : 2008)

Results. In order to raise the service quality of buses
of all routes to be in accordance with the quality
standards, BMTA set the target of acquiring ISO 9001
: 2008 from ISO Institute for 66 more routes and
maintaining the existing 24 certified routes to gain
90 routes in total. On 11 August 2011, ISO 9001 :
2008 certificate for bus operation zones 1 - 8 was
awarded by ISO Institute covering 66 routes and
the certified 24 routes were also maintained, which
made 90 routes in total.

ผลลัพธ์ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสาร
ประจำาทางให้สูงขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
รถโดยสารประจำ า ทางในทุ ก เส้ น ทาง การเดิ น รถ
ในปี 2554 ขสมก. ตั้งเป้าหมายขอใบรับรองระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอ เอส โอ เพิ่มขึ้นจำานวน 66 เส้นทางและต้องรักษา
ระบบที่ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รองแล้ ว อี ก 24 เส้ น ทาง รวมเป็ น
90 เส้ น ทาง โดยในวั น ที่ 11 ส.ค.54 องค์ ก ารได้ รั บ
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008
ของเขตการเดินรถที่ 1-8 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอ เอส โอ จำ า นวน 66 เส้ น ทาง และสามารถรั ก ษา
ระบบที่ได้รับใบรับรองแล้ว 24 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 90
เส้นทาง

71

Annual Report 2011
Bangkok Mass Transit Authority

ปัญหา/อุปสรรค
Problems/Obstacles
ปัญหา/อุปสรรคขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำาแนกเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน ดังนี้
1. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
1.1 นโยบายไม่ ชั ด เจนและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความไม่สอดคล้องกัน เนื่องจาก
กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นว่าการให้บริการรถโดยสาร
ประจำาทางเป็นกิจการบริการสาธารณะ (Public Service
Obligation) และเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนั้น จึงมี
นโยบายควบคุมอัตราค่าโดยสารและการให้บริการของ
ขสมก. อย่างเข้มงวด แต่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
มี แ นวคิ ด ที่ จ ะปฏิ รู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม่ มี กำ า ไร ให้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดการขาดทุน และมีกำาไร
ซึง่ เป็นวัตถุประสงค์ทไี่ ม่สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวง
คมนาคม
1.2 การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จากภาครั ฐ ไม่
เพียงพอและไม่แน่นอน มีการควบคุมอัตราค่าโดยสารให้
ต่ำากว่าต้นทุนที่เป็นจริง แต่รัฐกลับมิได้ให้เงินสนับสนุน
ในจำานวนที่เพียงพอและสม่ำาเสมอ
1.3 สภาพแวดล้ อ มในการประกอบการไม่
เอื้ออำานวย สภาพปัญหาการจราจรติดขัดทำาให้คุณภาพ
การให้บริการลดลง (รถขาดช่วง ผูโ้ ดยสารรอรถนาน) ต้นทุน
การให้บริการสูงขึ้น (ความสิ้นเปลืองน้ำามันเพิ่มขึ้น) และ
สภาวะการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

Causes of BMTA’s problems/obstacles are divided
into external and internal factors as follows :
1. External Factors consists of :
1.1 Unclear policies and inconsistent objectives
of involved parties. The Ministry of Transport regards
bus services as public service obligation as well as basic
public utility, hence its strict policy to control BMTA’s fares
and services. However, the government, via the Ministry
of Transport, wants to reform state enterprises that are
not profitable by enhancing their efficiency to increase
revenues and lower losses to make profit. In this regard,
this objective is not consistent with the Ministry of
Transport’s idea.
1.2 Insufficient and uncertain subsidies from
the government. Bus fares are controlled to be lower
than the actual costs but adequate and regular subsidies
are not provided by the government.
1.3 Surrounding factors does not facilitate
the operation. Traffic congestion has lowered the
service quality (long waits for passengers). Moreover,
higher costs (more fuel consumption) and more intense
competition have made the operation more difficult.
1.4 The routing and operation are not
systematic and inefficient.
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1.4 เส้นทางและการประกอบการไม่เป็นระบบ
และขาดประสิทธิภาพ
1.4.1 เส้ น ทางเดิ น รถที่ ย าวมากทำ า ให้
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากปริ ม าณความต้ อ งการใช้
บริ ก ารในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว นมั ก จะเกิ ด ขึ้ น เป็ น บางช่ ว งของ
เส้นทางเท่านั้น
1.4.2 เส้นทางไม่ได้มกี ารวางแผนอย่างเป็น
ระบบ และไม่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นตามปริมาณความต้องการ
เดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4.3 การให้บริการของ ขสมก.อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบและกำากับดูแลของหลายหน่วยงาน
2. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
2.1 ขสมก. มี เ งิ น ทุ น ไม่ เ พี ย งพอตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ก่อตั้ง ทำาให้ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ประกอบกับนโยบาย
ของรั ฐ ที่ กำ า หนดมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารสู ง แต่ กำ า หนด
อั ต ราค่ า โดยสารต่ำ า จึ ง เป็ น ผลให้ ขสมก. มี ผ ลการ
ดำาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
2.2 โครงสร้างองค์กรมีขนาดใหญ่และมีลาำ ดับชัน้
แบบราชการ
2.3 การให้บริการยังไม่เป็นทีน่ า่ พอใจหรือยอมรับ
จากผู้ใช้บริการเดิมหรือผู้ที่จะมาใช้บริการใหม่
2.4 ขสมก. ค้ า งชำ า ระค่ า จ้ า งซ่ อ มบำ า รุ ง รั ก ษา
รถโดยสารกับบริษัทผู้รับเหมาซ่อมเป็นเวลานาน ทำาให้
บริษัทผู้รับเหมาซ่อมรถบางบริษัทไม่สามารถดำาเนินการ
ซ่อมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเกิดปัญหาการขาด
สภาพคล่องทางการเงิน
2.5 อู่ จ อดรถและสถานที่ ทำ า การที่ เ ป็ น ของ
ขสมก. มีจำานวนน้อย ไม่เพียงพอ ต้องเช่าจากเอกชน
ทำาให้มีค่าใช้จ่ายสูง
2.6 สภาพการจราจรที่ ติ ด ขั ด เพิ่ ม มากขึ้ น
ทำ า ให้ ขสมก. มี ร ายได้ ล ดลง ในขณะที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
น้ำามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น

1.4.1 Very long routes create inefficiency
as there are rush hour demands only at some parts of
the routes.
1.4.2 The routing system is not well-planned
and has not been adjusted according to the changed
patterns of travelling demands.
1.4.3 BMTA is under the responsibility
and supervision of many offices.
2. Internal factors comprises :
2.1 The insufficient capital at the time of the
establishment has caused liquidity problem. Also, the
government’s policy has set high standards of service
but low fares, hence BMTA’s continual losses.
2.2 The organization structure is large and
hierarchical.
2.3 The services provided are not satisfactory
for the current and new passengers.
2.4 BMTA has had long overdue debts
on maintenance charges with the contractors.
Consequently, some contractors cannot provide
efficient maintenance as a result of lack of liquidity.
2.5 BMTA has to bear higher expenses due
to inadequate parking garages and offices so spaces
need to be rent from private companies.
2.6 More severe traffic congestion has
resulted in BMTA’s lower income whereas fuel and
personnel expenses have increased.
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ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองจากการจัดทำาแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สามารถสรุปเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ (แผนงาน/โครงการ)

ระดับความสำาเร็จหรือความก้าวหน้า
ในปีงบประมาณ 2554

1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กร

1.1 โครงการเกษี ย ณอายุ ก่ อ นกำ า หนด (Early
- ปีงบประมาณ 2554 มีพนักงานสมัครเข้าโครงการ
Retirement)
เกษียณอายุก่อนกำาหนด (Early Retirement) จำานวน 35 คน
วงเงินค่าใช้จ่ายประมาณ 46.405 ล้านบาท

2. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำาเนินงาน

- ในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 26
2.1 โครงการจัดหารถปรับอากาศใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็น
เมษายน 2554 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ มติคณะกรรมการ
เชื้อเพลิงทดแทนรถโดยสารเดิม
กำากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและ
บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับ
เรื่องนี้ไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง
สำานักงบประมาณ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
กำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชนและการ
ปฏิรูปองค์กร ขสมก. ทั้งระบบ โดยได้รับความเห็นชอบของ
กระทรวงคมนาคมและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย
และนำาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
1. องค์การได้ทำาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบริหาร
2.2 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ สั ญ ญ า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
เชิงคุณภาพ (Performance-based Contracts : จัดการเดินรถโดยสารเชิงคุณภาพกับเขตการเดินรถที่ 1 – 8
PBC)
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Strategic Effectiveness
The study and analysis of BMTA’s Administration and Service Development Plan can be summarized into 4 strategies
as follows :

Strategy (Plan/Project)
1. Organizational Structure
Adjustment Strategy
1.1 Early Retirement Plan

Success Level or Progress in
Fiscal Year 2011
- In fiscal year 2011, 35 employees applied for
early retirement plan worth approximately 46.405 million
baht.

2. Operational Effectiveness
Development Strategy

- In the cabinet meeting of 26 April 2011, the
2.1 Procurement of NGV buses in replacement of
meeting acknowledged the resolution of the State
current ones
Enterprise Policy Commission - 1/2554 of 24 February
2011 pertinent to BMTA’s Administration and Service
Development Plan. The cabinet also assigned the
Ministry of Transport to cooperate with the Ministry of
Finance, Bureau of the Budget, Office of the National
Economic and Social Development Board, and concerned
agencies to determine guidelines for the rectification of
public transport system problems as well as the reform of
BMTA’s entire system. Recommendations from the Ministry
of Transport together with the Office of the National
Economic and Social Development Board must be
taken into consideration. Then the proposal must be
urgently proposed to the cabinet.
2.2 Application of Performance-based Contracts :
1. BMTA entered into memorandum of
PBC
understanding on quality-based bus operation
management with bus operation zones 1 -8 on 19
August 2011.
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ยุทธศาสตร์ (แผนงาน/โครงการ)

ระดับความสำาเร็จหรือความก้าวหน้า
ในปีงบประมาณ 2554
2. องค์ ก ารได้ ทำ า สั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถ
เชิงคุณภาพ (แบบผ่อนปรน) ดังนี้
- บริ ษั ท พรี เ มี่ ย ม แมนเนจเมนท์ จำ า กั ด
ตามสัญญาเลขที่ ร.30/2554 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554
สาย 522 จำานวนรถ 40 คัน
- บริษัท พรีเมี่ยม ลอจิสติกส์ จำากัด ตามสัญญา
เลขที่ ร.24/2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 สาย 138 และ
สาย 140 และได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่ ร.76/2554 ลงวันที่ 16 กันยายน 2554 เดินรถใน 76
จำานวน 40 คัน และสาย 140 จำานวน 40 คัน

3. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหาร
จัดการด้านการเงิน

3.1 โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการให้บริการ
เชิงสังคม (Public Service Obligation : PSO)

- การขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากการให้ บ ริ ก าร
เชิงสังคม (PSO) ของปีงบประมาณ 2554 อยู่ระหว่าง
การจั ด ทำ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ระหว่ า งองค์ ก ารกั บ
กระทรวงการคลั ง (สำ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ)

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารงาน

- องค์ ก ารได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ร ะบบ
4.1 โครงการนำ า ระบบการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance ประเมิ น คุ ณ ภาพ (SEPA) โดยว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ให้
ความรู้ คำ า แนะนำ า ข้ อ เสนอแนะ พร้ อ มทั้ ง โอกาส
Appraisal : SEPA)
ในการปรับปรุงแก่คณะทำางานชุดต่างๆ (หมวด 1 - 6) และ
คณะกรรมการประเมินตนเอง เพื่อใช้ปรับปรุงการเขียน
รายงานและการประเมินตนเองในปี 2555
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Strategy (Plan/Project)

Success Level or Progress in
Fiscal Year 2011
2. BMTA entered into quality-based bus operation
contracts (partial), the details of which are as follows :
Premium Management Co., Ltd. Contract
No. Ror. 30/2554 dated 26 August 2011 for bus no.
522 with the total of 40 buses.
- Premium Logistics Co., Ltd. Contract No.
Ror. 24/2554 dated 9 March 2011 for bus nos. 138 and
140 and the amended memorandum of understanding
no. Ror. 76/2554 dated 16 September 2011 for 40
buses of bus no. 76 and 40 buses of bus no. 140.

3. Financial Management
Development Strategy
4.

- The subsidy requests for Public Service
3.1 Subsidy Requests for Public Service
Obligation (PSO) for fiscal year 2011 was in the process
Obligation :PSO
of preparation of MOU between BMTA and the Ministry
of Finance (State Enterprise Policy Office).
Management System

Development Strategy

4.1 Application of State Enterprise Performance
- BMTA prepared for readiness to apply
Appraisal : SEPA
SEPA by employing consultants to educate, suggest
and give chances to working groups (category 1-6) and
Self-Assessment Committee to improve their report writing as well as 2012 self-evaluations.
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ภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกิจการ ขสมก.
Surrounding Factors Affecting BMTA’s Business
1. ภาวะแวดล้อมทางสังคม มีผลกระทบดังนี้
1.1 การให้ บ ริ ก ารทางสั ง คม โดยยกเว้ น หรื อ
ลดหย่ อ นค่ า โดยสารรถประจำ า ทางสำ า หรั บ พระภิ ก ษุ
สามเณร บุ รุ ษ ไปรษณี ย์ ผู้ ถื อ บั ต รหรื อ เหรี ย ญตราของ
ทางราชการที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร รวมทั้ง
ลดหย่อนค่าโดยสารครึง่ ราคากับทหาร ตำารวจในเครือ่ งแบบ
ผู้ถือบั ต รหรื อ เหรี ย ญตราของทางราชการที่มีสิท ธิ ไ ด้ รั บ
การลดหย่อน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมี
การลดหย่อนในรูปของคูปองตัว๋ โดยสารกับประชาชนทัว่ ไป
บัตรเดือนสำาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลให้รายได้
ของ ขสมก. ขาดหายไปจำานวนหนึ่ง
1.2 ขสมก. เป็ น กิ จ การสาธารณู ป โภคหน่ ว ยงาน
หนึ่งของรัฐ ที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึง
ปานกลางเป็ น หลั ก อี ก ทั้ ง โครงสร้ า งอั ต ราค่ า โดยสาร
ถูกกำาหนดโดยภาครัฐ ซึง่ อยูใ่ นอัตราทีต่ า่ำ กว่าต้นทุนทีแ่ ท้จริง
และมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูงมาก โดยปีงบประมาณ
2554 คิดเป็นร้อยละ 40.33 ของค่าใช้จ่ายรวม รวมทั้ง
ราคาค่าน้ำามันเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้
เกิดการขาดทุนในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 จำานวนบุคลากรต่อจำานวนรถโดยสาร 4.38 คน
ต่อรถ 1 คัน (จำานวนพนักงานเฉลี่ย 15,369 คน จำานวนรถ
ประจำาการ 3,506 คัน) มากกว่าค่าเฉลีย่ สากล (3.50 คน ต่อ
รถ 1 คัน) ทำาให้ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่าำ เมือ่ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศอืน่
1.4 การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง หรื อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นรั ฐ บาลบ่ อ ยครั้ ง ส่ ง ผลกระทบให้ น โยบาย
ในการดำาเนินงานของ ขสมก. ไม่ต่อเนื่อง เช่น การจัดหา
รถใหม่เกิดความล่าช้า การดำ าเนินงานด้านต่างๆ ขาด
การสนับสนุนที่ชัดเจน
2. ภาวะแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ ไทย
ปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 จากปัญหาอุทกภัยใน
ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554
สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สนิ ของประชาชน
เป็นจำานวนมาก และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ในราคาประจำ า ปี คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 328,154
ล้านบาท อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.8 การบริโภค
ครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 1.3 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ
3.3 มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ
16.4 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 11,869 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 3.4 ของ GDP ขณะที่ราคาน้ำามันดิบใน

1. Social Surrounding Factors have the following
impacts on BMTA :
1.1 BMTA provides social services by exempting
or reducing bus fares for monks, novices, postmen,
holders of state certificates or coins who are entitled to
fare exemption. 50% discounts are also given to soldiers
and policemen in uniform, holders of state certificates
or coins who are entitled to receive the discount, senior
citizens who are more than 60 years of age. Moreover,
discounts are given to the public in the form of coupons
and monthly coupons for students and university students.
All these have affected a partial loss of income of BMTA.
1.2 BMTA is one of the state public utility enterprises,
which mainly serves people with low to moderate income.
Its fare structure is set by the government, which is lower
than the actual costs. BMTA also had to bear a very
high personnel cost, which was equivalent to 40.33%
of total expenditure in fiscal year 2011. In addition, the
uncontrollable fuel prices have caused BMTA’s continual
losses.
1.3 The number of staff per bus is 4.38 (the average
no. of staff is 15,369 and no. of buses is 3,506), which is
higher than the international average number (3.50 per bus).
This has resulted in the low efficiency of human resources
management when compared to the same business in
other countries.
1.4 The political changes or frequent changes of
government have interrupted BMTA’s operational policies,
for example, the delay in procurement of new buses and
the lack of clear support on various operations.
2. Economic Surrounding Factors. 2011 Thai
economy only expanded by 0.1% due to the floods in
the late third quarter to the fourth quarter of 2011. The
floods caused a lot of damage to the economy and
people’s properties and this affected GDP of 328,154
million baht and inflation rate of 3.8%. Domestic
consumption grew by 1.3% and total investment
increased by 3.3%. US dollar export value rose by 16.4%
and current account surplus was US$ 11,869 million or
3.4% of GDP. The average crude oil price of the world
market was US$ 104.64/barrel, which was higher than the
2010 average of US$ 78.90/barrel or 32.62%. The risk of
higher crude oil prices in the world market might increase
depending on the political tension between Iran and the
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United States of America including the European Union
(Data from the Office of the National Economic and Social
Development Board as of 20 February 2012). Such risk
would have impacts on BMTA as follows:
2.1 The construction at various places
created traffic congestion in wide areas and this affected
the higher fuel consumption. The examples of
such construction are the building of tunnels at
junctions, such as Boromrajchonnanee junction, Fai
Chai junction, Sukhumvit-Srinakarin junction, and
Mahaisawan junction, etc. There was also construction
of various lines of sky-trains, which required more
space on the roads, for example, Rattanatibet, Tiwanon,
Bangkok-Nontaburi, Charansanitwong, Petchkasem, and
in front of Hua Lam Pong train station.
2.2 The monthly diesel consumption was approximately 9 million liters. When fuel price increased by every
1 baht/liter, fuel expenses would be higher by 9 million
baht, which would affect BMTA’s operations as follows :
- BMTA would have to bear higher fuel
expenses, which would make BMTA incur higher
accrued liability as well as interest on overdue debt, and
this would result in higher operational costs.
- The policy that required private joint bus
operators to use NGV instead of diesel resulted in the
decrease of remuneration for 5 years starting 1 July 2007
(remuneration for ordinary buses was 35 baht/bus/day
and air-conditioned buses was 60 baht/bus/day).
3. Physical Surrounding Factors have the
following impacts on the organization :
3.1 In fiscal year 2011, the construction of
tunnels at various junctions (Boromrajchonnanee
junction, Fai Chai junction, Mahaisawan junction and
Sukhumvit-Srinakarin junction) and the building of
various lines of sky-trains, which required more space
on the roads, such as Rattanatibet, Tiwanon, BangkokNontaburi, Charansanitwong, Petchkasem, caused traffic
congestion and, therefore, were obstacles to BMTA’s
operations.
3.2 Many illegal buses provide services to
passengers on the main roads, such as black plated
vans, small vans operating in lanes (soi), and small
four-wheeled trucks. These illegal public transports cause
traffic jam by stopping too long to pick up passengers
and picking up passengers at undesignated stops. All
these problems have not been seriously addressed and
bring about the reduced number of BMTA’s passengers.

ตลาดโลก ปี 2554 เฉลี่ยอยู่ที่ 104.64 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรล สูงกว่าค่าเฉลีย่ ปี 2553 ทีอ่ ยูท่ ี่ 78.90 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรล คิดเป็นร้อยละ 32.62 และราคาน้ำ ามันดิบ
ในตลาดโลกมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเร่ ง ตั ว สู ง ขึ้ น ในกรณี ที่
ความตึ ง เครี ย ดทางการเมื อ งระหว่ า งอิ ห ร่ า นและ
ประเทศสหรั ฐ ฯ รวมถึ ง สหภาพยุ โรปเพิ่ ม ขึ้ น (ข้ อ มู ล
สภาพัฒน์ฯ 20 ก.พ.55) มีผลกระทบต่อองค์การ ดังนี้
2.1 การก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์ ล อดทางแยก เช่ น แยก
บรมราชชนนี แยกไฟฉาย แยกถนนสุขุมวิทตัดศรีนครินทร์
แยกมไหศวรรย์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง การก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า
สายต่างๆ ทีม่ กี ารขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนติวานนท์ ถนนกรุงเทพฯ–นนทบุรี ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนเพชรเกษม และบริ เวณหน้ า สถานี ร ถไฟหั ว ลำ า โพง
ทำาให้สภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ ขสมก.
สิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงมากขึ้น
2.2 ขสมก. ใช้น้ำามันเชื้อเพลิง (น้ำามันดีเซล) เดือน
ละประมาณ 9 ล้านลิตร กรณีราคาน้ำามันปรับราคาสูงขึ้น
ทุกๆ 1 บาท/ลิตร ค่าใช้จ่ายด้านน้ำามันจะเพิ่มขึ้นเดือนละ
9 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน ดังนี้
- ขสมก. ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ำามัน
เชื้อเพลิงสูงขึ้น ทำาให้เกิดหนี้สินค่าน้ำามันค้างชำาระ และ
ค่าดอกเบีย้ จ่ายชำาระหนีเ้ กินกำาหนด เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ตน้ ทุน
ในการดำาเนินการสูงขึ้น
- นโยบายให้รถเอกชนร่วมบริการเปลี่ยนมาใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำามันดีเซล ทำาให้ ขสมก.
ต้องลดค่าตอบแทนให้รถเอกชนร่วมบริการเป็นเวลา 5 ปี
เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.50 (ค่าตอบแทน รถธรรมดา 35 บาท/คัน/
วัน รถปรับอากาศ 60 บาท/คัน/วัน)
3. ภาวะแวดล้อมทางกายภาพ มีผลกระทบกับ
องค์การ ดังนี้
3.1 ปี ง บฯ 2554 มี ก ารก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์ ล อดทาง
แยก (แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย แยกมไหศวรรย์ และ
แยกสุขุมวิทตัดศรีนครินทร์) รวมทั้งการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายต่างๆ ทีม่ กี ารขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนติวานนท์ ถนนกรุงเทพ–นนทบุรี ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนเพชรเกษม เป็นต้น เหล่านี้ล้วนทำาให้สภาพการจราจร
ติดขัด และเป็นอุปสรรคในการเดินรถของ ขสมก.
3.2 รถผิดกฎหมายมีเป็นจำานวนมากทีอ่ อกวิง่ รับ – ส่ง
ผู้โดยสารบนถนนใหญ่ ได้แก่ รถตู้ป้ายดำ า รถสองแถว
ในซอย และรถสี่ล้อเล็ก ที่สร้างปัญหารถติด จากการจอด
รั บ ผู้ โ ดยสารตามป้ า ยหยุ ด รถประจำ า ทางเป็ น เวลานาน
รวมทั้งจอดรับ-ส่งผู้โดยสารนอกป้าย ซึ่งยังไม่ได้มีการ
แก้ไขอย่างจริงจัง ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ขสมก.ลดลง
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นโยบาย แผนงาน และโครงการสำาคัญในอนาคต (ปี 2555)
Policies, Plans, and Future Pivotal Projects (2012)
1. โครงการ “จั ด หารถโดยสารใช้ เชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ (NGV) จำานวน 3,183 คัน”
เพื่อจัดหารถโดยสารใหม่มาทดแทนรถโดยสารเดิม
ที่ มี ส ภ า พ ท รุ ด โ ท ร ม ต า ม อ า ยุ ก า ร ใช้ ง า น แ ล ะ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานในการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ของบริ ก ารรถโดยสาร
ประจำาทาง และเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งตามนโยบายของรัฐ
รวมทั้งลดปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ
2. โครงการปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งยนต์ ร ถโดยสาร
ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำานวน 323 คัน
เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นค่ า เชื้ อ เพลิ ง และลดมลพิ ษ
เป็นการรักษาสิง่ แวดล้อม ทำาให้ ขสมก. จะมีอายุการใช้งาน
ของรถโดยสารได้ยาวนานขึน้ เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ ขสมก.
รวมทั้งใช้ทรัพย์สินของ ขสมก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. โครงการพัฒนาพื้นที่อู่ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพในเชิงธุรกิจ
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีอ่ ทู่ เี่ ป็นกรรมสิทธิข์ อง ขสมก. ทัง้ หมด
ให้คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ และให้หน่วยงานธุรกิจเอกชนและ
กลุ่มทุนที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและการดำาเนินการ
มาร่วมลงทุนพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละจัดสรรผลประโยชน์ตามความ
เหมาะสม รวมทั้ง ขสมก. สามารถปรับปรุงการใช้พื้นที่ได้
อย่างเหมาะสมและสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี พนักงานมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนารายได้เสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่
ขสมก.
4. โครงการพั ฒ นาระบบสอบถามข้ อ มู ล เส้ น ทาง
เดินรถโดยสารประจำาทางบนอุปกรณ์สอื่ สารแบบพกพา
และปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เพื่ อ ว่ า จ้ า งพั ฒ นาโปรแกรมการแสดงเส้ น ทาง
การเดิ น รถโดยสารประจำ า ทางบนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบ
พกพาสำ า หรั บ แจกจ่ า ยให้ กั บ ประชาชนผู้ ใช้ ง านอุ ป กรณ์
สื่ อ สารแบบพกพา และว่ า จ้ า งปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข อง
ขสมก. ให้มีความทันสมัย มีข้อมูลเพียงพอและสะดวกใน
การสืบค้นข้อมูล เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ ขสมก.

1. Procurement of 3,183 NGV Buses
This project was to replace deteriorating buses
and elevate service quality as well as reliability. In
addition, this project was designed to advocate usage of
public transportation system, decrease transport
sector’s energy consumption in compliance with the
government’s policy, and reduce global warming and
pollution problems.
2. Replacement of Engines of 323 Hino EURO II
Buses
This project aimed to reduce fuel costs and
pollutions to preserve environment. Other benefits were
to prolong the usage of buses, create good image to
BMTA, and utilize BMTA’s assets to attain maximum
benefits.
3. Development of BMTA’s Garages in terms of
Business
This project utilized all BMTA’s garages to be
worthwhile in terms of business. Consequently, private
entrepreneurs and capital groups, that possessed both
capital and operation capability, were encouraged to
invest and develop the spaces and returns were shared
as deemed appropriate. The areas were developed
properly to create good environment. This project also
provided staff with better quality of living and BMTA
benefited from more commercial income.
4. Development of Route Information Enquiries Via
Mobile Phones and BMTA’s Website
Bus route program was developed and distributed
to mobile phone users. BMTA’s website was upgraded
to contain sufficient information and could be easily
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ในด้านนำาเทคโนโยลีสมัยใหม่มาให้บริการประชาชน รวมทัง้
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล เ มื่ อ มี
การปรับเปลี่ยนเส้นทางในอนาคต
5. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ
(Synergy)
เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และคุ้มค่าเงินลงทุน ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทำาให้เพิ่ม
ขีดความสามารถในการหารายได้ค่าโดยสาร และอำานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร รวมทั้ง
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมแก่บคุ ลากร
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ และการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ
และบริ ก ารระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ให้ อ งค์ ก รผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ผล
การดำ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(SEPA) ได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด ช่วยส่งเสริมงานเดินรถ
ให้บุคลากรมีจิตสำานึกในด้านบริการ (Service Mind) และมี
ระบบคุณภาพบริการที่ดี
7. โครงการเกษียณอายุกอ่ นกำาหนด (Early Retirement)
เพื่ อ ลดจำ า นวนพนั ก งานให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมในการประกอบการและระดับเทคโนโลยี
ที่ประยุกต์ใช้ขององค์กร ทำาให้ลดต้นทุน (ด้านบุคลากร)
ในการดำ า เนิ น งานให้ เ หมาะสมกั บ ขนาดของกิ จ การ
รวมทั้งสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่
และการประยุ ก ต์ ใช้เทคโนโลยีในการเดิ นรถและการให้
บริการ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถเมล์ฟรี
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการเพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งขยายการให้
บริการให้ครอบคลุมทุกเส้นทางเพื่อเพิ่มความครอบคลุม
และทั่วถึง

accessed. This project also created BMTA’s image
on using modern technology to serve the public.
Additionally, this project prepared BMTA to be able to
provide information in case of route alterations.
5. Development of Resources Usage Synergy
Among State Enterprises
This project’s purposes were to enhance maximum
benefits in resources usage and made it cost effective
in terms of investment, decrease investment costs,
increase earning capability, facilitate the public and
passengers and exchange knowledge among personnel
in the organization.
6. Improvement of Personnel’s Potential and
Morals
This project prepared BMTA’s all levels of
personnel to be knowledgeable and skillful in terms of
modern technology application and to efficiently initiate
BMTA’s administration and service system. Furthermore,
this project enabled the organization to pass SEPA’s
appraisal criteria within the designated timeframe and
train the staff to be service-minded as well as create
good service quality system.
7. Early Retirement Plan
This project’s purposes were to reduce
number of staff to suit operating environment and apply
technologies used in the organization. This project
helped decreasing personnel costs to be in line with
BMTA’s size of business and supported the new form of
management as well as the application of bus operation
and service technologies.
8. Improvement of Service Quality of Free Buses
Under this project, service quality standards were
raised to create more satisfaction to passengers and
extend the service to cover all routes.
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ข้อมูลด้านเดินรถ ประจำาปีงบประมาณ 2554 รวมทั้งองค์การฯ
เกิดจริงเปรียบเทียบกับประมาณการ (ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554)

Bus Service information of the Acture Fiscal Year 2011
Compare to the Target of Fiscal Year (Oct. 2010 - Sep. 2011)
รายการ
Descriptions
1. รายได้ค่าโดยสาร (บาท) / Bus fare Income (Baht)
รายได้คูปอง บัตรเดือน / Coupon and Monthly Ticket Income
รวมค่าโดยสารทั้งหมด / Total income buses fare
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day

รถโดยสารธรรมดา / Regular Buses
ประมาณการ
เกิดจริง
ผลต่าง
Astimate
Actual
Difference

%

1,317,002,997
4,789,928
1,321,792,925
3,621,350
5,030

1,223,247,600
27,083,068
1,250,330,668
3,425,563
4,739

(93,755,397)
22,293,140
(71,462,257)
(195,787)
(291)

(7.12)
465.42
(5.41)
(5.41)
(5.79)

2. รถประจำาการ (คัน) / Available Service (bus)
/วัน : /day

605,535
1,659

605,535
1,659

-

-

3. รถออกวิ่ง (คัน) / Bus in Service (bus)
/วัน : /day
% การออกวิ่ง / % of Bus in Service
รถออกวิ่ง (รถน้ำ�มัน) / % of Bus in Service (fule Consumption)
รถออกวิ่ง (รถก๊�ซ) / % of Bus in Service (Gasoline)

554,759
1,520
92
554,269
490

555,817
1,523
92
555,323
494

1,058
3
0.17
1,054
4

0.19
0.19
0.19
0.19
0.82

5,163,675
14,147
9.31

5,209,471
14,273
9.37

45,796
125
0.06

0.89
0.89
0.69

129,153,705
353,846
233
129,065,700
88,005

129,658,266
355,228
233
129,559,926
98,340

504,561
1,382
0
494,226
10,335

0.39
0.39
0.20
0.38
11.74

46,764,609
128,122
84
2.76

43,243,615
118,476
78
3.00

(3,520,994)
(9,647)
(7)
0.24

(7.53)
(7.53)
(7.70)
8.70

56,632
155
116
1.55

53,230
146
108
1.85

(3,402)
(9)
(8)
0.30

(6.01)
(6.01)
(6.77)
19.35

176,826,160
484,455

175,746,890
481,498

(1,079,270)
(2,957)

(0.61)
(0.61)

-

422,103
1,156

422,103
1,156

176,826,160
484,455
673

176,168,993
482,655
668

(657,167)
(1,800)
(5)

4. เที่ยววิ่งรวม (เที่ยว) / Number of Trip (round)
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
5. กม.ทำาการ (กม.) / Kilometer per Service
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
กม.ทำ�ก�ร (รถน้ำ�มัน) / Kilometer per Service (fule Consumption)
กม.ทำ�ก�ร (รถก๊�ซ) / Kilometer per Service (Gasoline)
6. น้ำามันเชื้อเพลิง(ลิตร) / Fule Consumption (Litre)
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
กม./ลิตร : KM./LT.
7. ก๊าซ (กก.) / Gasoline (KG.)
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
กม./กก. : KM./KG.
8. จำานวนตั๋ว(ใบ) / Number of Tickets Sold (Ticket)
/วัน : /day
9. คูปองตั๋วโดยสาร / Coupon Tickets
/วัน: /day
10. รวมตั๋วทั้งหมด / Total Tickets
/วัน: /day
/คัน/วัน : bus/day
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(0.37)
(0.37)
(0.77)

รถโดยสารปรับอากาศ / Air-Condition Buses
ประมาณการ
เกิดจริง
ผลต่าง
Astimate
Actual
Difference

รถรวมทั้งหมด / Total Buses
ประมาณการ
เกิดจริง
ผลต่าง
Astimate
Actual
Difference

%

%

หมายเหตุ
Remark

(12.90)
448.52
(11.21)
(11.21)
(11.48)

-รายได้ค่าโดยสาร
ข้อมูลจาก
งบกำาไรขาดทุน
Bus fare Income,
Data from Profit
and Loss Statement

3,377,155,003
12,530,072
3,389,685,075
9,286,808
7,086

2,865,218,250
67,921,049
2,933,139,299
8,035,998
6,116

(511,936,753)
55,390,977
(456,545,776)
(1,250,810)
(970)

(15.16)
442.06
(13.47)
(13.47)
(13.69)

4,694,158,000
17,320,000
4,711,478,000
12,908,159
6,357

4,088,465,850
95,004,117
4,183,469,967
11,461,562
5,627

(605,692,150)
77,684,117
(528,008,033)
(1,446,597)
(730)

680,551
1,865

680,551
1,865

-

-

1,286,086
3,524

1,286,086
3,524

-

478,393
1,311
70
469,840
8,553

479,592
1,314
70
471,834
7,758

1,199
3
0
1,994
(795)

0.25
0.25
0.25
0.42
(9.29)

1,033,152
2,831
80
1,024,109
9,043

1,035,409
2,837
81
1,027,157
8,252

2,257
6
0
3,048
(791)

0.22
0.22
0.22
0.30
(8.75)

4,036,773
11,060
8.44

4,137,125
11,335
8.63

100,352
275
0.19

2.49
2.49
2.23

9,200,448
25,207
8.91

9,346,596
25,607
9.03

146,148
400
0.12

1.59
1.59
1.37

120,964,200
331,409
253
118,739,476
2,224,724

124,667,459
341,555
260
122,553,047
2,114,412

3,703,259
10,146
7
3,813,571
(110,312)

3.06
3.06
2.80
3.21
(4.96)

250,117,905
685,255
242
247,805,176
2,312,729

254,325,725
696,783
246
252,112,973
2,212,752

4,207,820
11,528
4
4,307,797
(99,977)

1.68
1.68
1.46
1.74
(4.32)

63,885,054
175,028
136
1.86

63,851,190
174,935
135
1.92

(33,864)
(93)
(1)
0.06

(0.05)
(0.05)
(0.48)
3.23

110,649,663
303,150
108
2.24

107,094,805
293,410
104
2.35

(3,554,858)
(9,739)
(4)
0.11

(3.21)
(3.21)
(3.50)
4.91

1,463,042
4,008
171
1.52

1,317,196
3,609
170
1.61

(145,846)
(400)
(1)
0.09

(9.97)
(9.97)
(0.74)
5.92

1,519,674
4,163
168
1.52

1,370,426
3,755
166
1.61

(149,248)
(409)
(2)
0.09

(9.82)
(9.82)
(1.18)
5.92

194,614,682
533,191

192,089,060
526,271

(2,525,622)
(6,920)

(1.30)
(1.30)

371,440,842
1,017,646

367,835,950
1,007,770

(3,604,892)
(9,876)

(0.97)
(0.97)

-

6,647,532
18,212

6,647,532
18,212

-

7,069,635
19,369

7,069,635
19,369

194,614,682
533,191
407

198,736,592
544,484
414

4,121,910
11,293
8

371,440,842
1,017,646
501

374,905,585
1,027,139
504

3,464,743
9,492
3

2.12
2.12
1.86
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- -จำานวนคูปอง
- ตัว๋ โดยสาร

0.93
0.93
0.63

ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
Coupon and Ticket
not plan

-รายได้ และตั๋ว
ไม่รวมรถเมล์ฟรี
Revenuses and
Ticket (not include
Free Buses)

ข้อมูลด้านเดินรถ รวมทั้งองค์การฯ ประจำาปีงบประมาณ 2554
เกิดจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปีงบฯ 2553 ที่ผ่านมา และปีงบฯ 2552
Total Bus Service information of the Acture Fiscal Year 2011
Compare to the Target of Fiscal Year 2010 and 2009
รายการ
Description
1. รายได้ค่าโดยสาร (บาท)
Bus fare Income (Baht)
คูปอง, ตั๋วล่วงหน้า บัตรเดือน
Coupon and Monthly Ticket Income
รวมค่าโดยสารทั้งหมด
Total income buses fare
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
2. รถประจำาการ (คัน)
Available Service (bus)
/วัน : /day : /bus/day
3. รถออกวิ่ง (คัน)
Bus in Service (bus)
/วัน : /day
%การออกวิ่ง /% of Bus in Service
รถออกวิ่ง (รถน้ำ�มัน)
% of Bus in Service (fule Consumption)
รถออกวิ่ง (รถก๊�ซ)
% of Bus in Service (Gasoline)
4. เที่ยววิ่งรวม (เที่ยว)
Number of Trip (round)
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
5. กม.ทำาการ (กม.)
Kilometer per Service
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
กม.ทำ�ก�ร (รถน้ำ�มัน)
Kilometer per Service (fule Consumption)
กม.ทำ�ก�ร (รถก๊�ซ)
Kilometer per Service (Gasoline)
6. น้ำามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
Fule Consumption (Litre)
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
กม./ลิตร : KM./LT.
7. ก๊าซ (กก.)
Gasoline (KG.)
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day
กม./กก. : KM.,/KG.
8. จำานวนตั๋ว (ใบ)
Number of Tickets Sold (Ticket)
/วัน : /day
9. คูปองและตั๋วล่วงหน้า
Coupon Tickets
/วัน : /day
10. รวมตั๋วทั้งหมด
Total Tickets
/วัน : /day
/คัน/วัน : /bus/day

ปีงบฯ 2554/ Fiscal Year 2011
เกิดจริง (1)
Actual (1)

เป้าหมาย (2)
Target (2)

ปีงบฯ 2553
ปีงบฯ 2552
Fiscal Year 2010 Fiscal Year 2009
(3)
(4)

(1) - (2)

(1) - (3)

ผลต่าง
Difference

%

ผลต่าง
Difference

(605,692,150)

(12.90)

(234,720,309)

77,684,117 448.52

80,478,267

4,088,465,850

4,694,158,000

4,323,186,159

4,707,293,882

95,004,117

17,320,000

14,525,850

16,588,534

4,183,469,967

4,711,478,000

4,337,712,009

4,723,882,416

(528,008,033)

(11.21)

(154,242,041)

11,461,562
5,627
1,286,086

12,908,159
6,357
1,286,086

11,884,142
5,280
1,279,690

12,942,144
5,558
1,286,444

(1,446,597)
(730)
-

(11.21)
(11.48)
-

3,524
1,035,409

3,524
1,033,152

3,506
1,113,604

3,525
1,141,910

2,257

2,837
81
1,027,157

2,831
80
1,024,109

3,051
87
1,105,968

3,129
89
1,133,237

8,252

9,043

7,636

9,346,596

9,200,448

25,607
9.03
254,325,725

(1) - (4)
%

ผลต่าง
Difference

(5.43) (618,828,032)
554.03

%
(13.15)

78,415,583 472.71

(3.56) (540,412,449)

(11.44)

(422,581)
348
6,396

(3.56)
6.59
0.50

(1,480,582)
69
(358)

(11.44)
1.25
(0.03)

0.22

17.52
(78,195)

0.50
(7.02)

(1)
(106,501)

(0.03)
(9.33)

6
0
3,048

0.22
0.22
0.30

(214)
(7)
(78,811)

(7.02)
(7.48)
(7.13)

(292)
(8)
(106,080)

(9.33)
(9.30)
(9.36)

8,673

(791)

(8.75)

616

8.07

(421)

(4.85)

9,597,704

10,003,358

146,148

1.59

(251,108)

(2.62)

(656,762)

(6.57)

25,207
8.91
250,117,905

26,295
8.62
255,828,890

27,406
8.76
264,784,806

400
0.12
4,207,820

1.59
1.37
1.68

(688)
0.41
(1,503,165)

(2.62)
4.74
(0.59)

(1,799)
0.27
(10,459,081)

(6.57)
3.05
(3.95)

696,783
246
252,112,973

685,255
242
247,805,176

700,901
230
254,178,134

725,438
232
262,836,444

11,528
4
4,307,797

1.68
1.46
1.74

(4,118)
16
(2,065,161)

(0.59)
6.92
(0.81)

(28,655)
14
(10,723,471)

(3.95)
5.93
(4.08)

2,212,752

2,312,729

1,650,756

1,948,362

(99,977)

(4.32)

561,996

34.04

264,390

13.57

107,094,805

110,649,663

112,029,293

118,611,261

(3,554,858)

(3.21)

(4,934,488)

(4.40)

(11,516,456)

(9.71)

293,410
104
2.35
1,370,426

303,150
108
2.24
1,519,674

306,930
101
2.27
1,188,469

324,962
105
2.22
1,438,458

(9,739)
(4)
0.11
(149,248)

(3.21)
(3.50)
4.91
(9.82)

(13,519)
3
0.08
181,957

(4.40)
2.93
3.52
15.31

(31,552)
(0)
0.13
(68,032)

(9.71)
(0.38)
5.86
(4.73)

3,755
166
1.61
367,835,950

4,163
168
1.52
371,440,842

3,256
156
1.39
381,839,919

3,941
166
1.35
405,480,240

(409)
(2)
0.09
(3,604,892)

(9.82)
(1.18)
5.92
(0.97)

499
10
0.22
(14,003,969)

15.31
6.70
15.83
(3.67)

(186)
0
0.26
(37,644,290)

(4.73)
0.13
19.26
(9.28)

1,007,770
7,069,635

1,017,646
-

1,046,137
841,651

1,110,905
894,978

(9,876) (0.97)
7,069,635 #DIV/0!

(38,367)
6,227,984

(3.67)
739.97

(103,135) (9.28)
6,174,657 689.92

19,369
374,905,585

371,440,842

2,306
382,681,570

2,452
406,375,218

19,369 #DIV/0!
3,464,743
0.93

17,063
(7,775,985)

739.97
(2.03)

16,917 689.92
(31,469,633) (7.74)

1,027,139
504

1,017,646
501

1,048,443
466

1,113,357
478

(21,304)
39

(2.03)
8.27

84

9,492
3

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

0.93
0.63

(86,218)
26

(7.74)
5.47
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งบดุล
Balance Sheet
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
As of 30 September 2011 and 2010
หมายเหตุ
Note
สินทรัพย์
Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalent
เงินลงทุนระยะสั้น
Short-term investments
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
Trade account receivables
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Short-term loan to individuals or related enterprises
ลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่-สุทธิ
Debtors- retired employees - net
พัสดุคงเหลือ
Inventory
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Long-term loan to individuals or related enterprises
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
Land, building, and equipment - net
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non-current assets
รวมสินทรัพย์
Total assets

2554
2011

2553
2010

4.1

259,444,885.55

1,037,012,380.20

4.2

27,405,000.00

27,000,000.00

4.3

37,387,436.96

39,387,932.22

4.4

169,516,493.49

171,873,751.25

4.5

15,976,973.48

9,010,070.78

4.6

31,544,173.32

29,503,221.29

4.7

3,141,682,320.06

1,924,780,455.56

3,682,957,282.86

3,238,567,811.30

4.8

3,333,227.21

3,333,227.21

4.9

2,018,854,868.55

2,261,185,429.42

3,317,181,341.60

2,170,203,138.44

5,339,369,437.36

4,434,721,795.07

9,022,326,720.22

7,673,289,606.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accommpanying notes are an integral part of this financial statement.
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รายงานประจำ
าปี 25542011
Bangkok
Transit
องค์
การขนส่งMass
มวลชนกรุ
งเทพ Authority

งบดุล
Balance Sheet
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
As of 30 September 2011 and 2010
หมายเหตุ
Note
หนี้สินและส่วนของทุน
Liabilities and Equity
หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade account payables
เงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระ
Loan borne by Ministry of Finance
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี
Long-term loan due within 1 year
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
Short-term from individuals or related enterprises
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total current liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current Liabilities
เงินกู้ยืมระยะยาวกระทรวงการคลังรับภาระ
Long-term loan borne by Ministry of Finance
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
Long-term loan from individuals or related enterprises
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
Estimated long-term liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current liabilities
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total non-current liabilities
รวมหนี้สิน
Total liabilities
ส่วนของทุน
Equity
ทุนรับจากงบประมาณ
Equity received from budget
ทุนจากการรับโอนกิจการ บมส.
Equity from the transfer of Mahanakorn Mass Transit Co., Ltd.
ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค
Excess equity from donation
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มทรัพย์สิน
Excess equity from assets’ increase
ขาดทุนสะสม
Accumulated losses
รวมส่วนของทุน
Total equity
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
Total liabilities and equity

4.10
4.11
4.11

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2554
2011

2553
2010

1,243,952,773.12
-

355,000,000.00

9,518,833,333.33

5,729,907,000.00

478,738,242.22

400,557,425.43

1,181,165,741.10

1,153,434,806.05

12,422,690,089.77

10,789,145,877.36

3,259,276,000.00

1,731,926,000.00

4.13

56,426,424,812.16

53,454,658,145.49

4.14

3,853,252,606.18

3,521,841,743.85

4.15

184,762,594.47

169,105,577.53

63,723,716,012.81

58,877,531,466.87

76,146,406,102.58

69,666,677,344.23

11,089,415,537.81

11,089,415,537.81

189,723,158.13

189,723,158.13

186,153,196.78

191,597,479.43

8,278,582.57

8,278,582.57

(78,597,649,857.65)

(73,472,402,495.80)

(67,124,079,382.36)

(61,993,387,737.86)

9,022,326,720.22

7,673,289,606.37

4.12

4.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accommpanying notes are an integral part of this financial statement.
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งบกำ�ไรข�ดทุน
Profit and Loss Statement
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
For Years Ended 30 September 2011 and 2010

หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Note

2554
2011

2553
2010

รายได้
Revenue
รายได้จากการเดินรถ
Revenue from bus operations

4.18.1

รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
Public services subsidy
รายได้อื่น
Other revenue

4.18.2

รวมรายได้
Total revenue

7,084,798,171.24

7,166,005,097.10

546,575,913.74

578,998,375.26

270,579,368.27

240,038,912.73

7,901,953,453.25

7,985,042,385.09

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
Operating Expenses
ต้นทุนในการเดินรถ
Bus operation costs

4.19.1

9,049,925,088.36

8,898,528,933.46

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Management costs

4.19.2

1,542,737,811.30

1,735,535,055.04

10,592,662,899.66

10,634,063,988.50

ค่าใช้จ่ายอื่น
Other expenses

62,462.49

209,314.49

รวมค่าใช้จ่าย
Total expenses

10,592,725,362.15

10,634,273,302.99

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
Profit (loss) before financial costs

(2,690,771,908.90)

(2,649,230,917.90)

ต้นทุนทางการเงิน
Financial costs

2,434,475,452.95

2,323,346,643.71

(5,125,247,361.85)

(4,972,577,561.61)

รวมต้นทุนในการบริหาร
Total management costs

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit (loss)

4.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accommpanying notes are an integral part of this financial statement.
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งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
Statement of Changes in Equity
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
For Years Ended 30 September 2011 and 2010

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ทุนรับจากงบประมาณ
ส่วนเกินทุน
และรับโอน
จากการรับบริจาค
กิจการ บมส.
และเพิ่มทรัพย์สิน
Capital Received
Excess Equity
From Budget and
From Donations
Transfer From
And Asset Increase
Metropolitan
Transportation
Co., Ltd.
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ 1 ตค. 2552
Balance at the beginning of period
as of 1 October 2009

11,279,138,695.94

195,483,341.64

รับบริจาค
Donations
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation

-

ขาดทุนสุทธิ
Net loss

-

กำาไร(ขาดทุน)
สะสม
Accumulated
Profit (Loss)

รวม
Total

(68,499,824,934.19)

(57,025,202,896.61)

5,631,232.76

5,631,232.76

(1,238,512.40)

(1,238,512.40)

-

(4,972,577,561.61)

(4,972,577,561.61)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ 30 กย. 2553
Balance at the end of period
as of 30 September 2010

11,279,138,695.94

199,876,062.00

(73,472,402,495.80)

(61,993,387,737.86)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ 1 ตค. 2553
Balance at the beginning of period
as of 1 October 2010

11,279,138,695.94

199,876,062.00

(73,472,402,495.80)

(61,993,387,737.86)

รับบริจาค
Donations
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation

-

ขาดทุนสุทธิ
Net loss

-

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ 30 กย. 2554
Balance at the end of period
as of 30 September 2011

11,279,138,695.94

17,124.00

17,124.00

(5,461,406.65)

(5,461,406.65)

194,431,779.35

(5,125,247,361.85)

(5,125,247,361.85)

(78,597,649,857.65)

(67,124,079,382.36)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accommpanying notes are an integral part of this financial statement.
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งบกระแสเงินสด
Cash Flow Statement
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
For Years Ended 30 September 2011 and 2010

หน่วย : บาท
Unit : Baht

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
Operation Cash Flow
(ขาดทุน) สุทธิ
(Loss) Net
รายการปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน
Operational cash inflows (outflows) net profit adjustment
ต้นทุนการเงิน
Financial costs
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
Depreciation and amortization expenses
หนี้สงสัยจะสูญ
Doubtful accounts
(กำาไร) ขาดทุน จากการขายสินทรัพย์ถาวร
(Profit) Loss from fixed assets sales
หนี้สูญ
Bad debts
(ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
(Loss) Before operational asset and liability changes
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :(Increased) Decreased operational assets
ลูกหนี้การค้า
Accout receivable
ลูกหนี้อุบัติเหตุ
Debtors - Accident
เงินทดรองจ่ายกรณีอุบัติเหตุ
Accoidental disbursement
ลูกหนี้อื่น
Other debtors
ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ
Retires personnel debtors

2554
2011

2553
2010

(5,125,247,361.85)

(4,972,577,561.61)

2,434,475,452.95

2,323,346,643.71

264,323,403.15

262,464,551.87

(44,967,990.94)

244,614,278.68

1,638,101.77

(89,642.01)

735,161.52

9,716,700.91

(2,469,043,233.40)

(2,132,525,028.45)

68,490,549.83

125,879,504.70

(3,179,551.71)

5,990,683.89

188,532.25

725,337.21

(16,910,301.52)

(5,636,885.70)

(6,965,549.11)

(4,147,143.69)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accommpanying notes are an integral part of this financial statement.

90

รายงานประจำาปี 2554
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบกระแสเงินสด
Cash Flow Statement
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
For Years Ended 30 September 2011 and 2010

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2554
2011
ลูกหนี้ รสพ.
Ror. Sor. Por. Debtors
พัสดุคงเหลือ
Inventory
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :Increased (decreased) operating liabilities :เจ้าหนี้การค้า
Trade account payalbe
เจ้าหนี้ - กรณีอุบัติเหตุ
Debtors - accidents
เจ้าหนี้อื่น
Other debtors
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current liabilities
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
Estimated long-term liabilities
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
Paid Interest
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
Net cash earned (used) in operations

2553
2010
-

(2,040,952.03)

1,124,020.85

(1,216,901,864.50)

(1,199,587,488.95)

(1,146,978,203.16)

(2,101,322,567.41)

(1,906,293,872.76)

(559,893,550.14)

1,926,324.75

337,097.00

76,254,492.04

(4,972,149.94)

(199,423,289.75)

206,426,312.97

15,657,016.94

(372,645.38)

331,410,862.33

173,063,888.85

(2,207,321,228.15)

(2,397,167,999.75)

(8,681,130,267.95)

(7,862,981,491.18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accommpanying notes are an integral part of this financial statement.
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งบกระแสเงินสด
Cash Flow Statement
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
For Years Ended 30 September 2011 and 2010

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2554
2011

2553
2010

เงินรับ (จ่าย) เงินลงทุนระยะสั้น
Cash received (paid) from short-term investments

(405,000.00)

794,336.94

เงินรับจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน
Cash received from assets disposal

261,816.28

114,248.91

เงินจ่ายต่อเติมอาคารและซื้ออุปกรณ์
Cash paid for building addition and equipment

(29,337,042.98)

(12,550,376.88)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
Net cash earned (paid) in investments

(29,480,226.70)

(11,641,791.03)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flow from Investments

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flow from Fund-Raising Activities
เงินรับจากเงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระ
Cash received from loan borne by Ministry of Finance

-

355,000,000.00

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกระทรวงการคลังรับภาระ
Cash received from long-term loan borne by Ministry of Finance

4,961,276,333.33

1,731,926,000.00

เงินรับจากการเงินกู้ยืมจากตั๋วสัญญาใช้เงินและการออกพันธบัตร
Cash received from loan from promissory notes and bonds

2,971,766,666.67

5,277,863,145.49

เงินรับ(จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ
Cash received (paid) - long-term loan from individuals and enterprises
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
Net cash earned (paid) - fund-raising activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
Increased (decreased) net cash and cash equivalent
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
Cash and cash equivalent as of the beginning of period
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
Cash and cash equivalent as of the end of period

7,933,043,000.00

7,806,816,145.49

(777,567,494.65)

(67,807,136.72)

1,037,012,380.20

1,104,819,516.92

259,444,885.55

1,037,012,380.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accommpanying notes are an integral part of this financial statement.
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ร�ยได้จ�กก�รเดินรถ
Income from Bus Operation
หน่วย : บาท
Unit : Baht

2554
2011

2553
2010

รายได้จากการจำาหน่ายตั๋วรถโดยสาร
Income from sales of bus tickets

4,088,465,850.14

4,323,186,157.15

รายได้ค่าโดยสารรัฐรับภาระ
Income from bus fares borne by the government

2,705,077,080.10

2,676,328,065.89

44,786.50

74,456.00

รายได้จากการจำาหน่ายตั๋วคูปอง
Income from sales of coupons

94,959,330.78

14,450,895.00

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ
Profit allocation from joint bus opertors

66,482,371.00

52,694,014.22

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก
Profit allocation from mini-buses

31,035,841.85

10,304,370.78

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย)
Profit allocation from category 4 buses (in soi)

13,795,996.06

10,203,731.68

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้
Profit allocation from vans

67,591,457.45

57,570,628.86

873,906.36

1,391,350.00

16,471,551.00

19,801,427.52

7,084,798,171.24

7,166,005,097.10

รายได้จากการจำาหน่ายบัตรเดือน
Income from sales of monthly coupons

รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก
Income from sales of tickets of joint bus operators and mini-buses
รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน
Income from bus rental
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
Total operating income
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ร�ยได้อื่น
Other Revenues
หน่วย : บาท
Unit : Baht

2554
2011

2553
2010

178,600,667.25

124,199,726.04

รายได้ดอกเบี้ยรับ
Interest receivables

6,734,855.28

1,464,919.42

รายได้ส่วนลดรับ
Discount receivables

1,021,554.00

1,049,582.91

77,663,165.64

81,643,752.97

รายได้จากการขายวัสดุและครุภัณฑ์
Revenues from sales of supplies and durable articles

3,948,070.75

5,675,190.86

รายได้อื่น ๆ
Other Revenues

2,611,055.35

26,005,740.53

270,579,368.27

240,038,912.73

รายได้ค่าปรับผิดสัญญาต่าง ๆ
Revenues from fines of agreement breaches

รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา
Revenues from advertisement rights

รวม
Total
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ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ
Bus Operation Expenses
หน่วย : บาท
Unit : Baht

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
Salary and remunerations
สวัสดิการพนักงาน
Staff’s benefits
เงินบำาเหน็จพนักงาน
Staff’s pension
เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
Provident fund
เงินชดเชยเกษียณก่อนกำาหนด
Early retirement compensation
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถโดยตรง
Bus operations’ direct expenses
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Fuel and lubricant
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร
Car rental
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC
PBC buses’ expenses
ค่าตอบแทนจากการจำาหน่ายตั๋วรถโดยสารและตั๋วคูปอง
Remunerations from sales of tickets and coupons
ค่าแก๊ส
Gas
ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การฯและคูปอง
Ticket and coupon printing costs
ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ
Bus registration renewal
ค่าประกันภัย
Insurance premium
ค่าเสียหายอุบัติเหตุ
Expenses incurred from accidents
ค่าจัดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002
Fees for ISO 9002 system management
ค่าผ่านทางด่วน
Toll
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other expenses
รวม
Total

2554
2011

2553
2010

3,105,011,667.50

3,083,787,141.41

270,090,210.06

258,414,265.35

427,596,481.48

278,512,821.53

91,777,889.06

90,328,135.16

4,449,260.00

5,288,640.00

3,092,549,783.66

2,979,076,732.57

21,263,930.35

20,002,622.80

18,163,855.00

-

3,815,259.05

100.00

11,734,613.65

10,114,847.53

7,296,378.40

4,923,841.80

9,441,132.05

9,851,439.34

58,974,563.35

55,521,050.41

1,214,496.50

1,268,591.00

1,520,076.90

2,050,820.37

78,921,829.80

79,933,212.00

241,768,784.76

241,768,797.15

4,668,966.08

1,864,922.75

7,450,259,177.6
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7,122,707,981.17

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุง
Fixing and Maintenance Expenses
หน่วย : บาท
Unit : Baht

2554
2011
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
Salary and remunerations

2553
2010

63,841,358.25

59,686,216.67

สวัสดิการพนักงาน
Staff’s benefits

7,360,826.25

2,102,657.10

เงินบำาเหน็จพนักงาน
Staff’s pension

4,717,409.55

3,427,125.05

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
Provident fund

1,244,928.60

1,015,571.60

เงินชดเชยเกษียณก่อนกำาหนด
Early retirement compensation

-

ค่าซ่อมบำารุงรถเก่าองค์การฯ
Fixing and maintenance of BMTA’s old buses

243,120.00

86,072,892.96

53,533,957.44

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขององค์การฯ
BMTA buses’ repair contracts

1,383,299,414.39

1,611,538,990.28

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถปรับอากาศใช้แก๊ส
Gas air-conditioned buses’ repair contracts

3,422,466.80

13,198,632.33

49,706,613.91

31,074,681.82

1,599,665,910.71

1,775,820,952.29

ค่ากม.เกินรถโดยสาร
Buses’ excess kilometers
รวม
Total
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ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารกองปฏิบัติการเดินรถ
General Expenses and Administration
of Bus Operation Division
หน่วย : บาท
Unit : Baht

2554
2011

2553
2010

319,739,253.97

300,524,762.99

สวัสดิการพนักงาน
Staff’s benefits

51,024,538.09

47,563,741.54

เงินบำาเหน็จพนักงาน
Staff’s pension

44,314,354.95

25,381,926.78

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
Provident fund

17,646,798.20

15,966,584.92

เงินชดเชยเกษียณก่อนกำาหนด
Early retirement compensation

3,200,920.00

5,449,700.00

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
Asset repair

3,957,264.82

2,984,879.25

93,709,682.28

99,341,075.59

1,463,958.61

1,348,469.37

26,227.43

13,819.59

21,202,542.56

24,326,485.16

3,099,406.23

2,480,296.78

ค่าประกันภัย
Insurance premium

248,803.61

295,138.37

ค่าเช่าท่าปล่อยรถ
Bus terminal rental

1,022,994.44

1,098,444.59

22,133,130.59

22,594,798.85

หนี้สูญ
Doubtful debts

166,210.95

1,875,683.17

ค่าเสื่อมราคา
Depreciation

9,075,169.06

8,572,990.09

20,388,336.33

22,025,954.66

612,419,592.12

581,844,751.70

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
Salary and remunerations

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
General expenses and administration
ค่าเช่าสถานที่
Space rental
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Fuel and lubricant
ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ
Bus registration renewal
ค่ารักษาความปลอดภัย
Security
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ
Stationery, forms, and supplies

ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
Electricity, water, and telephone

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other expenses
รวม
Total
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ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารสำานักงานเขต
General Expenses and Administration of Zone Offices
หน่วย : บาท
Unit : Baht

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
Salary and remunerations
สวัสดิการพนักงาน
Staff’s benefits
เงินบำาเหน็จพนักงาน
Staff’s pension
เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
Provident fund
เงินชดเชยเกษียณก่อนกำาหนด
Early retirement compensation
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
Asset repair
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
General expenses and administration
ค่าเช่าสถานที่
Space rental
ค่าเช่าและใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
Computer rental and usage
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Fuel and lubricant
ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ
Bus registration renewal
ค่ารักษาความปลอดภัย
Security
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ
Stationery, forms, and supplies
ค่าประกันภัย
Insurance premium
ค่าไฟฟ้า ประปา และค่าโทรศัพท์
Electricity, water, and telephone
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี
Lawsuits
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน
Training and trips
หนี้สงสัยจะสูญ
Doubtful debts
หนี้สูญ
Bad debts
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other expenses
รวม
Total
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2554
2011

2553
2010

356,019,964.15

349,124,052.20

54,707,146.58

46,515,864.12

44,493,352.44

28,098,523.15

19,238,074.90

19,964,716.70

6,417,900.00

6,531,740.00

3,945,209.42

4,111,751.17

10,533,564.00

10,430,217.00

1,568,520.26

3,196,073.80

2,424,428.80

2,360,689.00

34,192.38

41,367.44

1,220.00

165,000.00

2,857,674.61

2,377,165.54

332,079.55

338,160.52

3,543,724.68

3,216,252.83

316,398.74

141,624.00

1,535,528.71

868,344.17

747,336.53

(4,943,162.60)

553,950.57

7,841,017.74

4,472,580.92

4,032,927.87

10,589,619.49

8,799,524.43

524,332,466.73

493,211,849.08
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ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารสำานักงานใหญ่
General Expenses and Head Office’s Administration
หน่วย : บาท
Unit : Baht

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
Salary and remunerations
สวัสดิการพนักงาน
Staff’s benefits
เงินบำาเหน็จพนักงาน
Staff’s pension
เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
Provident Fund
เงินชดเชยเกษียณก่อนกำาหนด
Early retirement compensation
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
Board of Directors’ meeting allowances
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
Asset repair
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
General expenses and administration
ค่าเช่าสถานที่
Space rental
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Fuel and lubricant
ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ
Bus registration renewal
ค่ารักษาความปลอดภัย
Security
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ
Stationery, forms, and supplies
ค่าประกันภัย
Insurance premium
ค่าพิมพ์ตั๋วโดยสารรถร่วมและรถเมล์เล็ก
Printing costs of tickets of joint bus operators and mini-buses
ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
Electricity, water and telephone
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน
Training and trips
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี
Lawsuits
หนี้สงสัยจะสูญ
Doutful debts
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
Bad debts
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other expenses
รวม
Total

2554
2011

2553
2010

254,065,283.38

218,198,527.00

36,942,981.83

30,200,311.00

46,225,296.18

35,338,392.06

15,451,540.50

13,461,474.20

3,166,720.00

3,003,160.00

1,846,000.00

1,696,027.00

8,426,566.30

5,812,350.24

10,922,806.44

10,673,775.97

2,425,067.58

2,165,522.47

42,597.50

113,047.50

1,177,072.17

1,195,034.16

6,122,001.95

4,491,735.06

415,294.50

455,522.78

501,708.00

797,014.00

6,115,010.03

4,658,830.36

11,241,568.92

18,992,966.15

3,173,024.63

1,876,497.50

(45,653,327.47)

268,277,357.67

15,000.00
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8,993,266.01

7,881,867.46

34,370,274.00

31,189,041.68

405,985,752.45

660,478,454.26
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. การจัดตั้ง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ จัดระบบการขนส่งโดยสารรถประจำาทางในกรุงเทพมหานครให้ดำาเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบ โดยประกอบการขนส่ง
บุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และ
ประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกันหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล ทั้งนี้ได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินตลอดจนพนักงานจาก
บริษัท มหานครขนส่ง จำากัด (บมส.) มาดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จดั ทำาขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัตกิ าร
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับอนุมัติเพิ่มเติม
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีทปี่ รับปรุงใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่ 1 มกราคม 2556 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยังไม่ได้นำามาถือปฏิบัติก่อนวันถึงกำาหนด มีดังนี้
• มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
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Notes to Financial Statements
1. Establishment

Bangkok Mass Transit Authority was established under the jurisdiction of the Decree to Establish Bangkok
Mass Transit Authority B.E. 2519 to manage efficient and systematic buses in Bangkok and between Bangkok and
Nakornpathom, Nontaburi, Patumtani, Samutprakarn, and Samutsakorn. In addition, BMTA has been authorized to conduct other
activities related to or connected to public transportation. In this respect, the assets and liabilities of Mahanakorn Mass Transit
Co., Ltd. was, therefore, transferred to BMTA on 1 October 1976.

2. Preparation Procedure of Financial Statements

2.1 BMTA’s financial statements were prepared in accordance with generally accepted accounting standards as
per the Accounting Act B.E. 2543. This included the accounting standards under the Accounting Profession Act B.E. 2547
and the additional approved accounting standards granted to the Federation of Accounting Professions.
2.2 Accounting Standards, New Financial Report Standards and Accounting Standards Improvement
In 2010, the Federation of Accounting Professions applied both the revised accounting standards and
financial report standards by changing the accounting standard nos. applied to those financial statements with accounting
period beginning on or after 1 January 2011 and 1 January 2013 (with the exception of the master of accounting, which had
immediate effect).
Those transactions that were not applied by BMTA before the due date are as follows :
• To be effective for the financial statements with accounting period beginning on or after 1st January 2011
Accounting Standard No. 1 (revised 2009) Presentation of financial statements
Accounting Standard No. 2 (revised 2009) Inventories
Accounting Standard No. 7 (revised 2009) Cash flow statements
Accounting Standard No. 8 (revised 2009) Accounting policies, changes in accounting estimates and
errors
Accounting Standard No. 10 (revised 2009) Events after the reporting period
Accounting Standard No. 11 (revised 2009) Construction contracts
Accounting Standard No. 16 (revised 2009) Land, buildings, and equipment
Accounting Standard No. 17 (revised 2009) Lease agreements
Accounting Standard No. 18 (revised 2009) Revenues
Accounting Standard No. 19
Staff’s benefits
Accounting Standard No. 23 (revised 2009) Loan costs
Accounting Standard No. 24 (revised 2009) Information disclosure of individuals or related businesses
Accounting Standard No. 26
Accounting and reporting on retirement benefits
Accounting Standard No. 27 (revised 2009) Consolidated and separate financial statements
Accounting Standard No. 28 (revised 2009) Joint ventures’ investments
Accounting Standard No. 29
Financial reporting during severe inflation
Accounting Standard No. 31 (revised 2009) Vested interest in joint ventures
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง กำาไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงาน
(ปรับปรุง 2552)
ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
เรื่อง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 15
• มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ประเมินและคาดว่ามาตรฐานการบัญชีที่มีการยกเลิก ปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) และ
ฉบับที่ 19 อยู่ระหว่างการประเมินผลผลกระทบที่มีต่องบการเงินขององค์การฯ ในปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

3.1 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยกำาหนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจำานวนลูกหนี้ สำาหรับหนี้ที่ไม่เป็น
ที่แน่นอนว่าจะเรียกชำาระได้หรือค้างชำาระเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอำานาจในการกำาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 13/2549 ลงวันที่
11 ตุลาคม 2549 อนุมัติหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
ระยะเวลาหนี้ที่ค้างชำาระ
เกินกว่า 6 เดือน - 9 เดือน
เกินกว่า 9 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
50
75
100

และให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นต้นไป
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Accounting Standard No. 33 (revised 2009)
Profit per share
Accounting Standard No. 34 (revised 2009)
Interim financial statements
Accounting Standard No. 36 (revised 2009)
Assets’ depreciation
Accounting Standard No. 37 (revised 2009)
Estimates of liabilities, contingent liabilities and assets
Accounting Standard No. 38 (revised 2009)
Intangible assets
Accounting Standard No. 40 (revised 2009)
Estates for investments
Financial Reporting Standard No. 2
Share-based payment
Financial Reporting Standard No. 3 (revised 2009) Mergers
Financial Reporting Standard No. 5 (revised 2009) Non-current assets for sale and discontinued operations
Financial Reporting Standard No. 6
Exploration and evaluation of mineral resources
Interpretation of Financial Reporting Standard
Real estate construction contracts
No.15
• To be in effect for the financial statements commencing on or after 1 January 2013
Accounting Standard No. 12
Income tax
Accounting Standard No. 20 (revised 2009)
Accounting for subsidies from government
and information disclosure on government’s
assistance
Accounting Standard No. 21 (revised 2009)
Impacts from foreign exchange rate variations
BMTA’s management evaluated and expected that the above-mentioned cancellations and revises of the accounting
standards, financial reporting standards, and the interpretation of financial reporting standards would not have crucial effects
on the financial statements for the year the changes were in effect except for Accounting Standard Nos. 16 (revised 2009)
and 19, which were in the process of assessment of impact on the organization’s financial statements for the effective year.

3.

Summary of Significant Accounting Policies

3.1 The allowances for doubtful accounts were practiced as per the Ministry of Finance’s Regulation on State
Enterprises’ Accounting and Finance B.E. 2548 on 27 October 2005. State enterprises are required to set allowances for
doubtful accounts equivalent to the number of debtors for uncertain debts or debts with more than 1 year overdue. The State
Enterprise Committee has the authority to regulate principles and procedure of setting the allowances, which were approved
by the resolution of BMTA’s Board of Directors of 13/2549 dated 11 October 2006 as follows :
Overdue Period
More than 6 - 9 months
More than 9 months - 1 year
More than 1 year

% of Allowance for Doubtful Accounts
50
75
100

The implementation was to be carried out as per the regulated principles from 30 September 2006 onwards.
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3.2 ลูกหนี้อุบัติเหตุ - ระหว่างดำาเนินการ และเจ้าหนี้อุบัติเหตุ - ระหว่างดำาเนินการ บันทึกบัญชีโดยใช้ราคาประเมินตาม
ที่ส่วนงานอุบัติเหตุขององค์การฯ กำาหนด
3.3 พัสดุคงเหลือ รับรู้ในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน (FIFO)
3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ในราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ใช้งาน
เครื่องมือและเครื่องใช้สำานักงาน
เครื่องมือช่าง

อายุการใช้งาน
10 - 30 ปี
10 ปี
4 - 8 ปี
10 ปี
8 ปี

มูลค่าซาก
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
-

สินทรัพย์จากการรับบริจาค บันทึกบัญชีคู่กับรายได้รอการรับรู้ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จากการรับบริจาคที่ก่อให้เกิด
รายได้โดยตรงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน ส่วนสินทรัพย์จากการรับบริจาคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงจะนำาไปหักจากราย
ได้รอการรับรู้
3.5 การรับรู้รายได้
3.5.1 รายได้จากการเดินรถ รับรู้เมื่อจำาหน่ายตั๋วโดยสาร บัตรเดือน และตั๋วคูปอง
3.5.2 รายได้สว่ นแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ รับรูต้ ามอัตราส่วนแบ่งค่าโดยสารและ/หรือค่าตอบแทนตามสัญญา
ร่วมประกอบการเดินรถ
3.5.3 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
3.5.4 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา รับรู้เมื่อคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา
3.5.5 รายได้จากการให้เช่าสิทธิโฆษณา รับรู้ตามอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าเนื้อที่โฆษณา
3.5.6 รายได้จากการให้บริการข่าวสารทางวิทยุบนรถเมล์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.6 กองทุนสำารองเลีย้ งชีพ องค์การฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึง่ จดทะเบียน
แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 โดยองค์การฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 และ 10 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก
กองทุนฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2554
21.31

เงินสด
รายการเทียบเท่าเงินสด
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย์
ประเภทประจำา 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.29
237.73
0.11
259.44
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หน่วย : ล้านบาท

2553
19.85

(53.07)
1,070.12
0.11
1,037.01

3.2 The “Debtors - Accident” and “Creditors - Accident” were in process and recorded with the evaluation
specified by the Accident Division.
3.3 Inventories were recognized on the first in - first out (FIFO) costs basis.
3.4 Land, buildings, and equipment costs on the acquisition date or completion date were recognized. The direct
depreciation method was employed on the basis of each asset’ approximate useful life as follows :
Category
Buildings
Buses
Cars
Tools and Office Equipment
Technicians’ tools

Useful Life
10 - 30 years
10 years
4 - 8 years
10 years
8 years

Scrap Value
10%
10%
-

Donated assets were recorded together with deferred income and the depreciation of donated assets which created
direct income was recorded as expenditure in profit and loss statement. Donated assets that did not create direct income
were deducted from deferred income.
3.5 Revenue Recognition
3.5.1 Bus operation income was recognized at the time of the sales of tickets, monthly coupons, and
coupons.
3.5.2 Revenue allocation from joint bus operation fares were recognized according to fare revenue
allocation ratio and/or remuneration as per joint bus operation agreements.
3.5.3 Income from interest was recognized as per time ratio by taking into consideration the assets’ actual
remunerations.
3.5.4 Fees incurred from breach of agreements were recognized when contract parties were in breach of
agreements.
3.5.5 Revenues from rental of advertisement rights were recognized according to rental rate of the contracts.
3.5.6 Revenues from on board news services were recognized on accrual basis.
3.6 Provident Fund. BMTA has initiated staff provident fund, which was registered on 19 May 1997. BMTA
contributed 9 and 10% of salary and staff contributed 3 -10%of salary.

4. Additional Information

4.1 Cash and cash equivalent comprised :
2011
21.31

Cash
Cash Equivalent
Current accounts
Savings accounts
3 month fixed deposits
Total cash and cash equivalent

0.29
237.73
0.11
259.44
105

Annual Report 2011
Bangkok Mass Transit Authority

Unit : Million Baht

2010
19.85

(53.07)
1,070.12
0.11
1,037.01

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เงินสดจำานวน 21.31 ล้านบาท เป็นเงินรายได้ค่าโดยสารของเขตการเดินรถต่าง ๆ ที่นำาฝาก
ธนาคารไม่ทันในวันที่รับเงินจำานวน 16.76 ล้านบาท และเงินคงเหลือของสำานักงานใหญ่อีกจำานวน 4.55 ล้านบาท ซึ่งองค์การฯ
ได้นำาฝากธนาคารในวันทำาการถัดมา สำาหรับเงินฝากออมทรัพย์จำานวน 237.73 ล้านบาท ส่วนใหญ่ฝากไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงาน
ของสำานักงานใหญ่ และสำานักงานเขต
4.2 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย
2554
27.41
27.41

เงินฝากประจำาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนญ.
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

หน่วย : ล้านบาท

2553
27.00
27.00

4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
2554
1.17
51.26
62.02
1.03
0.35
398.56
514.39
(477.00)
37.39

ลูกหนี้รถเมล์เล็ก
ลูกหนี้รถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ
ลูกหนี้รถตู้ปรับอากาศ
ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย)
ลูกหนี้รถตู้ NGV
ลูกหนี้ผ่อนชำาระ
รวมลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2553
5.39
49.00
60.01
0.86
0.21
467.41
582.88
(543.49)
39.39

ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ จำานวน 477.00 ล้านบาท เป็นของลูกหนีร้ ถเมล์เล็ก จำานวน 0.89 ล้านบาท ลูกหนีร้ ถโดยสารธรรมดา
และปรับอากาศ จำานวน 42.73 ล้านบาท ลูกหนี้รถตู้ปรับอากาศ จำานวน 34.35 ล้านบาท ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย) จำานวน 0.47
ล้านบาท และลูกหนี้ผ่อนชำาระ จำานวน 398.56 ล้านบาท
ลูกหนี้ผ่อนชำาระเป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วม ดังนี้
- รถโดยสารประจำาทางธรรมดาและปรับอากาศ หนี้ค้างชำาระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ (ดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ นับจากวันผิดนัดชำาระ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำาระ
หนีใ้ ห้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากวันลงนามรับสภาพหนี้ ซึง่ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครั้งที่ 13/2550 วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ครั้งที่ 14/2550 วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 และครั้งที่ 15/2550 วันที่ 23 กรกฎาคม 2550
โดยในงวดปีบัญชี 2554 องค์การฯ มีลูกหนี้ผ่อนชำาระของรถโดยสารประจำาทางธรรมดาและปรับอากาศยกมา 415.37 ล้านบาท
เพิ่มระหว่างงวด 0.05 ล้านบาท รับชำาระระหว่างงวด 40.19 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 375.23 ล้านบาท ไม่มียอดคงเหลือ
ลูกหนี้ผ่อนชำาระของรถโดยสารประจำาทางธรรมดาและปรับอากาศ สุทธิ
- รถตู้ปรับอากาศ หนี้ค้างชำาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ
(ดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ นับจากวันผิดนัดชำาระ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551) โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำาระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี
นั บ จากวั น ลงนามรั บ สภาพหนี้ ซึ่ ง เป็ น ไปตามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การองค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ ครั้ ง ที่ 6/2551
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 โดยในงวดปีบัญชี 2554 องค์การฯ มีลูกหนี้ผ่อนชำาระของรถตู้ปรับอากาศยกมา 20.31 ล้านบาท
เพิ่มระหว่างงวด 0.02 ล้านบาท รับชำาระระหว่างงวด 3.06 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 17.27 ล้านบาท ไม่มียอดคงเหลือ
ลูกหนี้ผ่อนชำาระของรถตู้ปรับอากาศ สุทธิ
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As of 30 September 2011, the income of various bus operation zones amounted to 21.31 million baht, 16.76 million
baht of which was not deposited on the receipt date together with the head office’s balance of 4.55 million baht. These two
amounts were deposited on the following working day. As regards the savings of 237.73 million baht, most of the amount
was put in the bank for head office’s and operation zones’ operations.
4.2 Short-term investments consisted of :
Head Office’s fixed deposit at Government Housing Bank
Total short-term investments

2011
27.41
27.41

4.3 Account receivables consisted of :
Mini-bus debtors
Regular and air-conditioned bus debtors
Air-conditioned van debtors
Bus category 4 (buses operating in lanes) debtors
NGV van debtors
Installment debtors
Total account receivables
Allowance for doubtful accounts
Total account receivables - net

2011
1.17
51.26
62.02
1.03
0.35
398.56
514.39
(477.00)
37.39

Unit : Million Baht

2010
27.00
27.00

Unit : Million Baht

2010
5.39
49.00
60.01
0.86
0.21
467.41
582.88
(543.49)
39.39

The allowance for doubtful accounts totaled 477.00 million baht, 0.89 million baht of which belonged to mini-bus
debtors, 42.73 million baht of which represented regular and air-conditioned bus debtors, 34.35 million baht of which - airconditioned vans, 0.47 million baht - bus category 4 (buses operating in lanes) debtors, and installment debtors of 398.56
million baht.
As for accrued liabilities of regular and air-conditioned buses form 1 March 2005 - 30 June 2007 together with
interest defaults (calculating from the default date to 30 June 2007), installment of debt repayment must be completed within
5 years commencing from the signing date of debt acceptance. This was in line with the resolutions of BMTA’s Board of
Director of 13/2550 dated 26 June 2007, 14/2550 dated 5 July 2007, and 15/2550 dated 23 July 2007. In 2011 fiscal year,
BMTA’s regular and air-conditioned bus debtors who repaid in installment and the brought forward amount was 415.37
million baht. The total of 0.05 million baht was the increased amount during the fiscal year and 40.19 million baht was received
during the fiscal year. After the deduction of the allowance for doubtful accounts of 375.23 million baht, there was no net
outstanding balance of regular and air-conditioned bus installment debtors.
- Air-conditioned vans’ accrued liabilities from 1 October 2004 - 31 May 2008 together with interest defaults
(the calculation of interest defaults started from the date of default to 31 May 2008). The installment of debt repayment must
be completed within 5 years starting from the signing date of debt acceptance. This was in accordance with the resolution
of BMTA’s Board of Directors of 6/2551 dated 29 May 2008. In fiscal year 2011, air-conditioned van installment debtors’
brought forward amount totaled 20.31 million baht. The total of 0.02 was the increased amount during the fiscal year and
3.06 million baht was received during the fiscal year. After the deduction of 17.27 million baht of allowance for doubtful
accounts, there was no net outstanding balance of air-conditioned van installment debtors.
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- รถเมล์เล็ก หนี้ค้างชำาระตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำาระ (ดอกเบี้ย
ผิดนัดชำาระ นับจากวันผิดนัดชำาระ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำาระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจาก
วันลงนามรับสภาพหนี้ ซึง่ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครัง้ ที่ 4/2551 วันที่ 16 พฤษภาคม
2551 โดยในงวดปีบัญชี 2554 องค์การฯ มีลูกหนี้ผ่อนชำาระของรถเมล์เล็กยกมา 31.73 ล้านบาท เพิ่มระหว่างงวด 0.35 ล้านบาท
รับชำาระระหว่างงวด 26.02 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.06 ล้านบาท ไม่มียอดคงเหลือลูกหนี้ผ่อนชำาระของรถเมล์เล็ก สุทธิ
4.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้พนักงานปัจจุบัน
ลูกหนี้ผู้ค้ำาประกันพนักงาน
ลูกหนี้บุคคลภายนอก
ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก
ลูกหนี้ประกันภัย
ลูกหนี้ระหว่างดำาเนินการ
เงินทดรองจ่ายกรณีอุบัติเหตุ
ลูกหนี้อื่น
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ

2554
18.71
2.47
11.10
51.21
35.52
88.22
20.51
204.22
431.96
(262.44)
169.52

หน่วย : ล้านบาท

2553
20.21
2.70
10.27
51.04
35.33
84.89
20.70
187.65
412.79
(240.92)
171.87

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำานวน 262.44 ล้านบาท เป็นของลูกหนี้ผู้ค้ำาประกันพนักงาน จำานวน 1.96 ล้านบาท ลูกหนี้บุคคล
ภายนอก จำานวน 7.92 ล้านบาท ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก จำานวน 50.68 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น จำานวน
201.88 ล้านบาท
- ลูกหนีอ้ บุ ตั เิ หตุพนักงานปัจจุบนั เป็นหนีท้ เี่ กิดจากพนักงานขับรถโดยสารองค์การฯ ประสบอุบตั เิ หตุ ต้องชดใช้คา่ เสียหาย
ให้คกู่ รณี โดยองค์การฯ ได้ชาำ ระหนีแ้ ทนไปก่อน ในงวดปีบญ
ั ชี 2554 องค์การฯ มีลกู หนีอ้ บุ ตั เิ หตุพนักงานปัจจุบนั ยกมา 20.21 ล้านบาท
เพิ่มระหว่างงวด 13.91 ล้านบาท รับชำาระระหว่างงวด 15.41 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้อุบัติเหตุพนักงานปัจจุบัน สุทธิ 18.71ล้านบาท
- ลูกหนี้ผู้ค้ำาประกันพนักงาน เป็นลูกหนี้ที่ผู้ค้ำาประกันรับสภาพหนี้แทนลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพและ/หรือไม่สามารถ
ผ่อนชำาระหนี้ได้ผู้ค้ำาประกันดังกล่าวมีทั้งที่เป็นพนักงานปัจจุบันและบุคคลภายนอก โดยในงวดปีบัญชี 2554 องค์การฯ มีลูกหนี้
ผูค้ า้ำ ประกันยกมา 2.72 ล้านบาท เพิม่ ระหว่างงวด 0.35 ล้านบาท รับชำาระระหว่างงวด 0.60 ล้านบาท ล้านบาท หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
1.96 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้ผู้ค้ำาประกันพนักงาน สุทธิ 0.51 ล้านบาท
- ลูกหนี้อุบัติเหตุ - บุคคลภายนอก เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์โดยสาร ซึ่งองค์การฯ มีสิทธิได้รับชดใช้จากคู่กรณี
ซึ่งมีทั้งลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทประกันภัย โดยในงวดปีบัญชี 2554 องค์การฯ มีลูกหนี้อุบัติเหตุบุคคลภายนอกยกมา
10.27 ล้านบาท เพิ่มระหว่างงวด 8.69 ล้านบาท รับชำาระระหว่างงวด 7.85 ล้านบาท จำาหน่ายหนี้สูญ 0.01 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 7.92 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้อุบัติเหตุ - บุคคลภายนอก สุทธิ 3.18 ล้านบาท
- ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก เป็นลูกหนี้ที่องค์การฯ ได้จ่ายเงินค่าอุบัติเหตุแทนรถร่วมบริการและ
รถเมล์เล็กไปก่อน โดยในงวดปีบญ
ั ชี 2554 องค์การฯ มีลกู หนีก้ องทุนอุบตั เิ หตุรถร่วมและรถเมล์เล็กยกมา 51.04 ล้านบาท เพิม่ ระหว่าง
งวด 1.47 ล้านบาท รับชำาระระหว่างงวด 1.30 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50.68 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถ
ร่วมบริการและรถเมล์เล็ก สุทธิ 0.53 ล้านบาท
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- Mini-buses’ accrued liabilities from 1 March 2005 - 30 June 2007 together with interest defaults (starting from
the default date - 30 June 2007). The installment of debt repayment must be done within 5 years commencing from the
signing date of debt acceptance. This was in conformity with the resolution of BMTA’s Board of Directors of 4/2551 dated
16 May 2008. In fiscal year 2011, BMTA’s mini-bus installment debtors of 31.73 million baht was brought forward. The total of
0.35 million baht was the increase during the fiscal year and 26.02 million baht was received during the fiscal year. After
the deduction of 6.06 million baht of allowance for doubtful accounts, there was no net outstanding balance of mini-bus
installment debtors.
4.4 Short-term loans to individuals or related enterprises
Current employee debtors
Employee’s guarantor debtors
Outsider debtors
Debtor - Joint bus operators and mini-buses’ accident funds
Insurance debtors
Debtors - during operation
Advance in case of accidents
Other debtors
Total short-term loans to individuals or related enterprises
Allowance for doubtful accounts
Total short-term loans to individual or related enterprises

2011
18.71
2.47
11.10
51.21
35.52
88.22
20.51
204.22
431.96
(262.44)
169.52

Unit : Million Baht

2010
20.21
2.70
10.27
51.04
35.33
84.89
20.70
187.65
412.79
(240.92)
171.87

Out of the allowance for doubtful accounts of 262.44 million baht, 1.96 million baht was employees’ guarantor
debtors, 7.92 million baht - outsider debtors, 50.68 million baht - joint bus operation and mini-bus accident fund debtors,
and 201.88 million baht - other debtors.
- Current employees’ accident debtors were debts incurred from advanced compensation paid to concerned
parties in the event of accidents of BMTA’s bus drivers. In fiscal year 2011, the brought forward amount of employees’
accident debtors was 20.21 million baht. The total of 13.91 million baht was the increased amount during the fiscal year and
the amount of 13.91 million baht was received during the fiscal year. The net balance of current employees’ accident debtors
was 18.71 million baht.
- Employees’ guarantor debtors were debts that the guarantors accepted on behalf of the retired staff or those
who could not repay their debts. The guarantors were either current employees or outsiders. In fiscal year 2011, the brought
forward amount of such debtors was 2.72 million baht. The increased amount during the fiscal year was 0.35 million baht
and 0.60 million was received during the fiscal year. After the deduction of the allowance for doubtful accounts of 1.96 million
baht, the net balance of such debtors was 0.51 million baht.
- Accident debtors - outsiders were debts occurred from accidents which BMTA had the right to receive
compensation from concerned parties. Such debtors were either individuals or insurance companies. In fiscal year 2011, the
brought forward amount of accident debtors- outsiders was 10.27 million baht. The increased amount during the fiscal year
was 8.69 million baht and the total of 7.85 million baht was received during the fiscal year. The amount of bad debts was
0.01 million baht. After the deduction of the allowance for doubtful accounts of 7.92 million baht, the net balance of such
debtors was 3.18 million baht.
- Joint bus operation and mini-bus accident fund debtors were debts that BMTA had paid in advance in the event
of accidents for joint bus operators and mini-buses. In fiscal year 2011, the brought forward of such debtors was 51.04 million
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- ลูกหนีป้ ระกันภัย เป็นลูกหนีท้ เี่ กิดจากบริษทั สัมพันธ์ประกันภัย ทำาสัญญากับองค์การฯ แต่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน กรมการประกันภัยให้องค์การฯ ดำาเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อน และตั้งบริษัท
สัมพันธ์ประกันภัย เป็นลูกหนี้เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของกรมการประกันภัย ในงวดปีบัญชี 2554องค์การฯ มีลูกหนี้ประกันภัย
ยกมา 35.32 ล้านบาท เพิ่มระหว่างงวด 0.20 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้ประกันภัย สุทธิ 35.52 ล้านบาท
- ลูกหนีอ้ บุ ตั เิ หตุ - ระหว่างดำาเนินการ และเจ้าหนีอ้ บุ ตั เิ หตุระหว่างดำาเนินการ จำานวน 88.22 ล้านบาท เป็นการบันทึกบัญชี
คูก่ นั โดยใช้ราคาประเมินความเสียหายในเบือ้ งต้น เมือ่ รถโดยสารขององค์การฯ ประสบอุบตั เิ หตุตามทีส่ ว่ นงานอุบตั เิ หตุขององค์การฯ
กำาหนด
- เงินทดรองจ่าย - กรณีอุบัติเหตุ จำานวน 20.51 ล้านบาท เป็นเงินหรือพัสดุที่องค์การฯ ได้ทดรองจ่ายเพื่อซ่อมแซม
รถองค์การฯ และ/หรือ จ่ายค่าเสียหายสำาหรับคู่กรณีแล้ว แต่พนักงานผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมรับสภาพหนี้
- ลูกหนี้อื่น ๆ จำานวน 204.22 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ผิดสัญญาเช่าพื้นที่โฆษณารถโดยสาร ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค้างชำาระ
นาน และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวนของลูกหนี้อื่น ๆ
4.5 ลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่ - สุทธิ
ลูกหนีพ้ นักงานพ้นหน้าที่ เป็นลูกหนีท้ เี่ กิดจากพนักงานขับรถโดยสารองค์การฯ ประสบอุบตั เิ หตุ ต้องชดใช้คา่ เสียหาย
ให้คู่กรณี โดยองค์การฯ ได้ชำาระหนี้แทนไปก่อน ประกอบด้วย
2554
324.33
(308.35)
15.98

ลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จำาหน่ายหนี้สูญ
รวมลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่ - สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

2553
327.01
(308.35)
(9.65)
9.01

4.6 พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
2554
2.81
20.27
8.46
31.54

อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
น้ำามันเชื้อเพลิงและน้ำามันหล่อลื่น
ตั๋วและวัสดุสำานักงาน
รวมพัสดุคงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

2553
3.49
19.00
7.01
29.50

4.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2554
138.76
86.65
1.96
2,874.73
18.40
21.18
3,141.68

เงินประกันตัวพนักงาน
เงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับอื่น ๆ
ค่าเช่าสถานที่จ่ายล่วงหน้า
จ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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หน่วย : ล้านบาท

2553
136.76
80.44
1.36
1,666.12
18.42
21.68
1,924.78

baht. The increased amount during the fiscal year was 1.47 million baht and the amount of 1.30 million baht was received
during the fiscal year. After the deduction of the allowance for doubtful accounts of 50.68 million baht, the net balance of the
debtors was 0.53 million baht.
- Insurance debtors were debts incurred from the lack of liquidity of Sampan Insurance Company, which BMTA
had entered into agreement with. The Department of Insurance requested BMTA to advance the compensation to victims
and have Sampan Insurance Company as debtors pending the Department of Insurance’s consideration. In fiscal year 2011,
the brought forward amount of such debtors was 35.32 million baht. The increased amount during the fiscal year was 0.20
million baht and the net balance was 35.52 million baht.
- Accident debtors - during the process and accident creditors - during the process of 88.22 million baht were
recorded together by using the initial damage appraisal in case of accidents of BMTA’s buses, as specified by BMTA’s
Accident Division.
- Accident advances of 20.51 million baht were the advances made for the purposes of fixing BMTA’s buses and/
or paying compensation to concerned parties and the employees who caused the accidents refused to accept the debts.
- Other debtors of 204.22 million baht were debtors who breached the lease agreements of rental of advertisement
space. Most of them were long time overdue and the full amount of allowance for doubtful accounts was established.
4.5 Resigned employee debtors - net
The resigned employee debtors were BMTA’s drivers who were supposed to pay compensation to concerned parties and
BMTA advanced the debts. These comprised :
2011
324.33
(308.35)
15.98

Resigned employee debtors
Allowance for doubtful accounts
Written-off accounts
Total resigned employee debtors - net
4.6 Inventory consisted of :

2011
2.81
20.27
8.46
31.54

Spare parts and equipment
Fuel and lubricant
Tickets and office equipment
Total inventory
4.7 Other current assets consisted of :

2011
138.76
86.65
1.96
2,874.73
18.40
21.18
3,141.68

Staff bail
Staff pension fund
Accrued interest receivables
Other accrued income receivables
Prepaid rental
Other prepaid expenses
Total other current assets
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Unit : Million Baht

2010
327.01
(308.35)
(9.65)
9.01

Unit : Million Baht

2010
3.49
19.00
7.01
29.50

Unit : Million Baht

2010
136.76
80.44
1.36
1,666.12
18.42
21.68
1,924.78

4.7.1 เงินประกันตัวพนักงาน จำานวน 138.76 ล้านบาท ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท
เงินฝากประจำา 12 เดือน สาขาห้วยขวาง เลขที่บัญชี 033-2-03448-8 จำ านวน 10.57 ล้านบาท และบัญชีเงินฝากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ประเภทเงินฝากประจำา 12 เดือน สำานักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 001-21-041046-3 จำานวน 128.19 ล้านบาท โดยเงิน
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยมีภาระผูกพันในการค้าำ ประกันต่อศาล เพือ่ ขอทุเลาการบังคับคดี ระหว่างอุทธรณ์ จำานวน 7.16 ล้านบาท
คดีดำา 4766/47 คดีแดง 1592/49 จำานวน 1.32 ล้านบาท คดีดำา 2428/48 คดีแดง 1198/2549 หมดอายุวันที่ 15 สิงหาคม 2553
และวันที่ 20 กันยายน 2553 ตามลำาดับ เนื่องจากทั้งสองคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ องค์การฯ จึงต่ออายุ
หนังสือสัญญาค้ำาประกันทั้ง 2 ฉบับออกไปอีก 1 ปีสำาหรับภาระผูกพันจำานวน 0.39 ล้านบาท คดีดำา 2048/2546 คดีแดง 4980/2549
และจำานวน 1.24 ล้านบาท คดีดำา 3967/2548 คดีแดง 4244/2549 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 และวันที่
27 พฤศจิกายน 2552 ตามลำาดับ องค์การฯ ได้แจ้งยุติการต่ออายุหนังสือค้าำ ประกัน ตามหนังสือที่ ขสมก. 2609/2552 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2552 เนื่องจากได้มีการนำาโฉนดที่ดินเลขที่ 10706 - 10711 เนื้อที่รวม 60 ตารางวา ไปวางเพื่อเป็นหลักประกันแทน
4.7.2 เงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน จำานวน 86.65 ล้านบาท นำาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประเภทเงินฝากประจำา 12 เดือน สำานักงานใหญ่
4.7.3 รายได้ค้างรับอื่น ๆ ในงวดปีบัญชี 2554 จำานวน 2,874.73 ล้านบาท ประกอบด้วย
4.7.3.1 รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) จำานวน 644.81 ล้านบาท
4.7.3.2 รายได้รถเมล์ฟรีค้างรับ จำานวน 2,218.63 ล้านบาท องค์การฯ บันทึกบัญชีรายได้ค่าโดยสารที่
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้องค์การฯ ดำาเนินการตาม 5 มาตรการ 5 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน กรณีการจัดรถโดยสาร
ประจำาทางให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำานวน 800 คัน วิ่งบริการประชาชนฟรี
4.7.3.3 ค้างรับอื่น ๆ จำานวน 11.29 ล้านบาท แบ่งเป็น สำานักงานใหญ่ จำานวน 7.49 ล้านบาท ราย
ได้จากการให้เช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถยนต์โดยสาร จำานวน 7.17 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ จำานวน 0.32
ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นของเขตการเดินรถ จำานวน 3.80 ล้านบาท จากสัญญาเช่าพื้นที่ใช้สอย
รายได้จากการให้เช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถยนต์โดยสาร จำานวน 7.17 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
- รายได้จากสัญญาเช่าเนื้อที่ภายในและภายนอกรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ตามสัญญาเลขที่
ช.1/53 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 มียอดคงเหลือจำานวน 4.24 ล้านบาท
- รายได้จากสัญญาเช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ตามสัญญาเลขที่ ช.17/54
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 มียอดคงเหลือจำานวน 1.37 ล้านบาท
- รายได้จากสัญญาเช่าโฆษณากับบริษัทเอกชนอื่น มียอดคงเหลือจำานวน 1.56 ล้านบาท
4.8 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้บริษัทมหานครขนส่ง
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2554
3.33
3.33

หน่วย : ล้านบาท

2553
3.33
3.33

ลูกหนี้บริษัทมหานครขนส่ง จำากัด (บมส.) จำานวน 3.33 ล้านบาท เป็นเงินที่องค์การฯ จ่ายแทน บมส. ระหว่างที่ชำาระ
บัญชีไม่เสร็จสิ้น ในจำานวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการชำาระบัญชีของ บมส. เป็นจำานวน 1.26 ล้านบาท
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4.7.1 The total amount of staff’s bail of 138.76 million baht comprised the 12 month fixed deposit account
at Krung Thai Bank, Hua Kwang Branch, A/C No. 033-2-03448-8 for the amount of 10.57 million baht and the 12 month
fixed deposit account at Government Housing Bank’s head office, A/C No. 001-21-041046-3 of 128.19 million baht. The
fixed deposit account at Krung Thai Bank had a court bail obligation for petition for stay of execution during appeal of 7.16
million baht, the 4766/47 black case and the 1592/49 red cases for the amount of 1.32 million baht. The 2428/48 black
case and the 1198/2549 red case expired on 15 August 2010 and 20 September 2010 respectively. Since both cases
were still under the process of the Appeal Court’s consideration, BMTA had renewed both bail agreements for 1 more
year for the obligation amount of 0.39 million baht for the 2048/2546 black case and 1.24 million baht for the 4980/2549
red case. As for the 3967/2548 black case and the 4244/2549 red case which expired on 21 November 2009 and
27 November 2009 respectively, BMTA had cancelled the extension of the bail agreement as per BMTA’s letter of 2609/2552
dated 14 December 2009 as land title deed nos. 10706 - 10711 representing 60 sq. wah of land were placed as collateral.
4.7.2 Staff pension fund of 86.65 million baht was deposited in the 12 month fixed deposit account at
Government Housing Bank’s head office.
4.7.3 Other accrued income receivables for fiscal year 2011 of 2,874.73 million baht consisted of :
4.7.3.1 The funding of public service organization (PSO) of 644.81 million baht.
4.7.3.2 Accrued income receivables of free buses of 2,218.63 million baht. BMTA recorded
revenues from bus fares provided by the government’s budget as per the “5 Measures 5 Months Fighting the Crisis for every
Thai” for 800 free buses.
4.7.3.3 Other receivables of 11.29 million baht were divided into 7.49 million baht for head office,
7.17 million baht for income from on board advertisement space rental, and income from other space rental of 0.32 million
baht. The remaining amount of 3.80 million baht belonged to bus operation zones’ income from lease agreements.
The details of revenues from on board advertisement space rental of 7.17 million baht are
as follows :
- Revenues from the rental of inside and outside space of EURO II air-conditioned buses
as per contract no. chor.1/53 dated 9 February 2010 with balance of 4.24 million baht.
- Income from advertisement space rental on EURO II buses as per contract no. Chor.17/54
dated 25 March 2011 with balance of 1.37 million baht.
- Income from advertisement lease agreement with other private companies with balance
of 1.56 million baht.
4.8 Long-term loans to individuals or related businesses
Debtor - Mahanakorn Transit Co., Ltd.
Long-term loans to individuals or related businesses

2011
3.33
3.33

Unit : Million Baht

2010
3.33
3.33

Debtor - Mahanakorn Transit Co., Ltd. of 3.33 million baht was the sum paid by BMTA on behalf of
Mahanakorn Transit Co., Ltd. during the liquidation process, 1.26 million baht of which was Mahanakorn Transit Co., Ltd.’s
liquidation expenses.
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4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ
อะไหล่
เครื่องใช้สำานักงาน
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ใช้สอย
ทรัพย์สินรอจำาหน่าย
รวม

ยอดยกมา
812.51
328.74
33.46
1.02
155.46
8,498.30
41.89
586.70
10,458.08

เพิ่ม
10.23
1.00
21.15
371.09
20.93
424.40

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ลด
คงเหลือ ยอดยกมา
812.51
12.54
326.43
193.83
2.54
31.92
29.42
1.02
7.26
169.35
112.26
379.51 8,489.88 7,308.10
5.43
36.46
37.63
11.81
595.82
515.65
419.09 10,463.39 8,196.89

เพิ่ม
11.60
0.89
11.61
574.16
0.01
19.44
617.71

ลด
5.24
2.49
6.68
339.95
4.88
10.82
370.06

ราคาสุทธิ
คงเหลือ
200.19
27.82
117.19
7,542.31
32.76
524.27
8,444.54

2554
812.51
126.24
4.10
1.02
52.16
947.57
3.70
71.55
2,018.85

2553
812.51
134.91
4.04
1.02
43.20
1,190.20
4.26
71.05
2,261.19

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ จำานวน 2,261.19 ล้านบาท และ 2,018.85 ล้านบาท มีสินทรัพย์บริจาค - สุทธิ
รวมอยู่ด้วย จำานวน 17.27 ล้านบาท และ 17.39 ล้านบาท ตามลำาดับรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ
อะไหล่
เครื่องใช้สำานักงาน
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ใช้สอย
รวม

ยอดยกมา
6.98
20.38
8.03
1.02
14.73
0.22
0.14
51.50

เพิ่ม
0.02
-.
0.02

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ลด
0.31
0.51
-.
0.82

คงเหลือ ยอดยกมา
6.98
20.38
17.02
7.72
7.94
1.02
14.24
9.14
0.22
0.07
0.14
0.06
50.70
34.23
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ลด
0.31
1.18
-.
1.49

ราคาสุทธิ
คงเหลือ
17.31
7.69
8.15
0.09
0.07
33.31

2554
6.98
3.07
0.03
1.02
6.09
0.13
0.07
17.39

2553
6.98
3.36
0.09
1.02
5.59
0.15
0.08
17.27

4.9 Land, buildings, and equipment - net
Unit : Million Baht

Land
Buildings
Machines/Tools
Parts
Office equipment
Buses
Cars
Assets for sales
Total

Cost

Depreciation

B/F
Increased Decreased Balance
812.51
812.51
328.74
10.23
12.54
326.43
33.46
1.00
2.54
31.92
1.02
1.02
155.46
21.15
7.26
169.35
8,498.30
371.09
379.51 8,489.88
41.89
5.43
36.46
586.70
20.93
11.81
595.82
10,458.08
424.40
419.09 10,463.39

B/F
Increased Decreased Balance
193.83
11.60
5.24
200.19
29.42
0.89
2.49
27.82
112.26
11.61
6.68
117.19
7,308.10
574.16
339.95 7,542.31
37.63
0.01
4.88
32.76
515.65
19.44
10.82
524.27
8,196.89
617.71
370.06 8,444.54

Net Value
2011
812.51
126.24
4.10
1.02
52.16
947.57
3.70
71.55
2,018.85

2010
812.51
134.91
4.04
1.02
43.20
1,190.20
4.26
71.05
2,261.19

Land, building, and equipment costs totaled 2,261.19 million baht and 2,018.85 million baht, 17.27 million
baht and 17.39 million baht of which was donated assets - net, as per the following details :
Unit : Million Baht

Land
Buildings
Machines/Tools
Parts
Office equipment
Buses
Cars
Total

Cost

Depreciation

B/F
Increased Decreased Balance
6.98
6.98
20.38
20.38
8.03
0.31
7.72
1.02
1.02
14.73
0.02
0.51
14.24
0.22
0.22
0.14
-.
-.
0.14
51.50
0.02
0.82
50.70

B/F
Increased Decreased Balance
17.02
0.29
17.31
7.94
0.06
0.31
7.69
9.14
0.19
1.18
8.15
0.07
0.02
0.09
0.06
0.01
-.
0.07
34.23
0.57
1.49
33.31
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Net Value
2011
6.98
3.07
0.03
1.02
6.09
0.13
0.07
17.39

2010
6.98
3.36
0.09
1.02
5.59
0.15
0.08
17.27

4.10 เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย
2554
840.97
278.44
124.54
1,243.95

ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง
ค่าเหมาซ่อม
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า

หน่วย : ล้านบาท

2553
2,115.10
915.28
119.87
3,150.25

4.11 เจ้าหนี้กระทรวงการคลังรับภาระ
4.11.1 เงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระ จำานวน 3,259.28 ล้านบาท ประกอบด้วย
4.11.1.1 เงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระกับ ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 จำานวน
611.43 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ภายใน 1 ปี 2 เดือน ปลอดหนี้เงินต้น 1 ปี ชำาระคืน
เงินต้นในงวดสุดท้ายทัง้ จำานวน อัตราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราเฉลีย่ ของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง บวกร้อยละ 0.84 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
4.11.1.2 เงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระกับ ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 จำ านวน
650.00 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ภายใน 1 ปี โดยชำาระคืนเงินต้นทั้งจำานวน อัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในงวดบัญชีปี 2554 มีการชำาระหนี้เงินต้นก่อนกำาหนด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
จำานวน 337.00 ล้านบาท และคงเหลือหนี้เงินต้น จำานวน 313.00 ล้านบาท
4.11.1.3 เงินกูก้ ระทรวงการคลังรับภาระกับ ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 จำานวน 609.36
ล้านบาท เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ภายใน 10 เดือน โดยชำาระคืนเงินต้นในงวดสุดท้ายทั้งจำานวน
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
4 แห่ง บวกร้อยละ 1.02 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
4.11.1.4 เงินกู้กระทรวงการคลังรับภาระกับ ธนาคารกรุงเทพ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 จำานวน
604.99 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ภายใน 9 เดือน โดยชำาระคืนเงินต้นในงวดสุดท้าย
ทั้งจำานวน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราคงที่ ที่ร้อยละ3.02 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
4.11.1.5 เงินกู้กระทรวงการคลังรับภาระกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2553 จำานวน 1,120.50 ล้านบาทเพื่อชดเชยรายได้ตามมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน ระยะที่ 2 กำาหนดชำาระคืนภายใน 2 ปี
ระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 1 ปี ชำาระคืนเงินต้นทั้งจำานวนในงวดสุดท้าย อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง บวกร้อยละ 0.798 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
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4.10 Trade account payable comprised :
2011
840.97
278.44
124.54
1,243.95

Fuel
Repair contracts
Others
Total trade account payable

Unit : Million Baht

2010
2,115.10
915.28
119.87
3,150.25

4.11 Obligation of the Ministry of Finance creditor
4.11.1 Loans which were the Ministry of Finance’s obligations consisted of :
4.11.1.1 Loan with Krung Thai Bank of 7 September 2010 for the amount of 611.43 million baht to
subsidize revenues for free bus services. The repayment period was 1 year and 2 months with 1 year principal debt free and
principal must be repaid in full at the last installment. The interest rate applied was equivalent to individuals’ average 6-month
fixed deposit interest rate of 4 major commercial banks plus 0.84% per annum, with interest payment every 6 month.
4.11.1.2 Loan with Krung Thai Bank of 26 October 2010 for the amount of 650.00 million baht to
subsidize the income for free bus services. Loan repayment must be completed within 1 year with repayment of principal in
full. The interest rate applied was equivalent to individuals’ average 6-month fixed deposit interest rate of 4 major commercial
banks plus 1.00% per annum, with interest payment every 6 month. In fiscal year 2011, principal repayment of 337.0 million
baht was made before due date on 10 November 2010 leaving the balance of 313.00 million baht.
4.11.1.3 Loan with Krung Thai Bank dated 12 January 2011 for the amount of 609.36 million baht
to subsidize the income for free bus services. Loan repayment must be made within 10 months with full principal repayment.
The interest rate applied was equivalent to individuals’ average 6-month fixed deposit interest rate of 4 major commercial
banks plus 1.02% per annum, with interest payment every 6 month.
4.11.1.4 Loan with Krung Thai Bank of 21 March 2011 for the amount of 604.99 million baht to
subsidize revenues for free bus services. Loan repayment must be completed within 9 months with full principal repayment.
The fixed interest rate of 3.02% per annum was applied, with interest payment every 6 month.
4.11.1.5 Loan with Siam Commercial Bank (Public) Co., Ltd. dated 28 June 2011 for
the amount of 1,120.50 million baht to compensate the income of phase 2 of the measure to decease people’s
cost of living. Loan repayment must be made within 2 yeas, with 1year principal debt free. Principal repayment
was required in full at the last installment. The interest rate was equivalent to individuals’ average 6-month fixed
deposit interest rate of 4 major commercial banks plus 0.798% per annum, with interest payment every 6 month.
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4.11.2 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี ในงวดปีบัญชี 2554 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
2554
5,729.91
9,518.83
(5,729.91)
9,518.83

ยอดยกมา 1 ต.ค. 53
รับโอนพันธบัตรและเงินกู้ยืมระหว่างปี
จ่ายชำาระหนี้เงินต้นและเงินกู้พันธบัตรที่ครบกำาหนด
ยอดคงเหลือ 30 ก.ย. 54
4.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2554
182.27
189.74
568.81
124.06
17.62
98.67
1,181.17

ค่าเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารค้างจ่าย
ค่าปรับเนื่องจากชำาระหนี้เกินกำาหนดเวลาค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้พันธบัตร
ดอกเบี้ยเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รายได้รับล่วงหน้า
ค้างจ่ายอื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

2553
5,287.88
6,664.91
(6,222.88)
5,729.91

หน่วย : ล้านบาท

2553
229.64
173.04
594.85
45.54
13.54
96.82
1,153.43

ค่าปรับเนื่องจากชำาระหนี้เกินกำาหนดค้างจ่าย จำานวน 189.74 ล้านบาท เป็นค่าปรับค่าน้ำามันเชื้อเพลิง จำานวน 139.12
ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม จำานวน 50.62 ล้านบาท
4.13 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอืน่ ซึง่ มีกระทรวงการคลังเป็นผูค้ ้ำาประกันเงินต้นและดอกเบีย้ ในงวดปีบญ
ั ชี
2554 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ยอดยกมา 1 ต.ค. 53
เพิ่มระหว่างงวด
จ่ายชำาระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำาหนด
โอนไปเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่
ครบกำาหนดชำาระใน 1 ปี
ยอดคงเหลือ 30 ก.ย. 54

เงินกู้ยืมระยะยาว
11,023.78
7,570.60

พันธบัตรเงินกู้ ขสมก.
รวม
42,430.88
53,454.66
4,920.00
12,490.60

(4,624.83)
13,969.55
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(4,894.00)
42,456.88

(9,518.83)
56,426.43

4.11.2 Changes of long-term loans due within 1 year for fiscal year 2011 are as follows :
2011
5,729.91
9,518.83
(5,729.91)
9,518.83

Balance brought forward as of 1 October 2010
Bond transfer and loans during fiscal year
Principal repayment and due bond loans
Balance as of 30 September 2011

Unit : Million Baht

2010
5,287.88
6,664.91
(6,222.88)
5,729.91

4.12 Other current liabilities comprised :
2011
182.27
189.74
568.81
124.06
17.62
98.67
1,181.17

Accrued bus repair expenses
Fine for overdue debt repayment
Interest - bond loans
Interest - promissory note loans
Prepaid income
Other accruals
Total other current liabilities

Unit : Million Baht

2010
229.64
173.04
594.85
45.54
13.54
96.82
1,153.43

The fine for overdue debt repayment amounted to 189.74 million baht, 139.12 million baht of which was fuel
fine and 50.62 million baht of which was repair contract expenses.
4.13 Long-term loans from individuals or other enterprises, which the Ministry of Finance guaranteed the principals
and interest, for fiscal year 2011 have the following changes :
Balance brought forward as of 1 Oct.10
Increase during fiscal year
Loan repayment before due date
Transfer red to long-term loans
Due in 1 year
Balance as of 30 September 2011

Long-Term Loan
11,023.78
7,570.60
(4,624.83)
13,969.55
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Unit : Million Baht

BMTA’s Bond Loan
Total
42,430.88
53,454.66
4,920.00
12,490.60
(4,894.00)
42,456.88
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(9,518.83)
56,426.43

4.13.1 เงินกู้ยืม (สัญญากู้ระยะยาว TERM LOAN) จำานวน 13,969.55 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ธนาคาร
ผู้ให้กู้

สัญญา
ลงวันที่

วงเงิน

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
(คำานวณจาก
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำา
6 เดือน ต่ำาสุด)

ชำาระหนี้
เงินต้นแล้ว

ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์
กรุงไทย
กรุงไทย
ออมสิน
ออมสิน
ออมสิน
ออมสิน
กรุงไทย
ออมสิน
ออมสิน
ออมสิน

14 ม.ค.51
14 ม.ค.51
28 มี.ค.51
28 มี.ค.51
11 เม.ย.51
16 มิ.ย.52
13 ก.ค.52
4 ก.ย.52
14 ต.ค.52
13 ม.ค.53
8 เม.ย.53
11 พ.ค.53
(วงเงิน1,164)
24 มิ.ย.53
24 มิ.ย.53
29 มิ.ย.53
12 ก.ค.53
12 ต.ค.53
2 พย. 53
9 ธค.53
24 มค.54
31 มีค.54
31 มีค.54
14 มิย.54
26 กค.54
วงเงิน
1,469.00
ล้านบาท

250.00
437.50
1,400.00
1,496.00
440.00
812.46
712.00
100.00
440.00
712.00
440.00
เบิก
1,012.28
935.00
219.00
1,259.00
812.00
1,430.00
1,000.00
1,000.00
1,210.00
986.00
879.00
100.00
เบิกแล้ว
724.60
ล้านบาท

6 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี
8 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี
5 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี
6 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี
5 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี
4 ปี ปลอดหนี้ 1 ปี
5 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี
3 ปี
2 ปี 6 เดือน
3 ปี
4 ปี
4 ปี

+1.2175%
+1.2675%
+1.09%
+1.15%
+1.02%
+1.7975%
+0.98%
+0.89%
+0.88%
+0.78%
+074%
+0.79%

212.46
-

2 ปี
2 ปี 6 เดือน
1 ปี 6 เดือน
4 ปี
4 ปี 1 เดือน
5 ปี
5 ปี
4 ปี
6 ปี
5 ปี
4 ปี
3 ปี

+0.82%
+0.82%
+0.76%
+0.78%
+1.00%
+1.05%
+1.05%
+1.05%
+1.45%
+1.45%
+1.33%
+1.41%

ออมสิน
ออมสิน
ออมสิน
ออมสิน
กรุงไทย
กรุงไทย
ออมสิน
กรุงไทย
กรุงไทย
กรุงไทย
ออมสิน
ออมสิน

รวม

18,594.38
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โอนเป็นหนี้ ยอดคงเหลือ
ที่ครบ
กำาหนด
ชำาระใน
1 ปี

-

83.33
87.50
700.00
500.00
220.00
300.00
100.00
440.00
-

166.67
350.00
700.00
996.00
220.00
300.00
712.00
712.00
440.00
1,012.28

-

935.00
1,259.00
-

219.00
812.00
1,430.00
1,000.00
1,000.00
1,210.00
986.00
879.00
100.00
724.60

212.46

4,624.83

13,969.55

4.13.1 Details of long-term loans of 13,969.55 million baht are as follows :
Unit : Million Baht

Bank

Date of
Loan
Agreement

Siam Commercial Bank
Siam Commercial Bank
Krung Thai Bank
Krung Thai Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank
Krung Thai Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank

14 Jan.08
14 Jan.08
28 Mar.08
28 Mar.08
11 Apr.08
16 Jun.09
13 Jul.09
4 Sept.09
14 Oct.09
13 Jan.10
8 Apr.10
11 May10
(credit limit 1,164)
24 Jun.10
24 Jun.10
29 Jun.10
12 Jul.10
12 Oct.10
2 Nov.10
9 Dec.10
24 Jan.11
31 Mar.11
31 Mar.11
14 Jun.10
26 Jul.10
(credit limit 1,469.00
million baht)

Government Savings Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank
Krung Thai Bank
Krung Thai Bank
Government Savings Bank
Krung Thai Bank
Krung Thai Bank
Krung Thai Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank

Total

Credit
Limit

Period

Interest rate per
Paid Transferred Balance
annum (calculated Principal to credit
from the minimum
due within
6-month fixed
1 year
deposit interest
rate

250.00 6 years 3 year debt free
437.50 8 years 3 year debt free
1,400.00 5 years 3 year debt free
1,496.00 6 years 3 year debt free
440.00 5 years 3 year debt free
812.46 4 years 31 year debt free
712.00 5 years 3 year debt free
100.00
3 years
440.00
2 years 6 months
712.00
3 years
440.00
4 years
Withdrawal
4 years
1,012.28
935.00
219.00
1,259.00
812.00
1,430.00
1,000.00
1,000.00
1,210.00
986.00
879
100.00
Already
withdrawn 724.60
million baht
18,594.38

2 years
2 years 6 months
1 years 6 months
4 years
4 years 1 month
5 years
5 years
4 years
6 years
5 years
4 years
3 ปี

+1.2175%
+1.2675%
+1 .09%
+1.15%
+1.02%
+1.7975%
+0.98%
+0.89%
+0.88%
+0.78%
+074%
+0.79%

212.46
-

+0.82%
+0.82%
+0.76%
+0.78%
+1.00%
+1.05%
+1.05%
+1.05%
+1.45%
+1.45%
+1.33%
+1.41%

-

83.33
87.50
700.00
500.00
220.00
300.00
100.00
440.00
-

166.67
350.00
700.00
996.00
220.00
300.00
712.00
712.00
440.00
1,012.28

-

935.00
1,259.00
-

219.00
812.00
1,430.00
1,000.00
1,000.00
1,210.00
986.00
879.00
100.00
724.60

212.46

121

Annual Report 2011
Bangkok Mass Transit Authority

4,624.83 13,969.55

4.10.1 พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. จำานวน 42,456.88 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร ขสมก.
พ.ศ.

ครั้งที่

2545
2548
2549
2549
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2551

1
2
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

2551
2551
2551
2551
2551
2552
2552
2552
2552
2552
2552

3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

จำาหน่ายโดยธนาคาร

นครหลวงไทย
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
กรุงเทพ
ไทยพาณิชย์
นครหลวงไทย
ไทยพาณิชย์
ออมสิน
ออมสิน
ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
ออมสิน
ไทยพาณิชย์
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์
ออมสิน
ออมสิน
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

วงเงิน

กำาหนด
ไถ่ถอน

วันที่ออก
พันธบัตร

1,894.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
465.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,556.00
1,000.00
1,000.00

10 ปี
7 ปี
6 ปี
6 ปี
6 ปี
8 ปี
6 ปี
8 ปี
6 ปี
6 ปี
8 ปี
7 ปี
9 ปี
6 ปี
8 ปี
6 ปี
8 ปี

29 ส.ค.45
15 ต.ค. 47
13 ธ.ค. 48
8 ก.พ. 49
13 ธ.ค. 49
13 ธ.ค. 49
25 ม.ค. 50
8 ก.พ. 50
26 มี.ค. 50
1 มิ.ย. 50
1 มิ.ย. 50
7 มิ.ย. 50
7 มิ.ย. 50
14 มิ.ย. 50
14 มิ.ย. 50
29 ต.ค. 50
29 ต.ค. 50

29 ส.ค. 55
15 ต.ค. 54
13 ธ.ค. 54
8 ก.พ. 55
13 ธ.ค. 55
13 ธ.ค. 57
25 ม.ค. 56
8 ก.พ. 58
26 มี.ค. 56
1 มิ.ย. 56
1 มิ.ย. 58
7 มิ.ย. 57
7 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 56
14 มิ.ย. 58
29 ต.ค. 56
29 ต.ค. 58

4.598
4.720
6.000
5.345
4.770
4.830
4.950
4.790
4.100
3.4968
3.6468
3.808
3.980
3.8668
4.030
4.738
4.940

1,894.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-

1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
465.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,556.00
1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

6 ปี
6 ปี
8 ปี
6 ปี
8 ปี
7 ปี
8 ปี
7 ปี
4 ปี
5 ปี
4 ปี

17 ธ.ค. 50
10 เม.ย. 51
10 เม.ย. 51
24 เม.ย.51
24 เม.ย. 51
4 พ.ย. 51
4 พ.ย.51
15 ธ.ค. 51
23 มิ.ย. 52
23 มิ.ย. 52
30 มิ.ย. 52

17 ธ.ค. 56
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 59
24 เม.ย. 57
24 เม.ย. 59
4 พ.ย. 58
4 พ.ย. 59
15 ธ.ค. 58
23 มิ.ย. 56
23 มิ.ย. 57
30 มิ.ย. 56

4.967
4.170
4.680
4.120
4.490
4.210
4.220
3.420
3.290
3.440
3.190

-

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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คงเหลือ

4.10.1 Details of BMTA’s bonds of 42,456.88 million baht are as follows :
Unit : Million Baht

BMTA Bond
Year

No.

2002
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008

1
2
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009

3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

Sold By

Credit
Limit

Maturity

Date

Issuance
Date

Due Interest Rate
Date Per Annum
Debt with
1 Year
Due Date

Balance

Siam City Bank
Standard Chartered Bank
Thai Farmers Bank
Siam Commercial Bank
Bangkok Bank
Bangkok Bank
Siam Commercial Bank
Siam City BanK
Siam Commercial Bank
Government Savings Bank
Government Savings Bank
Siam Commercial Bank
Bangkok Bank
Government Savings Bank
Siam Commercial Bank
Standard Chartered Bank
Hong Kong & Shanghai
Banking Corp.
Siam Commercial Bank
Siam Commercial Bank
Siam Commercial Bank
Siam Commercial Bank

1,894.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
465.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,556.00
1,000.00
1,000.00

10 years
7 years
6 years
06 years
6 years
8 years
6 years
8 years
6 years
6 years
8 years
7 years
9 years
6 years
8 years
6 years
8 years

29 Aug.02
15 Oct.04
13 Dec.05
8 Feb.06
13 Dec.06
13 Dec.06
25 Jan.07
8 Feb.07
26 Mar.07
1 Jun.07
1 Jun.07
7 Jun.07
7 Jun.07
14 Jun.07
14 Jun.07
29 Oct.07
29 Oct.07

29 Aug.12
15 Oct.11
13 Dec.11
8 Feb.12
13 Dec.12
13 Dec.14
25 Jan.13
8 Feb.15
26 Mar.13
1 Jun.13
1 Jun.15
7 Jun.14
7 Jun.16
14 Jun.1
14 Jun.15
29 Oct.13
29 Oct.13

4.598
4.720
6.000
5.345
4.770
4.830
4.950
4.790
4.100
3.4968
3.6468
3.808
3.980
3.8668
4.030
4.738
4.940

1,894.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-

1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
465.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,556.00
1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Standard Chartered Bank 1,000.00
Siam Commercial Bank
1,000.00
Siam Commercial Bank
1,000.00
Government Savings Bank 1,000.00
Government Savings Bank 1,000.00
Hong Kong & Shanghai
1,000.00
Banking Corp.

6 years
6 years
8 years
6 years
8 years
7 years
8 years
7 years
4 years
5 years
4 years

17 Dec.07
10 Apr.08
10 Apr.08
24 Apr.08
24 Apr.08
4 Nov.08
4 Nov.08
15 Dec.08
23 Jun.09
23 Jun.09
30 Jun.09

17 Dec.13
10 Apr.14
10 Apr.16
24 Apr.14
24 Apr.16
4 Nov.15
4 Nov.16
15 Dec.15
23 Jun.13
23 Jun.14
30 Jun.13

4.967
4.170
4.680
4.120
4.490
4.210
4.220
3.420
3.290
3.440
3.190

-

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร ขสมก.
พ.ศ.

ครั้งที่

2552
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2554
2554
2554
2554
รวม

7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

จำาหน่ายโดยธนาคาร

ออมสิน
ทหารไทย
กสิกรไทย
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ

วงเงิน

กำาหนด
ไถ่ถอน

วันที่ออก
พันธบัตร

782.00
1,000.00
883.88
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
950.00
980.00
1,940.00
1,000.00
1,000.00
47,350.88

5 ปี
12 ปี
10 ปี
12 ปี
10 ปี
5 ปี
8 ปี
7 ปี
9 ปี
10 ปี
8 ปี
10 ปี
12 ปี

30 มิ.ย. 52
28 ต.ค. 52
4 ธ.ค. 52
4 ธ.ค. 52
6 พ.ค. 53
26 ส.ค. 53
26 ส.ค. 53
2 ก.ย. 53
2 ก.ย. 53
16 มิย.54
28 กค.54
28 กค.54
28 กค.54

วันที่
อัตรา โอนเป็นหนี้
ครบกำาหนด ดอกเบี้ย
ที่ครบ
ต่อปี กำาหนดชำาระ
ใน 1 ปี
30 มิ.ย. 57
28 ต.ค. 64
4 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 64
6 พ.ค. 63
26 ส.ค. 58
26 ส.ค. 61
2 ก.ย. 60
2 ก.ย. 62
16 มิย.64
28 กค.62
28 กค.64
28 กค.66

3.310
4.850
4.380
4.590
3.660
3.150
3.560
3.420
3.500
3.750
4.300
3.380
4.450

4,894.00

คงเหลือ

782.00
1,000.00
883.88
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
950.00
980.00
1,940.00
1,000.00
1,000.00
42,456.88

4.14 ประมาณการหนี้ สิ น ระยะยาว จำ า นวน 3,853.25 ล้ า นบาท เป็ น เงิ น กองทุ น บำ า เหน็ จ พนั ก งานค้ า งจ่ า ย ซึ่ ง
องค์ ก ารฯ ได้ จั ด ตั้ ง เงิ น กองทุ น บำ า เหน็ จ พนั ก งานเพื่ อ ไว้ จ่ า ยเป็ น เงิ น บำ า เหน็ จ ให้ กั บ พนั ก งานที่ พ้ น สภาพการเป็ น พนั ก งาน
ตามเกณฑ์ ที่ กำ า หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก ารฯ ฉบั บ ที่ 47 ว่ า ด้ ว ยเงิ น บำ า เหน็ จ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยองค์ ก ารฯ จ่ า ย
สมทบเงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน ร้อยละ 12 ของเงินเดือนพนักงานทุกสิ้นเดือน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
และ ณ วันสิน้ งวดจะจ่ายเงินสมทบเงินกองทุนบำาเหน็จพนักงานให้เท่ากับภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่าย รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำาไรขาดทุน
โดยดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน รับรู้เป็นรายได้ในงบการเงิน
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Unit : Million Baht

BMTA Bond
Year

No.

2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
Total

7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Sold By

Credit
Limit

Maturity

Date

Issuance
Date

Due Interest Rate
Date Per Annum
Debt with
1 Year
Due Date

Government Savings Bank
Thai Military Bank
Thai Farmers Bank
Thai Farmers Bank
Siam Commercial Bank
Bangkok Bank
Bangkok Bank
Bangkok Bank
Bangkok Bank
Standard Chartered Bank
Bangkok Bank
Bangkok Bank
Bangkok Bank

782.00
1,000.00
883.88
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
950.00
980.00
1,940.00
1,000.00
1,000.00
47,350.88

5 years
12 years
10 years
12 years
10 years
5 years
8 years
7 years
9 years
10 years
8 years
10 years
12 years

30 Jun.09
28 Oct.09
4 Dec.09
4 Dec.09
6 May 10
26 Aug.10
26 Aug.10
2 Sept.10
2 Sept.10
16 Jun.11
28 Jul.11
28 Jul.11
28 Jul.11

30 Jun.14
28 Oct.21
4 Dec.19
4 Dec.21
6 May 20
26 Aug.15
26 Aug.18
2 Sept.17
2 Sept.19
16 Jun.21
28 Jul.19
28 Jul.21
28 Jul.23

3.310
4.850
4.380
4.590
3.660
3.150
3.560
3.420
3.500
3.750
4.300
3.380
4.450

4,894.00

Balance

782.00
1,000.00
883.88
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
950.00
980.00
1,940.00
1,000.00
1,000.00
42,456.88

4.14 The estimate long-term loan of 3,853.25 million baht was accrued staff pension fund. Such fund provided
pension to retired employees, whose retirement was in accordance with BMA’s 47th edition of regulation regarding pension
as well as the revised edition. BMTA contributed 12% of employees’ salaries at the end of every month. Such expenses
were recognized as expenditure in profit and loss statement. At the end of fiscal year, BMTA’s contribution was in conformity
with its obligation and was recognized as expenditure in profit and loss statement. Earnings from staff pension fund were
recognized as revenues in the financial statement.
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4.15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2554
34.95
1.45
127.54
9.63
8.05
3.14
184.76

เงินประกันและเงินค้ำาตัวพนักงาน
เงินรับฝากจากการบริจาคการกุศล
เงินประกันสัญญาและเงินกองทุนอุบัติเหตุ
เจ้าหนี้องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.)
เงินรับฝากอื่น ๆ
เงินมัดจำา
เงินรับล่วงหน้ากรณีอุบัติเหตุ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

2553
34.89
1.73
114.16
9.24
7.14
1.95
169.11

4.16 ทุนรับจากงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2522 - 2544 เป็นเงิน จำานวน 11,089.42 ล้านบาท
4.17 ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์การฯ มียอดยกมา 1 ต.ค.53 จำานวน
191.60 ล้านบาท รับเพิ่มระหว่างงวด จำานวน 0.02 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาสะสม จำานวน 0.57 ล้านบาท คงเหลือส่วนเกินทุนจาก
การรับบริจาค ณ 30 กันยายน 2554 จำานวน 191.05 ล้านบาท ในจำานวนนี้มีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพและได้จำาหน่ายออกจากบัญชีแล้ว
จำานวน 140.36 ล้านบาท คงเหลือสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค จำานวน 50.69 ล้านบาท
4.18 รายได้ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย
4.18.1 รายได้จากการเดินรถ
2554
4,088.47
2,705.08
0.04
94.96
66.48
31.04
13.80
67.59
0.87
16.47
7,084.80

รายได้จากการจำาหน่ายตั๋วรถโดยสาร
รายได้ค่าโดยสารรัฐรับภาระ
รายได้จากการจำาหน่ายบัตรเดือน
รายได้จากการจำาหน่ายตั๋วคูปอง
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย)
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้
รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก
รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน
รวมรายได้จากการเดินรถ
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หน่วย : ล้านบาท

2553
4,323.19
2,676.33
0.08
14.45
52.69
10.31
10.20
57.57
1.39
19.80
7,166.01

4.15 Other non-current liabilities consisted of :
Staff bails and guarantees
Donation deposits
Security deposit and accident fund
Creditor - Expressed Transportation Org. of Thailand
Other cash deposits
Deposits
Prepaid accident receivables
Total other non-current liabilities

2011
34.95
1.45
127.54
9.63
8.05
3.14
184.76

Unit : Million Baht

2010
34.89
1.73
114.16
9.24
7.14
1.95
169.11

4.16 Capital received from budget from 1979 - 2001 amounted to 11,089.42 million baht.
4.17 Excess capital from donation was donated assets received at the establishment of the organization with
brought forward amount as of 1 October 2010 of 191.60 million baht. The increase during the fiscal year totaled 0.02 million
baht with the accumulated depreciation of 0.57 million baht. Balance of excess capital from donation as of 30 September
2011 was 191.05 million baht, 140.36 million baht of which was deteriorating assets which had been written off leaving the
balance of assets from donation of 50.69 million baht.
4.18 Revenues as of 30 September 2011 comprised :
4.18.1 Revenues from bus operations
Revenues from bus tickets
Revenues from government subsidy for bus fares
Revenues from sales of monthly coupons
Revenues from sales of coupons
Profit allocation from joint bus operators
Profit allocation from mini-buses
Profit allocation from category 4 buses (in soi)
Profit allocation from vans
Revenues from ticket sales to joint bus operators and mini buses
Revenues from bus rental
Total revenues from bus operation

127

2011
4,088.47
2,705.08
0.04
94.96
66.48
31.04
13.80
67.59
0.87
16.47
7,084.80

Annual Report 2011
Bangkok Mass Transit Authority

Unit : Million Baht

2010
4,323.19
2,676.33
0.08
14.45
52.69
10.31
10.20
57.57
1.39
19.80
7,166.01

4.18.2 รายได้อื่น
2554
178.60
6.74
1.02
77.66
3.95
2.61
270.58

รายได้ค่าปรับผิดสัญญาต่างๆ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้ส่วนลดรับ
รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา
รายได้จากการขายวัสดุและครุภัณฑ์
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

2553
124.20
1.46
1.05
81.64
5.68
26.01
240.04

4.19 ค่าใช้จ่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย
4.19.1 ต้นทุนในการเดินรถ

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุน
และเงินบำาเหน็จพนักงาน
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง แก๊สและน้ำามันหล่อลื่น
ค่าซ่อมบำารุงรถเก่าองค์การฯ
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถปรับอากาศใช้แก๊ส
ค่าจ้างเหมาซ่อมรถปรับอากาศใช้แก๊ส
ค่ากิโลเมตรเกินรถโดยสาร
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC
ค่าผ่านทางด่วน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าประกันภัย
ค่าเสียหายอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมต้นทุนการบริการ

เดินรถ
3,105.01
793.92
3,104.28
21.26
18.16
78.92
241.77
58.97
1.21
26.76
7,450.26
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2554
ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบำารุง
รวม
63.84
3,168.85
13.33
86.07
1,383.30
3.42
49.71
1,599.67
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807.25
3,104.28
86.07
1,383.30
3.42
49.71
21.26
18.16
78.92
241.77
58.97
1.21
26.76
9,049.93

หน่วย : ล้านบาท

2553

3,143.47
639.33
2,989.20
53.53
1,611.54
13.20
31.08
20.00
79.93
241.77
55.52
1.27
18.69
8,898.53

4.18.2 Other revenues
2011
178.60
6.74
1.02
77.66
3.95
2.61
270.58

Revenues from fines of agreement breaches
Revenues from interest receivables
Revenues from discount receivables
Revenues from advertisement rights
Revenues from sales of inventory and supplies
Other revenues
Total other revenues

Unit : Million Baht

2010
124.20
1.46
1.05
81.64
5.68
26.01
240.04

4.19 Expenditure as of 30 September 2011 comprised :
4.19.1 Bus operation costs
2011
Expenditure of
Bus Operation
Repair
Salary and remuneration
3,105.01
63.84
Staff benefits, funds, and pension
793.92
13.33
Fuel, gas, and lubricant
3,104.28
Repair & maintenance of old buses
86.07
Repair contract - gas air-conditioned buses
1,383.30
Repair contract - gas air-conditioned buses
3.42
Bus excess kilometers
49.71
Bus rental
21.26
PBC expenses
18.16
Toll fees
78.92
Depreciation
241.77
Insurance
58.97
Expenses incurred from accidents
1.21
Other expenses
26.76
Total service costs
7,450.26
1,599.67
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2010

Total
3,168.85
807.25
3,104.28
86.07
1,383.30
3.42
49.71
21.26
18.16
78.92
241.77
58.97
1.21
26.76
9,049.93
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3,143.47
639.33
2,989.20
53.53
1,611.54
13.20
31.08
20.00
79.93
241.77
55.52
1.27
18.69
8,898.53

4.19.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุน
และเงินบำาเหน็จพนักงาน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่าและใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง แก๊สและน้ำามันหล่อลื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กอง
319.74

2554
สำานักงาน สำานักงาน
356.02
254.07

116.19
93.71
0.40
1.46
22.13
0.07
0.17
9.07
49.48
612.42

124.86
10.53
1.57
2.42
3.54
1.54
0.75
0.55
4.47
18.08
524.33

101.79
1.85
10.92
1.33
2.42
6.11
11.24
(45.65)
0.01
8.99
52.91
405.99

หน่วย : ล้านบาท

2553

รวม
929.83

867.85

342.84
1.85
115.16
3.30
6.30
31.78
12.85
(44.90)
0.73
22.53
120.47
1,542.74

277.47
1.70
121.54
4.65
5.88
30.47
19.90
263.34
9.72
20.48
112.53
1,735.54

4.20 ผลการดำาเนินงานขององค์การฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำาเนินงาน
รายได้จากการเดินรถ
รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ต้นทุนในการเดินรถ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ

ปี 2554

ปี 2553

7,084.80
546.58
270.58
7,901.96

7,166.00
579.00
240.04
7,985.04

(81.20)
(32.42)
30.54
(83.08)

(1.13)
(5.60)
12.72
(1.04)

9,049.93
1,542.74
0.06
110,592.73
(2,690.77)
2,434.48
(5,125.25)

8,8,98.53
1,735.53
0.21
10,634.27
(2,649.23)
2,323.35
(4,972.58)

151.40
(192.79)
(0.15)
(41.54)
41.54
111.13
152.67

1.70
(11.10)
(71.42)
12.31
1.57
4.78
3.07
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เพิ่ม (ลด)
จำานวนเงิน
ร้อยละ

4.19.2 Management costs
Unit : Million Baht

2011

Salary and remuneration
Staff benefits, funds, and pension
Board of Directors’ meeting allowances
Land rental
Computer rental and service charges
Fuel, gas, and lubricant
Public utilities
Training and trips
Doubtful debts
Bad debts
Depreciation
Other expenditure
Total management costs

Bus Ops.
Div.
319.74
116.19
93.71
0.40
1.46
22.13
0.07
0.17
9.07
49.48
612.42

Zone
Office
356.02
124.86
10.53
1.57
2.42
3.54
1.54
0.75
0.55
4.47
18.08
524.33

2010

H.O.
254.07
101.79
1.85
10.92
1.33
2.42
6.11
11.24
(45.65)
0.01
8.99
52.91
405.99

Total
929.83
342.84
1.85
115.16
3.30
6.30
31.78
12.85
(44.90)
0.73
22.53
120.47
1,542.74

867.85
277.47
1.70
121.54
4.65
5.88
30.47
19.90
263.34
9.72
20.48
112.53
1,735.54

4.20 BMTA’s operating results for years ended 30 September 2011 and 2010 are as follows :
Unit : Million Baht

2011
Operating Revenues
Revenues from bus operation
Revenues from public service subsidy
Other revenues
Total operating revenues
Operating Expenses
Bus operation costs
Management costs
Other expenses
Total operating expenses
Loss before financial costs
Financial Costs
Net loss

2010

Increase (Decrease)
Amount
%

7,084.80
546.58
270.58
7,901.96

7,166.00
579.00
240.04
7,985.04

(81.20)
(32.42)
30.54
(83.08)

(1.13)
(5.60)
12.72
(1.04)

9,049.93
1,542.74
0.06
110,592.73
(2,690.77)
2,434.48
(5,125.25)

8,8,98.53
1,735.53
0.21
10,634.27
(2,649.23)
2,323.35
(4,972.58)

151.40
(192.79)
(0.15)
(41.54)
41.54
111.13
152.67

1.70
(11.10)
(71.42)
12.31
1.57
4.78
3.07
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ในงวดปีบัญชี 2554 องค์การฯ มีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น จำานวน 152.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07
เนื่องจากองค์การฯ มีรายได้จากการดำาเนินงานลดลง 83.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานลดลง 41.54 ล้านบาทและต้นทุน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น จำานวน 111.13 ล้านบาท ตามลำาดับ
รายได้จากการเดินรถลดลง เนือ่ งจากองค์การฯปลดรถโดยสารทีไ่ ม่สามารถใช้งานได้ออกจากรถประจำาการ ทำาให้รถประจำาการ
คงเหลือ 3,506 คัน ขณะที่ปริมาณรถจอดซ่อมมีจำานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากค่าน้ำามันเชื้อเพลิง
ปรับราคาเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การเพิ่มขึ้นของสิทธิผลประโยชน์ของพนักงานจากการจ่ายค่าครองชีพ
ชั่วคราว การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ผ่อนชำาระ รวมถึงต้นทุนทางการเงินได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
จึงทำาให้องค์การฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานสำาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 จำานวน 5,125.25 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน 8,759.73 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน
58,384.35 ล้านบาท มีผลขาดทุนสะสม จำานวน 78,597.65 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเกินส่วนของทุน จำานวน 67,124.08 ล้านบาท

5. ค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ ในงวดนี้มีจำานวน 1.85 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน จำานวน
0.15 ล้านบาท

6. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 องค์การฯ มีภาระผูกพันเป็นสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างองค์การฯ กับรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่น ๆ
เพื่อเป็นสถานที่ทำาการสำานักงาน ลานจอดรถยนต์โดยสารและท่าปล่อยรถ จำานวน 24 แห่ง รวมเป็นเงินค่าเช่าที่ดินต่อเดือนจำานวน
10.00 ล้านบาท แบ่งเป็น
- ลานจอดรถและท่าปล่อยรถ
จำานวน 16 แห่ง
- สถานที่ทำาการสำานักงาน
จำานวน 3 แห่ง
- สถานที่ทำาการ ที่องค์การฯ ใช้ประโยชน์ฟรี
จำานวน 5 แห่ง

7. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า

7.1 คดีที่องค์การฯ เป็นโจทย์ฟ้องคู่กรณีในศาลต่าง ๆ ที่มีเขตอำานาจรวม 53 คดี เป็นทุนทรัพย์รวม 53.33 ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์
7.2 คดีที่องค์การฯ เป็นจำาเลยรวม 210 คดี ทุนทรัพย์รวม 197.93 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา แยกเป็น
- รถองค์การฯ จำานวน 58 คดี
เป็นเงิน 82.60 ล้านบาท
- รถเอกชนร่วมบริการ จำานวน 106 คดี
เป็นเงิน 109.53 ล้านบาท
- คดีแรงงาน 26 คดี
เป็นเงิน 1.00 ล้านบาท
- คดีปกครอง 11 คดี
เป็นเงิน 4.80 ล้านบาท
- คดีอาญา 9 คดี
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In fiscal year 2011, BMTA incurred increased operating loss of 152.67 million baht or 37%. This was caused by the
decrease of operating revenues by 83.08 million baht, operating expenditure by 41.54 million baht and increased financial
costs of 111.13 million baht.
The decreased operating revenues were caused by BMTA’s cancellation of deteriorating buses leaving 3,506 buses
in operation while the number of buses that needed fixing was continually increasing. The higher expenses were the result
of the increase in fuel prices which in turn affected the increase in value added tax. Other causes included the increase of
staff’s benefits relating to temporary cost of living expenses, allowance for doubtful debts of installment debtors, and financial
costs, such as interest of long-term loans. All these factors resulted in BMTA’s continual losses.
BMTA’s operating loss for year ended 30 September 2011 amounted to 5,125.25 million baht. The circulating
liabilities, which were higher than circulating assets, totaled 8,759.73 million baht. The non-circulating liabilities, which were
higher than non-circulating assets, amounted to 58,384.35 million baht. The accumulated loss was 78,597.65 million baht
and the accumulated loss in excess of capital was 67,124.08 million baht.

5. Directors’ Remunerations

In this fiscal year, the Board of Directors’ meeting allowance totaled 1.85 million baht, increased from the previous
fiscal year by 0.15 million baht.

6. Obligations

As of 30 September 2011, BMTA had obligations in the form of land rental with other state enterprises and private
companies to be used as offices, bus garages, and bus terminals. BMTA had the obligation to pay monthly rent of 10.00
million baht for 24 land rentals, the details of which are as follows :
- 16 parking spaces and terminals
- 3 offices
- 5 offices where BMTA had free usage

7. Contingent Liabilities

7.1 BMTA filed 53 lawsuits against its litigants with the capital value of 53.33 million baht and most of them were
in the process of the consideration of trial court and appeal court.
7.2 BMTA was defendants of 210 court cases, with the capital value of 197.93 million baht. The details of the
cases, which were in the process of trial court, appeal court, and supreme court, are as follows :
- 58 cases relating to BMTA’s buses, with capital value of 82.60 million baht.
- 106 cases with Private joint bus operators, with capital value of 109.53 million baht.
- 26 labor cases, with capital value of 1.00 million baht.
- 11 Administration cases, with capital value of 4.80 million baht.
- 9 criminal cases.
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8. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ พิจารณาเห็นชอบให้องค์การกู้เงินเพื่อชำาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ถึงกำาหนด
จ่ายในปีงบประมาณ 2555 จำานวน 2,567.909 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังค้ำาประกันเงินกู้ กำาหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน และการค้ำาประกันในแต่ละครั้งตามความเหมาะสมและจำาเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำาปีงบประมาณ 2555
การกู้เงินเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรเงินกู้และชำาระคืนต้นเงินกู้ระยะยาว (Roll Over) จำานวน 922.360 ล้านบาท ปัจจุบันได้มี
การขยายเวลาการชำาระหนี้ดังนี้
- เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) จำานวน 609.360 ล้านบาท
ขยายเวลาการชำาระหนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
- เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) จำานวน 650 ล้านบาท
ขยายเวลาการชำาระหนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
การกู้เงินเพื่อชำาระค่าน้ำามันเชื้อเพลิง และค่าเหมาซ่อม ของปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 5,402.808 ล้านบาท คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่18 ตุลาคม 2554 ให้องค์การฯ กู้เงินเพื่อชำาระค่าน้ำามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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8. Events After Balance Sheet Date

BMTA’s Board of Directors approved the organization to apply for loan to repay principal and interest due in fiscal
year 2012 of 2,567.909 million baht, with the Ministry of Finance as guarantor. The Ministry of Finance was also authorized to
regulate loan procedure, conditions, details, and the guarantee of each loan as appropriate and necessary under the Public
Debt Management Plan for Fiscal Year 2012.
The period of debt repayment of loan for redemption of bond loan and roll over of 922.30 million baht were
extended with details as follows :
- Loan from Krung Thai Bank (Public) Co., Ltd. for the amount of 609.360 million baht. The debt repayment was
extended to 14 May 2012.
- Loan from Krung Thai Bank (Public) Co., Ltd. for the amount of 650 million baht. The debt repayment was
extended to 28 May 2012.
As regards loan for fuel and repair contract expenses for fiscal year 2012 of 5,402.808 million baht, the cabinet’s
resolution was passed on 18 October 2011 instructing BMTA to get the loan equivalent to the actual amount to pay such
expenses.
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สถานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนและส่วนเกินทุน
กำาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนของทุน
รายได้ดำาเนินงาน
รายได้รวม (รายได้อื่น ๆ)
ค่าใช้จ่ายรวม
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนสุทธิ
EBITDA
(ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย, ค่าเสื่อม)
ค่าใช้จ่ายบุคคล
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

2550

2551

ปีงบประมาณ
2552

ค่าใช้จ่ายรวม/รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายบุคคล/ค่าใช้จ่ายรวม (%)
ค่าดอกเบี้ยจ่าย/รายได้รวม (%)
สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน
(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน)
ความสามารถในการทำากำาไร (%)
อัตราส่วนกำาไรสุทธิ
(กำาไรสุทธิหลังหักภาษี/ยอดขายสุทธิ)

2554

4,963.98
4,201.03
51,128.87 57,258.56
11,475.21 11,474.89
(57,640.10) (64,532.41)
(46,164.89) (53,067.53)
6,972.05
6,803.34
7,213.23
7,188.28
13,095.37 14,080.59
2,299.71
2,021.70
(5,882.15) (6,892.31)
(2,849.15) (4,184.84)

5,093.64
7,673.29
9,022.33
62,118.84 69,666.68 76,146.41
11,474.62 11,479.01 11,473.57
(68,499.82) (73,472.40) (78,597.65)
(57,025.20) (61,993.39) (67,124.08)
7,394.61
7,166.01
7,084.80
7,767.27
7,985.04
7,901.95
9,468.31 12,957.62 13,027.20
2,266.37
2,323.35
2,434.48
(3,967.41) (4,972.58) (5,125.25)
(1,376.57) (2,386.77) (2,426.45)

4,580.21
1,422.66
11,290.55

4,779.13
2,485.74
10,423.79

4,703.96
1,298.78
10,613.45

อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

2553

4,929.83
3,238.57
10,789.15

5,254.41
3,682.96
12,422.69

หน่วย : ล้านบาท

2550

2551

ปีงบประมาณ
2552

1.82
0.35
0.32

1.96
0.33
0.28

1.22
0.50
0.29

1.62
0.38
0.29

1.65
0.40
0.31

0.13

0.12

0.24

0.30

0.30

(81.55)

(95.88)

(51.08)

(62.27)

(64.86)
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2553

2554

Financial Status
Unit : Million Baht

Particular
Total assets
Total liabilities
Capital and exess equity
Accumulated profit (loss)
Equity
Operating income
Total revenues (other revenues)
Total expenditure
Interest
Net loss
EBITDA
(excluding interest, depreciation)
Personnel costs
Current assets
Current liabilities

2007

2008

Fiscal Year
2009

2010

4,963.98
4,201.03
51,128.87 57,258.56
11,475.21 11,474.89
(57,640.10) (64,532.41)
(46,164.89) (53,067.53)
6,972.05
6,803.34
7,213.23
7,188.28
13,095.37 14,080.59
2,299.71
2,021.70
(5,882.15) (6,892.31)
(2,849.15) (4,184.84)

5,093.64
7,673.29
9,022.33
62,118.84 69,666.68 76,146.41
11,474.62 11,479.01 11,473.57
(68,499.82) (73,472.40) (78,597.65)
(57,025.20) (61,993.39) (67,124.08)
7,394.61
7,166.01
7,084.80
7,767.27
7,985.04
7,901.95
9,468.31 12,957.62 13,027.20
2,266.37
2,323.35
2,434.48
(3,967.41) (4,972.58) (5,125.25)
(1,376.57) (2,386.77) (2,426.45)

4,580.21
1,422.66
11,290.55

4,779.13
2,485.74
10,423.79

4,703.96
1,298.78
10,613.45

4,929.83
3,238.57
10,789.15

Financial Ratio
Particular
Total expenditure/total revenues
Personnel expenditure/total expenditure (%)
Interest/total revenues (%)
Liquidity ratio
Current Capital
(Current assets/current liabilities)
Profit capability (%)
Net profit ratio
(Net income after tax/net sales)

2011

5,254.41
3,682.96
12,422.69

Unit : Million Baht

2007

2008

Fiscal Year
2009

1.82
0.35
0.32

1.96
0.33
0.28

1.22
0.50
0.29

1.62
0.38
0.29

1.65
0.40
0.31

0.13

0.12

0.24

0.30

0.30

(81.55)

(95.88)

(51.08)

(62.27)

(64.86)
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2010

2011

บทวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis
1. การหารายได้ จ ากรายได้ ห ลั ก คื อ รายได้
ค่าโดยสารที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากองค์การปลดรถ
โดยสารที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ง านได้ อ อกจากรถประจำ า การ
ทำาให้รถประจำาการคงเหลือ 3,506 คัน ขณะที่ปริมาณ
รถจอดซ่อมมีจำานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น สาเหตุ เ กิ ด จากค่ า น้ำ า มั น
เชื้อเพลิงปรับราคาเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย การเพิ่มขึ้นของสิทธิผลประโยชน์ของพนักงาน
จากการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราว รวมถึงต้นทุนทางการเงิน
ได้แก่ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
3. ผลการดำ า เนิ น งานขาดทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ฐานะทางการเงินขาดสภาพคล่องมาโดยตลอดเนื่องจาก
มีภาระหนี้สินสูงกว่าส่วนของทุน โดยปีงบประมาณ 2554
ขาดทุนสุทธิ 5,125.25 ล้านบาท ส่งผลให้สว่ นของทุนติดลบ
67,124.079 ล้านบาท EBITDA 2,426.45 ล้านบาท
4. อัตราส่วนทางการเงิน
4.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม/รายได้ ร วม อยู่ ใ นอั ต รา
1.65 : 1 เนื่องจากรายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายมาก จากการที่
จัดเก็บค่าโดยสารต่ำ ากว่าทุน และผู้ใช้บริการมีแนวโน้ม
ลดลงจากการเจริ ญ เติ บ โตของระบบขนส่ ง สาธารณะ
ขณะที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที่ ใ นลั ก ษณะเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ
ราคาน้ำ า มั น มี ก ารปรั บ ราคาสู ง ขึ้ น ตามภาวะตลาดโลก
โดยในปี ง บประมาณ 2554 ราคาน้ำ า มั น เฉลี่ ย /ลิ ต ร
27.49 บาท
4.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค คล/ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมคิ ด เป็ น
ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก เนื่องจากสัดส่วนจำานวน
พนักงานต่อจำานวนรถโดยสาร 4.33 คน ต่อรถ 1 คัน
(จำานวนพนักงานเฉลี่ย 15,187 คน จำานวนรถ 3,509 คัน)
เกินค่าเฉลี่ยของสากล 3.50 คนต่อรถ 1 คันคิดเป็นร้อยละ
23.71 ทำาให้ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ำา
เมือ่ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศอืน่ ๆ

1. BMTA’s main income had the tendency
to decrease as a result of the cancellation of
deteriorating buses affecting in the total number of
3,506 active buses, while the number of dormant
buses awaiting repair continually increased.
2. The higher expenses were the result of the
increase in fuel prices which in turn affected the
increase in value added tax. Other causes included
the increase of staff’s benefits relating to temporary
costs of living expenses, and financial costs, such as
interest of long-term loans.
3. The operating results showed continual
losses. The lack of liquidity was caused by the fact
that the organization’s liabilities were higher than
its capital. In fiscal year 2011, the total amount of
net loss was 5,125.25 million baht. This affected
the negative equity of 67,124.079 million baht and
EBITDA of 2,426.45 million baht.
4. Financial Ratio
4.1 The ratio of total expenditure/total
revenues was 1.65 : 1 because revenues were
much lower than expenses. This was caused by
the bus fares, which were lower than the costs.
Moreover, the number of passengers had the tendency
to decline due to the growth of public transportation system, whereas fixed costs had increased
coupled with the fuel prices which increased in
accordance with the world market. In fiscal year 2011,
the average fuel price was 27.49 baht/liter.
4.2 Personnel costs/total expenditure was
40%, which was considered very high. This was the
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result of the ratio of 4.33 staff members per bus (the
average ratio was 15,187 for 3,509 buses), whereas
the international average ratio is 3.50 staff members
per bus or 23.71%. This caused the low efficiency
of human resources management compared to the
same line of business in other countries.
4.3 Interest/total revenues was 31% because
of the lack of liquidity, which in turn resulted in
the loan requirements to pay for fuel and repair
contracts.
4.4 The liquidity had a very low current
ratio of 0.30 : 1. This showed that BMTA’s
capability of short-term loan repayment was very low.
In other words, BMTA’s current assets were only 0.30
baht, which could only repay every 1 baht of current
liabilities and this resulted in the very high accrued
liabilities.
4.5 As for profit capability, net profit margin
showed negative net revenues to net sales at the rate
of 64.86%, which means that apart from not making
any profit, BMTA was also at a huge loss.

4.3 ค่ า ดอกเบี้ยจ่าย/รายได้รวม คิดเป็ น ร้ อ ยละ
31 จากการที่ อ งค์ ก ารขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น
ส่ ง ผลให้ ต้ อ งกู้ เ งิ น เพื่ อ นำา มามาชำา ระค่ า น้ำา มั น เชื้ อ เพลิ ง
และค่าเหมาซ่อม
4.4 สภาพคล่ อ งทางการเงิ น มี อั ต ราส่ ว น
เงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ในอัตรา 0.30:1
ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต่ำ า มากแสดงว่ า องค์ ก ารมี ขี ด
ความสามารถในการชำ า ระหนี้ ร ะยะสั้ น ที่ ต่ำ า มาก คื อ
มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 0.30 บาท ที่สามารถนำาไป
ชำาระหนี้สินหมุนเวียนได้ทุกๆ 1 บาทเท่านั้น ทำาให้เกิด
การค้างชำาระหนี้ที่สูงมาก
4.5 ความสามารถในการทำ า กำ า ไร มี อั ต ราส่ ว น
กำาไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือกำาไรสุทธิต่อขายสุทธิ
อยู่ในอัตราติดลบร้อยละ 64.86 แสดงว่าองค์การนอกจาก
จะไม่มีกำาไรแล้วยังขาดทุนสูงด้วย
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จรรยาบรรณพนักงานต่อองค์การ
Ethics of BMTA’s Staff
1. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ปราศจากอคติและไม่ใช้
อำ า นาจหน้ า ที่ ข องตนในการแสวงหาผลประโยชน์
ตนเองและผู้อื่น
2. ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถให้เกิดผลดี
โดยคำานึงถึงประโยชน์องค์การและสังคม
3. ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะอุทิศตนและ
เวลาให้กับการปฏิบัติงานขององค์การอย่างเต็มที่
4. มีความรัก ความภาคภูมิใจ ในองค์การ ปกป้องและ
ดูแลรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์การ
5. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลือง
เสมือนปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
6. ต้ อ งระมั ด ระวั ง การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ บุ ค คล
ภายนอก ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และ
การดำาเนินงานขององค์การ
7. ต้ อ งไม่ นำ า ข้ อ มู ล ที่ ต นได้ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ปใช้
ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. To operate with integrity without prejudices, and
never exploit one’s authorities for his own interest.
2. To perform their duties to the best of their abilities
for the benefits of the organization as well as the
society.
3. To be punctual and ready to fully give themselves
and their time to the organization.
4. To love, protect, maintain good reputation as well
as image and be proud of the establishment.
5. To tend and use the organization’s resources
economically to create maximum benefits, with
the same level of care as they would do to their
own properties.
6. To be vigilant about expressing opinions to
outsiders on the topics that may affect the
establishment’s reputation and operations.
7. Inside information must not be exploited or
disclosed to any outsiders.
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สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Location of Bangkok Mass Transit Authority			
เขต/สำ�นักงาน
Zone/Office

สถานที่ตั้ง
Location

โทรศัพท์
Tel.

เขต/สำ�นักงาน
Zone/Office

สำ�นักงานใหญ่
Head Office

131 ถ.เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. 10320
02 256 0339,		
131 Tienruammit Road, Huaykwang,
0 2246 0741-4
Bangkok 10320		
			
กปด.
			
Kor Por Dor
เขตการเดินรถที่ 1
Bus Operation Zone 1

อู่เก็บรถ
Parking Garage

จำ�นวนรถ
No. of Bus

เส้นทางการเดินรถ
Operation Routes

113 ถ.พหลโยธิน บางเขน กทม.10220
0 2552 0886
1
113 Pahonyotin Road,
0 2551 2492
2
Bangkhen, Bangkok 10220
0 2252 0887-8
3
						
						

บางเขน/ Bangkhen
ประชาธิปัตย์/ Prachatipat
เพิ่มภูมิ/ Permpoom
รังสิต/ Rangsit
รวม (คัน / Total (bus)

135
181
81
70
467

95,107, 129, 543ก, 543
29, 39, 95ก,185, 510, 520, 555
34, 59
503, 522
16 เส้นทาง/ 16 routes

เขตการเดินรถที่ 2
Bus Operation Zone 2

มีนบุรี/ Meenburi
สวนสยาม/ Suan Siam
สวนสยาม/ Suan Siam
รวม (คัน) / Total (bus)

207
127
135
469

26, 96, 501, 502, 514, 517, 519
60, 71, 168
11, 93, 206			
13 เส้นทาง / 13 routes

208 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ� อ.เมือง
0 2387-1944-5
1
จ.สมุทรปราการ 10270
0 2388 0062-3		
208 Sai Luad Road Tambon Paknam,
0 2388 0036
2
Amphur Muang, Samutprakarn 10270				
3
						

สำ�โรง/ Samrong
แพรกษา/ Praksa
ฟาร์มจระเข้/ Crocodile Farm
สายลวด/ Sai Luad
รวม (คัน) / Total (bus)

113
69
74
131
387

2, 23, 45
25,102
508, 536, ปอ.142
511,145
10 เส้นทาง / 10 routes

เขตการเดินรถที่ 4
Bus Operation Zone 4

148 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม.10110
148 Soontornkosa Road
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey,
Bangkok 10110

คลองเตย/ Klongtoey

169

4, 13, 47, 72, 136, 195, 205

สาธุประดิษฐ์/ Satupradit
พระราม 9/ Praram 9
รวม (คัน) / Total (bus)

113
87
369

1, 62, 67, 77, 180
12, 137, 179
15 เส้นทาง / 15 routes

เขตการเดินรถที่ 5
Bus Operation Zone 5

66/19 ซ.94 ถ.พระราม 2 แสมดำ�
0 2896 2341-2
1
บางขุนเทียน กทม. 10150
0 2896 2344
2
66/19 soi 94, Praram 2 Samaedam,
0 2896 2674
3
Bangkhuntien, Bangkok 10150					

พระประแดง/ Prapradaeng
ธารทิพย์/ Tarntip
แสมดำ�/ Samaedam
รวม (คัน) / Total (bus)

132
120
184
436

20, 82, ปอ.138
15, 21, 37, 75
68, 76, 105, 111, ปอ 140, ปอ.141
13 เส้นทาง / 13 routes

เขตการเดินรถที่ 6
Bus Operation Zone 6

45/3-4 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
0 2413 4533-5
1
บางแค/ Bangkhae
115
ซ.12 บางไผ่ บางแค กทม. 10160
0 2421 0257
2
พุทธมณฑลสาย2/ Puttamonton Sai 2 118
45/3-4 Puttamonton Sai 2,
0 24547194
3
พุทธมณฑลสาย2/ Puttamonton Sai 2 114
Soi 12, Bangpai, Bangkhae, Bangkok 10160 							
						
รวม (คัน) / Total (bus)
347

7, 80ก, 91ก, 101, 509, ปอ.91
7ก, 84, 165, ปอ.79, ปอ.80
42, 84ก, 189, 193, ปอ.84ก, ปอ.84,
515, 536
19 เส้นทาง / 19 routes

เขตการเดินรถที่ 7
Bus Operation Zone 7

18, 32, 134, 166, 203,
ปอ.505, ปอ.516

8/192-198 สวนสยาม 9 ถ.สวนสยาม
0 2919 8711-2
1
คันนายาว กทม. 10230
0 2919 8713
2
8/192-198 Suan Siam 9, Suan Siam Road, 0 2919 8637-8
3
Kannayoa, Bangkok 10230			

เขตการเดินรถที่ 3
Bus Operation Zone 3

0 2249 7149
1
0 2249 4243		
0 2249 4342
2
0 2249 3630
3
0 2249 3638		

82/3 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.ท่าอิฐ
0 2594 3306
1
ท่าอิฐ/ Ta It
164
ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0 2594 3239 				
82/3 Moo 3 Rattanantibet Road, Soi Ta It, 0 2594 3398
Nontaburi 11000
0 2594 3474
2
ตลาด อตก.3/ Or Tor Kor. 3 Market 96
		
0 2594 3421
3
ท่าอิฐ/ Ta It
120
						
รวม (คัน) / Total (bus)
380
		
เขตการเดินรถที่ 8 8/192-198 สวนสยาม 9 ถ.สวนสยาม
0 29198949
1
หมอชิต 2/ Mor Chit 2
89
Bus Operation Zone 9 คันนายาว กทม. 10230
0 29199068
2
หมอชิต 2/ Mor Chit 2
92
8/192-198 Suan Siam 9,
0 29198948
3
สวนสยาม/ Suan Siam
167
Suan Siam Road, Kannayoa,					
รวม (คัน) / Total (bus)
348
Bangkok 10230
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Private Joint Bus Operation Office
131 ถ. เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. 10320
131 Tienruammit, Huaykwang,
Bangkok 10320

ฝรร.
กรร.1
กรร.2
กรร.3
กรร.4

0 2246 2800
0 2246 8465
0 2246 8466
0 2246 8897
0 2246 8467

50, 63, 65, 114
16, 53, 66, 70, 97			
16 เส้นทาง / 16 routes
3, 24, 49, 204
36, 54, 73, 117
22, 36ก, 73ก, 156, 178, 191
14 เส้นทาง / 14 routes

ดูแลความรับผิดชอบรถร่วมขนาดใหญ่ / Responsible for big joint-operating buses
ดูแลความรับผิดชอบรถมินิบัส / Responsible for mini-buses
ดูแลความรับผิดชอบรถตู้ปรับอากาศ / Responsible for air-conditioned buses
ดูแลความรับผิดชอบรถร่วมซอย (หมวด4) / Responsible for joint-operating buses in soi (Section 4)		

