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ขนส่งมวลชนท่ีย่ังยืน บริการตามมาตรฐานสากล 
ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ประสานเช่ือมโยง 
โครงข่ายขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่แวดล้อม 

 Long-l ive mass transit, international  
standard service, touchable servicing for 
people, connected all mass transit network, 
and eco-friendly  Transparency Service Leader.

วิสัยทัศน� (Vision)
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พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
โดยรถโดยสารประจำาทางในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก  
รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้งพัฒนา 
ระบบการเดินรถให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย 
กับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ประยุกต์ใช้วิธีการ 
จัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำาไปสู่ 
การลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการ ให้ 
เ อ้ือต่อการปฏิบั ติตามภารกิจได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)
To improve the mass transit by  

omnibus in Bangkok Metropolitan Region  
permanently for people can get the service  
easily, fast, save cost, and safety. As well  
as develop the system for  bus performance 
to connect them like a same network  
with another mass transit system. To apply  
the modern management and technology  
for appearing of cost reducing and  
non-polluting. To adjust the structure and 
to administrate for easiness to follow the 
mission.
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วัตถุประสงค ์หลัก 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถดำาเนินการ

ตามภารกจิหลกัทีก่ฎหมายกำาหนด ภารกจิตามนโยบายของรฐับาล
และภารกจิตามความตอ้งการของสาธารณะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต ไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ

2. เพือ่ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำาลงัและการบริหารจดัการ
ขององคก์รใหเ้อือ้ตอ่การปฏบิตัติามภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขององค์กรให ้
สามารถรองรับการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนในภาพรวม 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค ์หลักและยุทธศาสตร์
Objectives and Strategy
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Objectives 
1. To improve then potential of the firm to follow the  

main mission from the law, mission from the government  
pol icy, and publ ic government with ef f ic iency and  
to be able to stand alone without political helping.

2 .  To ad jus t  the s t ruc tu re ,  manpower ,  and  
administrating to be easy to follow.

3. To increase the serv ice capabi l i ty o f  the  
organization to support the expanding of mass transit system 
in overview, and eco-friendly
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กลยุทธตามแผนวิสาหกิจ 2555-2559   มีการกําหนดเปนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน รวมท้ังปรับปรุงและยกระดับคุณภาพในการใหบริการ มีการพัฒนาและจัดหา
โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร และบรหิารจดัการรถผิดกฎหมาย

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับโครงสรางและขนาดขององคกรใหเหมาะสม รวมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรทุกระดับ

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการหน้ีสิน เพื่อบริหารจัดการหน้ีสินในระยะ
สั้น-ปานกลาง  รวมทั้งศึกษาหาแนวทางในการลดการขาดทุนจากการดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐ และพัฒนาคุณภาพการใหบริการรถโดยสารประจําทาง ภายใตบริการเชิงสังคม (PSO)

���� ��� P6,21,27,31 new2.indd   6���� ��� P6,21,27,31 new2.indd   6 6/9/2556   23:24:266/9/2556   23:24:26
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Strategy
1. The strategy to increase the capability to compete, as well as adapting and  

upgrading the quality for people. There is the development and  provide the basic  
structure and facility for the passengers, and administrating with illegal service car.

2. The strategy to firm development for upgrading the personal management  
system with following  the  good  administration. There is   an  adjusting of structure and size  
of the firm, as well as progress the system to improve the official potential in all level.

3. The strategy to manage to propety for doing with the debt in short term-medium  
one, also find out the way to decrease the money losing from following the government 
policy, as well as do to progress the bus service under PSO.
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค ์การขนส ่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2555 
BMTA’s Board of Director 2012
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 1 พฤศจิก�ยน 2554  1st November 2011)

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
ประธ�นกรรมก�ร อ�ยุ 57 ปี 

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  ปริญญ�ตร ีนิติศ�สตรบัณฑิต 
    มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
  ปริญญ�โท ก�รจัดก�รภ�ครัฐ 
    และภ�คเอกชน มห�บัณฑิต    
     สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  อธิบดีกรมก�รขนส่งท�งบก

Mr.Somchai Siriwattanachoke
Chairperson 57 Years old
Education Qualification
  LL.M., Ramkhamhaeng University
  Master of Public Administration   
  Program in Public and Private  
   Management ,National Institute of    
  Development Administration
Working Experience/Current Position
  Director-General, Department  
    of Land Transport
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น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมก�ร อ�ยุ 53 ปี 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  ปริญญ�ตรีบริห�รธุรกิจบัณฑิต  
  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
  ปริญญ�โทบัญชีมห�บัณฑิต 
  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  ที่ปรึกษ�ด้�นพัฒน�ระบบก�รเงินและก�รคลัง  
  (นักวิช�ก�รด้�นทรงคุณวุฒิ)    
  กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง

Ms.Suttirat Rattanachot
Director 53 Years old
Education Qualification
  Bachelor’s degree, Bachelor of Business  
  Administration Ramkhamhaeng University
   Master’s degree, Master of Accountancy  
  Program, Chulalongkorn University
Working Experience/Current Position
  Consultant, Public Finance System Development  
  (Academic Finance Expert),Comptroller General’s 
  Department, Ministry of Finance

พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว
กรรมก�ร อ�ยุ 62 ป ี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  ปริญญ�ตรี โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจ
  ปริญญ�โทรัฐประศ�สนศ�สตร ์
  มห�บัณฑิต สถ�บันบัณฑิต 
  พัฒนบริห�รศ�สตร์
ประวัติการทำางาน /ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  ข�้ร�ชก�รบำ�น�ญ

Pol.Lt.Gen Sataporn Dungkaew
Director 62 Years old
Education Qualification
  Royal Police Cadet Academy
  Masters’ degree, Public Administration 
  Science, National Institute of 
  Development Administration
Working Experience/Current Position
  Pension Government Officer
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นายกล่ำาคาน ปาทาน
กรรมการ อายุ 57 ปี 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง
  การปกครอง
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  นักธุรกิจภาคเอกชน

Mr.Khamkan Phatan
Director 57 Years old
Education Qualification
  Bachelor of Science, 
  Surin Rajaphat University
  Master of Political Science  
  (Politics and Governments), 
  Ramkhamhaeng University
Working Experience/Current Position
  Private Business

นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
กรรมการ อายุ 57 ปี 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒ ิ
  เนติบัณฑิตไทย
  ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ
  University of Miami USA
ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3   
  สำานักงานอัยการสูงสุด

Mr.Prasit Siripakorn
Director 57 Years old
Education Qualification
  Thai Barrister
  Master of Comparative Law,  
  University of Miami USA
Working Experience/Current Position
  Special Prosecutor Agreements  
  and Consultation 3, 
  Office of the Attorney General

พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการ อายุ 57 ป ี
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  ปริญญาตรี  
  โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร ์
  มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิต 
  พัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคน 
  เข้าเมือง

Pol.Lt.Gen Phar nu Kerdlarpphon
Director 57 Years old
Education Qualification
  Royal Police Cadet Academy
  Masters’ degree, Public  
  Administration Science, National 
  Institute of Development  
  Administration
Working Experience/Current Position
  Commissioner of  
  Immigration Bureau

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2555 
BMTA’s Board of Director 2012
(ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2554-28 เมษายน 2555  2011-28 April 2012)



Annual Report 2012
Bangkok Mass Transit Authority 11

นางปราณี ศุกระศร
กรรมการ อายุ 61 ปี 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต   
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
   ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต   
     สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
    รามคำาแหง
ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  อดีตรองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  นักธุรกิจภาคเอกชน

Mrs.Pranee Sugrasorn
Director 61 Years old
Education Qualification
  LL.M.,Ramkhamhaeng University
   Master of in Political Science (M.A.)
Working Experience/Current Position 
  Former Deputy Director  
  (Administration),   
  Bangkok Mass Transport Authority
  Private Business

นายโอภาส เพชรมุณี
กรรมการและเลขานุการ  อายุ 55 ปี 
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  ปริญญาตรี จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำางาน/ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
  ผู้อำานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Mr.Opart Petchmunee
Director and Secretary 55 Years old
Education Qualification
  Bachelor’s degree, Merchant    
  Marine Training Centre
  Master’s degree, Sukhothai     
  Thammathirat Open University
Working Experience/Current Position
  Director, Bangkok Mass Transport Authority
  

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2555 
BMTA’s Board of Director 2012
(ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2554-28 เมษายน 2555  2011-28 April 2012)
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นายโอภาส เพชรมุณี 
ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Mr.Opart Petchmunee 
Director

นายสมศักด์ิ บุญช่วย 
รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร
Mr.Somsak Boonchuay 
Deputy Director (Administration)

รายชื่อคณะผู้บริหารองค ์การขนส ่งมวลชนกรุงเทพ ปี 2555
BMTA’s Management Team 2012
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นายวิศิษฎ์ วงศาโรจน์ 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร
Mr.Wisit Wongsaroj 
Assistant Director
(Administration)

นายนเรศ บุญเป่ียม 
รองผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รเดินรถองค์ก�ร
Mr.Narade Boonpiam                    
Deputy Director (Bus Operation)

ว่าท่ีพันตรี ฉัตรแก้ว โพธ์ิทองนาค
รองผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รเดินรถเอกชนร่วมบริก�ร
Acting Maj. Chatkao Photongnak  
Deputy Director 
(Private Joint Bus Operation) 
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น.ส.ยุพิน เมฆหิรัญศิร ิ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ 
Miss Yupin Mekhirunsiri   

        Assistant Director  
(Bus Operation 1)

นายนิพนธ์ เทียวพานิช 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ
Mr.Nipon Theopanich 
Assistant Director
(Bus Operation 2)

นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Mrs.Chittra Srirungruang    
Assistant Director 
(Private Joint Bus Operation) 
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นางอุทัยวรรณ สุวรรณปากแพรก 
ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ
Mrs.Utaiwan Suwanpakprak 
Director of Director
General Department

นายกฤษณชัย  ดันน ์
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ
Mr.Kritsanachai  Dunn

 
Director of  Audit  Department
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น.ส.พจนีย์ จิตตั้งวัฒนา 
ผู้ตรวจการ
Miss Pojanee Chittangwatana 
Inspector General

นายสถิตย์ วิสาขศาสตร์ 
ผู้ตรวจการ
Mr.Satith Visakasat 
Inspector General 



นางสุวิมล รุ่งโรจน์วัฒนา 
ผู้อำานวยการสำานักบริการและจัดซื้อ
Mrs.Suvimol Roongrojwatana 
Director of  Service  
and Purchasing Department

นางช่อทิพย์ ศรีสัตนาควงศ ์
ผู้อำานวยการสำานักการเจ้าหน้าที่
Mrs.Chortip Srisatanakavong 
Director of  Personnel Department

น.ส.เอมอร อาจณรงค ์
ผู้อำานวยการ
สำานักบัญชีและกองทุนกลาง
Miss Aimon Artnarong   
Director of Account
and Central Fund Department
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นางวรพรรณ วรกุล 
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
Mrs.Vorapran Voragul 
Director of  Legal  Department

นางพวงพร ปิ่นภิบาล 
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาบุคลากร
Mrs.Puangporn Pinpibal   
Director of Personnel  
Development Department

รายงานประจำาปี 2555
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นายยุกต์ จารุภูมิ  
ผู้อำานวยการสำานักแผนงาน
Mr.Yook Jarupume 
Director of  Planning Department



นางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ ์
ผู้อำานวยการ
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mrs.Benjamas Pongsorrarith 
Director of Information  
Technology Department
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นางบุญส่ง อาสนกุล 
ผู้อำานวยการสำานักบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
Mrs.Bonsong Arasanakul 
Director of Risk management  
and Internal Control Department



นายพีระพงษ์ โค้วสุวรรณ 
ผู้อำานวยการ
สำานักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1
Mr.Peerapong Kowsuwon 
Director of Private Joint Bus  
Operation 1 Department

นายคมสัน โชติประดิษฐ์ 
ผู้อำานวยการ
สำานักบริหารการเดินรถ
Mr.Komson Chotpradit 
Director of Bus Management  
Department

รายงานประจำาปี 2555
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¹ÒÂ¡Ø³ªÑÂ ¾§È�ÊíÒÃÒÞ 
ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 2
Mr.Kunchai Pongsomran 
Director of  Bus Operation 
Zone 2
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¹ÒÂÁ¹μ�à·¾ ÇÕÃàËÁÄ· Õ̧Ç§¤� 
ผูอํานวยการ
สํานักปฏิบัติการรถเอกชนรวมบริการ 2
Mr.Monthep Verahemritevong 
Director of Private Joint Bus 
Operation 2 Department

¹ÒÂ»ÃÐÂÙÃ ª‹ÇÂá¡ŒÇ 
ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถที่ 1
Mr.Prayoon Choygeo 
Director of  Bus Operation 
Zone 1
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นายชัยยุทธ สามเพชรเจริญ 
ผู้อำานวยการ
เขตการเดินรถที่ 4
Mr.Chaiyoot Sampetcharoen 
Director of  Bus Operation 
Zone 4

นายสุริยะ สาเอี่ยม 
ผู้อำานวยการ
เขตการเดินรถที่ 3
Mr.Suriya Saiem 
Director of  Bus Operation  
Zone 3

รายงานประจำาปี 2555
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นายชูชาติ ซาปัน    
ผู้อำานวยการ 
เขตการเดินรถ 5
Mr.Chuchart Sapun      
Director of Bus Operation  
Zone 5
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นายไชยา อยู่อ่อน 
ผู้อำานวยการ
เขตการเดินรถที่ 8
Mr.Chaiya Yu-on 
Director of  Bus Operation 
Zone 8

นายวีรศักดิ์ ลิ้มสุทธิวันภูมิ      
ผู้อำานวยการ
เขตการเดินรถที่ 7
Mr.Weerasak Limsuthivanphoom 
Director of  Bus Operation 
Zone 7

นายวีระ ไทยเจริญด ี
ผู้อำานวยการ
เขตการเดินรถที่ 6
Mr.Veera Thaicharoendee 
Director of  Bus Operation  
Zone 6



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555
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คุณภาพองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ประกาศ 
ต่อสาธารณชน ได้แก่ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริการอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ประชาชนพึงพอใจ 
โดยพนักงานมีส่วนร่วม” ซึ่งแนวทางการดำาเนินการนี้ 
จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การจะต้องคำานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำานึกในหน้าที่  
ในขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่พอเพียง การปฏิบัต ิ
ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ทา่เทยีมกนั ความโปรง่ใส จรรยาบรรณ 
ที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม จึงกำาหนดให้การส่งเสริมให้องค์การมีการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) เป็นนโยบาย
หนึ่งที่จะต้องดำาเนินการ

หลกัสำาคญัในการสง่เสรมิใหอ้งคก์ารมกีารกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของ ขสมก. มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำา
ของตนเองและสามารถชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้

2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนร่วมได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีคำาอธิบายได้

3. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการใน
ระยะยาว

4. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความ 
สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

5.  ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่ตรวจสอบได้ และ
การเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งโปรง่ใสให้แก่ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย

6.  การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ
ดำาเนินงาน

แนวทางการดำาเนินการ
การดำาเนินงานด้านการส่งเสริมให้องค์การมีการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี องค์การได้พิจารณาดำาเนินการดังนี้
1. กำาหนดผู้รับผิดชอบ/คณะทำางานด้าน CG
2. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการ

ดำาเนินงาน
3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและ 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง
4.  ตดิตามรายงานผลการดำาเนนิงาน  และประเมนิผล

The quality of BMTA which be announce to public  
such as “To strive to continuously improve the service 
quality to reach a global standard and to make the  
citizens happy by the participant of officials.” To achieve 
the purpose of the abovementioned way, the firm would 
concern on the responsibility of an operation, performance 
realization about capability and sufficient efficiency,  
equitable treatment to sharers, transparency and good 
etiquette for careering and corporate social responsibility. 
So they set “The Corporate Governance” to be one of 
policy which must be managed.

The importance principles to encourage the  
corporation about Corporate Governace;

1. Accountability 

2. Equitable Treament

3. Vision to Create Long Term Value

4. Responsibilty

5. Transparency

6. Ethic

Administrating Way
The administrating ways to encourage the firm to 

get the corporate governace are as following; 
1. Appointing  the people in charge, in CG  

department
2.  Setting policies, strategy, target and managing plan 

       3. Jointing of board, administrators and staffs who 
be the part

4. Following up the result of administration and 
evaluation

26



Annual Report 2012
Bangkok Mass Transit Authority 27

Administrating Plan
 To succeed the managing objections, there is 

setting the way to follow for supporting the corporate 
governace of the fi rm

Appointing the people in charge, in CG department
To sustain the fi rm for getting the corporate  governace, 

our organization has set the people in charge for making 
the successful purpose about an action. So there must 
be the appointing about the people in two levels;

1. Taking the policy from subcommitees in the fi rst 
level to screen and determine the way to treat

2. Setting the target strategy and release the way 
which conform to the way of the corporate governace

3. Overseeing and presenting to the corporate gov-
ernace board by following the principles and ways which 
be set by the fi rm and which be accepted in global.

4. Result Monitoring sum it up and off ering to the 
fi rst level subcommittees, then coordinate and collect the 
information to the working group in level three.

Level 2 : Appointing the working group who support 
the fi rm to get the corporate governace, which include;

 1. HR Department
 2. Accounting and Financial Department
 3. Risk  Management  and  Internal  Control 

Department
 4. Interest Confl ict Department
 5. Taking of gifts, properties, or any usefulness 

Department
 6. Firm Secret Keeping Department
 7. IT Department
 8. Quality,  Security  and   Occupational  Health 

Department
 9. Purchasing and Hiring Department
 10. Social and Environmental Department
 11. Ethic and Participants Treating Department

á¼¹»¯ÔºÑμÔ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงาน จึงกําหนด

แนวทางการปฏิบัติตามกิจกรรมดานการสงเสริมใหองคการ
มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวดวยแลว

¡ÒÃ¡íÒË¹´¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº/¤³Ð·íÒ§Ò¹´ŒÒ¹ CG
การสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

องคการไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบเพ่ือใหการดําเนินงาน
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงตองแตงตั้งผูรับผิดชอบ
คณะทํางานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance : CG) รวม 2 ระดับ

1. รับนโยบายจากอนุกรรมการในระดับท่ี 1 เพื่อ
กลั่นกรองและกําหนดแนวทางในการปฏบิัติ

2. กําหนดกลยุทธเปาหมายและการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance : CG ) 

3. ตรวจสอบและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองคการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก
การและแนวทางที่องคกําหนดและการยอมรับในระดับสากล

4. ติดตามผลพรอมสรุปและนําเสนอความเห็นตอ
คณะอนุกรรมการในระดบัท่ี 1 และประสานงานรวบรวมขอมลู
จากคณะทํางานในระดับที่ 3

ÃÐ́ Ñº·Õè 2 แตงตัง้คณะทํางานสนับสนนุสงเสริมในองคการ
มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1. คณะทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. คณะทํางานดานการบัญชีและการเงิน
 3. คณะทํางานดานการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน
 4. คณะทํางานดานการขัดแยงทางผลประโยชน
 5. คณะทํางานดานการรบัการใหของขวญั ทรัพยสนิ 

หรือประโยชนอื่นใด
 6. คณะทํางานดานการรักษาความลับขององคการ
 7. คณะทํางานดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร
 8. คณะทํางานดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย
 9. คณะทํางานดานการจัดซื้อจัดจาง
 10. คณะทํางานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
 11. คณะทํางานดานจรรยาบรรณและการปฏิบัติตอ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

Administrating Planáááá¼¼¼¼¹¹¹¹¹»»»»»»¯̄̄̄̄ÔººººÑμμμμ Ô
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน และให้ 
ผู้อำานวยการเป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำาแหน่ง 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบต่อรัฐวิสาหกิจ 
ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 โดยประธานกรรมการให้ความม่ันใจ 
ว่า กรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยรวมปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เป็นอิสระ และควบคุม 
กำากับดูแลการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความโปร่งใสในทุกระดับ  ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 
ในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน
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Qualified personnel from both government and  
private sectors were appointed as BMTA’s Board of  
Directors by the cabinet. The BMTA’s board consists of 
chairman and not less 5 directors but not exceeding 9  
directors. One of director is also the secretary of the board.  
The board performs their duties as responsibility of state 
enterprise in the Decree to Establish Bangkok Mass Transit  
Authority B.E.2519. The board was confidence that every 
director must take overall responsibilities and perform with 
honesty, fairly, and independently. In addition, the directors 
also control and manage every level of BMTA’s operations  
to ensure effectively, efficiency and transparency to share 
their equal responsibility.

บทบาทคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
Roles of BMTA’s Board of Directors
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BMTA’s board will hold a regular meeting every 
month and may hold other additional meetings if required. 
The remuneration of Directorsis in the form of meeting  
allowance set by the Ministry of Finance with the cabinet’s  
approval on 18th May 2004. The board of directors receives  
attendance fee a meeting allowance 8,000 baht. The  
director is additional 25% of 10,000 baht. The deputy  
1 and 2 receive additional 12.5% of 9,000 baht.

In the fiscal year 2012, the board of BMTA had 
13 meetings and amount of meeting allowances totaled 
658,000 baht.
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นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค ประธานกรรมการ
Mr. Somchai  Siriwattanachoke Chairman 
พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว รองประธานกรรมการ คนที่ 1     
Pol.Lt.Gen Sataporn  Dungkaew Deputy Director 1   
น.ส.สุทธิรัตน์  รัตนโชติ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
Miss Suttirat  Rattanachot Deputy Director 2   
พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล กรรมการ   
Pol.Lt.Gen Phar nu  Kerdlarpphon Director    
นายประสิทธิ์  ศิริภากรณ ์ กรรมการ   
Mr. Prasit  Siripakorn  Director    
นายกล่ำาคาน ปาทาน  กรรมการ   
Mr. Khamkan Phatan  Director    
นางปราณี  ศุกระศร กรรมการ   
Mrs.Pranee  Sugrasorn Director    
นายโอภาส เพชรมณุ ี กรรมการและเลขานุการ              
Mr.Opart Petchmunee Director and Secretary

นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค
Mr. Somchai  Siriwattanachoke
พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว
Pol.Lt.Gen Sataporn  Dungkaew
น.ส.สุทธิรัตน์  รัตนโชติ
Miss Suttirat  Rattanachot
พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล
Pol.Lt.Gen Phar nu  Kerdlarpphon
นายประสิทธิ์  ศิริภากรณ์
Mr. Prasit  Siripakorn
นายกล่ำาคาน ปาทาน
Mr. Khamkan Phatan 
นางปราณี  ศุกระศร
Mrs.Pranee  Sugrasorn
นายโอภาส เพชรมุณี
Mr.Opart Petchmunee
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ลำาดับที ่ ผู้เข้าประชุม ตำาแหน่ง จำานวนครั้ง  
 No. Attendees Title No. of Meetings

ลำาดับที ่ ชื่อ/สกุล
 ปีบัญชี 2555 (ต.ค.54 - ก.ย.55) / Accounting Year 2012 (October 2011-September 2012) 

รวม (ครั้ง)
 

 No. Name/Surname
  คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 7 คร้ังท่ี 8 คร้ังท่ี 9 คร้ังท่ี 10 คร้ังท่ี 11 คร้ังท่ี 12 คร้ังท่ี 13 

Total Times  1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11st 12nd 13rd
  21 พย.54 2 ธค.54 23 ธค.54 12 มค.55 17 กพ.55 22 มีค 55 26 เมย.55 29 พค.55 29 มิย.55 30 กค.55 29 สค.55 14 กย.55 26 กย.55
  Nov 22 ,2011 Dec 2, 2011 Dec 23.2-11 Jan 12, 2012 Feb 17,2012 March 22,2012 April 26,2012 May 24,2012 Jun 29,2012 July 20,2012 Aug 29,2012 Sep 12,2012 Sep 26,2012

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ได้กำาหนดการประชุมตามปกติเป็นประจำาทุกเดือน 
และมีการประชุมพิเศษตามความจำาเป็น ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม  
กำาหนดขึ้นโดยกระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะ
รฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2547 ไดก้ำาหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยประชุม ในอัตราคนละ 8,000 บาท โดยประธาน
กรรมการจะได้รับเพิ่มร้อยละ 25 เป็นเงิน 10,000 บาท  และ
รองประธานคนที่ 1, 2 จะได้รับเพิ่มอีกคนละ 12.5% เป็น 
เงิน 9,000 บาท

สำาหรับในปีงบประมาณ 2555 นี้  คณะกรรมการบริหาร 
กิจการองค์การได้มีการประชุม รวม 13 ครั้ง จ่ายเบี้ยประชุม
เป็นเงิน 658,000 บาท
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีการประชุม รวม 13 ครั้ง / The Appointed Board had 13 meetings

จำานวนกรรมการที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค�การขนส่งมวลชนกรุงเทพ /  
The Directs had attendee at the meeting of BMTA’s Board of Director

นโยบายกำาหนดค ่าตอบแทนและรายละเอียดค ่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองค ์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Policy and Details of Remuneration  
of BMTA’s Board of Directors
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คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจได้รับการแต่งตั้ง 
ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพและตามคำาสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์การมีการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี เสริมสร้างให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ 
เสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่ดี ให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด เสริมสร้าง 
ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าการ 
ดำาเนนิการตามแผนงานและโครงการตา่งๆ ไดม้กีารตรวจสอบ 
และกำากับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส เสริม 
สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และติดตาม 
ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนเหมาจา่ยเปน็รายเดอืนเทา่กบัเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง

ในปีงบประมาณ 2555 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เป็นจำานวนเงิน 300,000.-บาท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจประจำาปี 2555
Report of the State Enterprise Audit Committee 2012  

  ลำาดับที ่     ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม              ตำาแหน่ง    จำานวนครั้ง       ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง
   No.  Attendance       Title  No. of meeting         Office Duration

State Enterprise Audit Committee was appointed 
by BMTA’s Board of Directors and its instruction. The 
purpose of this was supported to create good governance 
and reinforce the internal control system, risk management  
and internal audit to be effective, efficiency, and  economical.  
It was create confidence and reliability of all concerned  
sections. In addition, the report was inspected with carefully,  
fairly, transparent to create reliable financial statements  
and related laws and regulations were followed. The  
Audit Committee’s remunerations were equality to the State  
Enterprise Board of Directors, which was the rule of Ministry  
of Finance.

In the fiscal  year 2012, the  Audit Committee’s   
remunerations was 300,000 baht. The Audit Committee’s  
members were follows:

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555 มีการประชุม 5 ครั้ง 
/The Committee appointed during 1st October 2011–3rd September 2012 had 5 meetings

 1 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการ 5 25 พ.ย. 54-30 ก.ย. 55
 Ms. Suttirat Rattanachot Chairman 5 25th Nov 2011-30th Sep 2012 
  2 นางปราณี  ศุกระศร กรรมการ 5 25 พ.ย. 54-30 ก.ย. 55
 Mrs. Pranee Sukrasorn Committee 5 25th Nov 2011-30th Sep 2012
  3 พล.ต.ท.ภานุ  เกิดลาภผล กรรมการ 1 25 พ.ย. 54-30 ก.ย. 55
 Pol.Lt.Gen Phar nu Kerdlarppon Committee 1 25th Nov 2011-30th Sep 2012
  4 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ เลขานุการ 5 25 พ.ย. 54-30 ก.ย. 55
 Director of the Audit Committee Secretary 5 25th Nov 2011-30th Sep 2012
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คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสง
มวลชนกรงุเทพ และทีก่าํหนดไวในกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และคูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงการ
คลัง เพื่อใหมั่นใจวาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีระบบ
การกํากับดูแลท่ีดีรวมทั้งไดเชิญผูบริหารของหนวยงานใน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูแทนสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเขารวมประชุมตามวาระท่ีเกี่ยวของ โดยไดหารือ
และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหาร ผูแทนสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินและผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องท่ีเก่ียวของ
อยางสม่ําเสมอ และไดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาสและประจําปเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞâ´ÂÊÃØ»§Ò¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºã¹
ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈ ä´Œ́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐÊÍº·Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555 มดีงันี้

1. ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ
1.1 สอบทานรายงานงบการเงิน องคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ ประจําปงบประมาณ 2554 และไตรมาสที่ 
1-3 ประจําปงบประมาณ 2555 ไดพิจารณาถึงกระบวนการ
ในการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหมั่นใจวารายงาน
ทางการเงินไดจัดทําอยางครบถวน ถูกตองนาเช่ือถือ เปน
ไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่ไดรับรองโดยทั่วไป และหลักเกณฑของ
กระทรวงการคลัง

1.2 พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงินองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

1.2.1 ติดตามผลการดําเนินการขององคการใน
ประเด็นท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจพบและมีขอ
สังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551, 2552 
และ 2553

The audit committee was responsibility as follows on 
demand of BMTA’s board that command on the audit 
committee’s charter, Regulations and Principles and 
procedure manual for the state enterprise audit committee 
of Ministry of Financial. It was ensure that good governance 
of BMTA. Moreover, the audit committee was invited the 
management team of BMTA, agent of the auditor general 
of Thailand in the related meeting. They were discussion 
with the management team of BMTA, agent of the auditor 
general of Thailand, and internal inspector in the concern 
related. And they made the result of work for the audit 
committee in three times a year, presented to the Board 
of BMTA.

 
Main part of the state enterprise audit 

committee was perform and verifi ed in fi scal year 
2012 as follows :

1. Report of Finance and Account
1.1  They were verifi ed the fi nancial statements of 

BMTA in the fi scal year 2011 and 1st quarter-3rd quarter of 
the fi scal year 2012 to considered about method of fi nance 
report with completely, reliability as the regulation of laws 
and fi nancial standard that was certifi ed, and principles of 
Ministry of Finance.

1.2 The audit committee was considered the 
fi nance statement of BMTA by the auditor general of 
Thailand.

1.2.1 Follow-up the operation result in the auditor 
general of Thailand was found. For end of the year on 
30th September 2008, 2009, 2010.

คคคณณณะะะกกกรรรรรรมมมกกกาาารรรตตตตรรรวววจจจสสสสสอออบบบไไไไไดดปปปปปปฏฏิิิิบบบััตตติิิหหนนาาทท่่ีีีีตามท่่ีีีีีไไไไดรับ The audit committee was responsibility as follows on
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1.2.2   ตดิตามการดำาเนนิการตามขอ้สงัเกตจากการที ่
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 
กันยายน 2554 และมีข้อสังเกต พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้
องค์การแก้ไขปรับปรุงด้านการบัญชี จำานวน 3 ข้อ ด้านการ
ควบคุมภายใน จำานวน 1 ข้อ

1.2.3 พิจารณารายงานผลการดำาเนินงานหนี้สิน 
ตามงบดุล และสรุปผลวิเคราะห์การดำาเนินงานขององค์การ 
เดือนสิงหาคม 2554-กรกฎาคม 2555 และประมาณการ 
เงินสดรับ-จ่าย เดือนกันยายน 2554-กันยายน  2555  
   1.2.4 พิจารณากรณีกิโลเมตรทำาการในส่วนของ  
PSO ประจำาปีงบประมาณ 2555 ที่ทำาไม่ได้ในช่วงน้ำาท่วม   
และอาจมีผลกระทบต่อเงินอุดหนุนที่จะได้รับไม่เป็นไปตาม 
บันทึกข้อตกลง  มีความเห็นว่าองค์การควรเจรจากับกระทรวง 
การคลัง โดยคำานวณตัวเลขให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบ 
ของกิโลเมตรทำาการที่เกิดจากน้ำาท่วม  และสำาหรับเงินที่ได้รับ 
จากรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสียหายกรณีน้ำาท่วม องค์การ 
ควรใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

1.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อชำาระหนี้ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงและค่าเหมา
ซ่อมพร้อมดอกเบี้ยปีงบประมาณ 2556 จำานวน 5,402.808 
ล้านบาท และกู้เงินเพื่อชำาระหนี้ที่ถึงกำาหนดจ่ายในปีงบ 
ประมาณ 2556 จำานวน 14,664.857 ล้านบาท

1.4 พิจารณากรณีที่สำานักบัญชีและกองทุนกลาง
ขอหารือการนำาเงินกู้สำาหรับชำาระค่าเหมาซ่อมรถประจำา
ปีงบประมาณ 2555 มาจา่ยค่าซ่อมรถปรับอากาศยูโรทู (แดวู) 
จำานวน 250 คัน ที่องค์การซ่อมเอง 

1.2.2 Follow-up the auditor general of Thailand  
was noticed and verified BMTA’s finance on the end of  
the year on 30th September 2011. Its included advices  
that could develop financial with 3 sections, internal  
control 1 section.

1.2.3 They were considered the debt of  balance 
sheet and analyzed the operation results on August  
2011-July 2012, estimated income and outcome on  
September 2011-September 2012.

1.2.4 They were considered in case of Kilometer in  
PSO section in the fiscal year 2012, that cannot work.  
It could be effect to the grant-in-aid that could not be as 
a following regulation. There were communicated with 
Ministry of Finance about the effect of Kilometer and 
compensated from flood.

1.3 They were considered about loan from  
banking to pay the fuel and maintenance included debt 
of the fiscal year 2013, 5,402,808 million baht. The loan 
from banking would be pay on the fiscal year 2013  
amount 14,664,857 million baht.

1.4 They were considered in case of the  
goverment accountability and foundation office would  
take loan for maintenance in the fiscal year 2011, pay for 
fix 250 Euro II (Daevu).
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2. การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
2.1 สอบทานการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การ

บริหารความเสี่ยงดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2.2 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มี 
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการดำาเนินการ ซึ่งจะช่วย 
ส่งเสริมให้การดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.1 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ 

ควบคุมการปล่อยรถมินิบัส ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อ
กำาหนดขององค์การ โดยมีความเห็นว่าควรให้ประชาชนช่วย 
ดูแลแบบร่วมด้วยช่วยกัน เป็นการให้ประชาชนช่วยตรวจสอบ
การเดินรถของรถเอกชนร่วมบริการอีกทางหนึ่ง โดยองค์การ
ควรไปพิจารณาหาแนวทางการให้รางวัลในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่
เป็นเงินรางวัล เช่น การให้ตั๋วรถโดยสารฟรี

3.2 พิจารณาการดำาเนินการตามมาตรการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพตามนโยบายกระทรวงคมนาคม  ตั้งแต่เดือน 
มีนาคม 2555 โดยการจัดโครงการ 3 โครงการ เพื่อเพิ่มรายได ้
ค่าโดยสาร คือ โครงการซ้ายตลอด จอดทุกป้าย สร้างวินัย
จราจร, โครงการบริการดีมีน้ำาใจ สร้างความพึงพอใจให้
ประชาชน และโครงการสายตรวจลดอุบัติเหตุเป็นมิตรกับ
ประชาชน ประโยชน์ของทั้ง 3 โครงการ จะทำาให้รถองค์การ
และรถเอกชนร่วมบริการมีความเป็นระเบียบ และเท่าเทียม
กันในการนำารถเข้าป้าย ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้องค์การ
ได้ผู้โดยสาร

3.3       พิจารณาการดำาเนินการเก่ียวกับการขายซากรถเก่า  
และมีข้อเสนอแนะให้องค์การควรสำารวจรถโดยสารที่ไม่สามารถ 
ใช้งานได้ท้ังหมด  (รถโดยสารท่ีถูกไฟไหม้  และรถโดยสารปลด 
ระวาง)  เพ่ือดำาเนินการขายต่อไป  และให้รายงานผลความคืบหน้า 
ให้รับทราบ

4. การตรวจสอบภายใน
4.1   สอบทานกฎบตัรของสำานกัตรวจสอบ  ประจำาป ี 

2555 และมีมติอนุมัติกฎบัตรของสำานักตรวจสอบ และให้นำา
เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การก่อนเผยแพร่ให้
พนักงานขององค์การได้รับทราบ

4.2   พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบความดคีวามชอบของ 
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

2. The risk management and internal control 
system

2.1 Verified the risk management to efficiency  
and accompanied the risk management of BMTA.

2.2 Evaluated the internal control with suitable,  
sufficient, effective, and efficient in the operation that would 
support to achievement.

3. Perform a regulation of laws and concern 
related

3.1 Considered and gave an advice about the  
minibus control along with the regulation of BMTA.  The 
passengers could be participate in examiner of bus 
routes, BMTA should be considered way to reward to the  
passengers i.e., Free ticket.

3.2 Considered the measure to increase the  
effectively allowance the policy of the Ministry of 
Transport since March 2012. They were arranged 3  
projects to increase a fare income as the “Left turn on red 
to discipline the traffic police”,  “Good service, generous, 
contentment to people”, and “Inspector of dump way to 
die, friendly to people”, the benefit of 3 projects would be 
orderliness , equableness in the bus station that would 
important to had the passengers.

3.3 Considered the measure about the remnant 
of iron and suggested to check-up the total bus that  
can not use (the bus that was fired, and the bus that out of  
commission)  for sold to progress.

4. The internal control 
4.1 Considered the audit committee’s charter  

in 2012, allowed to vote and presented to the Board of  
BMTA before published to officers.

4.2  Considered the goodness of the Director of 
the Audit Committee and officers.
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  4.3 สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี 2555  
ของสำานักตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบแผนการตรวจสอบที่
สำานักตรวจสอบได้้สอบทานแล้ว

4.4   สอบทานและให้ความเห็นชอบคูม่อืการปฏบิตั ิ
งานตรวจสอบภายในของสำานักตรวจสอบ ตามที่สำานักตรวจ
สอบได้ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการคลัง และแนวทางการตรวจสอบภายในของ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

4.5 พิจารณาแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี  
(2557-2559)  และแผนการตรวจสอบประจำาปงีบประมาณ  2556  
พร้อมงบประมาณประจำาปีของสำานักตรวจสอบ ซ่ึงผู้อำานวยการ 
ใหค้วามเห็นชอบแลว้ และมมีตอินุมตัแิผนการตรวจสอบระยะ
ยาว 3 ปี และแผนการตรวจสอบประจำาปีงบประมาณ 2556 
ของสำานักตรวจสอบ

4.6 พิจารณาการประเมินตนเองและการประเมิน 
คณุภาพการปฏบิตังิานของสำานกัตรวจสอบโดยหนว่ยรบัตรวจ 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบเปน็ไปตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

5. การกำากับดูแลงานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1 รายงานผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ประจำาปี  2554 และเสนอ 
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง

5.2 พิ จารณาแผนการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ประจำาปีงบประมาณ  2556 ซึ่ง 
จัดทำาขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าวาระในการประชุมสอดคล้อง  
และมเีวลาเพียงพอทีจ่ะทำาใหก้ารปฏบิตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์
ที่กำาหนดไว้

5.3  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำาปี 2554 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

5.4   สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรัฐวิสาหกิจ ประจำาปีงบประมาณ 2555

 4.3 Verified the audit committee’s plan in the  
2012 and voted the approved form the Audit Committee.

4.4 Verified and voted to manual of internal  
control for the Audit Committee as allowance the Audit  
Committee was improve with suitable and accompanied  
to manual of internal control of Ministry of Finance. 

4.5 Verified the long terms 3 years plan (1984 
-1986) and the fiscal year 2013’s plan with the fiscal 
budget of  the Audit Committee, that they were agreed 
with and voted.

4.6 The examination of self-evaluation and quality  
assessment of  the Audit Committee. They had been ensure  
that working with standard and ethics.

5. Regulation and Monitoring of the Audit  
Committee

5.1 Report the results of  the State Enterprise  
Audit Committee’s working in 2011, and presented to  
Ministry of Transport and Ministry of Finance.

5.2  Verified the State Enterprise Audit Committee  
in the fiscal year 2013,which were making that minute of 
agenda. It had enough time to objective.

5.3  Working-evaluation of the Audit Committee  
in 2011, the results was great.

5.4  Verified the State Enterprise Audit Committee’s  
charter in the fiscal year 2011.  
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โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555
Structure of Revenues and Expenses for Fiscal Year 2012

การเปรียบเทียบเปอร์เซนต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
Revenues, Expenditures, and net Profit (Loss) Percentage Comparison

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
As of September 2012

โครงสร้างรายได้
Revenues Structure

26.64%

รายได้ค่าโดยสาร
Revenues from bus fares
7,009.90

-20.88%

ก�าไร (ขาดทุน)
Profit (loss)
-5,495.95

2.48%

รายได้เงินสนับสนุน/เงินช่วยเหลือ
Revenues from subsidy
652.72

13.82%

รายได้รถธรรมดา
Revenues from regular buses
968.81

39.17%

รายได้ค่าโดยสารรัฐฯ รับภาระ
Revenues from bus fares bome 
by the government
2,746.06

50.00%

ค่าใช้จ่าย
Expenses
13,158.57

3.56%

รายได้จากการด�าเนินงาน
Operating income

 249.78

3.04%

รายได้อื่นๆ
Other Revenues

213.23

38.29%

รายได้รถ ปอ.ธรรมดา
Revenues from regular 

air-con. bus
2,683.96

ล้านบาท / Million Baht

2.11%

รายได้จากการขายตั๋ว
Revenues from seles of tickets
148.07

ล้านบาท / Million Baht
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หมายเหตุ	
Remarks

รายได้จากการด�าเนินงาน ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท
Operating income comprises Unit : Million Baht

 - รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วม - รถเมล์เล็ก 0.39
  Revenues from sales of tickets to joint bus operators - mini buses

 - รายได้ค่าเช่าเหมาคัน 32.88
  Revenues from bus rental

 - รายได้จากรถร่วมธรรมดา 27.76
  Revenues from regular joint bus operators

 - รายได้จากรถร่วมปรับอากาศ 29.66
  Revenues from air-conditioned joint bus operators

 - รายได้จากรถตู้ปรับอากาศ 62.32
  Revenues from air-conditioned vans 

 - รายได้จากรถมินิบัส 15.64
  Revenues from mini buses

 - รายได้ค่าธรรมเนียมจากรถร่วมบริการและอื่นๆ 41.55
  Fees from joint bus operators and others

 - รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา PBC 2.76
  Revenues from PBC contracts

 - รายได้จากรถโดยสารขนาดเล็ก (หมวด 4) 5.91
  Revenues from small buses (category 4)

 - รายได้ครอบครัวสุขสันต์ 30.93
  Revenues from Suksan Family Project

   รวม 249.78
   Total

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท
Other revenues consist of Unit : Million Bah

 - รายได้ค่าปรับผิดสัญญาอื่นๆ 47.51
  Fines from other agreement breaches

 - รายได้ดอกเบี้ยรับ 10.67
  Interest receivables

 - รายได้จากการขายวัสดุและคุรุภัณฑ ์ 3.86
  Saling Equipment revenues

 - รายได้ส่วนลด 0.93
  Revenues from discounts

 - รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา 82.88
  Revenues from advertisement rights

 - รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน 1.01
  Revenues from donation properties

 - รายได้อื่นๆ 66.37
  Other revenues

   รวม	 213.23
	 	 	 Total
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
Expenditures Structure

32.01%

เงินเดือน/สิทธิผลประโยชน 
Salary/remunerations
4,212.23 

9.26%

สวัสดิการ
Benefi ts
1,217.93

0.98%

คาเสื่อมราคา
Depreciation

 128.66

10.77%

คาใชจาย PBC/คาเหมาซอม/คา กม.เกิน
Bus rental/PBC expenses/repair 

contracts/excess kilometers
1,417.80

0.72%

คาเชาสถานที่
Space rental  

95.22

20.15%

คานํ้ามันเชื้อเพลิง/แกส
Fuel/gas
2,651.90

20.67%

ดอกเบี้ยจายองคการฯ รับภาระ
Interest borne by BMTA

2,720.16

2.27%

คาภาษีมูลคาเพิ่ม
Value added tax 

299.32

3.16%

คาใชจายอื่นๆ
Other expenses
415.35

ลานบาท / Million Baht
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หมายเหตุ
Remarks

เงินเดือน/สิทธิผลประโยชน์ ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท
Salary/remunerations comprises Unit : Million Bah

 - เงินเดือนและค่าจ้าง 3,652.47
  Salary and wages

 - ค่าจ้างเหมาจ่าย 27.94
  Hiring expenses paid in lump sum

 - ค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบี้ยประชุม) 1.81
  Directors’ remunerations (meeting allowances)

 - ค่าล่วงเวลา 253.43
  Overtime

  - ค่าตอบแทนวันหยุด 93.52
  Remunerations in case of working on holidays

 - ค่าเบี้ยขยัน 4.91
  Active payment

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 110.53
  Allowances

 - เปอร์เซ็นต์ 67.61
  Commission

 	 รวม		 4,212.23
	 	 Total

 สวัสดิการ ประกอบด้วย
 Benefits consists of

 - สวัสดิการ 474.01
  Benefits

 - เงินบ�าเหน็จพนักงาน 574.65
  Staff’s pension

  - เงินเกษียณก่อนก�าหนด 19.81
  Early retirement compensation

 - เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน 149.47
  Contribution to staff’s providend fund

 	 รวม		 1,217.93
	 	 Total



39Annual Report 2012
Bangkok Mass Transit Authority 39

1,500

1,300

1,100

900

700

500

300

100

2,500

2,300

2,100

1,900

1,700

1,500

1,300

1,100

900

700

500

300

100

ต.ค.54
Oct 11

พ.ย.54
Nov 11

ธ.ค.54
Dec 11

ม.ค.55
Jan 12

ก.พ.55
Feb 12

มี.ค.55
Mar 12

เม.ย.55
Apr 12

พ.ค.55
May 12

มิ.ย.55
Jun 12

ก.ค.55
Jul 12

ส.ค.55
Aug 12

ก.ย.55
Sep 12

ต.ค.54
Oct 11

พ.ย.54
Nov 11

ธ.ค.54
Dec 11

ม.ค.55
Jan 12

ก.พ.55
Feb 12

มี.ค.55
Mar 12

เม.ย.55
Apr 12

พ.ค.55
May 12

มิ.ย.55
Jun 12

ก.ค.55
Jul 12

ส.ค.55
Aug 12

ก.ย.55
Sep 12

เกิดจริง : Actual

งบประมาณ : Budget

เกิดจริง : Actual

งบประมาณ : Budget

57
6.

18
0

1,
02

9.
32

6
1,

20
6.

03
1

97
6.

17
3 1,
18

6.
01

0

1,
04

9.
80

7 1,
45

3.
50

8

1,
06

2.
79

5
1,

24
2.

40
5

1,
01

5.
51

5
1,

21
9.

19
4

1,
10

6.
64

6
1,

25
3.

84
6

1,
09

8.
91

8
1,

24
8.

61
0

1,
08

7.
88

9
1,

27
3.

37
2

1,
04

0.
72

2
1,

23
2.

33
4

1,
04

1.
38

1
1,

25
3.

46
3

1,
03

8.
45

5
1,

25
7.

14
0 1,

61
0.

94
5

1,
58

1.
30

4

50
4.

49
3

59
0.

84
0

60
4.

71
9

59
2.

74
7

64
9.

32
4

57
1.

51
8

61
5.

08
8

60
6.

15
6

63
9.

07
5

56
4.

56
5

62
2.

91
6

59
2.

66
8

64
5.

75
9

59
1.

73
4

63
7.

49
0

59
9.

50
4

65
1.

26
5

58
7.

45
4 74

2.
06

9

63
2.

03
8 80

6.
21

6

59
1.

84
2

59
0.

00
5

เปรียบเทียบรายได้ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค.54 - ก.ย.55
Revenues Comparison between Actual and Budget Oct. 2011 - Sep. 2012

เปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค.54 - ก.ย.55
Expense Comparison between Actual and Budget Oct. 2011 - Sep. 2012
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เปรียบเทียบก�าไร (ขาดทุน) ระะหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค.54 - ก.ย.55
 Expenses Comparison between Actual and Budget Oct. 2011 - Sep. 2012

เปรียบเทียบรายได้สะสมระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค.54 - ก.ย.55
 Comparison of Actual and Budget Accumulated Income from Oct. 2011- Sep. 2012
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จ�านวนรถ และเส้นทางเดินรถ ณ 30 กันยายน 2555 จ�านวนรถทั้งหมด 16,404 คัน
Number of Buses and Routes as of 30 September 2012, Total Buses 16,404

เส้นทางเดินรถ จ�านวน 446 เส้นทาง
Number of Routes 446

21.06%

รถ ขสมก.
BMTA buses
3,454 คัน / Bus

24.66%

รถ ขสมก.
BMTA buses
110 เส้นทาง / Route

24.51%

รถร่วมบริการ
Joint bus operators
4,020 คัน / Bus

22.42%

รถร่วมบริการ
Joint bus operators
100 เส้นทาง / Route

1.29%

รถตู้ CNG เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
CNG vans linked to Suvarnabhumi Airport

211 คัน / Bus

14.01%

รถเล็กในซอย 
Mini-vans operating in soi

2,298 คัน / Bus

24.44%

รถเล็กในซอย 
Mini-vans operating in soi

109 เส้นทาง / Route

1.57%

รถตู้ CNG เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
CNG vans linked to Suvarnabhumi Airport

7 เส้นทาง / Route

32.14%

รถตู้โดยสารปรับอากาศ
Air-conditioned vans

5,273 คัน / Bus

26.91%

รถตู้โดยสารปรับอากาศ
Air-conditioned vans
120 เส้นทาง / Route

6.27%

รถมินิบัส
Mini-buses
1,028 คัน / Bus

0.73%

รถ PBC
PBC Car
120 คัน / Bus
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การบริหารความเส่ียงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดำาเนินการ

บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สำาหรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการที่ดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยมีการพัฒนา 
กระบวนการบริหารความเส่ียงตามกรอบโครงสร้างการบริหาร 
ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management  
Integrated Framework) ตามแนวทางของ The Committee 
of the Treadway Commission (COSO) และวางแนวปฏิบัติ
ในการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

รายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปีงบประมาณ 2555
Risk Management Sub-Committee Report for fiscal year 2012

Risk Management of BMTA
BMTA had managed this systematically for as a 

good administrative tool to increase the value to the firm  
and stakeholder continueously and sustainly. As well as  
there was improvement about risk management process  
following Enterprise Risk Management Intergrated 
Framework, which was the way of The Committee of the  
Treadway Commission (COSO), also set the performance  
way for risk management to cover whole network  
of the firm.
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.)  กำาหนดโครงสร้าง 
หน้าท่ีและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่
ระดับคณะกรรมการบริหารขสมก. จนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ   
โดยคณะกรรมการบริหารขสมก.ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

BMTA’s Risk Mangement Structure
BMTA had clearly set the structure of the duty and 

person in charge from the board to the operator. And the 
board had appointed the risk management sub-committee 
to handle of it in overview of the firm.

ผู้อำานวยการ
Director

สำานักตรวจสอบ
Internal Control Department

เขตการเดินรถ 1 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 1
Risk

Management

เขตการเดินรถ 2 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 2
Risk

Management

เขตการเดินรถ 4 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 4
Risk

Management

เขตการเดินรถ 8 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 8
Risk

Management

เขตการเดินรถ 3 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 3
Risk

Management

เขตการเดินรถ 5 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 5
Risk

Management

เขตการเดินรถ 6 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 6
Risk

Management

เขตการเดินรถ 7 
งานบริหาร
ความเสี่ยง

Bus Operation
Zone 7
Risk

Management

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Risk Management Structure

คณะกรรมการบริหาร ขสมก.
BMTA Board of Directors

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

Risk Management & Internal Control Sub-Committee

คณะกรรมตรวจสอบ 
Audit Committee

ฝ่ายบริหาร
Management

สำานักบริหารความเสี่ยง
Risk Management & Audit Department

คณะทำางานการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

Strategic Risk 
Management Team

คณะทำางานการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านปฎิบัติงาน 

Operational Risk  
Management Team

คณะทำางานการบริหาร 
ความเส่ียงด้านการเงิน 

Financial Risk  
Management Team

- ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง เขต / สำานัก : Zone/Department Risk Management Coordinator
- ผู้รับผิดชอบแผนการบริหารความเสี่ยง : Officer in Charge of Risk Management Plans

คณะทำางานการบริหารความเสี่ยง 
ด้านกฎระเบียบและกฎหมาย 

Compliance Risk  
Management Team



Annual Report 2012 
Bangkok Mass Transit Authority 45

- แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- Diagram of the Risk Manage Structure of BMTA

   
 ลำาดับ ผู้เข้า ประชุม ตำาแหน่ง ร่วมประชุม/                 No.  

   No. Participants Position การประชุมท้ังหมด

    Join/total 

นายกล่ำาคาน   ปาทาน
Mr.Klamkan Pathan Chief Sub-Committee
นายประสิทธิ์  ศิริภากรณ์
Mr.Prasith Siriphakon Sub-Committee
พลตำารวจโท ภาณุ  เกิดลาภผล
Pol.Lt.Gen.Phar nu Kedlarpphon Sub-Committee
ผู้อำานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Director Sub-Committee
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director – Administration Sub-Committee
รองผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
Deputy Director – Bus Operation Sub-Committee
รองผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Deputy Director – Private Joint Bus Operation Sub-Committee
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร
Assistant Director - Administration Sub-Committee
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
Assistant Director – Bus Operation 1 Sub-Committee
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
Assistant Director – Bus Operation 2 Sub-Committee
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Assistant Director – Private Joint Bus Operation Sub-Committee
ผู้อำานวยการสำานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director of Risk Management and Internal Control Department Secretary
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Assistant Director of Risk Management and Internal Control Department             Junior Secretary
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักบริหารการเดินรถ
Assistant Director of Bus Operation Administration Department Junior Secretary
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คณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. แต่งต้ังกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเส่ียง ขสมก. มีอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ 
กำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง กำากับดูแลให้มี 
การจัดทำาแผนบริหารความเส่ียง   กระบวนการบริหารความเส่ียง 
อย่างเป็นระบบ โดยในปีงบประมาณ 2555 คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเส่ียงได้มีการประชุมรวม 10 คร้ัง จ่ายเบี้ยประชุม
เป็นจำานวนเงิน 132,000.- บาท

The committee of BMTA had appointed the  
commissioners and chief executive officers as the subs 
and the responsibility was to manage to set the policy 
and the framework for risk management, as well as  
oversaw to produce the plan and systematic risk  
management process. In fiscal year 2012, the subs had 
taken place the conferrences totally ten times, and the fee 
was paid about 132,000 baht.



รายงานประจำาปี 2555
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ46

แนวนโยบายการบริหารความเส่ียง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ขสมก. ประกาศ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง โดยกำาหนดกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการบูรณาการท่ัวท้ัง 
องค์กร เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงมีการดำาเนินการอย่างเป็น 
ระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรมจนปลูกฝัง
เป็นวัฒนธรรมที่นำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

ปีงบประมาณ 2555 ขสมก. บริหารความเสี่ยงโดย 
มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของขสมก. 
ในการกำาหนดกรอบและการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง
ระดบัองคก์ร พิจารณาจากปจัจยัภายในและภายนอกทีส่ง่ผล 
กระทบต่อการดำาเนินงานของขสมก. ครอบคลุมความเส่ียง 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) ความเสีย่ง
ดา้นการเงนิ (Financial Risk) และความเสีย่งดา้นกฎ ระเบยีบ 
และกฎหมาย (Compliance Risk) มีการถ่ายทอดเป็นแผน
บริหารความเส่ียง เพื่อป้องกันปัญหา/อุปสรรค ลดความ
สูญเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ขสมก.ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภาย 
นอกองค์กรท่ีเปล่ียนแปลง พิจารณาปรับแผนบริหารความเส่ียง 
ให้มีความเพียงพอเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลการ
บริหารความเสี่ยงจะอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ
ได้ (Risk Appetite)

ในปีงบประมาณ 2555 ขสมก.ได้กำาหนดกรอบบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร ครบทั้ง 4 ด้าน และมีความเสี่ยงใน
แต่ละด้านจำานวน 11 ความเสี่ยง ดังนี้

Policy Way for Risk Management
Risk Management of BMTA had addressed the policy 

to handle of risk. Therefore they had set the process to 
do with a same standard and had the integration for all 
in the organization. This was for being the system to take 
care of the risk, also there was continuously development 
to be able to create the efficiency and effect to the visible 
management and foster to be the culture which increase 
the value to the organization.

For fiscal year 2012, BMTA had done with the risk 
conforming to the mission and the strategy of the firm about 
set the framework and create the plan to manage the risk in 
organization’s level. That was considered from the internal 
and external factor which affected to the performance by 
covering whole four ones such as Strategic Risk, Operational 
Risk, Financial Risk, as well as Compliance Risk. There was 
using this to the the risk management plan for blocking the 
problem/obstruction, decreasing the waste and increasing 
the firm value. The sub had followed the outcome of the 
management for every each three months for estimating 
both internal and external environment of the firm which 
was changed, as well as for considering to adjust the plan 
to be better. These all were for assuring that the manage-
ment will reach the risk appetite level.

For fiscal year 2012, BMTA had fully set the frame-
work of risk management in firm’s level into four factors. 
There were the risk in each one totally for 11 ones as the 
followings
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
กำาหนดกรอบบริหารความเสี่ยง จำานวน 2 รายการ

•  ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
•  ด้านการพัฒนาองค์กร

2.  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
กำาหนดกรอบบริหารความเสี่ยงครอบคลุมกระบวน 

 การทำางานของทั้งองค์กร จำานวน 6 รายการ
•  ด้านการหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
•  ด้านการเกิดอุบัติเหตุ
•  ด้านการไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากการให้บริการ 

      เชิงสังคม (PSO)
•  ด้านการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ 

      ISO 9001 : 2008
•  ด้านคุณภาพการให้บริการรถเอกชนร่วมบริการ
•  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
กำาหนดกรอบบริหารความเสี่ยง จำานวน 2 รายการ

•  ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิดสภาพคล่อง
•  ด้านการบริหารจัดการหนี้สิน

4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย  
 (Compliance Risk : C)

•  ด้านการบริหารสัญญา

ผลการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2555
ขสมก. ดำาเนินการบริหารความเส่ียงได้ครบถ้วนทุกปัจจัย 

เสี่ยงทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเส่ียงดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) ความเส่ียง 
ดา้นการเงนิ (Financial Risk) และความเสีย่งดา้นกฎ ระเบยีบ  
และกฎหมาย (Compliance Risk) และบริหารจัดการความ 
เส่ียง ให้สำาเร็จตามแผน/มาตรการ/กิจกรรมท่ีกำาหนดมีค่าเกณฑ์ 
วัดความสำาเร็จในภาพรวมได้ร้อยละ 95.21 อยู่ระดับความ 
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

1. Strategic Risk : S
had set the framework for two;
  •  to inprove the potential for compoetition
  •  to develop the organization
2. Operational Risk : O
had set covering all process of the performance of  

 the firm for six items;
  • unmatching the target of an earning
  • accident occuring
  • got no sponsor from PSO
  • the quality of an affiliated bus
  • IT technology using for the performance
3. Financial Risk : F
had set the framework for two;
  • to make the financial to be liquidity
  • to take care of the debt
4. Compliance Risk : C
  • the contact management

Outcome of Risk Management for Fiscal Year 
2012

BMTA had handled the risk management completely 
for all four aspects. Those were Strategic Risk, Operational 
Risk, Financial Risk, as well as Compliance Risk. And had 
done the management to complete the plan/measure/activity 
which had set and the average point of the Success was 
95.21%. This rate was in the level which was able to be 
accepted form the firm.
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การควบคุมภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้นำาระบบการควบคุม

ภายใน  ซ่ึงเป็นกระบวนการทำางานทีก่ำาหนดขึน้เพือ่เสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานจะบรรลุ 
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้ง 
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสยีหาย การรั่วไหล การ 
ส้ินเปลืองหรือการทุจริตภายในองค์กร ทำาให้ม่ันใจว่าได้ปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงินสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. 2544 โดยนำาหลกัการควบคมุภายในของ COSO 
(Committee of Sponsoring Organization) มาเปน็แนวทางใน
การดำาเนินการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  คือ

สภาพแวดล้อมการควบคุมได้กำาหนดไว้อย่างเหมาะสม  
เชน่ การจดัโครงสรา้งองคก์ารที่ชัดเจน มีสายการบังคับบัญชา  
มีการมอบอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีการ 
สอบทาน  ทบทวนปรบัปรงุคูม่อืการปฏิบัติงานใหเ้ปน็ปจัจบุนั 
จัดให้มีการอบรม สัมมนา และเผยแพร่ความรู้เร่ืองการควบคุม 
ภายใน เพื่อให้พนักงานทำางานด้วยสำานึกของความถูกต้อง 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความมี
คุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์

การประเมินความเส่ียง  ดำาเนินการประเมินความเส่ียง 
ทั้งระดับองค์การ และระดับหน่วยงานย่อยที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และกำาหนดกิจกรรมไว้
อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการควบคุม เพื่อป้องกัน และลดความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้น ได้กำาหนดขอบเขตและอำานาจของการอนุมัติไว ้
อย่างชัดเจน การสอบทานการปฏิบัติงาน การจัดทำารายงาน
การควบคุมภายใน การดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน การ
สอบทานการดูแลทรัพย์สิน รวมถึงการรายงานความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ของพนักงานและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ำาเสมอ

Internal Controlling of BMTA

BMTA had applied the internal system which was set 
to reasonably strengthen the reliability that the performance 
will reach an object with both efficiency and effect. Also to 
block or reduce any error, damage, leaking out, wasting or 
corruption inside of the firm. This can assure that everything 
followed the rule, related regulation, or reliability of the financial 
report which conform to State Audit Commission’s regulation 
about standard setting of internal control in 2001 by using 
the internal regulation of COSO to be the way. It included 
five aspects, those were;

Control Environment had set appropriately such as 
clear structure setting. There was the chain of command, 
authorization to do the duty suitably, re-examining and  
adjusting the performance manual to be always new, taking 
place the seminar or training to distribute the internal control. 
these were for working of the staffs with realization of  
correctness, as well as encouraging and supporting to be the 
firm which focused on justice, morality, and loyalty.

Risk Assessment must perform in all level of the 
firm. Also do with the sub unit which affect to the object  
completement, and set an activity appropriately

Control Activity was for avoiding and decreasing 
the damage which might occur.this was clearly set the duty 
and permission authorization, also set the verification of  
properties overseeing as well as conflict of interests of the 
staff and person in charge. Entirely of these for to always 
follow the involved rule and regulation.
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สารสนเทศและการส่ือสาร นำาระบบสารสนเทศในการ 
จัดการข้อมูลมาใช้ เพ่ือให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย เหมาะสม  
ทันเวลา และสะดวกต่อการเข้าถึง โดยจัดการส่ือสารแบบสองทาง  
คือ Internet และ e-Learning  ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
พนักงาน

การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมิน 
ผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง โดยการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) 
รวมทั้งการติดตามผลเป็นประจำาทุกไตรมาส ซึ่งได้สรุปและ 
รายงานผลการทำางานการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (คำาส่ังองค์การท่ี 39/2554  
ลงวันท่ี 21 มกราคม 2554) เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ในรอบปี  2555   การดำาเนินการบริหารการควบคุมภายใน  
ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน (คำาสั่งองค์การที่ 39/2554 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2554) ประกอบด้วย รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร 
เป็นประธาน รองผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รอง 
ผู้อำานวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ  ผู้ช่วยผู้อำานวย 
การทกุฝา่ย  ผูอ้ำานวยการเขตการเดนิรถที ่1- 8  และผูอ้ำานวย 
การสำานักทุกสำานักเป็นกรรมการ มีการพัฒนาระบบการควบคุม 
ภายใน การประกาศนโยบายการควบคุมภายใน  และการติดตาม 
ผลการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองทุกไตรมาส  เพ่ือให้เกิดประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล  ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญ 
และประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

IT and Communication - Using IT about information 
management to be easy to understand and suit with the 
moment as well as comfort to reach. They were done in  
two styles, Internet and e-learning.

Monitoring and Evaluation : M&E-there was M&E  
sometime during performance with control self-assessment  
and each three months monitoring. They had summed up and 
report the internal control to the board of internal monitoring 
and evaluation (Order No. 39/2554 on 21st January 2011) 
to give a notice and comment.

In 2012, the performane of internal mangement  
under monitoring of the board (Order No. 39/2554 on 21st 
January 2011), included Deputy Director-Administration 
as a Chairman, Deputy Director-Bus Operation, Deputy  
Director-Private Joint Bus Operation, Assistant Directors in 
any departments, Directors of Bus Operation Zone 1-8, and 
all Department Directors as the committee. There was the 
development about internal control, announcement the policy 
of internal control, and continuously performance mornitoring  
in every each three months for making best efficiency and 
effect, as well as encouraging the officers to realize an  
importance and benefit of the control till become the culture 
and better adjusting.
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อัตรากำาลังพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
Bangkok Mass Transit Authority’s Workforce    
        ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555 

As of 30 December 2012

 1 ผู้อำานวยการ - - - - - - - - - - อัตราจ้าง 
  Director 
 2 ที่ปรึกษาองค์การฯ - - - - - - - - - -
  BMTA’s Consultant  
 3 ประจำาฝ่าย,องค์การฯ - - - - - - - - - - ผอก. 1 อัตรา
  Division  
 4  รองผู้อำานวยการ 3 - - - - - - - - 3 แพทย์ 1 อัตรา
    Vice President 

 5 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 4 - - - - - - - - 4 พยาบาล 3 อตัรา 

  Assistant Vice President
 6 ผู้อำานวยการสำานัก 14 - - - - - - - - 14 นิติกร 11 อัตรา
   /ผู้ตรวจการ
  Assistant Director/
  inspector 
  7 ผู้อำานวยการเขต - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 รวม   16  อัตรา
         Area Director
 8 ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต 13 1 1 1          1         1         1       1 1 21 
         /สำานัก
         Assistant Area Director/
         inspector
 9 หัวหน้ากลุ่มงาน 32 5 5 5 5 5  5 5 5 72 
    (ระดับ 6-7)
  Head of Department 
  (Level 6-7)

  10 หัวหน้างาน  (ระดับ 5) 63 12 12 12 11 13 13 12 12 160
     Supervisor (Level 5)  

  11 พ.ประจำาสำานักงาน 377 65 62 44 42 61 45 54 54 804
     Office staff  
 12 แพทย์ - - - - - - - - - -
     Doctor  
 13 พยาบาล 1 - - - - - - - - 1
    Nurse  
 14  ผู้ช่วยพยาบาล 5 - - - - - - - - 5
     Practical Nurse

  15 พ.การเงินค่าโดยสาร (เงิน) - 27 30 28 19 27 25 29 14 199
   Financial fare officer  
   (money) 

 ลำาดับ ตำาแหน่ง สนญ. เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4  เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 รวม หมายเหตุ
 No. Title H.O. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Total Remarks
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 16 พ.บัญชีค่าโดยสาร (ตั๋ว) - 21 28 26 13 21 20 19 18 166
  Accountant fare officer 
  (ticket)
 17 พนักงานสื่อสาร 20 7 9 10 6 7 5 8 4 76
  Communication Officer 
 18 ช่างสื่อสาร 8 - - - - - - - - 8
  Communication T
  echnician  
 19 พ.ทำาความสะอาด 5 12 4 - 4 5 - 1 3 34
  Cleaner  
 20 ยาม - - - - - - - 9 1 10 
  Security guard 
 21 พ.เติมน้ำามันหรือเช้ือเพลิง - 17 22 18 7 20 11 21 11 127
  Gas or fuel attendant  
 22 นักการ 1 2 3 1 - - - - 1 8
  Janitor  
 23 พขร.ช่าง 9 - - - - - - - - 9
  Chauffer  
 24 ช่าง 84 - - - - 55 11 - - 150
  Technician  
 25 พ.ธุรการเดินรถ (จ่ายงาน) - 17 15 13 11 13 14 12 12 107
  Administrative bus (work)  
 26 ผู้จัดการสาย - 4 4 4 1 3 3 9 7 35
  Line managers
 27 ผู้ช่วยผู้จัดการสาย - 10 7 7 10 7 5 5 4 55
  Assistant line managers
 28 นายท่า - 44 40 37 37 40 35 49 36 318
  Head of Station  
 29 นายท่าอู ่ - 8 8 7 1 8 6 9 3 50
  Station master  
 30   พนักงานตรวจการ 15 - - - - - - - - 15
  Inspector  
 31   นายตรวจ - 18 67 28 21 26 22 31 23 236
  Ticket  
 32   สายตรวจพิเศษ 137 - - - -  - - - - 137
  Special patrol officer  
 33  พขร.สำานักงาน 40 5 11 10 7 11 10 11 10 115
  Office worker  
 34 พขร. - 803 827 692 660 635 618 737 629 5,601  
  Driver
 35 พกส. - 856 837 740 618 642 523 770 577 5,563
  Conductor 
  รวม/Total 832 1,935 1,993 1,684 1,475 1,601 1,373 1,793 1,426 4,112

 ลำาดับ ตำาแหน่ง สนญ. เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4  เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 รวม หมายเหตุ
 No. Title H.O. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Total Remarks
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In addition to the main mission, which are public 
transportation in Bangkok and its vicinity.

BMTA also give precedence to Corporate Social 
Responsibility community and environment. 

BMTA implemented the objective plans to promote  
CSR in every year. There was appointed the Board of 
Directors and working groups to control the supervision 
CSR projects to be efficiency as planned.

 In the fiscal year 2012, BMTA was set CSR are 
as follow:

• 9 Temples in 1 Day with BMTA Project
There were free buses that took the passenger 

to respect the Buddha around Rattanakosin Island in  
holiday and fiestas.

การดำาเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corporate Social Responsibility

นอกเหนือจากการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก คือ การให้ 
บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำาทางในเขต 
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลแลว้ ขสมก.ยงัใหค้วามสำาคญั 
อย่างยิ่งกับการดำาเนินโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
ชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยได้จัดทำาแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social  
Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่องมาทุกปี มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะทำางานขึ้นอีกหลายชุด ให้มี 
อำานาจหน้าที่ในการกำากับดูแลการดำาเนินโครงการ CSR  
ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปงีบประมาณ 2555  ขสมก.กำาหนดแผนดำาเนินงาน  
โครงการ CSR ในด้านต่างๆ โดยได้ดำาเนินการดังนี้

• โครงการไหว้พระ 9 วัดกับ ขสมก. 
จดัรถเมล์ใหบ้รกิารฟรโีดยนำาประชาชนเดนิทางไปไหว้

พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ทาง
ศาสนาและวันหยุดสำาคัญต่างๆ 
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• โครงการเมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยกับ ขสมก. 
ให้ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการและเขตการเดินรถ 

ทำาการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถก่อนข้ึนปฏิบัติหน้าท่ี 
ท้ังกะเช้าและกะบ่ายโดยในแต่ละเดือนให้ตรวจพนักงาน 
ให้ครบทุกคน โดยกำาหนดเป้าหมายการตรวจวัด 100% เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้รถโดยสาร
ประจำาทาง

• Don’t Drive Drunk, Return Home 
Safely with BMTA Project

The vans and the bus zones were checked the  
alcohol test of chauffer before driving the bus in the  
morning and in the evening. They will hold in every month,  
which had the target 100 percentage to make  
confidence of the bus’s security.

• โครงการทัศนศึกษาสำาหรับเด็กด้อยโอกาส
จัดรถโดยสารปรับอากาศให้บริการแก่เด็กด้อยโอกาส

ไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือเป็นการมอบส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้เปิดโลกทัศน์ที่
กว้างไกลจากประสบการณ์จริงแก่เด็กด้อยโอกาส       

• Field Trip for the underprivileged 
children Project

BMTA was arranged free of regular buses, air- 
condition buses and vans to services the underprivileged 
children with field trip to widen their visions.
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• โครงการ ขสมก.ร่วมใจจัดกิจกรรมสำาหรับเด็ก 
และผู้สูงอายุ

องค์การจัดรถโดยสารประจำาทางทั้งรถโดยสารธรรมดา 
และปรับอากาศของ ขสมก.และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ 
ฟรีตลอดวันสำาหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันเด็กแห่งชาติ 
และผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และจัด
กิจกรรมให้เด็กไม่เกิน 15 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น
ไปอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

• Free Buses for the Elderly on Senior  
Citizens’ Day and for Children on Children’s  
Day Project

Free buses on the Children’s day, regular buses,  
air-condition buses and vans were  supplied free of  
charge busesfor under 15 years old, which were at the  
chronological age of 60 years in the National day of  
older person. It also held at least one time a year.

• โครงการน้องอุ่นใจเดินทางปลอดภัยกับ ขสมก.  
องค์การจัดโครงการเสริมความรู้การใช้บริการรถโดยสาร 

ประจำาทางอย่างถูกต้องปลอดภัยแก่นักเรียนเป็นการป้องกัน 
การเกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการใช้รถโดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำานวน 12,000 คน ใน
พื้นที่เขตการเดินรถที่ 1-8 รวมทั้งสิ้น 64 โรงเรียน

• Eun-Jai traveled with safely Project
This project was a campaign to totally 64 schools, 

12,000 of educated school children in Bangkok and its 
vicinity, who lives in Bus Zone Area 1- 8 to use buses 
correctly and safely so that they could adapt with their 
daily lives to prevent accident in this regard.
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• Test the air-pollution of BMTA’s Buses  
and vans Project

BMTA buses in parking garage or the entrepreneurs’  
bus terminals (Regular, air-condition buses andvans) were  
tested on black exhaust fume and noise. This was reducing  
air and noise pollutions to preserve the environment.

• โครงการตรวจวัดมลพิษรถโดยสารประจำาทาง ขสมก. 
และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ

ดำาเนินการตรวจวัดควันดำาของรถโดยสารองค์การและ 
รถเอกชนรว่มบรกิาร (รถธรรมดา, รถปรบัอากาศ และรถมนิบิสั) 
ซ่ึงจะดำาเนินการภายในอู่จอดรถ หรือท่าปล่อยรถของผู้ประกอบการ  
เพื่อลดมลพิษทางอากาศและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

• โครงการพัฒนาสุ ขภาพแล ะการมี ส่ ว นร่ วม 
พัฒนาชุมชน

โดยกำาหนดแผนตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน
ในองค์การและส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ
อาชีวอนามัยเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสังคม
ในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง

• Develop health and Participating to 
develop the community Project

BMTA has the yearly plan check-up to the officer. 
There was sent the officers to participate in Science  
Program in Safety Technology and Occupational Health  
to exchange the social of community  around the area.

• โครงการลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ดำาเนินการตามแผนมาตรการลดใช้พลังงานในสถานที ่

ทำางานและจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้พนักงานร่วมเสียสละตอบ 
แทนสังคมรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ           

• The Decrease of Global Warming and  
Environment Friendly Project.

BMTA has continually the decrease of Global  
warming in the office,which hadconserve the Environment  
of officer by grow the tree to CSR.
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• โครงการยกร ะ ดับมาตรฐานการ ศึกษาของ 
เยาวชนไทย

ให้การสนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนวัดนารังนก  
จังหวัดสงขลา ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ) ให้ผา่นการประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานที่ 
กำาหนด

• Raise of Thai Children’s Education  
Standards Project.

They supported to gain access to Wat Narangnok  
School in Songkhlaof Office of the Basic Education  
Commission of Thailand (OBEC) to pass the evaluation  
in the regard.
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BMTA  is  a  public utility under the Ministry of Transport.  
There has mission and scope to responsible for service 
buses to the public in Bangkok  and  5 nearby provinces,  
i.e. Nonthaburi, Prathumthani,Samutprakan,Samut- 
sakorn and Nakornpathom. In addition, BMTA is also 
related in other activities about public transportation  
as follows:

1. Expressway buses 23 routes
2. Night shift buses 27 routes
3. Underground train station links 58 routes  

of which  were BMTA’s buses and 53 routes of  which  
were joint operators.

4. BTS sky train station links 48 routes of which   
were BMTA’s buses and 40 routes  which  were joint- 
operators.

5. Expressed boat pier links and ferry boat pier, 
53 routes of BMTA’s buses and 42 routes which were 
joint-operators.

6. Urban and suburban train station links, 66 routes  
of which are BMTA and joint-operators 

7. Management of 5,273 vans for 120 routes and 
211 NGV vans run 7 routes in Suvarnabhumi Airport.
 Operation results of main mission implementation 

are as follows  :

ขสมก. เป็นรฐัวสิาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค  
สังกัดกระทรวงคมนาคม  มีภารกิจและขอบเขตความรับ
ผิดชอบในการให้บริการรถโดยสารประจำาทางแก่ผู้โดยสาร
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  5 จังหวัด  
คือ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และ
นครปฐม  นอกจากน้ี ขสมก. ยงัมหีนา้ทีใ่นการประกอบการ
อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่ง
บุคคลด้วย  ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเดินรถต่าง ๆ นอกเหนือ
จากการดำาเนินงานปกติ  ได้แก่

1. การบริการรถโดยสารขึ้นทางด่วน         
จำานวน  23  เส้นทาง

2. การบริการรถโดยสารวิ่งตลอดคืนหรือกะสว่าง 
จำานวน  27  เส้นทาง

3. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  
เป็นรถ ขสมก. 58 เส้นทาง รถร่วม 53 เส้นทาง

4. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS   
เป็นรถ ขสมก. 48 เส้นทาง รถร่วม 40 เส้นทาง

5. รถโดยสารเชื่อมต่อเรือด่วน และเรือข้ามฟาก  
เป็นรถ ขสมก. 53 เส้นทาง รถร่วม 42 เส้นทาง

6. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟในเมือง และ
ชานเมือง ทั้งรถ ขสมก.และรถร่วม รวม 66 เส้นทาง

7. จดัระเบียบรถตู้โดยสาร จำานวน 5,273 คนั รวม 120 
เส้นทาง และรถตู้โดยสารใช้ก๊าซ  NGV  เชื่อมต่อท่าอากาศ 
ยานสุวรรณภูมิ จำานวน 211 คัน  ใน 7 เส้นทาง 
 โดยมีผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก (ด้านเดินรถ)  

ดังนี้

ความสำาเร็จต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน
The Organization’s Main Mission Success
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1. รถโดยสารของ ขสมก.  3,574 คัน 
 (รวมรถโดยสาร PBC 120 คัน) แยกเป็น
- รถธรรมดา 1,579 คัน
- รถปรับอากาศ 1,995 คัน 
2. รถโดยสารของเอกชน  ขนาดใหญ่  4,020 คัน  
 แยกเป็น
- รถธรรมดา 2,524 คัน
- รถปรับอากาศ  1,496 คัน 
3. รถโดยสารของเอกชน  ขนาดเล็ก  8,810 คัน   
  แยกเป็น
- รถมินิบัส 1,028 คัน
- รถในซอย 2,298 คัน
- รถตู้โดยสาร 5,273 คัน 
- รถตู้ NGV 211 คัน 

1. 3,574 BMTA’s buses 
 (included the PBC 120 buses),
 -  1,579 of which were regular buses
 -  1,995 of which were Air-conditioned buses         
2. 4,020  private owned buses,
 -  2,524 of which were regular buses
 -  1,496 of which were air-conditioned buses
3. 8,810 private owned vans,
 -  1,028 of which were mini vans
 -  2,298 of which were vans in Soi 
 -  5,273 of which were vans
 -     211 of which were NGV Vans

For fiscal year 2012, there were the buses totally 
about 16,404 buses which operated by BMTA and con-
cessionaires were public on September 30th 2012.

 

The average of BMTA’s buses in service was  
2,699 per day as 76% of active buses in 110 lines, 1,458  
of which were regular buses and 1,241 of which were 
air-conditioned buses. The buses operated in 8,642,067 
rounds. Total distances were 237,342,790 kilometers. It had  
been used total Diesel 93,212,668 liters and gasoline 
7,023,750 Kilograms. The tickets were sold total amount 
of bus fare revenues 355,134 million baht or the average 
of 10,385 million baht per day.

ปงีบประมาณ 2555 ขสมก.ได้จดัรถโดยสารประจำาทาง 
ให้บริการประชาชน ทั้งรถโดยสารที่ ขสมก. ดำาเนินการเอง 
และที่ให้สัมปทานแก่เอกชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
จำานวนทั้งสิ้น  16,404 คัน ประกอบด้วย

ในส่วนของ ขสมก.นำารถโดยสารออกให้บริการ เฉลี่ย 
2,699 คัน/วัน เป็นรถธรรมดา 1,458 คัน  รถปรับอากาศ 
1,241 คัน  คิดเป็นร้อยละ 76 ของรถประจำาการ  ในจำานวน
เส้นทาง 110 เส้นทาง โดยมีเที่ยววิ่งบริการ รวม 8,652,067 
เที่ยว ระยะทางที่วิ่งให้บริการ รวม 237,342,790 กม. ใช้เชื้อ
เพลิงทั้งสิ้น แยกเป็น น้ำามันดีเซล 93,212,668 ลิตร, ก๊าซ 
7,023,750 กก. โดยมียอดการจำาหน่ายตั๋ว รวม 355.134 
ล้านใบ  และมีรายได้ค่าโดยสารภาพรวม 3,800.829 ล้าน
บาท หรือเฉลี่ย 10.385 ล้านบาท/วัน

ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2555
Operation Results for Fiscal Year 2012
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1. During October – December 2012, It were  
flooding in Bangkok. The people receive an effective from  
that in the travelling. So, BMTA was arranged the buses 
to services in every route that could ran to convenience 
everyone.

2. On 15th–17th December 2011, BMTA were joined  
to arranged the event “BUS & TRUCK 11” at BITEC 
BANGNA as follows: 

1. How to use the buses directly and safety. 
2. Contribution weekly ticket and monthly ticket 
3. Advice the routes of buses

3. BMTA was trustworthiness to service in Royal  
Flora Ratchaphruek 2012 on 14th December 2011 – 14th  
March 2012 at Chiangmai. 20 of which were the Euro II, 
air-condition buses to service and find another income 
and also make a good appearance to BMTA.

4. On 1st March 2012 BMTA was increased  
efficiency of service by arranged 3 projects in 3 months 
as follows: 

1. Left turn on red to discipline the traffic police:  
2. ”Good service, generous, contentment to 

people” 
3. “Inspector of dump way to die, friendly to 

people” on 1st March 2012.
5. On 2nd April 2012, BMTA was joined “Older 

make value of traditional to ASEAN” and joined CSR 
arranged event to children, older, and Eun-jai traveled 
safety with BMTA.

ด้านคุณภาพการให้บริการ
Service Quality 

1. ช่วงเดือน ต.ค. -ธ.ค. 54 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ประสบปัญหาการเกิดอุทกภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ในการเดินทางอย่างมาก ขสมก. จึงต้องจัดรถโดยสารเข้าไป
ให้บริการทุกพื้นที่ที่รถโดยสารสามารถให้บริการได้ เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปตามสถานที่
ต่างๆ

2. ขสมก. รว่มจดักิจกรรมในงาน “BUS & TRUCK 11”  
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 54 ณ ไบเทค บางนา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1) จัดนิทรรศการเรื่อง “การใช้รถโดยสารอย่างถูก
ต้องและปลอดภัย” 

2)        จัดจำาหน่ายต๋ัวโดยสาร รถประจำาทางรายสัปดาห ์ 
รายเดือน  

3) จัดบริการแนะนำาเส้นทางเดินรถโดยสารประจำาทาง
3. วนัที ่14 ธ.ค. 54 - 14 ม.ีค. 55  ขสมก.ไดร้บัความไว้ 

วางใจในการจัดรถโดยสารให้บริการ งานมหกรรมพืชสวนโลก 
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย 
จดัรถปรบัอากาศยโูรท ูจำานวน  20 คนั  วิง่ใหบ้รกิาร เปน็การหา 
รายไดเ้พ่ิมอีกทางหนึง่ และเป็นการสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บั  
ขสมก. ด้วย

4. วันที่ 1 มี.ค. 55 ขสมก. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ โดยมีการจัดทำาแผนการให้บริการเพิ่ม 3 โครงการ 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้ 

1) โครงการ “ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้างวินัย
จราจร” 

2)  โครงการ “บรกิารด ีมนี้ำาใจ สรา้งความพงึพอใจ 
ให้ประชาชน”  

3) โครงการ “สายตรวจลดอุบัติเหตุ เป็นมิตรกับ
ประชาชน”

5. วนัที ่2 เม.ย. 55 ขสมก. รว่มกจิกรรม “ผู้สูงอายุร่วม
สรา้งคณุคา่วฒันธรรมไทย สูป่ระชาคมอาเซยีน” และรว่มจดั
นิทรรศการ CSR จัดกิจกรรมสำาหรับเด็กและผู้สูงอายุ และ
น้องอุ่นใจเดินทางปลอดภัยกับ ขสมก.
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6. On 9th May 2012, (Suan-Siam to Moo Ban Tien 
Tong 3) BMTA opened bus no. 525, a new route to 
facilitate the people in Nongjok, Minburi, and Klongsamwa.

7. On 8th July 2012 BMTA was arranged seminar 
and campaign to reduce an accident, the year of safety 
2012 “Accident and eff ective from the buses, can protect 
or not” to conscious drive the car with safety. The eff ect 
from an accident was protecting.

8. On 7th August 2012, BMTA opened a new route 
of bus no. 526 (Suan Siam-Rat U-thit-Nongjok) to 
facilitate the people as follow governance policy.

9. BMTA was promote their information at the 
important point and changed call center number from 
184 to a new one 1348. It was started on 29th August 
2012 to people and government sector contact about 
service and news.

10. BMTA were joined with Environmental 
Protection Agency were planed “Management to solve 
the problem about air-pollution and noise pollution. They 
were promoted by measure the pollution on the bus in 
campaign “don’t move, stop the engine”. The offi  cers in 
this campaign was advised and give an information about 
maintenance the engine, prepare readiness of car before 
drive to ensure the customer on 17th August 2012 at Bus 
no. 1419 station, Bangkunsri market.

6.  วนัที ่9 พ.ค. 55 ขสมก. เปดเสนทางเดนิรถประจาํทาง
สาย 525 (สวนสยาม-หมูบานเธียรทอง 3) เพื่อใหประชาชน
ทีอ่ยูในพืน้ทีเ่ขตหนองจอก มนีบรุ ีและคลองสามวา เดนิทาง
ไดสะดวกมากขึ้น

7. วันท่ี 8 ก.ค.55 ขสมก. เปดสัมมนาวิชาการและ
รณรงคลดอุบัติเหตุ ปแหงความปลอดภัย 55 หัวขอเรื่อง 
“ภัยอุบัติเหตุจากรถเมลและผลท่ีเกิดตามมา สามารถปองกันได
ใชหรือไม” เพือ่ปลกูจติสํานกึในการขบัรถดวยความปลอดภัย 
และผลกระทบท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ  เพ่ือปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน 

8. วนัที ่7 ส.ค.55  ขสมก. เปดเสนทางเดนิรถสาย 526 
(สวนสยาม–ถนนราษฎรอทุศิ–หนองจอก )  เพือ่อาํนวยความ
สะดวก  และเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางใหกบัประชาชน เปน
การสนองนโยบายของภาครัฐ

9. ขสมก. ไดมีการประชาสัมพันธ ตามจุดสําคัญและ
มผีูใชบรกิารจาํนวนมาก ในการเปลีย่น Call  Center จาก 184 
เปน 1348 เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 29 ส.ค.55 เปนตนไป 
เพือ่ใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ใชสอบถามขอมลูการ
ใหบริการ และขาวสาร 

10. ขสมก. รวมกับสํานักสิ่งแวดลอม จัดทําแผนเรื่อง 
การจัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศและเสียง โดยการออก
รณรงคตรวจวัดมลพิษจากรถสองแถวในโครงการ  “ไมขับ ชวย
ดบัเคร่ือง” โดยจัดเจาหนาทีไ่ปอํานวยความสะดวก และรวม
ออกตรวจ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดใหคําแนะนําเก่ียวกับการบํารุงรักษา
เคร่ืองยนต การเตรียมความพรอมของสภาพรถกอนนําออกว่ิงให
บรกิาร เพือ่สรางความมัน่ใจใหกบัผูโดยสาร เมือ่วนัที ่17 ส.ค.
55 บริเวณทาปลอยรถโดยสารประจําทาง สายที่ 1419 ณ 
ตลาดบางขุนศรี
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1. Recently, BMTA was loss. So, a way to reduce 
loss crisis is saving the budget, i.e., Reduce to rent a 
place. BMTA was canceled Pho-Kaew station and move 
the area of route no. 8 to Suan Siam. They moved the 
bureau of personnel to Sa-mae-dum on 1st October 
2012. It could reduce the rent rate, 1,355 million baht 
per month or 16,260 million baht per year.

2. On 8th December 2011, BMTA appointed the 
board of protectionand solution to Sexual Harassment 
in the offi  ce to protect the sexual harassment in the 
organization.

3. BMTA take State Enterprise Performance 
Appraisai or SEPA to use in the organization, to develop 
and make a good eff ectively.

4. BMTA was managed to make Economic Value 
Management by the vice director in every route presented
the operated factor, i.e.,The way to increase income, 
reduce the expense, problem and way to solve the eff ective
of increase EP.

5. BMTA had a recreation and gave a feast to the
offi  cers that were the fl ood victims. These activities were 
help and relax to encourage.

6. On 1st- 3rd June 2012, BMTA was seminar to 
increase the eff ectively of information for knowlladge, 
understand, thinks of management process and take 
technology using of information by have totaled 63 ones, 
was seminar.

7. On 23rd- 24th June 2012, BMTA was seminar on 
“ISO 9001: 2008” to apply with BMTA’s re-organization 
plan. This plan was acquired knowledge about operated 
in the same way.

8. BMTA opened the orientation for r isk 
management about “Risk map” by invited the offi  cer 
from The Expressway Authority of Thailand on 6th July 
2012.

 

1. การดําเนินงานของ ขสมก. ปจจุบันประสบผล
การขาดทุนอยางตอเนื่อง ดังนั้นการลดภาระการขาดทุน 
ทางหน่ึง คอื การประหยัดคาใชจาย เชน การลดคาเชาสถานท่ี  
ขสมก.ไดยกเลิกการเชาอูโพธิ์แกว โดยยายเขตการเดินรถ
ที่ 8 ไปอยูอูสวนสยาม และยายสํานักพัฒนาบุคลากร ไปอยู
อูแสมดํา ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 54 สามารถลดคาเชาสถานที่ 
ไดเดือนละ 1.355 ลานบาท หรือปละ 16.260 ลานบาท 

2. วันที่ 8 ธ.ค. 54 ขสมก. แตงตั้งคณะกรรมการปอง
ปรามและแกไขการคุกคามทางเพศในที่ทํางาน  เพื่อปองกัน
และลดการถูกคุกคามทางเพศในองคกร

3. ขสมก. นําระบบประเมินคุณภาพ (State  Enterprise 
Performance Appraisal หรือ SEPA) มาใชในองคกร เพื่อ
ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น

4. ขสมก. มีการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) โดยคณะอนุกรรมการฯ ใหทุกเขตการ
เดนิรถนําเสนอองคประกอบในการดําเนินงาน เชน แนวทาง
การเพ่ิมรายได, การลดคาใชจาย, ปญหาอุปสรรค และหา
แนวทางแกไขสิ่งที่มีผลตอการเพิ่มมูลคา EP ใหดีขึ้น

5.  ขสมก. มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ  และเล้ียงอาหาร
พนักงานผูประสบภัยน้ําทวม  เพื่อเปนการชวยเหลือและผอน
คลายความตึงเครียด ซึ่งเปนการสรางขวัญ กําลังใจ รวมทั้ง
ชวยฟนฟูสภาพจิตใจใหกับพนักงาน

6.  วนัที ่1 - 3 ม.ิย. 55 ขสมก. จดัสมัมนาเรือ่งการเพิม่
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ เพื่อเสริมความรู ความ
เขาใจ ทักษะเก่ียวกับกระบวนการ และนําเทคนิคมาใชในการ
ประชาสัมพันธ โดยมีผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้นจํานวน 63 คน

7.  วนัท่ี 23 - 24 ม.ิย. 55  ขสมก. ไดจดัสมัมนาวางแผน 
นําระบบ ISO 9001: 2008 มาประยุกตใชรวมกับแผนฟนฟู
กิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อเพิ่มความรู ความ
เขาใจ ในการดําเนินงานใหเปนแนวทางเดียวกัน

8. ขสมก. เปดโครงการอบรมการบริหารความเส่ียง 
หลักสูตร“การจัดทํา RISK MAP” โดยเชิญเจาหนาที่จาก
การทางพิเศษแหงประเทศไทย มาเปนวิทยากรใหความรูกับ
เจาหนาที่บริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 55

´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡ÒÃ / Organization Development
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In fi scal year 2012, BMTA had run the buses off  in
average about 2,699 per a day. That was 76% of whole 
ones (including free buses, 800 cars.) Total times was 
23,640 per a day. The service distance was 648,478 km. 
per a day. Diesel oil was used about 254,679 liter/day.  Gas 
Using 19,191 kg./day. All purchased ticket ws 355,134 m. 
or about 0.970 m./day. Total income was 3,800.829 
million baht or in average 10.385 m/day.

1. Analysis of service performance outcome
in fi scal year 2012, compare with a target

Service-BMTA had let the bus off  for service about
2,699 per a day. That was 76% of whole ones. Compare 
with a target it was lower than. It is 0.66 and 0.6 due to the 
fl ood in the fi rst of three months (Oct-Dec 2011). The bus 
cannot service in full of lines. Some of them must be 
cancelled. In the other hand, the time was higher than about 
1.44% because it had to set more short distance buses. 
Oil using was lower than about 5.23. That was from the 
distance service which was lower than as well. The 
capability to use an oil was higher than 5.24% (the target 
is 2.29 km./liter, but really occurred just 2.41) because of 
good traffi  c from a bit number of a vehicle.

 Earning-An income from travelling cost was 
average 10.385 million baht. That was lower than a target 
1.449 mb. That was an eff ect of water fl ooding so it took 
an income out about 1.738 mb. per a day. Moreover, 
there were rising the number of the car need to be fi xed, 
about 468 cars per a day. And there also were unusable 
buses (not put out yet) about 358 cars/day. So total 
was 826 cars/day. Approximately 90% of them were Air
Conditioned buses so these made an earning so much 
losing. And since 1st September 2011 it had to reduce the 
service cost, regular one 0.50 b. and air one 1 b. to match 

การดําเนินงานปงบฯ  2555    ขสมก.  นาํรถออกว่ิง  เฉลีย่/วนั 
2,699 คนั คดิเปนรอยละ 76  ของรถประจาํการ (รวมรถเมลฟรี 
จํานวน 800 คัน) มีเที่ยววิ่งรวม เฉลี่ย 23,640 เที่ยว/วัน   กม. 
ทาํการ เฉลีย่ 648,478 กม./วนั ใชน้าํมนัดเีซล เฉลีย่ 254,679 
ลิตร/วัน ใชกาซ เฉล่ีย 19,191 กก./วัน โดยจําหนายต๋ัว
ไดทั้งสิ้น 355.134 ลานใบ หรือเฉลี่ย 0.970 ลานใบ/วัน และ
มีรายไดคาโดยสารในภาพรวม 3,800.829 ลานบาท หรือ
เฉลี่ย 10.385 ลานบาท/วัน   

 จากรายละเอียดดังกลาวขางตน  หากนําผลการ
ดาํเนนิงานดานเดนิรถปงบฯ 2555 เปรยีบเทยีบกบัเปาหมาย,  
เกิดจริงปงบฯ 2554 ที่ผานมา  และปงบฯ 2553  สามารถ
พิจารณาไดดังนี้

1. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹à Ố¹Ã¶ »‚§ºÏ 
2555 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂ

 การใหบรกิาร  ขสมก. นาํรถออกวิง่เฉลีย่ตอวนั 2,699 
คัน คิดเปนรอยละ 76 ของรถประจําการ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเปาหมาย รถออกวิ่ง กม.ทําการ ต่ํากวาเปาหมาย คิดเปน
รอยละ 0.66 และ 0.06 เนื่องจากชวงไตรมาสแรก (เดือน 
ต.ค.–ธ.ค.54) การเดินรถไดรับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย 
รถโดยสารไมสามารถออกวิ่งไดทุกเสนทาง บางสายตอง
หยุดวิ่ง ขณะที่เที่ยววิ่ง สูงกวาเปาหมาย คิดเปนรอยละ 1.44 
เนื่องจากชวงเกิดอุทกภัย ตองจัดรถวิ่งตัดเสริมระยะสั้น
มากกวาปกติ สําหรับการใชน้ํามันต่ํากวาเปาหมายรอยละ
5.23 เนื่องจาก กม.ทําการ ต่ํากวาเปาหมาย ประกอบกับ
ประสิทธิภาพการใชน้ํามันสูงกวาเปาหมายรอยละ 5.24 
(เปาหมาย 2.29 กม./ลิตร,  เกิดจริง 2.41 กม./ลิตร) จากการ
ที่ชวงเกิดอุทกภัย สภาพการจราจรไมติดขัด 

การหารายได  รายไดคาโดยสารภาพรวมตอวัน เฉล่ีย 10.385 
ลานบาท  ตํ่ากวาเปาหมาย 1.449 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.24  
เนือ่งจากไดรบัผลกระทบจากการเกิดอทุกภัย รายไดขาดหาย
ไปวนัละ ประมาณ 1.738 ลานบาท และรถจอดซอมมจีาํนวน
สูงมาก เฉลี่ย 468 คัน/วัน รวมทั้งมีรถที่ออกวิ่งไมไดอีก 358 
คัน/วัน (ยังไมปลดระวาง) รวมทั้งสิ้น 826 คัน/วัน ประมาณ

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´éÒ¹à´Ô¹Ã¶
Operating Performance Comparison
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with an oil price which be decreased from the government 
policy. Therefore, the income was more decreased about 
0.767 mb. or 23 mb./month (regular 7 mb. and air 16 mb.) 
but the target was not done.

2. Analysis of service performance outcome 
in fi scal year 2012, compare with fi scal year 
2011

 Service-in 2012, fi rst of three month (Oct-Dec 
2012) BMTA got an eff ect from the fl ooding so they can-
not send the bus in all line, as well as out of order ones. 
Those were increased continuously, about 230 ones/day 
(2011 about 596 but 2012 826). These aff ected to the 
decreasing of working bus, times of running, and the 
distance from the previous years. It is about 4.85, 7.68 
and 6.93 respectively. Oil using was too much low, about 
13.20 because of service mutability. And the capacity of 
oil using rate was riser than an old year, about 2.55 
(2011 = 2.35 average and 2012 = 2.41 average)

 Earning-The service incomes in overall per a 
day were decreased 1.077 mb, about 9.39% from the 
fl ooding problem. And also was from fi xing car and out 
of order one was slowly rising. These made bad result to 
earn. Furthermore, since 1 1st September 2011 it had to 
reduce the service cost, regular one 0.50 b. and air one 
1 b. to match with an oil price which be decreased from 
the government policy. Therefore, the income was more 
decreased as above detail.

3. Analysis of outcome service performance 
outcome in fi scal year 2012, compare with 
fi scal year 2010

 Service-In the fi rst three month of 2012 (Oct-Dec 
2011) BMTA got the fl ooding problem as such detail, 
Also usable car problem rising about 481 a car (345 in 
fi scal year 2010, 826 in 2012) This made the decreasing 
of available car, time of running, and the distance to 
travel, about 11.53%, 10.10, and 7.48 respectively. Oil 

รอยละ 90  เปนรถปรับอากาศ ทําใหเสียโอกาสในการหา
รายได โดยเฉพาะจากรถปรับอากาศ อีกทั้งตั้งแตวันที่ 1 
ก.ย.54 ตองปรบัอตัราคาโดยสารลดลง รถธรรมดา 0.50 บาท 
รถปรับอากาศ 1 บาท เพื่อใหสอดคลองกับราคาน้ํามันที่ลด
ลงตามนโยบายของรัฐบาล สงผลใหรายไดคาโดยสารลดลง
อีกประมาณวันละ 0.767 ลานบาท หรือ 23 ลานบาท/เดือน 
(รถธรรมดา 7 ลานบาท รถปรับอากาศ 16 ลานบาท) โดยที่
เปาหมายไมไดปรับลดลง

2. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹à Ố¹Ã¶»‚§ºÏ 
2555 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚§ºÏ 2554 

การใหบรกิาร  ปงบฯ 2555 ชวงไตรมาส 1 (เดือน ต.ค.
–ธ.ค. 54) ขสมก. ไดรบัผลกระทบจากการเกดิอทุกภยั รถโดยสาร
ไมสามารถออกว่ิงไดทุกเสนทาง อีกทั้งรถจอดซอมและรถท่ี
ออกวิง่ไม ได มจีาํนวนเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง เฉลีย่ 230 คนั/วนั 
(ปงบฯ 2554 เฉล่ีย 596 คนั/วนั  ปงบฯ 2555 เฉล่ีย 826 คนั/วนั) 
สงผลใหรถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง และ กม.ทําการ ลดลงจากปงบฯ 
2554 คิดเปนรอยละ 4.85, 7.68 และ 6.93 ตามลําดับ
สําหรับการใชน้ํามันลดลงคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 13.20  
เนือ่งจากผนัแปรตามการใหบรกิาร ประกอบกบัประสทิธภิาพ
การใชน้ํามันสูงกวาปที่แลว รอยละ 2.55 (ปงบฯ 2554 เฉลี่ย 
2.35 กม./ลิตร, ปงบฯ 2555 เฉลี่ย 2.41 กม./ลิตร)

การหารายได  รายไดคาโดยสารภาพรวมเฉล่ียตอวัน ลดลง 
1.077 ลานบาท  คดิเปนรอยละ 9.39  เน่ืองจากไดรบัผลกระทบ
จากการเกิดอุทกภัย และรถจอดซอม, รถท่ีออกว่ิงไมได มจีาํนวน
เพิ่มขึ้น สงผลใหเสียโอกาสในการหารายได รวมทั้งตั้งแตวันที่ 
1 ก.ย.54 ตองปรับอตัราคาโดยสารลดลง รถธรรมดา 0.50 บาท 
รถปรับอากาศ 1 บาท  รายไดคาโดยสารลดลงอีกจํานวนหนึ่ง 
เหมือนดังที่กลาวมาแลวขางตน

3. ¡ Ò Ã ÇÔ à ¤ Ã Ò Ð Ë�¼Å¡ÒÃ´í Ò à ¹Ô ¹ § Ò¹´Œ Ò ¹ à ´Ô ¹ Ã¶ 
»‚§ºÏ 2555 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚§ºÏ 2553

  
การใหบริการ  ปงบฯ 2555 ชวงไตรมาส 1 (เดือน 

ต.ค.–ธ.ค. 54) ขสมก. ไดรบัผลกระทบจากการเกดิอุทกภยั ดงัท่ี
กลาวมาแลว และจากการที่รถจอดซอม, รถที่ออกวิ่งไมได 
มจีาํนวนเพ่ิมขึน้ เฉล่ีย 481 คนั/วนั (ปงบฯ 2553 เฉล่ีย 345 คนั/วนั, 
ปงบฯ 2555 เฉลี่ย 826 คัน/วัน) สงผลใหรถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง 
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using as well, it decreased about 17.02% because of 
service mutability. As well as the capacity to use oil was 
riser than 6.17% (in 2010 about 2.27 and 2012 was 
2.41)

  Earning-Total income of the service per a day 
was reduced 1.499 mb. It was about 12.62% due to 
flooding, as well as the increasing of usable vehicles. 
These made bad result to earn, especially air bus (about 
90%) Moreover, the rate of cost was reduced (regular 
one was 0.50 b and air one was 1 b.) This also made an 
earning decreasing as above detail.

และ กม.ทำาการ ลดลง คิดเป็นร้อยละ 11.53, 10.10 และ 
7.48 ตามลำาดบั สำาหรบัการใชน้้ำามนัลดลงมากเชน่กนั คดิเปน็
ร้อยละ 17.02 เนื่องจากผันแปรตามการให้บริการ ประกอบ
กับประสิทธิภาพการใช้น้ำามันสูงกว่าปีงบฯ 2553 คิดเป็น 
ร้อยละ 6.17 (ปีงบฯ 2553 เฉลี่ย 2.27 กม./ลิตร, ปีงบฯ 2555 
เฉลี่ย 2.41 กม./ลิตร) 

การหารายได้  รายได้ค่าโดยสารภาพรวมเฉลี่ยต่อวัน 
ลดลง 1.499 ล้านบาท คดิเปน็รอ้ยละ 12.62   เน่ืองจากไดรั้บ
ผลกระทบจากการเกิดอทุกภยั รวมทัง้รถจอดซอ่ม, รถทีอ่อกวิง่
ไมไ่ด ้มจีำานวนเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้เสยีโอกาสในการหารายได ้ โดย
เฉพาะจากรถปรบัอากาศ (มปีระมาณรอ้ยละ 90)  อกีทัง้ตัง้แต่
วันที่ 1 ก.ย.54 มีการปรับอัตราค่าโดยสารลดลง  รถธรรมดา  
0.50 บาท รถปรับอากาศ 1 บาท รายได้ค่าโดยสารลดลงด้วย 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น



1. â¤Ã§¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÑÇÊØ¢ÊÑ¹μ�¡ÑººÃÔ¡ÒÃ ¢ÊÁ¡.
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. เปน

โครงการหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาการใหบริการ โดย ขสมก.
จะจัดบริการรถในชวงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ  
ซึ่งเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัวและผูที่ตองการเดินทาง
เปนหมูคณะใหสามารถเดินทางไปดวยกันได นอกจากน้ีโครง
การฯ ยงัมคีวามสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตร “คมนาคมเพือ่
ประชาชน” ของกระทรวงคมนาคม และสามารถตอบสนอง
นโยบายของรฐับาลในการพัฒนาระบบการขนสงผูโดยสารไป
สูจุดหมายปลายทางดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีก
ทั้งยังเปนการเพิ่มรายไดใหแก ขสมก. โดยการใชประโยชน
จากทรพัยสนิคงที ่และตนทนุจม ทีม่อียูใหเกดิประโยชนสงูสุด  
สําหรับผลการดําเนินโครงการ ประจําป 2555  สรุปไดดังนี้

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ 
Important Operation Results

   รถออกวิ่ง (คัน)   ผูใชบริการ (คน)   รายได (บาท)
   No. of Buses No. of Passengers Income (Baht)
 รวม 

2,342 77,092 31,484,765
 Total    
 เฉลี่ย/คัน/วัน  

33 13,444 Average/Bus/day

1. Happy Family with BMTA’s services
The project was one of evolution form of service. 

BMTA was facilitated in the national holiday and offi  cial 
holiday. This project was supported the family unit and 
incentive group, who wanted to travel in group during 
holiday. Besides, the project was included with strategy 
plan “Transport for people” of Ministry of Transport and 
responded government policy to develop transportation 
system to the destination with comfortable fast and safety. 
In addition, It can also increase income for BMTA by used 
the benefi t of fi xed asset and sunk costs to achieve maximum 
benefi ts. The summary this project in the year 2012 as 
follows:
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2. â¤Ã§¡ÒÃÃ¶àÁÅ�¿ÃÕ¨Ò¡ÀÒÉÕ»ÃÐªÒª¹ (รถธรรมดา 
800 คัน)

 ตามที่รัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนในการ
กระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยตองการลดภาระ
คาครองชีพของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ดําเนินการจัดรถโดยสารธรรมดา จํานวน 800 คัน ใน 73 เสน
ทาง ใหประชาชนใชบริการฟรี  เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาและ
ชวยเหลือประชาชน  อีกท้ังการดําเนินการตามโครงการดังกลาว 
อาจทําใหพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลเปล่ียนมาใช
รถโดยสารประจําทางแทน  ซึง่เปนการประหยดันํ้ามัน  ทาํให
ประเทศเสียดุลการคานอยลง  สาํหรับผลการดําเนินโครงการ 
ประจําป 2555 นั้น มีผูนิยมมาใชบริการรถเมลฟรี เฉลี่ย 
380,381 คน/วัน มากกวาเปาหมายท่ีตั้งไว (350,000 คน/วัน) 
คดิเปนรอยละ 8.68 โดยสามารถคดิเปนจํานวนเงนิท่ีจะมผีูได
รบัประโยชนจากมาตรการดงักลาว ประมาณ 5,933,944 บาท/
วนั (380,381 คน/วนั* 2.4 เท่ียว/คน*  ราคาตัว๋ 6.50 บาท/ใบ) 
หรือประมาณ 178,018,320 บาท/เดอืน

3. â¤Ã§¡ÒÃÁÒμÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ºÃÔ¡ÒÃÃ¶â´ÂÊÒÃ»ÃÐ í̈Ò·Ò§ 
(ISO 9001 : 2008)

 เพ่ือเปนการยกระดับการใหบริการรถโดยสารประจําทาง
ใหสูงข้ึนตามมาตรฐานคุณภาพการใหบริการรถโดยสารประจํา
ทางในทุกเสนทาง ในปงบฯ 2555  ขสมก. จึงตั้งเปาหมายขอ
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ เพ่ิมข้ึน 23 เสนทาง 
เพื่อใหครบทุกเสนทาง โดยตองรักษาระบบที่ไดรับใบรับรอง
แลวอีก 90 เสนทาง ซึ่งพนักงานทุกคน พรอมผูบังคับบัญชา
ทุกระดับ ไดรวมมือ รวมใจ ปฏิบัติงานกันเต็มความสามารถ 
และในวันที่ 31 ส.ค.55 ขสมก. ไดรับใบรับรองระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ของเขตการเดินรถที่ 1-8 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ จํานวน 23 เสนทาง 
และสามารถรักษาระบบที่ไดรับใบรับรองแลวอีก 90 เสนทาง 
รวมท้ังส้ิน 113 เสนทาง ซึง่จะตองทําการรักษาระบบบรหิารงาน
คุณภาพที่ไดรับตอไปอยางตอเนื่อง

2. Free buses from People’s taxes
  As following that the government’s urgent policy to 

stimulate and restore the ecnomic. This project was reducing
 the living expenses of people who received an eff ect 
from the economic slowdown. BMTA was performed 800
 buses in 83 routes for free service, to solve and help the 
people. Moreover, this project could be able to change the 
driver’s car mind to use buses. which would save the energy 
and this would run defi cit. For this project, 380,381 was 
the average of free buses, more than the target of 350,000 
people per day or 8.68%. The income from this criterion 
was about 5,933,944 baht/day (380,381 people/day = 2.4 
round/person = ticket price 6.50 baht/ticket) or 178,018,320 
baht/month. 

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

In order to raise the bus service of all routes to be 
standard quality. BMTA was set the target of ISO 9001:2008 
for 23 routes and 90 routes maintain of security certifi cate. 
The offi  cers and the commanders were joined to work. 
On 31st August 2012, BMTA was received certifi cate for 
bus operation zones 1-8 from  ISO institute included  23 
routes and the certifi ed 90 routes. Totally was 113 routes 
to maintained.
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4. โครงการขันน๊อต 100 ปี กระทรวงคมนาคม  
(เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2555 จำานวน 3 โครงการ) 

4.1 โครงการ “ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้างวินัย 
จราจร” โดยให้พนักงานขับรถปฏิบัติงานตามกฎหมายจราจร  
มุง่เนน้ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร  ดว้ยการขบัรถในชอ่งเดนิ 
รถโดยสารประจำาทาง และหยุดรถ รับ-ส่ง ผู้โดยสารบริเวณ
ป้ายหยุดรถประจำาทาง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้
บรกิาร ลดจำานวนเรือ่งรอ้งเรยีน  และการกระทำาผิดกฎหมาย
จราจรของพนกังานขบัรถโดยสาร  โดยเรือ่งร้องเรียน พขร. ณ 
วันที่ 30 ก.ย.55 ลดลงร้อยละ 36.20 

4.2  โครงการ “บริการดี มีน้ำาใจ สร้างความพึงพอใจ 
ให้ประชาชน” โดยให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร 
และนายตรวจ ใช้วาจาที่สุภาพในการให้บริการ โดยกล่าวคำาว่า  
สวัสดี ขอบคุณ และ ขอโทษ ตามโอกาสขณะปฏิบัติหน้าที่  
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และลดจำานวน 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานขับรถ และ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยเรื่องร้องเรียน พกส. ณ วันที่ 30 
ก.ย.55 ลดลงร้อยละ 29.66

4.3 โครงการ “สายตรวจลดอุบัติเหตุ เป็นมิตรกับ 
ประชาชน” โดยให้ทุกเขตการเดินรถ กำาหนดจุดตั้งด่านตรวจ 
รว่มกบัสายตรวจพเิศษ ตรวจรถสปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัจนัทร,์ 
พุธ และศุกร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเวลา 09.30- 
11.30 น. ช่วงเย็นเวลา 14.00-15.30 น. และจัดนายตรวจ 
สายตรวจพิเศษ บริการอำานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำาทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น 
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และลดจำานวน
การเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร ขสมก. และการใช้วาจาที่สุภาพ
ในการให้บริการ โดยกล่าวคำาว่า สวัสดี ขอบคุณ และ ขอโทษ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่  โดยการเกิดอุบัติเหตุ ณ วันที่ 30 ก.ย.55 
ลดลงร้อยละ 53.00 

   

4. Tie the knot the 100 years of Ministry  
of Transport

4.1 In the “Left turn on red to discipline the traffic  
police” campaign was the bus driver drove with carefully  
of the passengers. Drive in the bus lane and stop to take 
the passengers was on the stations. The purpose of this  
campaign was increased the valuable of service, reduced   
the complaint and violated traffic laws of chauffer, by  
complaint of chauffeur on 30th September 2012 was  
reduced 36.20%.

4.2 In the “Good service, generous, contentment  
to people”, the chauffeur, ticket, and inspector used the 
polite manner to services by greeting, thank you and 
apologize in each occasion on the duty. Purpose of this 
campaign was increased the valuable of service, reduced 
the complaint and violated traffic laws of ticket and  
chauffeur, by complaint of ticket on 30th September 2012 
was reduced 29.66%.

4.3 In the “Inspector of dump way to die, friendly  
to people”, gave every operation zones detected with 
special inspector, detected the bus three times a week as  
Monday, Wednesday and Friday. It was divide by 2 times : 
in the morning 9.30-11.30 am. And in the evening 14.00-
15.30 p.m. and arranged the inspector to facilities at the  
bus station. Purpose of the campaign was increased the 
valuable of service, reduced an accident from BMTA’s bus,  
used the polite manner to services by greeting ,thank you 
and apologize in each occasion on the duty (Sawaddee, 
Kobkun, Kotoed). On 30th September 2012 was reduced 
53.00%.
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ปจจัยภายนอก (สวนท่ี ขสมก. ไมสามารถบริหาร
จัดการได) ประกอบดวย

1) ความขดัแยงดานนโยบาย นโยบายของรฐัไมชดัเจน 
ทําใหวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ ขสมก. ไมมีความ
สอดคลองกัน เชน คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
กลาง มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมราคาคาโดยสาร จํานวน
ใบอนุญาตประกอบการ จํานวนรถที่บรรจุในเสนทาง การให
สวนลดแกผูโดยสารบางกลุม เปนตน โดยการกํากบัดูแลดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการประกอบการ
และใหบริการเปนหลัก มผีลให ขสมก. มขีอจํากัดในการใหบริการ
และผลกระทบตอรายไดจากคาโดยสาร ในขณะเดียวกันเน่ืองจาก 
ขสมก. มฐีานะเปนรัฐวิสาหกจิ ซึง่กระทรวงการคลัง โดยสาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปนผูกํากับดูแล 
จะมีหลักเกณฑและตัวช้ีวัดดานประสิทธิภาพเขามากํากับผลการ
ดําเนินงานของ ขสมก. โดยหนึ่งในนั้นคือ การเพิ่มรายได ลด
การขาดทุน และมีผลกําไรจากการดําเนินงาน ซ่ึงเปนวัตถุประสงค
ที่ไมสอดรับกัน และ ขสมก. ไมสามารถบรรลุได หากไมมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงสรางองคกรดานการขนสง

2) สภาพแวดลอมในการประกอบการไมเอ้ืออํานวย 
สภาพการจราจรติดขัด ทําใหคุณภาพการใหบริการลดลง 
(รถขาดชวงและผูโดยสารรอรถนาน) ตนทนุการใหบรกิารสูงขึน้ 
(การส้ินเปลืองน้ํามันเพิ่มข้ึน) และสภาวะการแขงขันจาก
รูปแบบการขนสงอื่นๆ (เชน รถยนตสวนบุคคลที่มีราคาถูกลง
และมีความสะดวกสบายมากกวา)

3) เสนทางและการประกอบการไมเปนระบบและขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเสนทางรถโดยสารประจําทางในเขต
กรุงเทพมหานครมีการกําหนดออกมาเปนรายเสนทาง โดย
ไมพิจารณาถึงภาพรวมท้ังระบบ เม่ือเมืองมีการขยายตัวมากข้ึน 
จํานวนเสนทางก็มีจํานวนหรือตอขยายออกไปมากข้ึน ประกอบ
กับการขาดการวาง ผังเมืองที่ดี และการกํากับดูแลที่มุงเนน
ความเปนระเบียบเรียบรอยและผลประโยชนของผูประกอบ
การเปนหลัก จึงทําใหเสนทางมีความวกวนและซับซอนมาก
ยิง่ข้ึน ทาํใหตนทุนท้ังระบบเพ่ิมข้ึน เชน ตองใชรถจํานวนมาก

»ÑÞËÒ/ÍØ»ÊÃÃ¤
Problems and Obstacle

Problems/Obstacle of BMTA has internal 
and external factor as the following

Internal Factor (unable to control aspect) include;
1.Policy Confl ict unclear government policy made 

the purpose of the organization which related to BMTA cannot 
get along such as the board of central ground transportation 
control who had a duty to control a travel price, work license, 
total service buses in each route, discounting for some people, 
etc. Such governance had a main purpose for orderliness 
about performance and service. This aff ected to limit BMTA 
about service as well as an earning from travel price. At the 
same time, about state enterprise’ role of BMTA that has 
state enterprise policy offi  ce of Ministry of Finance as an 
owner. It had the specifi cation and standardization about 
effi  ciency to control an outcome of the performance of BMTA. 
The one of them was income increasing, loss decreasing, 
and get more profi t from performance. These did not conform 
together so BMTA cannot make it fi t if there was no something 
to change the policy or the organization structure about 
transportation.

2. Inconvenience Environment to Performance. 
What is very jam thing like the traffi  c in Bangkok aff ected 
the quality to service got reducing (long time waiting for the 
passengers), the cost was risen (more fuel wasting) as well 
as the condition that seem to compete with the another 
type of transportation (lower price of private vehicle which 
has more comfortable)

3. Unsystematic way to service and the effi  ciency 
shortage because the decision to public each routes of 
Bangkok service was from just each way decision not in 
whole system so when the city was enlarge, the road also 
done. And unwell city planning as well, and the governance 
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ในการใหบริการ และมีเสนทางรถโดยสารประจําทาง (สาย) 
จํานวนมากทับซอนกันอยูในชวงของถนนเดียวกัน เปนตน

 ปจจัยภายใน(สวนที่ขสมก.สามารถบริหารจัดการได) 
ประกอบดวย

1) การขาดทุนจากการดําเนินงานและหนี้สินสะสม 
เนื่องจาก ขสมก. ไมมีเงินทุนประเดิมตั้งแตเริ่มกอตั้ง ทําให
ไมมสีภาพคลองเพียงพอ ประกอบกบันโยบายของรฐัท่ีกาํหนด
มาตรฐานการใหบริการสูง แตกาํหนดราคาคาโดยสารไวต่าํกวา
ตนทุนในการใหบริการ จึงเปนผลให ขสมก. มีผลการดําเนิน
งานขาดทุนอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด จนปจจุบนัหน้ีสนิสะสม
อาจถือไดวาเกินกวาความสามารถของ ขสมก. ที่จะชําระคืน 
(Debt Servicing) ได ทัง้น้ี การขาดทนุและหน้ีสนิสะสมสวนหน่ึง 
(ซึ่งอาจจะเปนสวนสําคัญ) ก็เปนผลเชื่อมโยงมาจากความขัด
แยงดานนโยบายของรัฐที่กลาวมากอนหนานี้

2) โครงสราง ขสมก. มขีนาดใหญ เปนสงัคมผูสงูอาย ุ
และมีลําดับชั้นแบบราชการ มติคณะรัฐมนตรีในการจํากัด
จาํนวนบคุลกรของ ขสมก. มผีลให ขสมก. อยูในสภาพเสือ่มถอย
และเปนสังคมผูสงูอายุ (Aging Society) การขาดเลอืดใหม ทาํให 
ขสมก. ขาดนวัตกรรมและแนวความคิดใหม ๆ ในการบริหาร
จดัการ รวมทัง้ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีในการดาํเนินงาน 
ทําใหตองใชแรงงานอยางเขมขน (Labor Intensive) ทําใหมี
ตนทุนดานบุคลากรสูงและไมสามารถปรับลดไดงาย ผลจาก
มตคิณะรฐัมนตรยีงัทาํให ขสมก. ใชวธิรีบับคุลากร (Recruit) เพือ่
มาทาํหนาทีใ่นสาํนกังาน เชน ดานการวางแผน และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเติบโตมาจากสายปฏบิตักิาร เชน พนักงานขบัรถ
โดยสาร หรือพนักงานเก็บคาโดยสาร เปนตน (โดยการปรับเทียบ
คุณวุฒิ) จึงทําใหงานในอาชีพที่ตองการความรูความสามารถ
เฉพาะเจาะจง ไมมีผูที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ การที่งานดานการปฏิบัติการเดินรถไมมีโรงเรียน
หรอืสถาบนัการศกึษาท่ีสอนโดยตรง หรอืถงึจะมีกไ็มเพยีงพอ 
ทําให ขสมก. เปนองคกรที่ตองเรียนรูโดยวิธีการทํางาน (On-
the-Job Training) เทานั้น มีผลทําใหผูใตบังคับบัญชาถา
หากอยากจะเรียนรูหรือกาวหนาในสายอาชีพ จะตองเชื่อฟง
ผูบังคับบัญชาเปนหลัก มักไมคอยมีการทักทวง โตแยง หรือทาทาย 
(Challenge) จากผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงไมคอยเปนผลดีนักสําหรับ
ธุรกิจท่ีจะตองมีการดําเนินงานแขงขันกับเอกชนอ่ืน ๆ  ในตลาดท่ีมี
สภาพแวดลอมในการแขงขันคอนขางสมบูรณในปจจุบันนี้

3) อูจอดรถซ่ึงถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง
สาธารณะมีจาํนวนนอยและไมเพียงพอ ตองเชาจากเอกชน 
ทําใหมีคาใชจายสูง

ใ ใ  ิ ี  โ ป ํ which focused on orderliness and the benefi t of entrepreneur 
so this made the routes had more complicated. Then the 
cost of total system had to be upper, for example; must 
rise the number of cars to service, as well as more some 
part of each route got superimposed.

Internal Factor (able to control) include;
1. Loss of performance and running up the debt due 

to have no capital since the construction beginning. 
This made the fi nance inconvenient fl ow. Also the government 
policy force to be high standard but low price of service. 
That aff ected the continuous loss to performance. Until 
nowadays it might exceed what BMTA can take care of it 
(Debt Servicing) So that, loss and debt were just some part 
(might important part) that involved from the such confl ict.

2. BMTA has large structure. It is senior society, also 
stratifi cation with government service type. Resolution of the 
government to limit the individual of BMTA aff ected to make 
the fi rm become to Aging Society. Young blood lacking 
aff ected BMTA to lack many things new to improve the 
performance. Also had no new adaptation to use innovative 
technology to perform. This made more labor intensive then 
the cost about individuals was risen and cannot reduce. 
Moreover, the resolution had forced to use recruitment to 
choose the staff  such as planning aspect, as well as IT 
which from operation aspect like bus driver or conductor 
(compare with the certifi cation) so that made lacking of 
professional staff . Also the service performance had no or 
not enough specifi ed institution so BMTA had to use 
On-the-Job Training way to do. That meant subordinate 
who want to take advantage must only follow the leader, 
cannot challenge. This made unwell eff ect for the business 
which competed with the other in complete environment.

3.The station which was the basis structure of 
transportation had too low number or shortage. They 
must rent from the private fi rm. That aff ected the cost 
rising.

43-84_Pc18.indd   6943-84_Pc18.indd   69 6/9/2556   23:34:126/9/2556   23:34:12



รายงานประจำาปี 2555
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ70

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
 แข่งขัน

1.1 โครงการ“จัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) จำานวน 3,183 คัน” 

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

  
ยุทธศาสตร์ (โครงการ)

 ระดับความสำาเร็จหรือความก้าวหน้า
  ในปีงบประมาณ 2555

ตามแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มียุทธศาสตร์ 
หลักที่สำาคัญ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

- ขสมก. ได้จัดทำาโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เช้ือเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำานวน 3,183 คนั เพื่อนำามาใหบ้ริการ 
ทดแทนรถยนตโ์ดยสารคนัเดมิทีใ่ชน้้ำามนัดเีซลจำานวน 3,183 
คัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ในคราวประชมุคร้ังที ่12/2554 เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 
2554 มีมติเห็นชอบโครงการจัดซื้อรถยนต์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) จำานวน 3,183 คัน และ ขสมก.ได้นำาเสนอ 
กระทรวงคมนาคม ตามหนังสือที่ ขสมก. 2162/2554 เมื่อ 
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 แล้วกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือ 
ถึงเลขาธิการรัฐมนตรี และส่งให้กระทรวงการคลัง  สำานักงบประมาณ  
และสำานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ด้วยแล้ว เม่ือวันท่ี       5  มกราคม  2555  และได้ปรับปรุงโครงการจัดซ้ือ 
รถยนตโ์ดยสารใชเ้ชือ้เพลงิกา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) จำานวน 3,183  
คัน ได้นำาเสนอกระทรวงคมนาคมตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี ขสมก.  
575/2555 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว

- สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้นำาโครงการ “จัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ  
(NGV) เปน็เชือ้เพลงิ จำานวน 3,183 คนั” เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเรียบร้อย
แลว้ เมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ ์2555 ซึง่มมีตวิา่ เนือ่งจากโครงการ 
“จัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง  
จำานวน 3,183 คัน” ท่ีเสนอเป็นเพียงส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์
การลดค่าใช้จ่ายขององค์กรภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการของ ขสมก.  
เทา่นัน้ เหน็ควรให ้ขสมก. จดัทำาแผนปฏบิตัท่ีิชดัเจน รวมท้ัง
วงเงินลงทุนของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนฟื้นฟู 
กิจการ และนำาเสนอพร้อมกับแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. 
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1. Strategy 1 – The capability improve to  
compete

1.1 “3,183 NGV Service Buses Providing 
Project”

- BMTA had created the project to buy the NGV 
buses about 3,183 for replacing an old car using Diesel 
about 3,183. The board of BMTA, in the meeting of 
12/2554 on 2nd December 2011 had agreed with the 
project and BMTA had presented to Ministry of Transport  
with the document No. ขสมก. 2162/2012 on 26th  
December 2011. Then the ministry had sent to Secretary 
to the Minister, as well as did to Ministry of Finance and 
Office of the National Economic and Social Development 
Board to together consider with the cabinet on 5th January  
2012 and then  had adjusted the project to send to the  
Ministry of Transport as the  most urgent book No. 575/2012  
signed on 5th January 2012 already.

 
- Office of the National Economic and Social 

Development Board had presented the project to the 
board already on 6th February 2012. And the result is, 
the project is such only  the part of cost reducing project  
of BMTA, the firm should clear the detail of the task,  
including project investment/Any projects were under  
recovery planning and were present with the recovery one  
to make Ministry of Transport present  to Enterprise Policy  
Commission to consider the next step. When this firm had  
accepted the recovery one, then show it to the ministry.

 

Strategy (Project)
Level of Achievement or  

Advancement in fiscal year 2012

In the plan detail to improve the administration and BMTA service, it info 3 key strategy as the following

Strategic Effectiveness



รายงานประจำาปี 2555
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ72

1.2 โครงการปรบัเปลีย่นเคร่ืองยนตร์ถโดยสาร 
ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำานวน 323 คัน 

1.3  โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง 
รถโดยสารประจำาทาง

1.4  โครงการพฒันาพืน้ทีอู่ข่ององค์การขนสง่- 
มวลชนกรุงเทพในเชิงธุรกิจ 

เพ่ือใหก้ระทรวงคมนาคมนำาเสนอคณะกรรมการกำากบันโยบาย 
รัฐวิสาหกิจพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยเมื่อคณะกรรมการ
กำากับนโยบายรัฐวสิาหกิจพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนฟืน้ฟฯู  
ดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้ ขสมก. นำาเสนอโครงการจัดซ้ือรถโดยสาร 
ใช้เชื้อเพลงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำานวน 3,183 คัน ให้คณะ
รัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

- คณะกรรมการกำากบันโยบายดา้นรฐัวิสาหกจิไดมี้การ
ประชมุคร้ังที ่ 3/2555  เมือ่วนัที ่  4  กรกฎาคม  2555  ซึง่ขณะนีอ้ยู ่
ระหว่างสรุปผลการประชุมเพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

- องคก์ารไดจ้ดัทำาสัญญาจา้งบริษทั ฮโีนม่อเตอรส์เซลส ์
(ประเทศไทย) จำากัด ตามสัญญาเลขที่ ร.33/2555 ลงวันที่ 26 
กนัยายน 2555 ใหด้ำาเนนิการเปลีย่นเครือ่งยนต ์        รถโดยสารปรับ 
อากาศยูโรทู ย่ีห้อฮีโน่ รุ่น RUIJSLL จำานวน 323 คัน จากเคร่ืองยนต์ 
น้ำามันดีเซลเป็นเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยได้รับ 
ทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน วงเงิน 565,250,000 บาท 

- องค์การมีแผนปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับรถโดยสาร
ประจำาทางใหมท่ีอ่ยูร่ะหวา่งดำาเนนิการจดัหา และขยายเส้นทาง 
จาก 145 เสน้ทาง เปน็ 155 เสน้ทาง ตามผลการศกึษาของ สนข.  
ซ่ึงกระทรวงคมนาคมได้แต่งต้ังคณะทำางานพัฒนาระบบ       รถโดยสาร 
ประจำาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามคำาสั่ง 
คค. ที่ 284/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555

- องค์การได้พัฒนาพื้นที่อู่ดังนี้
- อู่รังสิต – ประชาธิปัตย์
1. องค์การได้ว่าจ้างบริษัท เอส วี เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง  

ดำาเนินการออกแบบก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ จ.21/2555 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ส่งมอบแบบก่อสร้างฯ ดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2555

2. องคก์ารไดม้คีำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณารา่ง 
ขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการกอ่สรา้ง 
สำานักงานกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 21 และ 31 (อู่รังสิต–
ประชาธิปัตย์) ขดร.1 ตามคำาสั่งที่ 568/2555 ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำาร่างขอบเขตของงาน

  
ยุทธศาสตร์ (โครงการ)

 ระดับความสำาเร็จหรือความก้าวหน้า
  ในปีงบประมาณ 2555



Annual Report 2012 
Bangkok Mass Transit Authority 73

1.2 Renewing the motor of Euro II buses, 
label Hino, about 323 ones project

1.3 Service Line Development Project

1.4 BMTA’s Bus Station Area Improving 
about Business Project

-The board of Enterprise Policy Commission had 
taken place the meeting of 3/2012 time. And now it is 
during summing the result up time to show to the Council  
of Ministers.

The firm had signed the contact to Hino Motors 
Sales (Thailand) ltd., info as a contact No. ร.33/2012 on 
26th September 2012, to carry out the motor renewing of  
Euro II buses label Hino RUIJSLL model about 323 
ones from Diesel to NGV using. This had Encon Fund, 
Ministry of Energy, as a sponsor amount 565,250,000 
baht.

The organization had a plan to adjust the line to 
service for providing to the new buses which are coming  
soon. As well as expanding the line number from 145 to  
155 follow the researching of Office of Transport and 
Traffic Policy and Planning. And Ministry of Transport 
set the team to do the system follow the order of 
284/2012, signed on 17th September 2012.

- The stations which were occurred
- Rangsit – Prachatipat Station
1. The firm had hired SVSM Engineering company  

to make it happen as the contact No. จ.21/2012 that 
was sent the pattern already on 4th May 2012.

2. The firm had appoint the board to consider to 
draft work framework and does bidding and addressed 
it on the website of Comptroller General’s Department 
and the firm’s website in two times.

Strategy (Project)
Level of Achievement or  

Advancement in fiscal year 2012
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1.5  โครงการพัฒนาระบบสอบถามข้อมูลเส้นทาง 
เดินรถโดยสารประจำาทางบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
และปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1.6 โครงการใ ช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่ าง 
รัฐวิสาหกิจ (Synergy)

และร่างเอกสารประกวดราคาฯประกาศในเว็บไซต์ของกรม
บัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ จำานวน 2 ครั้ง 

- องค์การได้ดำาเนินการพัฒนาระบบสอบถามข้อมูลเส้น
ทางเดินรถโดยสารประจำาทาง  บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
และปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การ โดยในระยะที่ 1 เพื่อให้ 
ประชาชนได้ทดลองใชง้าน และให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ  
สำาหรับระยะท่ี 2 อยู่ระหว่างการกำาหนดรายละเอียดการปรับปรุง 
เส้นทางรถโดยสารใหม่

- องค์การได้จัดทำาโครงการความร่วมมือระหว่างกัน
ของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. บริษัท ขนส่ง จำากัด มีการดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ในปีงบฯ 2555 จำานวน 4 โครงการคือ

-การจัดทำาแผนให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ระหว่าง  
ขสมก. กับ บขส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

-การใช้พื้นที่ของ ขสมก. (อู่กำาแพงเพชร 2) ในการจอด
รถโดยสารของ บขส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อประชาสัมพันธ์ 
ระหว่าง ขสมก. กับ บขส. 

-การจดัฝกึอบรมรว่มกนักบั บขส. และมีการแลกเปลีย่น
ความรู้ประสบการณ์

และ ขสมก. ไดม้กีารประสานงานกบั บขส. อยา่งตอ่เนือ่ง  
โดยในวันที่ 10 กันยายน 2555 ได้มีการประชุมทบทวน
แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อจัดทำา
แผนปฏิบัติการร่วมกันในปี 2556

2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขสมก. ได้มี
การประสานงานและจดัทำาแผนการใชท้รัพยากรและความรว่ม
มอืระหวา่งกันกับ 6 การนิคมฯ ประกอบด้วย  นคิมฯ บางชนั ,  
นคิมฯ ลาดกระบงั , นคิมฯ บางป ู, นคิมฯ บางพล ี, นคิมฯ สนิสาคร  
และ นิคมฯ สมุทรสาคร โดยการจัดรถโดยสารเข้าไปให้บริการตาม 
นิคมฯ ต่าง ๆ แต่เนื่องจากการนิคมฯ บางส่วนได้มีการจัดรถ    
รับ–ส่ง พนักงานไว้บ้างแล้ว และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
ขสมก. และ กนอ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอีกคร้ัง  
ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะสรุปผลการประชุมนำาเสนอผู้บริหาร  
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำา Synergy ต่อไป

  
ยุทธศาสตร์ (โครงการ)

 ระดับความสำาเร็จหรือความก้าวหน้า
  ในปีงบประมาณ 2555
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1.5 Project to develop the application to 
show the service line from mobile stuff and to adjust 
the website of BMTA

1.6 Environment Synergy between State  
Enterprises Project

-The firm had developed the system to show the 
service line of the bus in mobile application and editing 
the website as for trial and comment in the first period 
About the second is during set the detail.

- The firm had generated the project which got 
synergy  of State Enterprises with these organization

1. Transport Co.,Ltd had launched the activity in 
fiscal year 2012 about 4 projects.

-  Plan Creating  to  service the  passenger between  
BMTA and The Transport Company Limited in New Year 
and Song Kran moment

-  Using the area og BMTA (Kamphaengphet II  
Station) to service the Transport buses in New Year and 
Soong Kran moment

- To public the info between BMTA and Transport
- To take place the training with Transport and  

share an experience together

 And BMTA had cooperated with the Transport 
continuously. On 10th September 2012 had taken place 
the meeting to reconsider the plan for environment  
using and about both cooperation to set the plan for 
working together in 2013

2. Industrial Estate Authority of Thailand BMTA 
had produced the plan to us an environment together 
between six industrial estates consist of Bangchan, 
Ladkrabang, Bangpu, Bangphli, Sinsakon, and  
Samutsakon by service a bus in any estates. But  
because of the private service bus, so on 31th July 2012, 
BMTA and IEAT had a meeting once again and the 
conclusion will be shown to the board for considering 
to do the Synergy

Strategy (Project)
Level of Achievement or  

Advancement in fiscal year 2012
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2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาองค์กร
- โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมแก่บุคลากร

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการหน้ีสิน
- โครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด (Early Retirement) 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถเมล์ฟรี

3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุม
หารอืในการจดัทำาแผน ป ี2556 – 2559 เพือ่กำาหนดแผนงาน/ 
กิจกรรมร่วมกัน เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 คาดว่าจะสามารถ 
ดำาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2556

- ในปงีบประมาณ 2555 ได้มกีารจดัอบรม/สมัมนาทกุ
หนว่ยงาน ทัง้ในสว่นของ ขสมก. และเอกชนรว่มบรกิาร รวม 
26 โครงการ 95 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 
26,717 คน แยกเป็นพนักงานองค์การจำานวน 19,513 คน 
และพนักงานรถเอกชน ร่วมบริการ จำานวน 7,564 คน

- เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน องค์การได้
เปิดรับสมัครพนักงานเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด 
ประจำาปีงบประมาณ 2555 โดยมีเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษ    
ปีละ 2 เท่าของเงินเดือนค่าจ้างอัตราสุดท้าย และใช้งบประมาณ 
ขององคก์าร ซึง่ไดก้ำาหนดเปา้หมายจำานวนพนกังานสมคัรเขา้ 
โครงการฯ เดอืนละ 5 คน ปลีะ 60 คน และตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
2554 – เดือนกันยายน 2555 มีพนักงานสมัครเข้าโครงการฯ 
จำานวน 45 คน วงเงินค่าใช้จ่ายประมาณ 58.405 ล้านบาท

- จัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งให้บริการฟรี จำานวนวันละ 
800 คัน ใน 73 เส้นทาง ดังนี้

1.ดำาเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 
2554 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำาเนินมาตรการลด 
ภาระคา่ครองชพีด้านการเดินทางต่อไป ต้ังแตว่นัที ่1 กรกฎาคม  
2554 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2555

2. ดำาเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่10 มกราคม  
2555 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำาเนินมาตรการลด
ภาระคา่ครองชพีดา้นการเดนิทางจากทีเ่สนอไว ้ตัง้แตว่นัที ่1  
กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เป็นตั้งแต่วันที่ 
16 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

3.ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  1 
พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำาเนิน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

  ยุทธศาสตร์ (โครงการ) ระดับความสำาเร็จหรือความก้าวหน้า
  ในปีงบประมาณ 2555
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3. Expressway Authority of Thailand had a 
meeting to set a plan of 2013-2016 to set together 
plan/activity on 22nd, assume that can be happened in 
fiscal year 2013

- In fiscal year 2012, there were seminars both 
of BMTA and the private firm. Total is 26 projects and 
95 courses. The number of whole join staff is 26,717, 
consist of BMTA 19,513 and private 7,564 ones

- To reduce the staff cost, The firm had announced 
one is accepting application about Early Retirement 
Project in fiscal year 2012. The special compensation is  
2 time yearly of the salary rate in last month. And do it  
using BMTA budget. This was set the target as five 
people per a month, 60 ones a year. And since  
October 2011-September 2012 there are the staff  
who joined in about 45 ones. The rate is 58.405 mb.

- To service free buses amount 800 cars in 73 lines  
as these

1. Follow the agreement of the cabinet on 4th 
October 2012, agreed to extend the free project since 
1st July 2011-15th January 2012

2. Follow such that on 10th January 2012, agreed  
to do once again since 16th January 2012 – 30th June 
2012

3. And once again so on since 1st May 2012 – 30th  
September 2012, follow the agreement on 1st May 
2012

2. Strategy 2 Firm Improving
- Project to improve the potential and merit to 

the staff

3. Strategy 3 Debt Management
- Early Retirement Project

- Free Bus Service Quality Development Project

Strategy (Project)
Level of Achievement or  

Advancement in fiscal year 2012
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1.  ภาวะแวดล้อมทางสังคม มีผลกระทบดังนี้ 
1.1 การให้บริการทางสังคม โดยยกเว้นหรือลดหย่อน 

ค่าโดยสารรถประจำาทางสำาหรับพระภิกษุ  สามเณร  บุรุษไปรษณีย์  
ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีสิทธิได้รับการ 
ยกเว้น ค่าโดยสาร รวมทั้งลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคากับ 
ทหาร ตำารวจ ในเครื่องแบบ ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทาง 
ราชการที่มีสิทธิได้รับการลดหย่อน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ส่งผลให้รายได้ของ ขสมก. ขาดหายไปจำานวนหนึ่ง

1.2 ขสมก. เป็นกิจการสาธารณูปโภคหน่วยงานหน่ึง 
ของรัฐ  ท่ีให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ถึงปานกลางเป็น
หลัก โครงสร้างอัตราค่าโดยสารถูกกำาหนดโดยภาครัฐ ซึ่งไม่ 
สะทอ้นถงึตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ  คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากรสูงมาก  โดย 
ปีงบประมาณ 2555 คิดเป็นร้อยละ 41.30 ของค่าใช้จ่ายรวม  
รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยด้านน้ำามนัเชือ้เพลงิทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้ สง่
ผลให้การดำาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

1.3 จำานวนบุคลากรต่อจำานวนรถโดยสาร 4.12 คน 
ต่อรถ 1 คัน (จำานวนพนักงานเฉลี่ย 14,707 คน จำานวนรถ
ประจำาการ 3,574 คัน) มากกว่าค่าเฉลี่ยสากล (3.50 คน ต่อ 
รถ 1 คัน) ทำาให้ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ำา
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศอื่น 

2. ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ จากการได้รับผล 
กระทบจากปัญหาอุทกภัย เมื่อช่วงต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น มี
ผลกระทบต่อองค์การ  ดังนี้

2.1 ช่วงเดือน ต.ค.54-ม.ค.55 ขสมก. ได้รับผล 
กระทบจากการเกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 5 จังหวัด รถโดยสารไม่สามารถออกวิ่งบริการได้
ตามปกติ ส่งผลให้การหารายได้ลดลงประมาณวันละ 1.741 
ล้านบาท และมีอู่จอดรถได้รับความเสียหาย ไม่สามารถจอด
รถไดอ้กี 11 แหง่ รถโดยสารได้รบัความเสยีหาย จำานวน 1,827  
คัน พนักงานได้รับผลกระทบ จำานวน 3,257 ราย (เบื้องต้น) 
 2.2 ขสมก. ใช้น้ำามันเชื้อเพลิง (น้ำามันดีเซล) เดือนละ 
ประมาณ 8 ล้านลิตร กรณีน้ำามันปรับราคาสูงข้ึนทุกๆ 1 บาท/ลิตร 

1. Social Environment an effect is
1.1 The social service like be free or reduce to pay  

a fare for a monk, novice, postman, who own a discount 
card or government service decoration which can get free 
fee right, as well as 50% reducing for a soldier or police 
with uniform, reducing card holder or a decoration which 
can get a right, and 60 years older person. This makes 
an income some decreasing.

1.2 BMTA is one of public utility business of the 
government which available to mainly service every citizens  
who has low income to medium one. Rate structure was 
set by the government. It does not show the real cost. 
The personnel cost is so very high. In fiscal year 2012 is 
41.30% of whole cost, including fuel cost which cannot 
control. These make the performance continuously got 
lose money.

1.3 Number of the official per number of the 
bus is 4.12 people per a bus (average 14,707 staffs but 
the car is 3,574), more than an international average rate 
(3.50 people a vehicle) So that make the efficiency too 
low when compare with same business in other country.

2. Economic Environment-due to an effect from 
flooding in early fiscal year, as well as raw oil price rose 
up, those got an effect to the firm as the followings

2.1 In Oct 201-Jan 2012, BMTA got a flooding  
effect in Bangkok and 5 provinces Metropolitan Region. The 
bus cannot normally service. So an income had reduced  
about 1.741 mb. a day. The bus terminal got damage 
cannot be available for 11 places. The damages go to the  
bus about 1,827 cars. And staffs got 3,257 people.  
(initially)

2.2 BMTA had used fuel about 7 million liters per a  
month. In case of oil price risen up in each 1 baht/liter, 
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cost of fuel would be risen up to 8 million baht. That was 
affected as the followings

 - BMTA must take more responsibility about the 
fuel cost so it is the happening of arrearage and late paid 
interest rising up. Then the capital to performance also 
rose up

 - To make affiliated bus using a natural gas instead  
diesel, so BMTA has to reduce a fare for 6 years since 1 July  
2007. (a fare of regular one is 35 baht/car/day and air 
one is 60 baht/car/day)

3. Physical Social an effect is
 3.1 In fiscal year 2012, there is tunnel constructions 

(Borommaratchachonnani Intersection, Fai Chai Junction,  
Mahai Sawan Intersection, and Sriudom Intersection), 
as well as many lines of BTS construction such as on 
Rattana Thibet Road, Tiwanon Road, Bangkok-Nontha-
buri Road, Charan Sanitwong Road, Phet Kasem Road, 
Ratchada-Thapra Road, Ratchapruk Road, Charoen 
Krung Road, and in front of Hualamphong Train Station. 
These made much traffic jam and that made more waste 
the fuel, also be the vehicle launching obstacle of BMTA.

3.2 There were many illegal service car on main 
road, e.g., black license plate van, minibus avalable 
in Soi way, and mini 4 wheels car those also made  
traffic jam much from freezing a car long time at bus 
stop point, took-left a passenger out of the point too. 
These are not solved yet then made the decreasing of 
the passenger.

 ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง จะเพิ่มขึ้นเดือนละ 8 ล้านบาท  ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน  ดังนี้

-ขสมก.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ำามันเช้ือเพลิง 
สูงขึน้  ทำาให้เกดิหนีส้นิคา่น้ำามนัคา้งชำาระ  และคา่ดอกเบีย้ชำาระ 
หน้ีเกินกำาหนด เพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้ต้นทุนในการดำาเนินการสูงข้ึน

-การให้รถเอกชนร่วมบริการเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ 

เปน็เชือ้เพลงิแทนน้ำามันดเีซล ทำาให้     ขสมก. ตอ้งลดคา่ตอบแทน 
ให้รถเอกชนร่วมบริการเป็นเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 50 
(ค่าตอบแทน รถธรรมดา 35 บาท/คัน/วัน  รถปรับอากาศ 60 
บาท/คัน/วัน)

3. ภาวะแวดล้อมทางกายภาพ   มีผลกระทบกับองค์การ  
ดังน้ี

3.1  ปงีบฯ 2555  มกีารกอ่สรา้งอโุมงคล์อดทางแยก  
(แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย แยกมไหศวรรย์ และแยกถนน 
สขุมุวทิตดัศรนีครนิทร)์ รวมทัง้การก่อสรา้งรถไฟฟา้สายตา่งๆ  
ท่ีมีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์  
ถนนกรุงเทพ–นนท์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนน
รัชดา-ท่าพระ ถนนราชพฤกษ์ ถนนเจริญกรุง และหน้าสถานี
รถไฟหัวลำาโพง  เหล่านี้ล้วนทำาให้สภาพการจราจรติดขัดเป็น
วงกว้าง ส่งผลให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น และเป็น
อุปสรรคในการเดินรถของ ขสมก. 

3.2 รถผิดกฎหมายมีเป็นจำานวนมากท่ีออกว่ิง รับ – ส่ง 
 ผูโ้ดยสารบนถนนใหญ ่ ไดแ้ก ่รถตูป้า้ยดำา      รถสองแถวในซอย   
และรถส่ีล้อเล็ก  ทีส่รา้งปัญหารถตดิ  จากการจอดรบัผูโ้ดยสาร 
ตามป้ายหยุดรถประจำาทางเป็นเวลานาน  รวมทั้งจอดรับ-ส่ง
ผู้โดยสารนอกป้าย  ซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างจริงจัง   ส่งผล 
กระทบให้ผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ลดลง
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1. “3,183 NGV buses providing project”
To replace the old buses which be declined from 

usage duration by the new one. To improve the service 
standard as well as reliability of the service bus. To support  
the public communication for reducing the an energy using  
of the communication which match with the government 
policy. And to save the earth from global warming.

2. “323 Euro II buses label Hino to change the 
motor project”

To low cost about fuel, and decrease an air pollution 
for keeping the environment. This will make the BMTA buses 
 extending and appear a good image to the organization. 
As well as using the firm property to reach the maximum 
benefit.

3. “Bus service line developing and adjusting 
project”

To reduce the bus duplicating for reaching the most 
 efficiency by do more from bus ling editting educating  
project of OTP and develop the service bus to make connecting 
with other traffic system to support the growing of the Bangkok  
Metropolitan Region ‘s cities. And to promote the people 
to use the public mass transit instead a private vehicle.

4. “Business BMTA’s area developing project” 
To make it worth for business. And to let the private  

firm or some who has the investment potential to invest in 
the area and arrage the appropriate the benefit. As well as  
to make a good management and create good atmosphere 
 then the staff get life quality improving. This isthe developing  
about commercial earning for BMTA.
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นโยบาย แผนงาน และโครงการสำาคัญในอนาคต (ปี 2556) 
Policy, plan, and major structure in 2013

1) โครงการ“จัดหารถโดยสารใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จำานวน 3,183 คัน”

เพื่อจัดหารถโดยสารใหม่มาทดแทนรถโดยสารเดิมที่มี 
สภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน  และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ในการให้บริการ รวมท้ังความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของบริการ 
รถโดยสารประจำาทาง และเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ ลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งตามนโยบายของ 
รัฐ รวมทั้งลดปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ

2) โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู  
ยี่ห้อฮีโน่ จำานวน 323 คัน

เพ่ือลดคา่ใชจ้า่ยดา้นคา่เชือ้เพลงิ และลดมลพษิ เปน็การ 
รักษาส่ิงแวดล้อม ทำาให้ ขสมก. จะมีอายุการใช้งานของรถโดยสาร 
ได้ยาวนานข้ึน เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ ขสมก. รวมท้ังใช้ทรัพย์สิน 
ของ ขสมก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำาทาง
เพ่ือลดการซ้ำาซ้อนของเส้นทางรถโดยสารประจำาทาง 

ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพัฒนาต่อยอดมาจาก 
โครงการศกึษาปรบัปรงุเสน้ทางของ สนข. และเชือ่มโยงพฒันา 
การให้บริการรถโดยสารประจำาทางให้มีการเชื่อมต่อและบูรณา 
การระหว่างเส้นทางรถประจำาทางด้วยกันระหว่างรถประจำาทาง 
และระบบขนสง่สาธารณะอืน่ๆ  รองรบัการขยายตวัของชมุชน 
ในเขตปรมิณฑล และสง่เสรมิและสนบัสนนุใหป้ระชาชนหนัมา 
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

4) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอู่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ในเชิงธุรกิจ

เพือ่พฒันาพืน้ทีอู่ท่ีเ่ปน็กรรมสทิธิข์อง ขสมก. ทัง้หมดให ้
คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ และให้หน่วยงานธุรกิจเอกชนและกลุ่มทุน 
ที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและการดำาเนินการมาร่วมลงทุน 
พัฒนาพ้ืนท่ีและจัดสรรผลประโยชน์ตามความเหมาะสม รวมท้ัง  

รายงานประจำาปี 2555
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5. “Using the environment together between  
each Synergy project”

To support to make the maximum benefit of the  
environment using, also worth the capital. To reduce the cost  
from the capital. This can rise the capability of service 
earning. And facilitate the travelling people. As well as 
exchanging the knowledge between the firm individuals.

6. ”Early retirement project”
To decrease the number of staffs for fitting the 

suitability with the atmosphere for working and the level 
of technology which be adopted of the firm. Then can 
make the capital lower (about the staff) for administrating 
to appropriate with the size of the organization. And to 
support and to provide the new way of management, as 
well as to applying the service technology.

7. “Free bus service quality improving project”
To improving the quality standard of the service to  

please the people. As well as expanding the way of service  
to reach all line.

ขสมก. สามารถปรับปรุงการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นการ
พัฒนารายได้เสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ ขสมก.

5) โครงการใช้ทรัพยากรร่ วมกันร ะหว่ างรัฐวิสาหกิจ  
(Synergy)

เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และคุ้มค่าเงินลงทุน ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทำาให้เพิ่มขีด
ความสามารถในการหารายได้ค่าโดยสาร และอำานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร รวมทั้งให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน

6) โครงการเกษียณอายุก่อนกำาหนด (Early Retirement)
เพื่อลดจำานวนพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมในการประกอบการและระดบัเทคโนโลยีทีป่ระยุกตใ์ช้
ขององค์กร ทำาให้ลดต้นทุน (ด้านบุคลากร) ในการดำาเนินงาน
ให้เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ รวมทัง้สนบัสนุนและรองรับ 
การบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการเดินรถและการให้บริการ

7) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถเมล์ฟรี
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการใหบ้รกิารเพือ่ใหผู้ใ้ช้

บรกิารมคีวามพงึพอใจเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ขยายการใหบ้รกิาร
ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางเพื่อเพิ่มความครอบคลุมและทั่วถึง

Annual Report 2012 
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รายงานประจำาปี 2555
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ82

 รายการ            รถโดยสารธรรมดา / Regular Buses รถโดยสารปรับอากาศ / Air-Condition Buses รถรวมทั้งหมด / Total Buses  หมายเหตุ
 Descriptions    ประมาณการ         เกิดจริง                     ผลต่าง                  % ประมาณการ เกิดจริง  ผลต่าง % ประมาณการ เกิดจริง  ผลต่าง % Remark  

     Astimate         Actual                   Difference  Astimate Actual Difference  Astimate Actual Difference
  

1.  รายได้ค่าโดยสาร(บาท)/ Fare Income (Baht)

รายได้คูปอง,บัตรเดือน/ Coupon, Pre-paid and monthly ticket

รวมค่าโดยสารท้ังหมด Total income fare

                 /วัน  /day

                 /คัน/วัน/   bus/day 

2.  รถประจำาการ(คัน)/ Available bus

                 /วัน/ day

3.  รถออกว่ิง(คัน)/ Bus in service (bus)

         /วัน/ day

  %การออกว่ิง/% of bus in service

  รถออกว่ิง (รถน้ำามัน) /% of bus in service (Gasoline)

  รถออกว่ิง (รถก๊าซ)

  4.  เท่ียวว่ิงรวม(เท่ียว)/ Number of trip (round)

                      /วัน/ day

  /คัน/วัน/ bus/day

5.  กม.ทำาการ(กม.)/Kilometer of service

  /วัน/ day

  /คัน/วัน/ bus/day

          กม.ทำาการ (รถน้ำามัน)/Kilometer of service (fuel) 

  กม.ทำาการ (รถก๊าซ)/ Kilometer of service (Gasoline)

 6.  น้ำามันเช้ือเพลิง(ลิตร)/ Fuel (Litre)

                      /วัน/ day

  /คัน/วัน/ bus/day                

                     กม./ลิตร/Kilometer/Litre

 7.  ก๊าซ (กก.)/Gasoline (Kilogram)

   /วัน/ day

   /คัน/วัน/ bus/day                

                      กม./กก./Kilometer/Litre

  8.  จำานวนต๋ัว(ใบ)/Ticket 

   /วัน/ day

  9.  คูปองต๋ัวโดยสาร/Coupon and pre-paid ticket

   /วัน/ day

 10.รวมต๋ัวท้ังหมด/Total Tickets

  /วัน/ day

  /คัน/วัน/ bus/day   

 1,100,662,000

 39,885,893

 1,140,547,893

 3,116,251

 4,768

 577,914

 1,579

 532,022

 1,454

 92

 531,960

 62

 4,748,690

 12,975

 8.93

 121,360,449

 331,586

 228

 121,350,213

 10,236

 43,317,962

 118,355

 81

 2.8

 5,963

 16

 96

 1.72

 155,575,064

 425,068

 -

 -

 155,575,064

 425,068

 650

 968,805,516

 42,514,938

 1,011,320,454

 2,763,171

 4,198

 577,914

 1,579

 533,695

 1,458

 92

 533,677

 18

 4,730,357

 12,924

8.86

 117,698,713

 321,581

 221

 117,695,524

 3,189

 38,081,397

 104,048

 71

 3.09

 1,171

 3

 65

 2.72

 150,374,356

 410,859

 378,000

 1,033

 150,752,356

 411,892

 626

 (131,856,484)

 2,629,045

 (129,227,439)

 (353,080)

 (570)

 -

 -

 1673

 5

 0.29

 1,717

 (44)

 (18,333)

 (50)

 (0.06)

 (3,661,736)

 (10,005)

 (8)

 (3,654,689)

 (7,047)

 (5,236,565)

 (14,308)

 (10)

 0.29

 (4,792)

 (13)

 (31)

 1.00

 (5,200,708)

 (14,210)

 378,000

 1,033

 (4,822,708)

 (13,177)

 (25)

 (11.98)

 6.59

 (11.33)

 (11.33)

 (11.95)

 -

 -

 (0.31)

 (0.31)

 (0.31)

 (0.32)

 (70.97)

 (0.39)

 (0.39)

 (0.7)

 (3.02)

 (3.02)

 (3.32)

 (3.01)

 (68.85)

 (12.09)

 (12,09)

 (12.37)

 10.36

 (80.36)

 (80.36)

 (32.36)

 58.14

 (3.34)

 (3.34)

 -

 -

 (3.1)

 (3.1)

 (3.77)
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 รายการ            รถโดยสารธรรมดา / Regular Buses รถโดยสารปรับอากาศ / Air-Condition Buses รถรวมทั้งหมด / Total Buses  หมายเหตุ
 Descriptions    ประมาณการ         เกิดจริง                     ผลต่าง                  % ประมาณการ เกิดจริง  ผลต่าง % ประมาณการ เกิดจริง  ผลต่าง % Remark  

     Astimate         Actual                   Difference  Astimate Actual Difference  Astimate Actual Difference
  

 3,108,439,310

 82,085,407

 3,190,524,717

 8,717,281

 6,899

 725,205

 1,981

 462,432

 1,263

 64

 418,992

 43,440

 3,780,459

 10,329

 8.18

 116,129,771

 317,294

 251

 103,727,249

 12,402,522

 55,043,025

 150,391

 131

 1.88

 7,133,758

 19,491

 164

 1.74

 195,922,855

 535,308

 -

 -

 195,922,855

 535,308

 424

 2,683,956,866

 105,551,213

 2,789,508,079

 7,621,607

 6,141

 725,205

 1,981

 454,224

 1,241

 63

 410,583

 43,641

 3,921,710

 10,715

 8.63

 119,644,077

 326,896

 263

 107,048,587

 12,595,490

 55,131,271

 150,632

 134

 1.94

 7,022,579

 19,187

 161

 1.79

 194,131,036

 530,413

 10,250,865

 28,008

 204,381,901

 558,308

 450

 (424,482,444)

 23,465,806

 (401,016,638)

 (1,095,674)

 (758)

 -

 -

 (8,208)

 (22)

 (1)

 (8,409)

 201

 141,251

 386

 0.46

 3,514,306

 9,602

 12

 3,321,338

 192,968

 88,246

 241

 3

 0.06

 (111,179)

 (304)

 (3)

 0.05

 (1,791,819)

 (4,896)

 10,250,865

 28,008

 8,459,046

 23,112

 26

 (13.66)

 28.59

 (12.57)

 (12.57)

 (10.99)

 -

 -

 (1.77)

 (1.77)

 (1.77)

 (2.01)

 0.46

 3.74

 3.74

 5.61

 3.03

 3.03

 4.89

 3.20

 1.56

 0.16

 0.16

 2.21

 3.19

 (1.56)

 (1.56)

 (2.01)

 2.87

 (0.91)

 (0.91)

 -

 -

 4.32

 4.32

 6.20

 4,209,101,310

 121,971,300

 4,331,072,610

 11,833,532

 6,173

 1,303,119

 3,560

 994,454

 2,717

 76

 950,952

 43,502

 8,529,149

 23,304

 8.58

 237,490,220

 648,880

 239

 225,077,462

 12,412,758

 98,360,987

 268,746

 103

 2.29

 7,139,721

 19,507

 164

 1.74

 351,497,919

 960,377

 -

 -

 351,497,919

 960,377

 501

 3,652,762,382

 148,066,151

 3,800,828,533

 10,384,777

 5,468

 1,303,119

 3560

 987,919

 2,699

 76

 944,260

 43,659

 8,652,067

 23,604

 8.76

 237,342,790

 648,478

 240

 224,744,111

 12,598,679

 93,212,668

 254,679

 99

 2.41

 7,023,750

 19,191

 161

 1.79

 344,505,392

 941,272

 10,628,865

 29,041

 355,134,257

 970,312

 511

 (556,338,928)

 26,094,851 

 (530,244,077)

 (1,448,754)

 (705)

  -   

  -   

 (6,535)

 (18)

 (0.50)

 (6,692)

  157 

 122,918 

 336 

 0.18 

 (147,430)

 (403)

 1 

 (333,351)

 185,921 

 (5,148,319)

 (14,066)

 (5)

  0.12 

 (115,971)

 (317)

 (3)

 0.05 

 (6,992,527)

 (19,105)

 10,628,865 

 29,041 

 3,636,338 

 9,935 

 10 

 (13.22)

 21.39 

 (12.24)

 (12.24)

 (11.42)

 -   

 -   

 (0.66)

 (0.66)

 (0.66)

 (0.70)

 0.36 

 1.44 

 1.44 

 2.11 

 (0.06)

 (0.06)

 0.60 

 (0.15)

 1.50 

 (5.23)

 (5.23)

 (4.56)

 5.24 

 (1.62)

 (1.62)

 (1.98)

 2.87 

 (1.99)

 (1.99)

   -

 -

 1.03 

 1.03 

 1.98 

- รายได้ค่าโดยสาร 
 ข้อมูลจากงบกำาไร- 
 ขาดทุน
 Fare income
 Data from Profit  
 and Loss 
 Statement

- จำานวนคูปองตั๋ว 
 โดยสารไม่ได้ตั้ง 
 เป้าหมาย
 Ticket and Pre-paid  
 Ticket not plan

 - รายได้ และตั๋ว  
 ไม่รวมรถเมล ์
 ฟรีRevenues and  
 Ticket (not include
 free buses)
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รายงานประจำาปี 2555
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ84

 รายการ ปีงบฯ 2555/ Fiscal Year 2012 ปีงบฯ 2554      ปีงบฯ 2553    (1) - (2)   (1) - (3)                (1) - (4) 
 Description  Fiscal Year 2011     Fiscal Year 2010   

 เกิดจริง (1)    เป้าหมาย (2)     (3)     (4)         ผลต่าง          %              ผลต่าง              %              ผลต่าง               %
  Actual (1)   Target (2)            Difference              Difference                    Difference 

1. รายได้ค่าโดยสาร(บาท) 3,652,762,382 4,209,101,310 4,088,465,850 4,323,186,159 (556,338,928) (13.22) (435,703,468) (10.66) (670,423,777) (15.51)
    Fare Income (Baht) 
    คูปอง,ตั๋วล่วงหน้า,บัตรเดือน 148,066,151 121,971,300 95,004,118 14,525,850 26,094,851 21.39 53,062,033 55.85 133,540,301 919.33 
    Coupon, Pre-paid and monthly ticket 
    รวมค่าโดยสารทั้งหมด 3,800,828,533 4,331,072,610 4,183,469,968 4,337,712,009 (530,244,077) (12.24) (382,641,435) (9.15) (536,883,476) (12.38)
    Total income fare 

/วัน /day 10,384,777 11,833,532 11,461,562 11,884,142 (1,448,754) (12.24) (1,076,784) (9.39) (1,499,365) (12.62)
/คัน/วัน/bus/day 5,468 6,173 5,627 5,280 (705) (11.42) (160) (2.83) 188 3.57 

2.  รถประจำาการ(คัน) 1,303,119 1,303,119 1,286,086 1,279,690 - - 17,033 1.32 23,429 1.83 
     Available bus 

/วัน/day 3,560 3,560 3,524 3,506 - - 36.91 1.05 54 1.55 
3. รถออกวิ่ง(คัน) 987,919 994,454 1,035,409 1,113,604 (6,535) (0.66) (47,490) (4.59) (125,685) (11.29)
    Bus in service (bus)

/วัน/ day  2,699 2,717 2,837 3,051 (18) (0.66) (138) (4.85) (352) (11.53)
    %การออกวิ่ง 76 76 81 87 (1) (0.66) (5) (5.83) (11) (12.88)
    % of bus in service
    รถออกวิ่ง (รถน้ำามัน) 944,260 950,952 1,027,157 1,105,968 (6,692) (0.70) (82,897) (8.07) (161,708) (14.62)
    % of bus in service (Fuel)
    รถออกวิ่ง (รถก๊าซ) 43,659 43,502 8,252 7,636 157 0.36 35,407 429.07 36,023 471.75 
    % of bus in service (Gasoline)
4. เที่ยววิ่งรวม(เที่ยว) 8,652,067 8,529,149 9,346,596 9,597,704 122,918 1.44 (694,529) (7.43) (945,637) (9.85)
    Number of trip (round)

/วัน/day 23,640 23,304  25,607 26,295 336 1.44 (1,968) (7.68) (2,656) (10.10)
/คัน/วัน/ bus/day 8.76 8.58 9.03 8.62 0.18 2.11 (0.27) (2.98) 0.14 1.62 

5. กม.ทำาการ(กม.) 237,342,790 237,490,220 254,325,725 255,828,890 (147,430) (0.06) (16,982,935) (6.68) (18,486,100) (7.23)
    Kilometer of service

/วัน/ day 648,478 648,880 696,783 700,901 (403) (0.06) (48,305) (6.93) (52,424) (7.48)
/คัน/วัน/bus/day 240 239 246 230 1 0.60 (5) (2.19) 11 4.58 

    กม.ทำาการ (รถน้ำามัน) 224,744,111 225,077,462 252,112,973 254,178,134 (333,351) (0.15) (27,368,862) (10.86) (29,434,023) (11.58)
    Kilometer of service (fuel) 
    กม.ทำาการ (รถก๊าซ) 12,598,679 12,412,758 2,212,752 1,650,756 185,921 1.50 10,385,927 469.37 10,947,923 663.21 
    Kilometer of service (Gasoline) 
6. น้ำามันเชื้อเพลิง(ลิตร) 93,212,668 98,360,987 107,094,805 112,029,293 (5,148,319) (5.23) (13,882,137) (12.96) (18,816,625) (16.80)
    Fuel (Litre)

/วัน/ day 254,679 268,746 293,410 306,930 (14,066) (5.23) (38,731) (13.20) (52,250) (17.02)
/คัน/วัน/bus/day  99 103 104 101 (5) (4.56) (6) (5.32) (3) (2.55)
กม./ลิตร/Kilometer/Litre 2.41 2.29 2.35 2.27 0.12 5.24 0.06 2.55 0.14 6.17 

7. ก๊าซ (กก.) 7,023,750 7,139,721 1,370,426 1,188,469 (115,971) (1.62) 5,653,324 412.52 5,835,281 490.99 
   Gasoline (Kilogram)

/วัน/ day  19,191 19,507 3,755 3,256 (317) (1.62) 15,436 411.12 15,934 489.38 
/คัน/วัน/ bus/day 161 164 166 156 (3) (1.98) (5) (3.13) 5 3.36 

    กม./กก. Kilometer/Kilogram 1.79 1.74  1.61 1.39 0.05 2.87 0.18 11.18 0.40 28.78 
8. จำานวนตั๋ว(ใบ) 344,505,392 351,497,919 367,835,950    381,839,919 (6,992,527) (1.99) (23,330,558) (6.34) (37,334,527) (9.78)
    Ticket

/วัน/day 941,272 960,377 1,007,770 1,046,137 (19,105) (1.99) (66,498) (6.60) (104,865) (10.02)
9. คูปองและตั๋วล่วงหน้า 10,628,865 - 7,069,636 841,651 10,628,865 #DIV/0! 3,559,229 50.35 9,787,214 1,162.86 
   Coupon and pre-paid ticket

/วัน/day 29,041 -  19,369 2,306 29,041 #DIV/0! 9,672 49.93 26,735 1,159.41 
10. รวมตั๋วทั้งหมด 355,134,257 351,497,919 374,905,586 382,681,570 3,636,338 1.03 (19,771,329) (5.27) (27,547,313) (7.20)
     Total Tickets

/วัน/day  970,312 960,377 1,027,139 1,048,443 9,935 1.03 (56,826) (5.53) (78,130) (7.45)
/คัน/วัน/ bus/day 511 501 504 466 10 1.98 7 1.31 45 9.69

84 รายงานประจำาปี 2555
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข้อมูลด้านเดินรถ รวมทั้งองค์การฯ ประจำาปีงบประมาณ 2555
เกิดจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปีงบฯ 2554 ที่ผ่านมา และปีงบฯ 2553
Total Bus Service information of the Acture Fiscal Year 2012
Compare to the Target of Fiscal Year 2011 and 2010
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รายงานประจ�าปี 2555
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หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an intergral part of this financial statement.

งบแสดงฐานะการเงิน
Statementment of financial position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
As at 30 September 2012 and 2011

สินทรัพย์
Assets

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1  184,976,067.35   259,444,885.55
Cash and cash equivalent

เงินลงทุนชั่วคราว 4.2  28,228,423.94   27,405,000.00
Current investments

ลูกหนี้การค้า 4.3  56,532,859.17   37,387,436.96
Trade account receivable

ลูกหนี้อื่น 4.4  4,164,759,440.68   3,085,786,812.39
Other receivables

ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ 4.5  13,896,021.80   15,976,973.48
Debtors-retired employees

พัสดุคงเหลือ 4.6  37,184,420.23   31,544,173.32
Inventory

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.7  237,003,571.78   225,412,001.16
Other current assets

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,722,580,804.95   3,682,957,282.86
Total current assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4.8  3,333,227.21   3,333,227.21
Long-term loan

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4.9  1,953,497,909.86   2,017,177,392.75
Property, plant and equipment-net

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  4.10 1,192,441,724.63  3,317,163,066.60
Other non-current assets

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,149,272,861.70   5,337,673,686.56
Total non-current assets

รวมสินทรัพย์	 	 7,871,853,666.65		 	9,020,630,969.42
Total assets

	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2555	 30	กันยายน	2554
	 Note	 30	September	2012	 30	September	2011
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หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an intergral part of this financial statement.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
As at 30 September 2012 and 2011

หนี้สินและส่วนของทุน
Liabilities	and	equity

หนี้สินหมุนเวียน
Current liabilities

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ 4.11 2,466,289,581.29  1,426,239,026.67
Trade account payables and others payables

ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 4.12 12,382,733,333.33  9,518,833,333.33
Current prartion of longterm debt

เงินกู้ยืมระยะสั้น 4.13 451,090,000.00  3,259,276,000.00
Short-term loan

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  825,672,443.82  692,870,183.25
Accued interest

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.14 722,443,521.59  780,800,304.56
Other current liabilites

รวมหนี้สินหมุนเวียน  16,848,228,880.03  15,678,018,847.81
Total	current	liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current liabilities

เงินกู้ยืมระยะยาว 4.15 59,283,050,478.83  56,426,424,812.16
Long-term loan

รายได้รอการรับรู้ 4.16 2,935,676.98  3,944,223.94
Deferred income

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4.17 1,479,018,902.49 1,487,054,857.24 
Employee benefit obligations

กองทุนบ�าเหน็จพนักงานค้างจ่าย 4.18 4,124,564,645.00  3,853,252,606.18
Accrued Pension

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.19 189,719,278.79  184,762,594.47
Other non-current liabilites

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  65,079,288,982.09  60,468,384,236.75
Total	non-current	liabilities

รวมหนี้สิน	 	 81,927,517,862.12	 	76,146,403,084.56
Total	liabilities

	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2555	 30	กันยายน	2554
	 Note	 30	September	2012	 30	September	2011

งบแสดงฐานะการเงิน
Statementment of financial position
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หน่วย : บาท
Unit : Baht

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
As at 30 September 2012 and 2011

ส่วนของทุน
Capital	

ทุนรับจากงบประมาณ 4.20 11,089,415,537.81  11,089,415,537.81
Capital received from budget

ทุนจากการรับโอนกิจการ บมส.  189,723,158.13  189,723,158.13
Capital received from The Transfer of Mahanakorn Mass Transit Co., Ltd.

ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค 4.21 185,684,082.05  186,137,939.80
Capital surplus from donation

ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มทรัพย์สิน  8,278,582.57  8,278,582.57
Capital surplus from assets increase

ขาดทุนสะสม  (85,528,765,556.03) (78,599,327,333.45) 
Deficit

รวมส่วนของทุน  (74,055,664,195.47) (67,125,772,115.14) 
Total	capital

รวมหนี้สินและส่วนของทุน	 	 7,871,853,666.65	 	9,020,630,969.42
Total	liabilities	and	capital

	 หมายเหตุ	 30	กันยายน	2555	 30	กันยายน	2554
	 Note	 30	September	2012	 30	September	2011

งบแสดงฐานะการเงิน
Statementment of financial position

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an intergral part of this financial statement.
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Statement of comprehensive Income

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
For the year ended 30 September 2012 and 2011

รายได้
Revenue

รายได้จากการเดินรถ 4.22.1 6,853,790,292.24  7,084,798,171.24
Revenue from Bus Operations

รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  652,716,319.99  546,060,989.74
Public Services Subsidy

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  34,801,436.74  -
Income from specific grant

รายได้อื่น 4.22.2 213,554,333.21  270,426,243.97
Other revenue

รวมรายได ้  7,754,862,382.18  7,901,285,404.95 
Total Revenue

ค่าใช้จ่าย
Expenses

ต้นทุนในการเดินรถ 4.23.1 8,834,370,185.15  9,049,925,088.36
Bus operation costs

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4.23.2 1,674,749,796.85  1,543,747,238.80
Administrative expenses

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  34,801,436.74  -
Expense from specific grant

ค่าใช้จ่ายอื่น  302,964.31  62,462.49
Other expenses

ต้นทุนทางการเงิน  2,653,021,364.47  2,434,475,452.95
Finance costs

รวมค่าใช้จ่าย  13,197,245,747.52  13,028,210,242.60 
Total expenses

ขาดทุนส�าหรับงวด  (5,442,383,365.34) (5,126,924,837.65) 
Loss for the period

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  -  -  
Other comprehensive income

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวด	 	 (5,442,383,365.34)	 (5,126,924,837.65)
Comprehensive	loss	for	the	period

	 หมายเหตุ	 2555	 2554
	 Note	 2012	 2011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an intergral part of this financial statement.
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หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบกระแสเงินสด
Statement of cash flows

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
Cash	Flows	from	operating	activities

(ขาดทุน) สุทธิ (5,442,808,165.34) (5,126,924,837.65)
Net loss

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน  
 Operational cash received (paid) net profit adjustment

ต้นทุนการเงิน 2,720,160,715.32 2,434,475,452.95
Finance costs

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 128,669,238.00 265,319,228.25
Depreciation and amortization expenses

หนี้สงสัยจะสูญ 8,460,802.17 (44,905,990.94)
Doubtful accounts 

(ก�าไร) ขาดทุน จากการขายสินทรัพย์ถาวร (45,277,881.92) 690,481.59
(Profit) Loss from fixed assets sales

หนี้สูญ 4,938,703.96   735,161.52 
Bad debts

(ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (2,625,856,587.81) (2,470,610,504.28)
(Loss) Before operational asset and liability changes

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	:-
(Increased)	Decreased	operational	assets

ลูกหนี้การค้า (33,532,975.22) 68,490,549.83
Trade accout receivable

ลูกหนี้อุบัติเหตุ (6,788,472.23) 810,921.56
Debtors - Accident

เงินทดรองจ่ายกรณีอุบัติเหตุ 823,174.00 188,532.25
Accidental advance payments

ลูกหนี้อื่น (8,277,554.33) (16,973,963.52)
Other receiveables

ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ 7,746,388.36 (7,629,760.63)
Debtors-retired employees

พัสดุคงเหลือ (5,640,246.91) (2,040,952.03)
Inventory

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (948,180,995.67) (1,216,901,864.50)
Other current assets

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,128,673,821.97 (1,146,959,928.16)
Other non-current assets

	 2555	 2554
	 2012	 2011

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
For the year ended 30 September 2012 and 2011
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หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	:-
Increased	(decreased)	operating	liabilities

เจ้าหนี้การค้า 1,054,912,655.24 (1,906,293,872.76)
Trade account payable

เจ้าหนี้ - กรณีอุบัติเหต ุ 1,578,923.32 (1,398,275.00)
Creditors - accidents

เจ้าหนี้อื่น (8,935,628.27) 76,254,492.04
Other payable

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (360,276,892.71) (45,390,566.38)
Other current liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 275,959,288.93 347,067,879.27
Other non-current liabilities

รายได้รอการรับรู ้ 1,008,546.96 (1,027,702.50)
Deferred income

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (8,035,954.75)  - 
Employee benefit obligations

จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (2,297,937,519.05) (2,365,301,193.48)
Investment interest payment

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 (2,832,760,028.17)	 (8,687,716,208.29)
Net	cash	flows	received	(used)	in	operating	activities

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบกระแสเงินสด
Statement of cash flows
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หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash	flow	from	investing	activities

เงินรับ (จ่าย) เงินลงทุนระยะสั้น (132,855,064.42) (405,000.00)
Cash received (paid) from short-term investments

เงินรับจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 259,295.50 400,788.00
Cash received from assets disposal

เงินจ่ายต่อเติมอาคารและซื้ออุปกรณ ์ (21,452,687.78) (22,890,074.36)
Cash paid for building addition and equipment

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (154,048,456.70) (22,894,286.36)
Net	cash	flows	received	(used)	in	investing	activities

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash	flows	from	financing	activities

เงินรับจากเงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระ  -   1,214,350,000.00 
Cash received from loan borne by Ministry of Finance

เงินรับจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวกระทรวงการคลังรับภาระ  -  (42,000,000.00)
Cash received from long-term loan borne by Ministry of Finance

เงินรับจากเงินกู้ยืมจากตั๋วสัญญาใช้เงินและการออกพันธบัตร 1,574,339,666.67 12,490,600,000.00
Cash received from loan from promissory notes and bonds

เงินรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ 1,338,000,000.00 (5,729,907,000.00)
Cash received (paid) - long-term loan from individuals and enterprises

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน  2,912,339,666.67   7,933,043,000.00 
Net	cash	flows	received	(paid)	financing	activities

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (74,468,818.20) (777,567,494.65)
Increased (decreased) net cash and cash equivalent

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 259,444,885.55 1,037,012,380.20
Cash and cash equivalent as of the beginning of period

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด	 184,976,067.35	 259,444,885.55
Cash	and	cash	equivalent	as	of	the	end	of	period
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รายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วรถโดยสาร	 3,652,762,381.00	 4,088,465,850.14
Revenue	from	ticket

รายได้ค่าโดยสารรัฐรับภาระ	 2,803,182,771.28	 2,705,077,080.10
Revenue	from	fare	paid	by	government

รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรเดือน	 7,360,470.00	 44,786.50
Revenue	from	monthly	ticket

รายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วคูปอง	 140,705,682.64	 94,959,330.78
Revenue	from	coupon

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ	 72,247,022.89	 66,482,371.00
Partial	revenue	from	service	buses

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก	 31,603,272.90	 31,035,841.85
Partial	revenue	from	small	buses

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด	4	(รถในซอย)	 11,200,634.73	 13,795,996.06
Partial	revenue	from	type	4	buses	(buses	in	Soi)

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้	 70,519,540.40	 67,591,457.45
Partial	revenue	from	vans

รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก	 390,700.00	 873,906.36
Revenue	from	tickets	of	service	buses	and	small	buses

รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน	 63,817,816.40	 16,471,551.00
Revenue	from	whole-bus	rental	fee

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน	 6,853,790,292.24	 7,084,798,171.24
Total	revenue	from	operations

รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	 652,716,319.99	 546,575,913.74
Revenues	from	public	service	subsidy

หน่วย	:	บาท
Unit	:	Baht

รายได้จากการเดินรถ
Revenue from Transportation
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รายได้ค่าปรับผิดสัญญาต่าง ๆ 47,515,315.33 178,600,667.25 
Revenues from fines of agreement breaches

รายได้ดอกเบี้ยรับ 10,669,843.52 6,734,855.28 
Revenues from interest receivables

รายได้ส่วนลดรับ 925,798.90  1,021,554.00
Revenues from discount receivables

รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา 82,884,550.00  59,443,649.52
Revenues from advertisement rights

รายได้จากการขายวัสดุและครุภัณฑ์ 3,811,686.14  3,948,070.75
Revenues from sales of inventory and supplies

รายได้อื่น ๆ  67,747,139.32  19,153,095.67 
Other revenues

รวม	 213,554,333.21	 	268,901,892.47		
Total

หน่วย : บาท
Unit : Baht

รายได้อื่น
Other Income
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เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 3,165,100,068.37 3,105,011,667.50
Salary and benefits

สวัสดิการพนักงาน 334,140,076.29 270,090,210.06
Welfare

เงินบ�าเหน็จพนักงาน 431,179,408.13 427,596,481.48
Pension

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 94,549,303.05 91,777,889.06
Provident fund

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�าหนด 1,793,580.00 4,449,260.00
Early retirement fund

ค่าใช้จ่ายในการเดินรถโดยตรง
Transportation expenses

ค่าน�า้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,762,337,978.59 3,092,549,783.66
Fuel and lubicant costs

ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 9,407,970.60 21,263,930.35
Vehicle rental fee

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC 134,399,579.58 18,163,855.00
PBC expenses

ค่าตอบแทนจากการจ�าหน่ายตั๋วรถโดยสารและตั๋วคูปอง 6,166,434.94 3,815,259.05
Compensation from coupon inspection

ค่าแก๊ส 68,845,082.87 11,734,613.65
Gas cost

ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การฯ และคูปอง 6,670,473.97 7,296,378.40
Ticket and coupon printing cost

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ 8,854,461.64 9,441,132.05
Registration tax

ค่าประกันภัย 59,251,903.55 58,974,563.35
Insurance

ค่าเสียหายอุบัติเหต ุ 1,156,381.50 1,214,496.50
Damages from accident

ค่าจัดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 1,471,772.33 1,520,076.90
ISO 9002 system management

ค่าผ่านทางด่วน 71,128,058.46 78,921,829.80
Expressway

ค่าเสื่อมราคา 103,090,655.66 241,768,784.76
Depreciation

ดอกเบี้ยจ่ายหนี้เกินก�าหนด (น�้ามัน) 54,464,031.42
Accured interest (fuel)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3,120,953.66 4,668,966.08 
Other expenses

รวม		 7,317,128,174.61	 7,450,259,177.65
Total

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ
Expense from Transportation Operation

	 2555	 2554
	 2012	 2011

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
For the year ended 30 September 2012 and 2011



Annual Report 2012
Bangkok Mass Transit Authority 97

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 62,721,887.50  63,841,358.25 
Salary and benefits

สวัสดิการพนักงาน 3,485,667.77  7,360,826.25 
Welfare

เงินบ�าเหน็จพนักงาน 4,387,464.40  4,717,409.55 
Pension

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,114,977.20  1,244,928.60 
Provident fund

ค่าซ่อมบ�ารุงรถเก่าองค์การฯ 69,447,591.38  86,072,892.96 
Maintenance cost of old buses

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขององค์การฯ 1,329,888,780.53  1,383,299,414.39 
Maintenance cost for whole lot of buses

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถปรับอากาศใช้แก๊ส 840,261.74  3,422,466.80 
Maintenance cost for whole lot of gas air-conditioned buses

ค่ากม.เกินรถโดยสาร 42,275,116.24  49,706,613.91 
Cost of exceeding distance

ดอกเบี้ยจ่ายหนี้เกินก�าหนด (เหมาซ่อม) 12,675,319.43
Accured interest (whole lot)

รวม  1,526,837,066.19  1,599,665,910.71 
Total

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง
Maintenance Cost
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เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 331,828,393.76  319,739,253.97 
Salary and benefits

สวัสดิการพนักงาน 47,362,939.80  51,024,538.09 
Welfare

เงินบ�าเหน็จพนักงาน 42,994,481.49  44,314,354.95 
Pension

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 17,471,584.86  17,646,798.20 
Provident fund

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�าหนด 5,437,800.00  3,200,920.00 
Early retirement fund

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 15,629,951.38  3,957,264.82 
Assets maintenance cost

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร  
Miscellaneous and administration cost

ค่าเช่าสถานที ่  80,961,784.82  93,709,682.28
Venue rental fee

ค่าน�า้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  1,511,033.31  1,463,958.61
Fuel and lubricant cost

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ  32,698.86  26,227.43
Registration tax

ค่ารักษาความปลอดภัย  22,458,822.22  21,202,542.56
Security

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสด ุ  3,438,648.74  3,099,406.23
Stationary and equipments

ค่าประกันภัย  220,859.96  248,803.61
Insurance

ค่าเช่าท่าปล่อยรถ  990,621.10  1,022,994.44
Garage rental fee

ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท ์  21,955,213.95  22,133,130.59
Electricity, water, and telephone expenses

หนี้สูญ  1,175,144.81  166,210.95
Bad debts

ค่าเสื่อมราคา  9,482,169.36  9,075,169.06
Depreciation

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  24,313,919.68  20,388,336.33 
Other expenses

รวม	 627,266,068.10	 	612,419,592.12
Total

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารกองปฏิบัติการเดินรถ
Miscellaneous and Administration Cost, 
Transportation Operation Department
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เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 363,164,730.90  356,019,964.15
Salary and benefits

สวัสดิการพนักงาน 46,823,073.99  54,707,146.58 
Welfare

เงินบ�าเหน็จพนักงาน 48,589,695.01  44,493,352.44 
Pension

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 18,892,691.88  19,238,074.90 
Provident fund

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�าหนด 6,845,180.00  6,417,900.00 
Early retirement fund

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 9,576,682.88  3,945,209.42 
Assets maintenance cost

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
Miscellaneous and administration cost

ค่าเช่าสถานที ่ 7,022,462.00  10,533,564.00
Venue rental fee

ค่าเช่าและใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร ์  1,038,562.56  1,568,520.26
Computer rental fee

ค่าน�า้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  2,654,180.00  2,424,428.80
Fuel and lubricant cost

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ  27,872.05  34,192.38
Registration tax

ค่ารักษาความปลอดภัย  104,274.50  1,220.00
Security

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสด ุ  3,183,727.51  2,857,674.61
Stationary and equipments

ค่าประกันภัย  242,477.08  332,079.55
Insurance

ค่าไฟฟ้า ประปา และค่าโทรศัพท ์  4,036,964.84  3,543,724.68
Electricity, water, and telephone expenses

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคด ี  176,226.00  316,398.74
Lawsuit expenses

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน  1,626,656.56  1,535,528.71
Trainings and trips

หนี้สงสัยจะสูญ (6,004,838.65) 747,336.53
Doubtful debts

หนี้สูญ  3,002,902.59  553,950.57
Bad debts

ค่าเสื่อมราคา  6,792,397.27  4,472,580.92
Depreciation

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  16,020,308.78  10,589,619.49 
Other expenses

รวม	 533,816,227.75	 	524,332,466.73
Total

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารส�านักงานเขต
Miscellaneous and Administration Cost,
Sub-district Office
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เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 285,114,312.78  254,065,283.38
Salary and benefits

สวัสดิการพนักงาน 42,279,370.36  36,942,981.83
Welfare

เงินบ�าเหน็จพนักงาน 47,495,906.80  46,225,296.18
Pension

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 17,439,617.20  15,451,540.50
Provident fund

เงินชดเชยเกษียณก่อนก�าหนด 3,685,920.00  3,166,720.00
Early retirement fund

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1,812,000.00  1,846,000.00
Board of Directors’ meeting allowances

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 7,060,272.22  8,426,566.30
Assets maintenance cost

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
Miscellaneous and administration cost

ค่าเช่าสถานที ่  6,246,286.64  10,922,806.44
Venue rental fee

ค่าน�า้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  2,541,382.85  2,425,067.58
Fuel and lubricant cost

ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ  24,250.50  42,597.50
Registration tax

ค่ารักษาความปลอดภัย  1,059,817.50  1,177,072.17
Security

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสด ุ  4,556,403.11  6,122,001.95
Stationary and equipments

ค่าประกันภัย  488,900.36  415,294.50
Insurance

ค่าพิมพ์ตั๋วโดยสารรถร่วมและรถเมล์เล็ก  226,484.00  501,708.00
Ticket printing cost for service buses and small buses

ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท ์  4,715,254.26  6,115,010.03
Electricity, water, and telephone expenses

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน  12,957,217.97  11,241,568.92
Trainings and trips

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคด ี  1,218,545.80  3,173,024.63
Lawsuit expenses

หนี้สงสัยจะสูญ 14,465,640.82 (45,653,327.47)
Doubtful debts

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ 760,656.56 15,000.00
Bad debts expense

ค่าเสื่อมราคา  9,304,015.71  8,993,266.01
Depreciation

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  41,044,989.91  34,370,274.00
Other expenses

รวม	 504,497,245.35	 	405,985,752.45
Total

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารส�านักงานใหญ่
Miscellaneous and Administration Cost, Head Office

	 2555	 2554
	 2012	 2011

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
For the year ended 30 September 2012 and 2011
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

1.	 การจัดตั้ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์

เพือ่จัดระบบการขนส่งโดยสารรถประจ�าทางในกรงุเทพมหานครให้ด�าเนนิไปโดยมปีระสทิธภิาพ และมรีะเบยีบ โดยประกอบการขนส่ง

บุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และ

ประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกันหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล ทั้งนี้ ได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินตลอดจนพนักงานจาก

บริษัท มหานครขนส่ง จ�ากัด (บมส.) มาด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519

2.	 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ภายใต้พระราชบัญญัติ 

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมาตรฐาน

การบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับอนุมัติเพิ่มเติม

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี

การเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่ 1 มกราคม 2556 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที) ซึ่งได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันถึงก�าหนด มีดังนี้ 

• มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

  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) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 เรือ่ง การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 30 September 2012 and 2011

1. The establishment
Bangkok Mass Transit Authority was established by the Bangkok Mass Transit Authority Ordinance Act B.E. 1976 for 

the purpose of transit bus system in Bangkok to continue to be effective and organized by individual carriers in Bangkok 
between Bangkok and Nakhon-Pathom, and Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi and other operations related to or 
connected with the performance of individual transportation. 

The transferred assets and liabilities as well as employees of the Metropolitan Transportation Co. (Bms.) for the period 
from 1 October 1976.

2.	 Basis	of	preparation	of	financial	statements
2.1 The financial statements of the Bangkok Mass Transit Authority have been prepared in accordance with  

generally accepted accounting principles, 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 and financial reporting standards including improved accounting standards. FAP has  
adopted the revised accounting standard and financial reporting standards by changing the number of new accounting 
standards which is effective for financial statements for periods beginning on or after 1 January 2011 and on 1 January 
2013 (unless the accounting framework which is effective immediately), which was published in the Gazette on the day.  
15 December 2010 by the Bangkok Mass Transit Authority have not adopted prior to the date specified as follows.

• Effective for accounting periods beginning on or after 1 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)  Statement of cash flows.
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)  Property, plant and equipment
Accounting Standard No. 17 (revised 2009)  Leases.
Accounting Standard No. 18 (revised 2009)  Regarding revenue.
Accounting Standard No. 19  Employee Benefits.
Accounting Standard No. 23 (revised 2009)  Borrowing Costs.
Accounting Standard No. 24 (revised 2009) Regarding the disclosure of information about a person or entity  
  related.
Accounting Standard No. 26 Accounting and Reporting by retirement benefit plans work.
Accounting Standard No. 27 (revised 2009) Consolidated and Separate Financial statements.
Accounting Standard No. 28 (revised 2009) Investments in Associates.
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ 

  เกิดขึ้น

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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

(ปรับปรุง 2552)  ที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 15

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการโฆษณา

• มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ง การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล และการเปิดเผยข้อมลู 

  เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

  ต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล- กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง 

  เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด 

  ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

  หรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ประเมินและคาดว่ามาตรฐานการบัญชีที่มีการยกเลิก ปรับปรุงมาตรฐาน 

การบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ภายใต้ข้อก�าหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่  

งบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด 

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน องค์การฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบัน 

โดยเลือกวิธีบันทึกหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในอดีตทั้งจ�านวนปรับกับขาดทุนสะสะยกมาต้นปี 2555 และผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
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Accounting Standard No. 29 The Financial Reporting in Hyperinflationary Economies.
Accounting Standard No. 31 (revised 2009) Interests in Joint Ventures.
Accounting Standard No. 33 (revised 2009) Earnings per share
Accounting Standard No. 34 (revised 2009) Regarding interim financial statements.
Accounting Standard No. 36 (revised 2009) Impairment of assets.
Accounting Standard No. 37 (revised 2009) Provisions of liabilities and assets may arise.
Accounting Standard No. 38 (revised 2009) Intangible Assets.
Accounting Standard No. 40 (revised 2009) Properties investment
Financial Reporting Standard No. 2 On Share-based Payment.
Financial Reporting Standard No. 3  Business Combinations.
(Revised 2009),
Financial Reporting Standard No. 5  Non-current Assets held for sale and discontinued operation.
(Revised 2009)
Financial Reporting Standard No. 6 Exploration for and evaluation of mineral resources.
Interpretation of Financial reporting Contract for the construction of real estate
standard No. 15
Accounting Standards No. 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising.

• Effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2013.
Accounting Standards No. 12 Income Taxes.
Accounting Standard No. 20 (revised 2009) Accounting for government grants and disclosure information  
  about government assistance.
Accounting Standard No. 21 (revised 2009) The effects of changes in foreign exchange rates.
Interpretation of Accounting Standards  The Government Assistance - No. specific relation to operating
No. 10  activities.
Interpretation of Accounting Standards No. 21 Income Taxes - Recovery of assets not depreciated at revalued.
Accounting Standards Interpretation No. 25 Income tax matters – to change the status of the tax acts or 
  of the shareholders.

Management of the Bangkok Mass Transit Authority has determined that the accounting standards have been  
canceled. New accounting standards. New financial reporting standards and interpretation of new financial reporting standards 
mentioned above will be no significant impact on the financial statements for the year the force ; except for the following 
accounting standards.

 - Accounting Standards No. 1 Presentation of Financial Statements under the new accounting standards. 
The financial statements include Statement of financial position. Statement of comprehensive income, Statement of changes 
in equity and cash flows.

- Accounting Standards No. 19 Employee Benefits, the organization changed its accounting policy in the  
current year. By choosing to make a provision for employee benefits in the past, the amount of adjustment to the loss  
Tsubasa Tsubasa beginning of the year 2012 and the impact of the change in accounting policy.  For the year ended  
30 September 2012.
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3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
3.1 การต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ�านวนลูกหนี้ ส�าหรับหนี้ที่ไม่เป็น 

ที่แน่นอนว่าจะเรียกช�าระได้หรือค้างช�าระเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฟ ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 13/2549  

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 อนุมัติหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

ระยะเวลาหนี้ที่ค้างช�าระ	 อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เกินกว่า 6 เดือน - 9 เดือน 50

เกินกว่า 9 เดือน - 1 ป ี 75

เกินกว่า 1 ปี 100

และให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นต้นไป

3.2 ลูกหนี้อุบัติเหตุ - ระหว่างด�าเนินการ และเจ้าหนี้อุบัติเหตุ - ระหว่างด�าเนินการ บันทึกบัญชีโดยใช้ราคาประเมินตามที่

ส่วนงานอุบัติเหตุขององค์การฯ ก�าหนด

3.3 พัสดุคงเหลือ รับรู้ในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน (FIFO)

3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ในราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

ประเภท	 อายุการใช้งาน	 มูลค่าซาก

สิ่งปลูกสร้าง 10 - 30 ป ี -

รถยนต์โดยสาร 10 ป ี ร้อยละ 10

รถยนต์ใช้งาน 4 - 8 ป ี ร้อยละ 10

เครื่องมือและเครื่องใช้ส�านักงาน 10 ปี -

เครื่องมือช่าง 8 ป ี -

สินทรัพย์จากการรับบริจาค บันทึกบัญชีคู่กับรายได้รอการรับรู้ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จากการรับบริจาคท่ีก่อให้เกิด 

รายได้โดยตรงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน ส่วนสินทรัพย์จากการรับบริจาคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงจะน�าไปหักจาก 

รายได้รอการรับรู้ 

3.5 การรับรู้รายได้

3.5.1 รายได้จากการเดินรถ รับรู้เมื่อจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร บัตรเดือน และตั๋วคูปอง

 3.5.2 รายได้ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ รับรู้ตามอัตราส่วนแบ่งค่าโดยสารและ/หรือค่าตอบแทนตามสัญญา

ร่วมประกอบการเดินรถ

3.5.3 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

3.5.4 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา รับรู้เมื่อคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา

3.5.5 รายได้จากการให้เช่าสิทธิโฆษณา รับรู้ตามอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าเนื้อที่โฆษณา

3.5.6 รายได้จากการให้บริการข่าวสารทางวิทยุบนรถเมล์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง



รายงานประจ�าปี 2555
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ106

3.	 Summary	of	significant	accounting	policies.
3.1 The allowance for doubtful accounts comply with the regulations of the Ministry of Finance of the State  

Finance Act 2005 on 27 October 2005 by the state allowance for doubtful accounts as a number. For debt is certainly 

paid or unpaid for more than one year by the State Board has the authority to establish rules and how in the allowance  

for doubtful accounts which was approved by the Executive Committee of the Bangkok Mass Transit Authority  

No. 13/2006 dated 11 October 2006 approved the rules for the allowance for doubtful accounts is as follows.

Duration	of	the	outstanding	debt	 The	percent	of	the	total	allowance.

More than 6 months - 9 months 50

More than 9 months - 1 year 75

More than 1 year 100

And, on the basis that since 30 September 2006

3.2 Receivables accident - during the operation.  And creditors accident - during the operation. Accounted for using 

the appraisal as part of the organization’s defined accident.

3.3 Materials and Supplies perceived cost method, first - first out (FIFO).

3.4 Property, plant and equipment Recognized at cost of acquisition or construction is completed. 

 Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of each asset category are as follows.

Category	 Lifetime	 The	salvage	value

Buildings 10 - 30 years -

Passenger cars 10 years 10 percent

Automobile dealers-used cars 4 - 8 years 10 percent

Tools and office supplies 10 years -

Hand tools 8 years -

Of the donated assets, Accounting with Deferred income recognition, Depreciation of assets donated to cause direct 

revenue is recognized as an expense in the income statement. The assets of the donations that do not cause direct revenue 

to be deducted from income for perceived.

3.5 Recognition of revenue.

3.5.1 Revenue from the bus. Recognized Ticket and ticket cards Coupon Month.

 3.5.2 Income share of the passenger car sharing service recognition proportionate share of the fare and/or 

compensation by the operating agreement.

 3.5.3 Interest income recognized on a time proportion basis. Taking into account the effective yield on the asset.

3.5.4 The penalty for breach of contract recognized if counterparties fail to perform as promised.

3.5.5 Income from renting the ad  recognized based on the rate of the lease of advertising space.

3.5.6 Revenue from services news radio on the bus recognized as it accrues.



Annual Report 2012
Bangkok Mass Transit Authority 107

3.6 การรับรู้ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.7 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ องค์การฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียน

แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 โดยองค์การฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 และ 10 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก

กองทุนฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน

4.	 ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

เงินสด 36.97 21.31 

รายการเทียบเท่าเงินสด  

ประเภทกระแสรายวัน 7.25 0.29

ประเภทออมทรัพย์ 140.64 237.73

ประเภทประจ�า 3 เดือน  0.11  0.11

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 184.97	 259.44

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เงินสดจ�านวน 36.97 ล้านบาท เป็นเงินรายได้ค่าโดยสารของเขตการเดินรถต่าง ๆ  

ที่น�าฝากธนาคารไม่ทันในวันที่รับเงินจ�านวน 34.99 ล้านบาท และเงินสดย่อยคงเหลือของเขตและส�านักงานใหญ่อีกจ�านวน 1.99  

ล้านบาท ซึ่งองค์การฯ ได้น�าฝากธนาคารในวันท�าการถัดมา ส�าหรับเงินฝากออมทรัพย์จ�านวน 140.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่ฝากไว ้

เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของส�านักงานใหญ่และเขต

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

เงินฝากประจ�าธนาคารกรุงไทย ห้วยขวาง (0332089088) 28.22  -

เงินฝากประจ�าธนาคารกรุงไทย ห้วยขวาง (0332089096) - -

เงินฝากประจ�าธนาคารอาคารสงเคราะห์ (001-21-041043-9) 0.01 27.41

รวมเงินลงทุนชั่วคราว	 28.23	 27.41
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3.6 Recognition of the cost. Recognized as it accrues.

3.7 Provident Fund Organization has established a fund, Bangkok Mass Transit Authority employees. The  

registered on 19 May 1997 by Organization salaries in 9 and 10 percent of the salary of the employees who aremembers of 

the fund. Contribution in percentage 3 - 10 of salary.

4.	 Additional	information	

4.1 Cash and cash equivalents consist of

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Cash 36.97 21.31 

Cash equivalents  

- Current accounts 7.25 0.29

- Savings categories 140.64 237.73

- Quarterly fixed deposit  0.11  0.11

Total	cash	and	cash	equivalents	 184.97	 259.44

At the 30 September 2012 cash of 36.97 million baht as revenue fare of the bus to various leading banks 

caught on the amount of 34.99 million baht and a cash balance of field and headquarters of 1.99. million baht, which the 

organization has been deposited in the bank the next day. For a savings of 140.64 million baht mainly deposited for use in 

the operation of the headquarters and the field.

4.2 Temporary investments include

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Fixed deposit of Krung Thai Bank Huay Kwang (0332089088) 28.22  -

Fixed deposit of Krung Thai Bank Huay Kwang (0332089096) - -

Fixed deposit of Government Housing bank (001-21-041043-9) 0.01 27.41

Total	temporary	investments	 28.23	 27.41
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4.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

4.3.1 ลูกหนี้รถเมล์เล็ก 0.87 1.17

4.3.2 ลูกหนี้รถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ 76.97 51.26

4.3.3 ลูกหนี้รถตู้ปรับอากาศ 106.67 62.02

4.3.4 ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย) 1.49 1.03

4.3.5 ลูกหนี้รถตู้ NGV 0.48 0.35

4.3.6 ลูกหนี้ผ่อนช�าระ 361.43 398.56

 รวมลูกหนี้การค้า 547.91  514.39

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (491.38)  (477.00)

	 	 รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 56.53	 	37.39

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 491.38 ล้านบาท เป็นของลูกหนี้รถเมล์เล็ก จ�านวน 0.57 ล้านบาท ลูกหนี้รถโดยสาร

ธรรมดาและปรับอากาศ จ�านวน 53.43 ล้านบาท ลูกหนี้รถตู้ปรับอากาศ จ�านวน 58.92 ล้านบาท ลูกหนี้หมวด 4 (รถในซอย) จ�านวน 

0.67 ล้านบาท และลูกหนี้ผ่อนช�าระ จ�านวน 377.79 ล้านบาท

ลูกหนี้ผ่อนช�าระเป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ ดังนี้

- รถโดยสารประจ�าทางธรรมดาและปรับอากาศ หนี้ค้างช�าระ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2550  

พร้อมดอกเบ้ียผดินดัช�าระ (ดอกเบีย้ผดินดัช�าระ นบัจากวนัผดินดัช�าระ ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2550) โดยมรีะยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากวันลงนามรับสภาพหนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ครั้งที่ 13/2550 วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ครั้งที่ 14/2550 วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 และครั้งที่ 15/2550 วันที่ 23 กรกฎาคม 2550  

โดยในงวดปีบัญช ี2555 องค์การฯ มลีกูหนีผ่้อนช�าระของรถโดยสารประจ�าทางธรรมดาและปรบัอากาศ มา 375.23 ล้านบาท รบัช�าระ

ระหว่างงวด 18.51 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 356.72 ล้านบาท ไม่มียอดคงเหลือ ลูกหนี้ผ่อนช�าระของรถโดยสารประจ�า

ทางธรรมดาและปรับอากาศ ณ 30 กันยายน 2555 

- รถตู้ปรับอากาศ หนี้ค้างช�าระตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 - 31 พฤษภาคม 2551 พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดช�าระ (ดอกเบี้ย

ผิดนัดช�าระ นับจากวันผิดนัดช�าระ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551) โดยมีระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจาก 

วนัทีล่งนามรบัสภาพหนี ้ซึง่เป็นไปตามมตคิณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ครัง้ที ่6/2551 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 

2551 โดยในงวดปีบัญชี 2555 องค์การฯ มีลูกหนี้ผ่อนช�าระของรถตู้ปรับอากาศ ยกมา 17.27 ล้านบาท รับช�าระระหว่างงวด 0.91 

ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 16.36 ล้านบาท ไม่มียอดคงเหลือ ลูกหนี้ผ่อนช�าระของรถตู้ปรับอากาศ ณ 30 กันยายน 2555 

- รถเมล์เล็ก หนี้ค้างช�าระตั้งแต่ 1 มีนาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2550 พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดช�าระ (ดอกเบ้ีย

ผิดนัดช�าระ นับจากวันผิดนัดช�าระถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) โดยมีระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี  

นับจากวันที่ลงนามรับสภาพหนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 4/2551 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยในงวดปีบัญชี 2555 องค์การฯ มีลูกหนี้ผ่อนช�าระของรถเมล์เล็ก ยกมา 6.06 ล้านบาท  

รับช�าระระหว่างงวด 1.35 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.71 ล้านบาท ไม่มียอดคงเหลือ ลูกหนี้ผ่อนช�าระของรถเมล์เล็ก  

ณ 30 กันยายน 2555 
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4.3 trade accounts receivable consists of

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

4.3.1 Small bus receivable 0.87 1.17

4.3.2 Normal buses and air-conditioning receivable 76.97 51.26

4.3.3 Air-con vans receivable 106.67 62.02

4.3.4 Vehicle category 4 (bus in soi) receivable 1.49 1.03

4.3.5 Van NGV receivable 0.48 0.35

4.3.6 Installment receivable 361.43 398.56

 Total trade accounts receivable 547.91  514.39

 Allowance for doubtful accounts (491.38)  (477.00)

	 	 Total	trade	accounts	receivable,	net	 56.53	 	37.39

The allowance for doubtful accounts of 491.38 million baht of receivables minibus number 0.57 million baht 

debtor buses and air 53.43 million baht receivable van of 58.92 million baht debtor in Chapter 4 (bus lane) of 0.67 million 

baht. Installment loans of 377.79 million baht

Receivable in installments receivable arising from the private bus operators to share services. As follows:

- Regular bus and air arrears since 1 March 2005 - and defaulted on interest payments.(Default interest. From 

the date of default to the date of 30 June 2008), with the duration of the payments to be completed within five years 

from the date of signing the debt which was approved by the Executive Committee of the Bangkok Mass Transit Authority  

No. 13/2008 on 26 June 2008 No. 14/2008 of 5 July 2008 and No. 15/2008 of 23 July 2008 in the financial year 2012  

organization. Installment loans, there’s a regular bus and air 375.23 million baht received during the period 18.51 million baht, 

net of allowance for doubtful accounts of Baht 356.72 million baht out of funds Installment loans with regular bus and air at  

30 September 2012.

- Air-conditioned van. Arrears from 1 October 2004 - 31 May 2008 and defaulted on interest  

payments. (Default interest. From the date of default to the date of 31 May 2008), with the duration of the payments to 

be completed within five years from the date of signing the debt. Which was approved by the Executive Committee of  

the Bangkok Mass Transit Authority No. 6/2008 dated 29 May 2008, in the financial year 2008 Organization has loans of  

van carried 17.27 million baht paid during the period 0.91 million baht less. Allowance for doubtful debts 16.36 million baht 

out of funds. Installment loans of the van at 30 September 2008.

- Minibus debt since 1 March 2005 - 30 June 2007 and defaulted on interest payments. (Default interest. From 

the date of default to the date of 30 June 2007), with the duration of the payments to be completed within five years 

from the date of signing the debt which was approved by the Executive Committee of the Bangkok Mass Transit Authority  

No. 4/2008 dated 16 May 2008, in the financial year 2012 Organization has loans of mini buses carried 6.06 million baht 

received during the period 1.35 million baht deduction. Allowance for doubtful accounts 4.71 million baht out of funds.  

Installment loans of small buses, 30 September 2012.
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4.4 ลูกหนี้อื่น จ�านวน 4,163.97 ล้านบาท ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

4.4.1 ลูกหนี้พนักงานปัจจุบัน 17.65 18.71

4.4.2 ลูกหนี้ผู้ค�้าประกันพนักงาน 4.19 2.47

4.4.3 ลูกหนี้บุคคลภายนอก 10.41 11.10

4.4.4 ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก 55.10 51.21

4.4.5 ลูกหนี้ประกันภัย 35.65 35.52

4.4.6 ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินการ 90.11 88.22

4.4.7 เงินทดรองจ่ายกรณีอุบัติเหต ุ 19.69 20.51

4.4.8 ลูกหนี้อื่น 209.26 204.22

 รวม 442.06 431.96

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (262.18)  (262.44)

	 	 รวม	 179.88	 169.52

ดอกเบี้ยค้างรับ 2.59 1.96

รายได้ค้างรับอื่น ๆ 3,937.06 2,874.73

ค่าเช่าสถานที่จ่ายล่วงหน้า 18.65 18.40

จ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ  26.58  21.18

รวมลูกหนี้อื่น	 4,164.76	 3,085.79

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 262.18 ล้านบาท เป็นของลูกหนี้ผู้ค�า้ประกันพนักงาน จ�านวน 1.94 ล้านบาท ลูกหนี้

บุคคลภายนอก จ�านวน 8.22 ล้านบาท ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก จ�านวน 49.66 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น 

จ�านวน 202.36 ล้านบาท

- ลูกหนี้อุบัติเหตุพนักงานปัจจุบัน เป็นหนี้ที่เกิดจากพนักงานขับรถโดยสารองค์การฯ ประสบอุบัติเหตุ ต้องชดใช้ 

ค่าเสียหายให้คู่กรณี โดยองค์การฯ ได้ช�าระหนี้แทนไปก่อน ในงวดปีบัญชี 2555 องค์การฯ มีลูกหนี้อุบัติเหตุพนักงานปัจจุบัน  

ยกมา 18.71 ล้านบาท เพิ่มระหว่างงวด 5.18 ล้านบาท รับช�าระระหว่างงวด 6.24 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้อุบัติเหตุพนักงานปัจจุบัน 

สุทธิ 17.65 ล้านบาท 

- ลกูหนีผู้ค้�า้ประกนัพนกังาน เป็นลกูหนีท้ีผู่ค้�า้ประกนัรบัสภาพหนีแ้ทนลกูหนีพ้นกังานพ้นสภาพ และ/หรอื ไม่สามารถ

ผ่อนช�าระหนี้ได้ ผู้ค�้าประกันดังกล่าวมีทั้งที่เป็นพนักงานปัจจุบัน และบุคคลภายนอก โดยในงวดปีบัญชี 2555 องค์การฯ มีลูกหนี ้

ผู้ค�้าประกันยกมา 2.47 ล้านบาท เพิ่มระหว่างงวด 2.16 ล้านบาท รับช�าระระหว่างงวด 0.44 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

1.94 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้ผู้ค�้าประกันพนักงาน สุทธิ 2.25 ล้านบาท

- ลูกหนี้อุบัติเหตุ - บุคคลภายนอก เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์โดยสาร ซึ่งองค์การฯ มีสิทธิได้รับชดใช้จาก 

คู่กรณี ซึ่งมีทั้งลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทประกันภัย โดยในงวดปีบัญชี 2555 องค์การฯ มีลูกหนี้อุบัติเหตุบุคคลภายนอก 

ยกมา 11.25 ล้านบาท เพิ่มระหว่างงวด 5.82 ล้านบาท รับช�าระระหว่างงวด 6.52 ล้านบาท หนี้สูญ 0.14 ล้านบาท หักค่าเผื่อ 

หนี้สงสัยจะสูญ 8.22 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้อุบัติเหตุ - บุคคลภายนอก สุทธิ 2.19 ล้านบาท
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4.4 Other receivables Number 4, 163.97 million baht. Contains

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

4.4.1 Current employee receivables 17.65 18.71

4.4.2 Debtor guarantors employees 4.19 2.47

4.4.3 Third party receivables 10.41 11.10

4.4.4 Common car accidents fund receivable and a small bus 55.10 51.21

4.4.5 The insurance receivable 35.65 35.52

4.4.6 Receivable process 90.11 88.22

4.4.7 Cash advances in case of an accident 19.69 20.51

4.4.8 Other receivables 209.26 204.22

 Total 442.06 431.96

 Allowance for doubtful accounts (262.18)  (262.44)

	 	 Total	 179.88	 169.52

Accrued interest 2.59 1.96

Other accrued income 3,937.06 2,874.73

Prepaid rent 18.65 18.40

Prepaid order  26.58  21.18

Included	in	other	receivables	 4,164.76	 3,085.79

The allowance for doubtful accounts of 262.18 million baht and 1.94 million baht loan guarantee for employees 

outside the 22.8 million baht loans fund a car sharing service buses and a small number of 49.66 million baht and other 

receivables of 202.36 million baht.

- Receivables from current employee accidents. Debt is caused by the bus driver Organization. Have an  

accident to compensate the party organization has paid for the first quarter of fiscal year 2012. Organization has receivables 

accident current employees raised 18.71 million baht during the period 18.5 million baht received during the period 24.6 

million baht outstanding receivables accident current employees net. 17.65 million baht

- Loan guarantees employees. The debtor to the guarantor’s liability for employee termination debtor and/or 

the inability to pay debts. Guarantor has both current employees. And third parties in the year 2012 Accounts Receivable 

organizations guarantor has raised 2.47 million baht, 2.16 million baht during the period between the payment of 0.44 million 

baht, net of allowance for doubtful accounts receivable 1.94 million baht, leaving a net 2.25 million baht employees guarantees.

- Receivables accident - third car accident caused by a debtor who is entitled to receive compensation for  

the organization of the party which the debtor is an individual and an insurance company. In financial year 2012 the  

organization has receivables accident outsiders quoted 25.11 million baht during the period 5.82 million baht received  

during the period 6.52 million baht debt 0.14 million baht, net of allowance for doubtful accounts 22.8 million baht in  

outstanding receivables accidents - individuals. External net 2.19 million baht.
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- ลกูหนีก้องทนุอุบตัเิหตรุถร่วมบรกิารและรถเมล์เลก็ เป็นลกูหนีท้ีอ่งค์การฯ ได้จ่ายเงนิค่าอบุตัเิหตแุทน รถร่วมบรกิาร

และรถเมล์เล็กไปก่อน โดยในงวดปีบัญชี 2555 องค์การฯ มีลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมและรถเมล์เล็ก ยกมา 51.93 ล้านบาท  

เพ่ิมระหว่างงวด 5.44 ล้านบาท รับช�าระระหว่างงวด 1.55 ล้านบาท หนี้สูญ 0.72 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 49.66  

ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก สุทธิ 5.44 ล้านบาท

- ลูกหนี้ประกันภัย เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ท�าสัญญากับองค์การฯ แต่ประสบปัญหาขาด 

สภาพคล่องทางการเงิน กรมการประกันภัยให้องค์การฯ ด�าเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อน 

และตั้งบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย เป็นลูกหนี้เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของกรมการประกันภัย ในงวดปีบัญชี 2555 องค์การฯ มีลูกหนี้

ประกันภัยยกมา 35.65 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้ประกันภัย สุทธิ 35.65 ล้านบาท

- ลกูหนีอุ้บตัเิหต ุ- ระหว่างด�าเนินการ และเจ้าหนีอ้บุตัเิหตรุะหว่างด�าเนนิการ จ�านวน 90.11 ล้านบาท เป็นการบันทกึ

บัญชีคู่กัน โดยใช้ราคาประเมินความเสียหายในเบื้องต้น เมื่อรถโดยสารขององค์การฯ ประสบอุบัติเหตุตามที่ส่วนงานอุบัติเหตุของ

องค์การฯ ก�าหนด

- เงินทดรองจ่าย - กรณีอุบัติเหตุ จ�านวน 19.69 ล้านบาท เป็นเงินหรือพัสดุที่องค์การฯ ได้ทดรองจ่าย เพื่อซ่อมแซม

รถองค์การฯ และ/หรือ จ่ายค่าเสียหายส�าหรับคู่กรณีแล้ว แต่พนักงานผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมรับสภาพหนี้

รายได้ค้างรับอื่น ๆ ในงวดปีบัญชี 2555 จ�านวน 3,937.06 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) จ�านวน 899.08 ล้านบาท

- รายได้รถเมล์ฟรีค้างรับ จ�านวน 3,021.17 ล้านบาท องค์การฯ บันทึกบัญชีรายได้ค่าโดยสารท่ีรัฐบาล สนับสนุน 

งบประมาณให้องค์การฯ ด�าเนินการตาม 5 มาตรการ 5 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน กรณีการจัดรถโดยสารประจ�าทางให้บริการ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จ�านวน 800 คัน วิ่งบริการประชาชนฟรี

- รายได้ค้างรับอื่น ๆ จ�านวน 16.81 ล้านบาท แบ่งเป็น ส�านักงานใหญ่ 11.30 ล้านบาท เป็นรายได้จากการให ้

เช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถยนต์โดยสาร จ�านวน 10.74 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ จ�านวน 0.56 ล้านบาท  

ส่วนที่เหลือเป็นของเขตการเดินรถ จ�านวน 5.51 ล้านบาท จากสัญญาเช่าพื้นที่ใช้สอย

4.5 ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ 316.57 324.33

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (302.68) 308.35

รวมลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ	-	สุทธิ	 13.89	 15.98

เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากพนักงานขับรถโดยสารองค์การฯ ประสบอุบัติเหตุ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณี โดยองค์การฯ  

ได้ช�าระหนี้แทนไปก่อน 

4.6 พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ 4.00 2.81

น้�ามันเชื้อเพลิงและน้�ามันหล่อลื่น 20.20 20.27

ตั๋วและวัสดุส�านักงาน 12.98  8.46

รวมพัสดุคงเหลือ	 37.18	 31.54
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- Receivables Fund, a car sharing service and mini buses. The debtor’s organization. Instead of paying for an 
accident. Bus and minibus services to participants. In financial year 2012 the organization has accounts fund a car together 
and minibus carried 51.93 million baht during the period 5.44 million baht received during the period 1.55 million baht debt 
0.72 million baht, net of allowance for doubtful accounts of 49.66 million baht. Fund a loan car and minibus services net 
5.44 million baht.

- Receivables from insurance Caused by the debtor company. Insurance relationship, Contract with the 
organization. However, the lack of liquidity, The Organization Department of Insurance, The damages or compensation  
to the victim first and the company Insurance relationship loans to wait for the decision of the Department of  
Insurance in 2012 financial year accounts receivable insurance organizations has raised 35.65 million baht, 35.65 million baht, 
net of insurance receivables outstanding. 

- Receivables accident - during the operation and payables between the number of accidents was recorded 
90.11 million baht pairs by using the initial damage assessment. Organization on the bus accidents as part of the Organization.

- Advance payment - In case of accident or parcels totaling 19.69 million baht, the organization has to pay to 
repair the car for the advance and / or for the parties to pay damages but employees do not accept liability cause.

Other accrued revenue in the fiscal year, 3 million baht 937.06 2555 (2012) Contains
- Public finance-revenue nunborikan UD (PSO) number of 899.08 million baht.
- Free bus revenue receivable of 3,021.17 million baht recorded fare revenue for the government. Support the 

organization’s implementation of the five measures for the five months through Thailand’s crisis. If the bus service without 
charge for 800 cars free public service.

- Other accrued revenue amount of 16.81 million baht. Divided into Head Office 11.30 million baht, As rev-
enue from rental of advertising space on the buses of 10.74 million baht and income from renting space on a number of  
0.56 million baht in the rest of the field is the bus number 5.51 million baht, from the lease area.

4.5 employee retirement accounts receivable consists of a condition.
Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Accounts receivable past due to employees 316.57 324.33
The allowance for doubtful accounts (302.68) 308.35

Total	receivables	from	employees	State-NET	 13.89	 15.98

The debtor caused by the bus driver Organization have an accident to compensate the party organization has to pay 
instead.

4.6 Materials and Supplies
Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Spare parts and equipment 4.00 2.81
Fuel oil and lubricating oil 20.20 20.27
Tickets & office supplies 12.98  8.46

Combine	the	remaining	parcel	 37.18	 31.54
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4.7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

เงินประกันตัวพนักงาน 142.87 138.76

เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 94.13 86.65

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		 237.00	 225.41

เงินประกันตัวพนักงาน จ�านวน 142.87 ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝากประจ�า 

12 เดือน สาขาห้วยขวาง เลขบัญชี 033-2-034448-8 จ�านวน 10.83 ล้านบาท, บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝาก

ประจ�า 12 เดือน สาขาห้วยขวาง เลขบัญชี 033-2-08909-6 จ�านวน 132.03 ล้านบาทและบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ประเภทเงนิฝากประจ�า 12 เดอืน ส�านกังานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี001-21-041046-3 จ�านวน 0.01 ล้านบาท โดยเงนิบญัชเีงนิฝากธนาคาร 

กรุงไทยมีภาระผูกพัน ในการค�้าประกันต่อศาล เพื่อขอทุเลาการบังคับคดี ระหว่างอุทธรณ์จ�านวน 1.32 ล้านบาท คดีด�า 2428/48 

คดแีดง 1198/2549 เนือ่งจากคดยีงัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์ องค์การฯ จงึต่ออายหุนงัสอืสญัญาค�า้ประกนั ออกไป

อีก 1 ปี หมดอายุวันที่ 20 กันยายน 2553 ตามล�าดับ ส�าหรับภาระผูกพัจ�านวน 0.39 ล้านบาท คดีด�า 2048/2546 คดีแดง 4980/2549 

องค์การฯ ได้แจ้งยุติการต่ออายุหนังสือค�า้ประกัน ตามหนังสือที่ ขสมก. 2609/2552 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เนื่องจากได้มีการน�า

โฉนดทีด่นิเลขที ่10706-10711 เนือ้ทีร่วม 60 ตารางวา ไปวางเพือ่เป็นหลกัประกนัแทน และจ�านวน 1.24 ล้านบาท คดดี�า 3967/2548 

คดีแดง 4244/2549 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 องค์การฯ จึงต่ออายุหนังสือสัญญาค�า้ประกันออกไปอีก

เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน จ�านวน 94.13 ล้านบาท น�าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภท 

เงินฝากประจ�า 12 เดือน ส�านักงานใหญ่

4.8 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

ลูกหนี้บริษัทมหานครขนส่ง  3.33  3.33

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว	 3.33	 3.33

- ลกูหนีบ้รษิทัมหานครขนส่ง จ�ากดั (บมส.) จ�านวน 3.33 ล้านบาท เป็นเงนิทีอ่งค์การฯ จ่ายแทน บมส. ระหว่างทีช่�าระ

บัญชีไม่เสร็จสิ้น ในจ�านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการช�าระบัญชีของ บมส. จ�านวน 1.26 ล้านบาท
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4.7 other current assets consist

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Insurance for employees 142.87 138.76

Capital to reward employees 94.13 86.65

Total	other	current	assets	 237.00	 225.41

  

The staff of the Retention 142.87 Deposit Bank of Thailand. Type 12-month fixed deposit account  

033-2-034448-8 Huai branch number 10.83 million baht, the bank Thailand. Type 12-month fixed deposit account  

033-2-08909-6 Rdbranch of 132.03 million baht baht and Housing bank accounts. Type 12-month fixed deposit account 

number 001-21-041046-3 headquarters of 0.01 million baht, the bank has the obligation Thailand. Guarantees to the court 

for a stay of execution. Pending appeal of 1.32 million baht MDS 2428/2548(2005), red case 1198/2549(2006) because  

the case is under consideration by the Court of Appeals are therefore renew contract secured by another one year, expired 

on 20 September 2009, respectively, for a commitment of 0.39 million baht baht undecided case 2048/2001.

Decided case 4980/2549 has been a renewal notice to terminate the guarantee according to BMTA 2609/2552 

dated 14 December 2009 due to the introduction of title deed from 10,706 to 10,711 and a total area of 60 square meters 

to place as collateral, and the amount of 24.1 million baht MDS 3967/2548 decided case 4244/2549, which will expire on 

21 November 2011 are therefore guaranteed contract renewal for another.

Employee pension fund of 94.13 million baht deposited into bank accounts, housing 12-month fixed deposit 

types headquarters.

4.8 Long-term loans

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Accounts receivable the company Metropolitan Transportation  3.33  3.33

Total	long	term	loan	 3.33	 3.33

- New debtor Transport Company Limited (Bms.) of 3.33 million baht is the money to pay for Bms Organization  

between the settlement is not completed. Among these are the cost of the liquidation of Bms, Quantity 1.26 million baht
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4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

	 ราคาทุน	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 ราคาสุทธิ

	 ยอดยกมา	 เพิ่ม	 ลด	 คงเหลือ	 ยอดยกมา	 เพิ่ม	 ลด	 คงเหลือ	 ก.ย.	55	 ก.ย.	54

ที่ดิน 812.51 - - 812.51 - - - - 812.51 812.51

อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง 326.43 13.53 12.56 327.40 200.19 14.34 4.52 210.01 117.39 126.24

เครื่องจักร เครื่องมือ 31.92 1.55 2.43 31.04 27.82 0.80 2.42 26.20 4.84 4.10

อะไหล ่ 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

เครื่องใช้ส�านักงาน 169.35 12.39 8.97 172.77 118.87 14.06 8.55 124.38 48.39 50.48

รถยนต์โดยสาร 8,489.88 494.33 709.34 8,274.87 7,542.31 492.23 638.40 7,396.14 878.73 947.57

รถยนต์ใช้สอย 36.47 - 1.73 34.74 32.76 0.01 1.51 31.26 3.48 3.71

ทรัพย์สินรอจ�าหน่าย 595.81  288.47  123.16 761.12 524.26 260.32 110.59 673.99 87.13 71.55

รวม	 10,463.39	 810.27	 858.19	 10,415.47	 8,446.21	 781.76	 765.99	 8,461.98	 1,953.49	 2,017.18

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ จ�านวน 2,017.18 ล้านบาท และ 1,953.49 ล้านบาท มีสินทรัพย์บริจาค - สุทธิรวม

อยู่ด้วย จ�านวน 11.77 ล้านบาท และ 11.19 ล้านบาท ตามล�าดับรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	 ราคาทุน	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 ราคาสุทธิ

	 ยอดยกมา	 เพิ่ม	 ลด	 คงเหลือ	 ยอดยกมา	 เพิ่ม	 ลด	 คงเหลือ	 ก.ย.	55	 ก.ย.	54

ที่ดิน 6.98 - - 6.98 - - - - 6.98 6.98

อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง 20.38 - - 20.38 17.31 0.29 - 17.60 2.78 3.07

เครื่องจักร เครื่องมือ 7.72 - 1.22 6.50 7.69 0.01 1.21 6.49 0.01 0.03

อะไหล ่ 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

เครื่องใช้ส�านักงาน 8.61 - 0.64 7.97 8.14 0.15 0.61 7.68 0.29 0.47

รถยนต์โดยสาร 0.22 - - 0.22 0.09 0.02 - 0.11 0.11 0.13

รถยนต์ใช้สอย 0.14  - 0.14  - 0.07  - 0.07  -  - 0.07

รวม	 45.07	 	-	 2.00	 43.07	 33.30	 0.47	 1.89	 31.88	 11.19	 11.77

4.10  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

เดินสะพัดบัญชีระหว่างกัน 1,117.53 3,242.55

เงินโอนระหว่างเขตกับส�านักงานใหญ ่ 72.93 73.22

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.98  1.39

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 1,192.44	 3,317.16
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4.9 Property, plant and equipment - net

Unit: Million Baht

	 Capital	 Accumulated	depreciation		 Net	price

	 Opening	 Increase	 Decrease	 Balance	 Opening	 Increase	 Decrease	 Balance	 Sep	2012	 Sep	2011

	 balance	 	 	 	 balance

Land 812.51 - - 812.51 - - - - 812.51 812.51

Building 326.43 13.53 12.56 327.40 200.19 14.34 4.52 210.01 117.39 126.24

Machine, Tools 31.92 1.55 2.43 31.04 27.82 0.80 2.42 26.20 4.84 4.10

Spare parts 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

Office equipment 169.35 12.39 8.97 172.77 118.87 14.06 8.55 124.38 48.39 50.48

Passenger cars  8,489.88 494.33 709.34 8,274.87 7,542.31 492.23 638.40 7,396.14 878.73 947.57

Living cars  36.47 - 1.73 34.74 32.76 0.01 1.51 31.26 3.48 3.71

Property for sales 595.81  288.47  123.16 761.12 524.26 260.32 110.59 673.99 87.13 71.55

Total	 10,463.39	 810.27	 858.19	 10,415.47	 8,446.21	 781.76	 765.99	 8,461.98	 1,953.49	 2,017.18

Property, plant and equipment - net of 2,017.18 million baht and 1,953.49 million baht donation - net also included  

a number of 11.77 million baht and 11.19 million baht, respectively, as detailed below

Unit: Million Baht

	 Capital		 Accumulated	depreciation		 Net	price

	 Opening	 Increase	 Decrease	 Balance	 Opening	 Increase	 Decrease	 Balance	 Sep	2012	 Sep	2011

	 balance	 	 	 	 balance

Land 6.98 - - 6.98 - - - - 6.98 6.98

Building 20.38 - - 20.38 17.31 0.29 - 17.60 2.78 3.07

Machine,Tools  7.72 - 1.22 6.50 7.69 0.01 1.21 6.49 0.01 0.03

Spare parts 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

Office equipment 8.61 - 0.64 7.97 8.14 0.15 0.61 7.68 0.29 0.47

Passenger cars 0.22 - - 0.22 0.09 0.02 - 0.11 0.11 0.13

Living cars 0.14  - 0.14  - 0.07  - 0.07  -  - 0.07

Total	 45.07	 	-	 2.00	 43.07	 33.30	 0.47	 1.89	 31.88	 11.19	 11.77

4.10  other non-current assets consist of

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Liquid accounts 1,117.53 3,242.55

Money transfers between districts with the head office 72.93 73.22

Other non-current assets 1.98  1.39

Total	non-current	assets	 1,192.44	 3,317.16
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4.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

ค่าเช่ารถยนต์โดยสารค้างจ่าย 12.87 4.12

ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง 1,237.45 835.41

ค่าเหมาซ่อม 270.90 460.72

อื่น ๆ  1,048.55 126.00

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 2,569.77	 1,426.24

4.12 ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ณ 30 กันยายน 2555 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2554 9,518.83 5,729.91

รับโอนพันธบัตร เงินกู้และเงินกู้รัฐรับภาระระหว่างปี 12,833.82 9,518.83

จ่ายช�าระหนี้เงินต้นและเงินกู้พันธบัตรที่ครบก�าหนด (9,518.83) (5,729.91)

ยอดคงเหลือ	30	กันยายน	2555	 12,833.82	 9,518.83

4.13 เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระ จ�านวน 1,146.99 ล้านบาท ประกอบด้วย

4.13.1 เงินกู้ยืมกระทรวงการคลังรับภาระกับ ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 จ�านวน 650.00 ล้านบาท 

เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี ก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ภายใน 1 ปี โดยช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา

เฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง บวกร้อยละ 1.00  

ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในงวดบัญชีปี 2554 มีการช�าระหนี้เงินต้นก่อนก�าหนด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 จ�านวน 337.00 

ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2555 ช�าระหนี้เงินต้นในส่วนที่เหลือ จ�านวน 313.00 ล้านบาท ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งจ�านวน

4.13.2 เงินกู ้กระทรวงการคลังรับภาระกับ ธนาคารกรุงไทย ลงวันท่ี 12 มกราคม 2554 จ�านวน 609.36  

ล้านบาท เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี ก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ภายใน 10 เดือน โดยช�าระคืนเงินต้นในงวดสุดท้ายทั้งจ�านวน 

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  

4 แห่ง บวกร้อยละ 1.02 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในงวดบัญชีปี 2555 ช�าระหนี้เงินต้น จ�านวน 609.36 ล้านบาทในวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งจ�านวน

4.13.3 เงินกู้กระทรวงการคลังรับภาระกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 จ�านวน 

1,120.50 ล้านบาทเพื่อชดเชยรายได้ตามมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน ระยะที่ 2 ก�าหนดช�าระคืนภายใน 2 ปี ระยะเวลาปลอด

หนี้เงินต้น 1 ปี ช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวนในงวดสุดท้าย อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน

ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง บวกร้อยละ 0.798 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในงวดบัญชีปี 2555 

ได้มีการช�าระเงินต้นก่อนก�าหนด จ�านวน 1,010.50 ล้านบาท ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และเงินต้น จ�านวน 110.00 ล้านบาท  

มีการช�าระ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555
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4.11 Trade accounts payable and other payables consist of

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Passenger car rental accrued 12.87 4.12

Fuel value 1,237.45 835.41

The construction and repair 270.90 460.72

Others 1,048.55 126.00

Total	trade	accounts	payable	and	other	Payables	 2,569.77	 1,426.24

4.12 A portion of long-term liabilities that are due within one year as of 30 September 2012 contains a list of changes.  

As follows:

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Opening balance, 1 October 2011 9,518.83 5,729.91

Transfer bonds, loans and government loans are during the year 12,833.82 9,518.83

Payments owed to the principal loan and a bond is due  (9,518.83) (5,729.91)

Balance	30	September	2012	 12,833.82	 9,518.83

4.13 Loans short term loans of finance bear the number 1,146.99 million baht contains

4.13.1 Laden with loan finance. Bank of Thailand, dated 26 October 2010 of 650.00 million baht to subsidize 

free bus fare revenue. Loans repayable within one year without payment of principal in full Interest rate equal to the average  

interest rate on 6-month deposits for individual banks big 4 plus 1.00 per year, payable every 6 months in the fiscal year 

2011 with the repayment of principal prior to the date of 10 November 2010 Number. 337.00 million baht in fiscal year 2012 

and the repayment of the remaining principal amount of Baht 313.00 million baht on 21 February 2012 balance

4.13.2 Laden with debt finance. Bank of Thailand dated 12 January 2554 of 609.36 million baht to subsidize 

free bus fare revenue. Loans repayable within 10 months of the final payment of principal in full Interest rate equal to the 

average interest rate on 6-month deposits for individual banks big 4 plus 1.02 per year, payable every 6 months in the fiscal 

year 2012 repayment of principal amount of 609.36 million baht on 21 February 2012 either number.

4.13.3 Laden with bank loans, finance Thailand Commerce Co., Ltd. (Thailand), dated 25 June 2010 

amounts to 1,120.50 million baht, offset by the decline in the cost of Phase 2 to be repaid within two years grace period of  

principal 1 year repaid in full in the final Interest rate equal to the average rate of six-month fixed deposit rate for individual large 

banks of 4 plus 0.798 percent per annum payable every 6 months in the fiscal year 2012 have to pay the principal amount 

of 1,010.50 million baht prematurely on 17 February 2012 and 110.00 million baht principal amount is paid on 29 June 2012

4.13.4 Loan finance laden with Bank dated 13 October 2011 of 853.66 million baht to subsidize free bus 

fare revenue. Repayable within seven months by repayment in full in the final Interest rate equal to the average interest rate 

on 6-month deposits for individual banks big 4 plus 1.30 percent per annum, payable every 6 months in the fiscal year 2012 

repayment of principal amount of 853.66 million baht on 17 February 2012 either number (Early repayment of principal)
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4.13.4 เงินกู้กระทรวงการคลังรับภาระกับธนาคารออมสิน ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 จ�านวน 853.66 ล้านบาท 

เพ่ืออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี ก�าหนดช�าระคืนภายใน 7 เดือน โดยช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวนในงวดสุดท้าย อัตรา

ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง  

บวกร้อยละ 1.30 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน ในงวดบญัชปีี 2555 ช�าระหนีเ้งนิต้น จ�านวน 853.66 ล้านบาท ในวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 

2555 ทั้งจ�านวน (ช�าระหนี้เงินต้นก่อนก�าหนด)

4.13.5 เงินกูก้ระทรวงการคลงัรบัภาระกบัธนาคารทหารไทย ลงวนัที ่28 พฤศจกิายน 2554 จ�านวน 451.09 ล้านบาท 

เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี ก�าหนดช�าระคืนภายใน 13 เดือน โดยช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวนในงวดสุดท้าย อัตราดอกเบี้ย

คงที่ ที่ร้อยละ 3.56 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

4.13.6 เงินกู้กระทรวงการคลังรับภาระกับธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 จ�านวน 604.99 ล้านบาท  

เพือ่อดุหนนุรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟร ีก�าหนดช�าระคนืภายใน 9 เดอืน โดยช�าระคนืเงนิต้นท้ังจ�านวนในงวดสุดท้าย อตัราดอกเบ้ียคงที่ 

ที่ร้อยละ 3.02 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในงวดบัญชีปี 2555 ช�าระหนี้เงินต้น จ�านวน 604.99 ล้านบาท ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2555 ทั้งจ�านวน (ช�าระหนี้เงินต้นก่อนก�าหนด)

4.13.7 เงินกู้กระทรวงการคลังรับภาระกับธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 จ�านวน 695.90 ล้านบาท  

เพื่ออุดหนุนรายได้ค่าโดยสารรถเมล์ฟรี ก�าหนดช�าระคืนภายใน 14 เดือน โดยช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวนในงวดสุดท้าย อัตราดอกเบี้ย

คงที่ ที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

เจ้าหนี้อุบัติเหต ุ 106.00 104.42

ดอกเบี้ยจ่ายหนี้เกินก�าหนด 44.29 189.74

เงินเดือนและสวัสดิการค้างจ่าย 377.28 306.52

เงินโอนเขตส�านักงานใหญ่ค้างจ่าย 72.93 73.22

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.47 0.34

ค้างจ่ายอื่น ๆ 108.08 92.90

รายได้รับล่วงหน้า 13.39 13.66

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 722.44	 780.80

4.15 เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ณ 30 กันยายน 2555 มีรายการ 

เปลี่ยนแปลง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 พันธบัตรเงินกู้	 เงินกู้รัฐรับภาระ	 รวม

ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2554 13,969.55 42,456.88 3,259.28 59,685.71

กู้เพิ่มระหว่างงวด 4,740.46 9,803.00 2,605.64 17,149.10

ช�าระเงินกู้รัฐรับภาระ  - - (4,717.93) (4,717.93)

โอนไปเงินกู้ระยะยาว

 ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระ 1 ป ี  (3,221.83) (8,465.00) (1,146.99) (12,833.82)

คงเหลือ ณ กันยายน 2555 15,488.18 43,794.88  -  59,283.06
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4.13.5 Laden with loan finance Bank, dated 28 November 2011 of 451.09 million baht to subsidize free bus 

fare revenue repayable within 13 months by paying the full amount of principal in the last installment fixed interest rate of 

3.56 percent per annum, payable every six months. 

4.13.6 Loan finance laden with Bank of Thailand, dated 28 December 2011 of 604.99 million baht to  

subsidize free bus fare revenue repayable within nine months by repayment in full in the final. Fixed interest rate of  

3.02 percent per annum, payable every 6 months in the fiscal year 2555 amount 604.99 million baht principal repayment on 

17 February 2012 the total amount (principal repayment ahead of schedule).

4.13.7 Loan finance laden with Bank of Thailand, dated 28 December 2011 of 695.90 million baht to  

subsidize free bus fare revenue. Repayable within 14 months by paying the full amount of principal in the last installment. 

Fixed interest rate of 3.30 percent per annum,payable every six months.

4.14 Other current liabilities consist of

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Creditors accident 106.00 104.42

Overdue debts interest expense 44.29 189.74

Salaries and benefits payable 377.28 306.52

Head Office-District transfers payable 72.93 73.22

Utility expense payable 0.47 0.34

Other accrued 108.08 92.90

Income received in advance 13.39 13.66

Total	other	current	liabilities	 722.44	 780.80

4.15 Long-term loans which the Ministry of finance was the guarantor of principle and interest at 30 September 2012. 

There was movement as follows.

Unit: Million Baht

	 Long-term	loans	 	Loan	bond	 	Government		 Total

	 	 	 lighten	the	load	

Balance brought forward 

 as of 1 October 2010 13,969.55 42,456.88 3,259.28 59,685.71

Bond transfer and loans during 

 fiscal year 4,740.46 9,803.00 2,605.64 17,149.10

Loan payment of responsible 

 government  - - (4,717.93) (4,717.93)

Loan repayment before due date

Transfer red to long-term loans

 Due in 1 year  (3,221.83) (8,465.00) (1,146.99) (12,833.82)

Balance as of September 2012 15,488.18 43,794.88  -  59,283.06
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4.15.1 กู้ยืม (สัญญากู้ระยะยาว TERM LOAN) จ�านวน15,488.18 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

	 ธนาคาร	 สัญญา	 วงเงิน	 ระยะเวลา	 อัตราดอกเบี้ย	 ช�าระหนี้	 โอนเป็นหนี้	 ยอดคงเหลือ

	 ผู้ให้กู้	 ลงวันที่		 	 	 ร้อยละต่อป	ี	 เงินต้นแล้ว	 ที่ครบ

	 	 	 	 	 (ค�านวณจาก	 	 ก�าหนด

	 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ย	 	 ช�าระใน	

	 	 	 	 	 เงินฝากประจ�า		 	 1	ปี

	 	 	 	 	 6	เดือนต่�าสุด)

ไทยพาณิชย ์ 14 ม.ค.51 250.00 6 ปี ปลอดหนี้ 3 ป ี +1.2175% 83.33 83.33 83.34

ไทยพาณิชย ์ 14 ม.ค. 51 437.50 8 ปี ปลอดหนี้ 3 ป ี +1.26% 87.50 87.50 262.50

กรุงไทย 28 มี.ค. 51 1,400.00 5 ปี ปลอดหนี้ 3 ป ี +1.09% 700.00 700.00 -

กรุงไทย 28 มี.ค. 51 1,496.00 6 ปี ปลอดหนี้ 3 ป ี +1.15% 500.00 500.00 496.00 

ออมสิน 11 เม.ย. 51 440.00 5 ปี ปลอดหนี้ 3 ป ี 1.02% 220.00 220.00 -

ออมสิน 16 มิ.ย. 52 812.46 4 ปี ปลอดหนี้ 1 ป ี +1.7975% 512.46 300.00 -

ออมสิน 13 ก.ค. 52 712.00 5 ปี ปลอดหนี้ 3 ป ี +0.98% - 400.00 312.00

ออมสิน 4 ก.ย. 52 100.00 3 ปี +0.89% 100.00 - -

กรุงไทย 14 ต.ค. 52 440.00 2 ปี 6 เดือน +0.88% 440.00 - -

ออมสิน 13 ม.ค. 53 712.00 3 ปี +0.78% - 712.00 -

ออมสิน 8 เม.ย. 53 440.00 4 ปี +0.74% - - 440.00

ออมสิน 11 พ.ค. 53 เบิก 

 (วงเงิน 1,164) 1,012.28 2 ปี +0.79% - - 1,012.28

ออมสิน 24 มิ.ย. 53 935.00 2 ปี 6 เดือน +0.82% 935.00 - - 

ออมสิน 24 มิ.ย. 53 219.00 1 ปี 6 เดือน +0.82% - 219.00 -

ออมสิน 29 มิ.ย. 53 1,259.00 4 ปี +0.76% 1,259.00 - 812.00

ออมสิน 12 ก.ค. 53 812.00 4 ปี 1 เดือน +0.78% - - 1,430.00

กรุงไทย 12 ต.ค. 53 1,430.00 5 ปี +1.00% - - 1,000.00

กรุงไทย 2 พ.ย. 53 1,000.00 5 ปี +1.05% - - 1,000.00

ออมสิน 9 ธ.ค. 53 1,000.00 4 ปี +1.05% - - 1,210.00

กรุงไทย 24 ม.ค. 54 1,210.00 6 ปี +1.05% - - 986.00

กรุงไทย 31 มี.ค. 54 986.00  +1.45% - - - 

กรุงไทย 31 มี.ค. 54 879.00 5 ปี +1.45% - - 879.00

ออมสิน 14 มิ.ย. 54 100.00 4 ปี +1.33% - - 100.00

ออมสิน 26 ก.ค. 54 เบิก 

 (วง 1,469) 1,123.60 3 ปี +1.41% - - 1,123.60

ออมสิน 24 ก.พ. 55 1,760.00 6 ปี +1.32% - - 1,760.00

ออมสิน 2 เม.ย. 55 เบิก

 (วง 2,412) 2,216.46 5 ปี +1.29% - - 2,216.46

ออมสิน 13 มิ.ย. 55 335.00 3 ปี +1.29% - - 335.00

กรุงไทย 26 กันยายน 2555 เบิก

 (วง 475) 30.00 2 ปี +0.30% - - 30.00

รวม	 	 23,547.30	 	 	 4,837.29	 3,221.83	 15,488.18
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4.15.1 Detail of Long-term loan, 15,488.18 million baht are as follows:

	 Bank	 Date	of	 Credit	 Period	 Interest	rate	per	 Paid	 Transferred	 Balance

	 	 Loan	 Limit	 	 annum	(calculated	 Principal	 to	credit

	 	 Agreement	 	 	 from	the	minimum	 	 due	within

	 	 	 	 	 6-month	fixed	 	 1	year	

	 	 	 	 	 deposit	interest	

     rate

Siam Commercial Bank 14 Jan 2008 250.00 6 years 3 year debt free +1.2175% 83.33 83.33 83.34

Siam Commercial Bank 14 Jan 2008 437.50 8 years 3 year debt free +1.26% 87.50 87.50 262.50

Krung Thai Bank 28 March 2008 1,400.00 5 years 3 year debt free +1.09% 700.00 700.00 -

Krung Thai Bank 28 March 2008 1,496.00 6 years 3 year debt free +1.15% 500.00 500.00 496.00 

Government saving Bank 11 April 2008 440.00 5 years 3 year Debt free 1.02% 220.00 220.00 -

Government saving Bank 16 June 2009 812.46 4 years 1 year debt free +1.7975% 512.46 300.00 -

Government saving Bank 13 July 2009 712.00 5 years 3 year debt free +0.98% - 400.00 312.00

Government saving Bank 4 Sep 2009 100.00 3 years +0.89% 100.00 - -

Krung Thai Bank 14 Oct 2009 440.00 2 year 6 month +0.88% 440.00 - -

Government saving Bank 13 Jan 2010 712.00 3 years +0.78% - 712.00 -

Government saving Bank 8 April 2010 440.00 4 years +0.74% - - 440.00

Government saving Bank 11 May 2010 withdraw

 (credit 1,164) 1,012.28 2 years +0.79% - - 1,012.28

Government saving Bank 24 June 2010 935.00 2 years 6 month +0.82% 935.00 - -

Government saving Bank 24 June 2010 219.00 1 year 6 month +0.82% - 219.00 -

Government saving Bank 29 June 2010 1,259.00 4 years +0.76% 1,259.00 - 812.00

Government saving Bank 12 July 2010 812.00 4 years 1 month +0.78% - - 1,430.00

Krung Thai bank 12 Oct 2010 1,430.00 5 years +1.00% - - 1,000.00

Krung Thai bank 2 Nov 2010 1,000.00 5 years +1.05% - - 1,000.00

Government saving Bank 9 Dec 2010 1,000.00 4 years +1.05% - - 1,210.00

Krung Thai bank 24 Jan 2011 1,210.00 6 years +1.05% - - 986.00

Krung Thai bank 31 March 2011 986.00  +1.45% - - -

Krung Thai bank 31 March 2011 879.00 5 years +1.45% - - 879.00

Government saving Bank 14 June 2011 100.00 4 years +1.33% - - 100.00

Government saving Bank 26 July 2011 Limited 

 (Credit 1,469) 1,123.60 3 years +1.41% - - 1,123.60

Government saving Bank 24 Feb 2011 1,760.00 6 years +1.32% - - 1,760.00

Government saving Bank 2 April 2011 withdraw

 (Credit 2,412) 2,216.46 5 years +1.29% - - 2,216.46

Government saving Bank 13 June 2011 335.00 3 years +1.29% - - 335.00

Krung Thai bank 26 Sep 2011 withdraw

 (Credit 475) 30.00 2 years +0.30% - - 30.00

Total	 	 23,547.30	 	 	 4,837.29	 3,221.83	 15,488.18



Annual Report 2012
Bangkok Mass Transit Authority 125

4.15.2 พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. จ�านวน 43,794.88 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

	 พันธบัตร	ขสมก.	 จ�าหน่ายโดยธนาคาร	 วงเงิน	 ก�าหนด	 วันที่ออก	 วันที่	 อัตรา	 โอนเป็นหนี้	 คงเหลือ

	 	 	 	 	 ไถ่ถอน	 พันธบัตร	 ครบก�าหนด	 ดอกเบี้ย	 ที่ครบ

	 พ.ศ.		 ครั้งที่	 	 	 	 	 	 ต่อปี	 ก�าหนดช�าระ

	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	1	ปี

2550 1 กรุงเทพ 1,000.00 6 ปี 13 ธ.ค. 49 13 ธ.ค. 55 4.770 1,000.00 -

2550 2 กรุงเทพ 900.00 8 ปี 13 ธ.ค. 49 13 ธ.ค. 57 4.830 - 900.00

2550 3 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 6 ปี 25 ม.ค. 50 25 ม.ค. 56 4.950 1,000.00 -

2550 4 นครหลวงไทย 1,000.00 8 ปี 8 ก.พ. 50 8 ก.พ. 58 4.790 - 1,000.00

2550 5 ไทยพาณิชย์ 465.00 6 ปี 26 มี.ค. 50 26 มี.ค. 56 4.100 465.00 -

2550 6 ออมสิน 2,000.00 6 ปี 1 มิ.ย. 50 1 มิ.ย. 56 3.4968 2,000.00 -

2550 7 ออมสิน 2,000.00 8 ปี 1 มิ.ย. 50 1 มิ.ย. 58 3.6468 - 2,000.00

2550 8 ไทยพาณิชย์ 2,000.00 7 ปี 7 มิ.ย. 50 7 มิ.ย. 57 3.808 - 2,000.00

2550 9 กรุงเทพ 2,000.00 9 ปี 7 มิ.ย. 50 7 มิ.ย. 59 3.980 - 2,000.00

2550 10 ออมสิน 2,000.00 6 ปี 14 มิ.ย. 50 14 มิ.ย. 56 3.8668 2,000.00 -

2550 11 ไทยพาณิชย์ 1,556.00 8 ปี 14 มิ.ย. 50 14 มิ.ย. 58 4.030 - 1,556.00

2551 1 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,000.00 6 ปี 29 ต.ค. 50 29 ต.ค. 56 4.738 - 1,000.00

2551 2 ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้ 1,000.00 8 ปี 29 ต.ค. 50 29 ต.ค. 58 4.940 - 1,000.00

  แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

2551 3 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 6 ปี 17 ธ.ค. 50 17 ธ.ค. 56 4.967 - 1,000.00

2551 4 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 6 ปี 10 เม.ย. 51 10 เม.ย. 57 4.170 - 1,000.00

2551 5 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 8 ปี 10 เม.ย. 51 10 เม.ย. 59 4.680 - 1,000.00

2551 6 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 6 ปี 24 เม.ย.51 24 เม.ย. 57 4.120 - 1,000.00

2551 7 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,000.00 8 ปี 24 เม.ย. 51 24 เม.ย. 59 4.490 - 1,000.00

2552 1 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,000.00 7 ปี 4 พ.ย. 51 4 พ.ย. 58 4.210 - 1,000.00

2552 2 ไทยพาณิชย์  1,000.00 8 ปี 4 พ.ย.51 4 พ.ย. 59 4.220 -  1,000.00

2552 3 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 7 ปี 15 ธ.ค. 51 15 ธ.ค. 58 3.420 - 1,000.00

2552 4 ออมสิน 1,000.00 4 ปี 23 มิ.ย. 52 23 มิ.ย. 56 3.290 1,000.00 -

2552 5 ออมสิน 1,000.00 5 ปี 23 มิ.ย. 52 23 มิ.ย. 57 3.440 - 1,000.00

2552 6 ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

  แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 1,000.00 4 ปี 30 มิ.ย. 52 30 มิ.ย. 56 3.190 1,000.00 -

2552 7 ออมสิน 782.00 5 ปี 30 มิ.ย. 52 30 มิ.ย. 57 3.310 - 782.00

2553 1 ทหารไทย 1,000.00 12 ปี 28 ต.ค. 52 28 ต.ค. 64 4.850 - 1,000.00

2553 2 กสิกรไทย 883.88 10 ปี 4 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 62 4.380 - 883.88

2553 3 กสิกรไทย 1,000.00 12 ปี 4 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 64 4.590 - 1,000.00

2553 4 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 10 ปี 6 พ.ค. 53 6 พ.ค. 63 3.660 - 1,000.00

2553 5 กรุงเทพ 1,000.00 5 ปี 26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 58 3.150 - 1,000.00

2553 6 กรุงเทพ 1,000.00 8 ปี 26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 61 3.560 - 1,000.00

2553 7 กรุงเทพ 1,000.00 7 ปี 2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 60 3.420 - 1,000.00

2553 8 กรุงเทพ 950.00 9 ปี 2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 62 3.500 - 950.00

2554 1 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 980.00 10 ปี 16 มิ.ย. 54 16 มิ.ย. 64 3.750 - 980.00
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4.15.2 The BMTA’s bonds of 43,794.88 million baht are as follows :
Unit: Million Baht

	 		BMTA	Bond		 Sold	By		 Credit		 Maturity		 	Issuance	 	Due	 	Interest	 Debt	with	 Balance
	 	 	 	 Limit	 Date	 Date	 Rate	 1	Year
	 Year	 No.	 	 	 	 	 	 Per	 Due	Date
	 	 	 	 	 	 	 Annum

2007 1 Bangkok bank 1,000.00 6 years 13 Dec 2006 13 Dec 2012 4.770 1,000.00 -
2007 2 Bangkok bank 900.00 8 years 13 Dec 2006 13 Dec 2014 4.830 - 900.00
2007 3 Siam Commercial bank 1,000.00 6 years 25 Jan 2006 25 Jan 2013 4.950 1,000.00 -
2007 4 Siam City Bank 1,000.00 8 years 8 Feb 2006 8 Feb 2015 4.790 - 1,000.00
2007 5 Siam Commercial bank 465.00 6 years 26 March 2006 26 March 2013 4.100 465.00 -
2007 6 Government Savings Bank 2,000.00 6 years 1 June 2006 1 June 2013 3.4968 2,000.00 -
2007 7 Government Savings Bank 2,000.00 8 years 1 June 2006 1 June 2015 3.6468 - 2,000.00
2007 8 Siam Commercial bank 2,000.00 7 years 7 June 2006 7 June 2014 3.808 - 2,000.00
2007 9 Bangkok bank 2,000.00 9 years 7 June 2006 7 June 2016 3.980 - 2,000.00
2007 10 Government Savings Bank 2,000.00 6 years 14 June 2006 14 June 2013 3.8668 2,000.00 -
2007 11 Siam Commercial bank 1,556.00 8 years 14 June 2006 14 June 201 4.030 - 1,556.00
2008 1 Standard Chartered Bank 1,000.00 6 years 29 Oct 2006 29 Oct 2013 4.738 - 1,000.00
2008 2 Hong Kong &  1,000.00 8 years 29 Oct 2006 29 Oct 2015 4.940 - 1,000.00
  Shanghai Banking Corp.
2008 3 Siam Commercial bank 1,000.00 6 years 17 Dec 2006 17 Dec 2013 4.967 - 1,000.00
2008 4 Siam Commercial bank 1,000.00 6 years 10 April 2008 10 April 2014 4.170 - 1,000.00
2008 5 Siam Commercial bank 1,000.00 8 years 10 April 2008 10 April 2016 4.680 - 1,000.00
2008 6 Siam Commercial bank 1,000.00 6 years 24 April 2008 24 April 2015 4.120 - 1,000.00
2008 7 Standard Chartered Bank 1,000.00 8 years 24 April 2008 24 April 2016 4.490 - 1,000.00
2009 1 Standard Chartered Bank 1,000.00 7 years 4 Nov 2008 4 Nov 2015 4.210 - 1,000.00
2009 2 Siam Commercial bank  1,000.00 8 years 4 Nov 2008 4 Nov 2016 4.220 -  1,000.00
2009 3 Siam Commercial bank 1,000.00 7 years 15 Dec 2008 15 Dec 2015 3.420 - 1,000.00
2009 4 Government Savings Bank 1,000.00 4 years 23 June 2012 23 June 2013 3.290 1,000.00 -
2009 5 Government Savings Bank 1,000.00 5 years 23 June 2009 23 June 2014 3.440 - 1,000.00
2009 6 Hong Kong & 
  Shanghai Banking Corp. 1,000.00 4 years 30 June 2009 30 June 2013 3.190 1,000.00 -
2009 7 Government Savings Bank 782.00 5 years 30 June 2009 30 June 2014 3.310 - 782.00
2010 1 Siam City Bank 1,000.00 12 years 28 Oct 2009 28 Oct 2021 4.850 - 1,000.00
2010 2 Kasikorn bank 883.88 10 years 4 Dec 2009 4 Dec 2019 4.380 - 883.88
2010 3 Kasikorn bank 1,000.00 12 years 4 Dec 2009 4 Dec 2021 4.590 - 1,000.00
2010 4 Siam Commercial bank 1,000.00 10 years 6 May 2010 6 May 2020 3.660 - 1,000.00
2010 5 Bangkok bank 1,000.00 5 years 26 Aug 2010 26 Aug 2010 3.150 - 1,000.00
2010 6 Bangkok bank 1,000.00 8 years 26 Aug 2010 26 Aug 2018 3.560 - 1,000.00
2010 7 Bangkok bank 1,000.00 7 years 2 Sep 2010 2 Sep 2017 3.420 - 1,000.00
2010 8 Bangkok bank 950.00 9 years 2 Sep 2010 2 Sep 2019 3.500 - 950.00
2554 1 Standard Chartered Bank 980.00 10 years 16 June 2011 16 June 2021 3.750 - 980.00
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หน่วย : ล้านบาท

	 พันธบัตร	ขสมก.	 จ�าหน่ายโดยธนาคาร	 วงเงิน	 ก�าหนด	 วันที่ออก	 วันที่	 อัตรา	 โอนเป็นหนี้	 คงเหลือ
	 	 	 	 	 ไถ่ถอน	 พันธบัตร	 ครบก�าหนด	 ดอกเบี้ย	 ที่ครบ
	 พ.ศ.		 ครั้งที่	 	 	 	 	 	 ต่อปี	 ก�าหนดช�าระ
	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	1	ปี

2554 2 กรุงเทพ 1,940.00 8 ปี 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 62 4.300 - 1,940.00
2554 3 กรุงเทพ 1,000.00 10 ปี 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 64 3.380 - 1,000.00
2554 4 กรุงเทพ 1,000.00 12 ปี 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 66 4.450 - 1,000.00
2555 1 กรุงไทย 1,000.00 10 ปี 17 ต.ค. 54 17 ต.ค. 64 3.970 - 1,000.00
2555 2 ออมสิน 1,000.00 7 ปี 13 ธ.ค. 54 13 ธ.ค. 61 3.585 - 1,000.00
2555 3 กรุงเทพ 1,259.00 5 ปี 28 ธ.ค. 54 4 ม.ค. 60 3.460 - 1,259.00
2555 4 กรุงเทพ 1,000.00 6 ปี 3 ก.พ. 55 8 ก.พ. 61 3.340 - 1,000.00
2555 5 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 800.00 10 ปี 13 ก.พ. 55 16 ก.พ. 65 3.500 - 800.00 
2555 6 กรุงเทพ 1,200.00 10 ปี 23 มี.ค. 55 16 ก.พ. 65 4.020 - 1,200.00
2555 7 กรุงเทพ 650.00 5 ปี 30 มี.ค. 55 17 เม.ย. 60 3.724 - 650.00
2555 9 ซีไอเอ็มบี 900.00 5 ปี 25 มิ.ย. 55 14 เม.ย. 60 3.750 - 900.00
2555 11 ดอยซ์แบงค ์ 1,000.00 5 ปี 29 ส.ค. 55 29 ส.ค. 60 3.440 - 1,000.00
2555 12 กรุงเทพ 994.00 3 ปี 29 ส.ค. 55 29 ส.ค. 58 3.432 - 994.00

รวม	 	 	 52,259.88	 	 	 	 	 8,465.00	 43,794.88

4.16 รายได้รอการรับรู้

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

ยอดยกมา 3.95 4.96

บวก รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 34.80 -

 รับบริจาค - 0.02

หัก  ค่าเสื่อมราคา 1.01 1.03

  ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 34.80 -

 ยอดยกไป 2.94 3.95 

4.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จ�านวนเงิน 1,479.02 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่เกิดขึ้น ตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน (เงินชดเชยพนักงาน 10 เดือน)

4.18 กองทุนบ�าเหน็จพนักงานค้างจ่าย จ�านวนเงิน 4,124.56 ล้านบาท คือเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน ซึ่งองค์การฯ  

ได้จัดตั้งเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานเพื่อไว้จ่ายเป็นเงินบ�าเหน็จให้กับพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด

ไว้ในข้อบังคับขององค์การฯ ฉบับที่ 47 ว่าด้วยเงินบ�าเหน็จ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยองค์การฯ จ่ายสมทบเงินกองทุนบ�าเหน็จ 

พนักงานร้อยละ 12 ของเงินเดือนพนักงานทุกสิ้นเดือน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน และ ณ วันสิ้นงวดจะจ่ายเงินสมทบ

เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานให้เท่ากับภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนโดยดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน

บ�าเหน็จพนักงาน รับรู้เป็นรายได้ในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
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Unit: Million Baht

	 		BMTA	Bond		 Sold	By		 Credit		 Maturity		 	Issuance	 	Due	 	Interest	 Debt	with	 Balance
	 	 	 	 Limit	 Date	 Date	 Rate	 1	Year
	 Year	 No.	 	 	 	 	 	 Per	 Due	Date
	 	 	 	 	 	 	 Annum

2011 2 Bangkok bank 1,940.00 8 years 28 July 2011 28 July 2019 4.300 - 1,940.00
2011 3 Bangkok bank 1,000.00 10 years 28 July 2011 28 July 2021 3.380 - 1,000.00
2011 4 Bangkok bank 1,000.00 12 years 28 July 2011 28 July 2023 4.450 - 1,000.00
2012 1 Thai Military Bank 1,000.00 10 years 17 Oct 2011 17 Oct 2021 3.970 - 1,000.00
2012 2 Government Savings Bank 1,000.00 7 years 13 Dec 2011 13 Dec 2018 3.585 - 1,000.00
2012 3 Bangkok bank 1,259.00 5 years 28 Dec 2011 4 Jan 2016 3.460 - 1,259.00
2012 4 Bangkok bank 1,000.00 6 years 3 Feb 2012 8 Feb 2018 3.340 - 1,000.00
2012 5 Standard Chartered Bank 800.00 10 years 13 Feb 2012 16 Feb 2022 3.500 - 800.00 
2012 6 Bangkok bank 1,200.00 10 years 23 March 2012 16 Feb 2022 4.020 - 1,200.00
2012 7 Bangkok bank 650.00 5 years 30 March 2012 17 April 2017 3.724 - 650.00
2012 9 CIMB Bank 900.00 5 years 25 June 2012 14April 2017 3.750 - 900.00
2012 11 Deutsche bank 1,000.00 5 years 29 Aug 2012 29 Aug 2017 3.440 - 1,000.00
2012 12 Bangkok bank 994.00 3 years 29 Aug 2012 29 Aug 2017 3.432 - 994.00

Total	 	 	 52,259.88	 	 	 	 	 8,465.00	 43,794.88

4.16 Deferred Income

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Brought forward 3.95 4.96

Add Specific grant 34.80 -

 Donation - 0.02

Less Depreciation 1.01 1.03

  Deferred debit 34.80 -

 Carry forward 2.94 3.95 

4.17 The 1,479.02 million baht of employee benefit obligations was occurred as follows Accounting Standard No. 19 

Staff’s benefits (received 10 months’ salary)

4.18 The 4,124.56 million baht of Employee Pension Obligations was pension fund which had been established to 

pay pension to retire as the criterion of regulation of the BMTA’s No.47 Pension. BMTA was paid 12 percentage of the officer 

every month and recognized as an expense in the income statement. They also pay retirees’ contribution to pension fund 

as the officer pay at the end of the month. They were recognized as an expense become profit in the financial statement on 

30 September 2012. 
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4.19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

เงินประกันและเงินค้�าประกันตัวพนักงาน 35.16 34.95

เงินรับฝากจากการบริจาคการกุศล  -  1.45

เงินประกันสัญญาและเงินกองทุนอุบัติเหต ุ 133.19 127.54

เงินรับฝากอื่น ๆ  9.64  9.63

เงินมัดจ�า  7.57  8.05

เงินรับล่วงหน้ากรณีอุบัติเหต ุ  4.16   3.14

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	189.72	 184.76

4.20 ทุนรับจากงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2522 - 2544 เป็นเงิน จ�านวน 11,089.42 ล้านบาท

4.21 ส่วนเกนิทนุจากการรบับรจิาค เป็นสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบับรจิาคตัง้แต่เริม่จดัตัง้องค์การฯ มยีอดยกมา 1 ตลุาคม 2554 จ�านวน 

186.14 ล้านบาท ตัดค่าเสื่อมราคา จ�านวน 0.45 ล้านบาท คงเหลือส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค ณ 30 กันยายน 2555 จ�านวน 

185.69 ล้านบาท 

4.22 รายได้ ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

4.22.1 รายได้จากการเดินรถ

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

รายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วรถโดยสาร 3,652.76 4,095.43

รายได้ค่าโดยสารรัฐรับภาระ 2,803.18 2,705.08

รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรเดือน 7.36 0.04

รายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วคูปอง 140.71 94.96

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ 72.25 66.48

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก 31.60 31.04

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย) 11.20 13.80

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้ 70.52 67.59

รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก 0.39 0.87

รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน 63.82 9.51

รวมรายได้จากการให้บริการ	 6,853.79	 7,084.80
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4.19 Other Non-current liabilities consist of

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Staff bails and guarantees 35.16 34.95

Donation deposits  -  1.45

Security deposit and accident fund 133.19 127.54

Other cash deposits  9.64  9.63

Deposits  7.57  8.05

Prepaid accident receivables  4.16   3.14

Total	Non-current	liabilities	 	189.72	 184.76

4.20 Capital received from budget from 1979 - 2001 amounted to 11,089.42 million baht

4.21 Excess capital from donation was donated assets received at the establishment of the organization with brought 

forward amount as of 1 October 2010 of 186.14 million baht, the accumulated depreciation of 0.45 million baht. Balance of 

excess capital from donation as of 30 September 2012 was 185.69 million baht.

4.22 Revenues as of 30 September 2011 comprised:

4.22.1 Revenues from bus operations

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Revenues from bus tickets 3,652.76 4,095.43

Revenues from government subsidy for bus fares 2,803.18 2,705.08

Revenues from sales of monthly coupons 7.36 0.04

Revenues from sales of coupons 140.71 94.96

Profit allocation from joint bus operators 72.25 66.48

Profit allocation from mini-buses 31.60 31.04

Profit allocation from category 4 buses (in soi) 11.20 13.80

Profit allocation from vans 70.52 67.59

Revenues from ticket sales to joint bus operators 

 and mini buses 0.39 0.87

Revenues from bus rental 63.82 9.51

Total	Revenues	from	bus	operation	 6,853.79	 7,084.80
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4.22.2 รายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

	 กันยายน	2555	 กันยายน	2554

รายได้ค่าปรับผิดสัญญาต่าง ๆ 47.51 178.60

รายได้ดอกเบี้ยรับ 10.67 6.74

รายได้ส่วนลดรับ 0.93 1.02

รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา 82.88 59.44

รายได้จากการขายวัสดุและครุภัณฑ์ 3.81 3.95

รายได้จากการรับบริจาค - 1.01

รายได้อื่น ๆ 67.75 19.67

รวมรายได้อื่น	 213.55	 270.43

4.23 ค่าใช้จ่าย ส�าหรับงวดปีเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

4.23.1 ต้นทุนในการเดินรถ

หน่วย : ล้านบาท

	 	 กันยายน	2555	 	 กนัยายน	2554

	 	 ค่าใช้จ่ายในการ

	 เดินรถ	 ซ่อมบ�ารุง	 รวม

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 3,165.10 62.72 3,227.82 3,168.85

สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบ�าเหน็จ 785.50 7.80 793.30 807.23

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 76.17 1.18 77.35 -

ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง แก๊สและหล่อลื่น 2,831.19 - 2,831.19 3,104.29

ค่าซ่อมบ�ารุงรถเก่าองค์การฯ - 69.45 69.45 86.07

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขององค์การฯ - 1,329.89 1,329.89 1,383.30

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถปรับอากาศใช้แก๊ส - 0.84 0.84 3.42

ค่ากม.เกินรถโดยสาร - 42.28 42.28 49.71

ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 9.41 - 9.41 21.26

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC 134.40 - 134.40 18.16

ค่าผ่านทางด่วน 71.13 - 71.13 78.92

ค่าเสื่อมราคา 103.09 - 103.09 241.77

ค่าประกันภัย 59.25 - 59.25 58.98

ค่าเสียหายอุบัติเหตุ 1.15 - 1.15 1.22

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 26.27 - 26.27 26.74

รวมต้นทุนการบริการ	 	7,262.66	 1,514.16	 	8,776.82	 9,049.92
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4.22.2 Other Revenues

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

Revenues from fines of agreement breaches 47.51 178.60

Revenues from interest receivables 10.67 6.74

Revenues from discount receivables 0.93 1.02

Revenues from advertisement rights 82.88 59.44

Revenues from sales of inventory and supplies 3.81 3.95

Revenues donation - 1.01

Other revenues 67.75 19.67

Total	other	revenues	 213.55	 270.43

4.23 Expenditure as of 30 September 2011 comprised

4.23.1 Bus operation costs

Unit: Million Baht

	 September	2012	 September	2011

	 	 Expenditure	of

	 Bus	 Operation	Repair	 Total

Salary and remuneration 3,165.10 62.72 3,227.82 3,168.85

Staff benefits, funds, and pension 785.50 7.80 793.30 807.23

Post-employment benefits 76.17 1.18 77.35 -

Fuel, gas, and lubricant 2,831.19 - 2,831.19 3,104.29

Repair & maintenance of old buses - 69.45 69.45 86.07

Repair contract - gas air-conditioned buses - 1,329.89 1,329.89 1,383.30

Repair contract - gas air-conditioned buses - 0.84 0.84 3.42

Bus excess kilometers - 42.28 42.28 49.71

Bus rental 9.41 - 9.41 21.26

PBC expenses 134.40 - 134.40 18.16

Toll fees 71.13 - 71.13 78.92

Depreciation 103.09 - 103.09 241.77

Insurance 59.25 - 59.25 58.98

Expenses incurred from accidents 1.15 - 1.15 1.22

Other expenses 26.27 - 26.27 26.74

Total	service	costs	 	7,262.66	 1,514.16	 	8,776.82	 9,049.92
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4.23.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : ล้านบาท

	 ก.ย.	2555	 ก.ย.	2554

	 กอง	 ส�านักงาน	 ส�านักงาน	 รวม

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 331.83 363.16 285.11 980.10 929.82
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบ�าเหน็จ 101.02 108.99 98.28 308.29 342.84
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 11.82 12.17 12.62 36.61 -
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ - -  1.81  1.81  1.86
ค่าเช่าที่ดิน 80.96  7.02  6.25  94.23 116.18
ค่าเช่าและใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร ์ -  1.04 -  1.04 3.30
ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง แก๊สและน้�ามันหล่อลื่น 1.51  2.66  2.54  6.71 6.31
ค่าสาธารณูปโภค 21.96  4.04 4.72  30.72 31.78
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน -  1.63 12.96  14.59 12.85
หนี้สงสัยจะสูญ - (6.00) 14.47  8.47 (44.90)
หนี้สูญ 1.18  3.00 0.76  4.94  0.73
ค่าเสื่อมราคา  9.48  6.79 9.30  25.57 23.55
ค่าใช้จ่ายอื่น 67.08 29.32 55.68  152.08 119.43

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 626.84	 533.82	 504.50	 	1,665.16	 1,543.75

4.24 ผลการด�าเนินงานขององค์การฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

	 ก.ย.	2555	 ก.ย.	2554	 เพิ่ม	(ลด)

	 	 	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ

รายได้จากการด�าเนินงาน
 รายได้จากการเดินรถ 6,853.79 7,084.80 (231.01) (3.3)
 รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 652.72 546.06 106.66 19.5
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 34.80 - 34.80 100.0
 รายได้อื่น 213.55  270.43 (56.88) (21.0)

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน	 7,754.86	 7,901.29	 (146.43)	 (1.8)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน    
 ต้นทุนในการเดินรถ 8,776.82 9,049.93 (273.11) (3.0)
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,665.16 1,543.75 121.41 7.9
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 34.80 - 34.80 100.0
 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.30 0.06 0.24 400.0

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 10,477.08	 10,593.74	 (116.66)	 (1.1)

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน (2,722.22) (2,692.45) 29.77 1.1
ต้นทุนทางการเงิน 2,720.16 2,434.48 285.68 11.73

ขาดทุนสุทธิส�าหรับงวด	 (5,442.38)	 (5,126.93)	 315.45	 6.2
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4.23.2 Management costs
Unit: Million Baht

	 Sep.	2012	 Sep.	2011

	 Div.	 Bus	Ops.	 Head	 Total

	 	 Zone	office	 office

Salary and remuneration 331.83 363.16 285.11 980.10 929.82
Staff benefits, funds, and pension 101.02 108.99 98.28 308.29 342.84
Post-employment benefits 11.82 12.17 12.62 36.61 -
Board of Directors’ meeting allowances - -  1.81  1.81  1.86
Land rental 80.96  7.02  6.25  94.23 116.18
Computer rental and service charges -  1.04 -  1.04 3.30
Fuel, gas, and lubricant 1.51  2.66  2.54  6.71 6.31
Public utilities 21.96  4.04 4.72  30.72 31.78
Training and trips -  1.63 12.96  14.59 12.85
Doubtful debts - (6.00) 14.47  8.47 (44.90)
Bad debts 1.18  3.00 0.76  4.94  0.73
Depreciation  9.48  6.79 9.30  25.57 23.55
Other expenditure 67.08 29.32 55.68  152.08 119.43

Total	management	costs	 626.84	 533.82	 504.50	 	1,665.16	 1,543.75

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

	 Sep.	2012	 Sep.	2011	 Increase	(Decrease)

	 	 	 amount	 percentage

Revenues from bus operation
 Revenues from bus operation 6,853.79 7,084.80 (231.01) (3.3)
 Revenues from public service subsidy 652.72 546.06 106.66 19.5
Revenues from special grant 34.80 - 34.80 100.0
 Other revenues 213.55  270.43 (56.88) (21.0)
Total	operation	revenues	 7,754.86	 7,901.29	 (146.43)	 (1.8)
Operating Expenses    
 Bus operation costs 8,776.82 9,049.93 (273.11) (3.0)
 Management costs 1,665.16 1,543.75 121.41 7.9
Special grant 34.80 - 34.80 100.0
 Other expenses 0.30 0.06 0.24 400.0
Total	operating	expenses	 10,477.08	 10,593.74	 (116.66)	 (1.1)
Loss before financial costs (2,722.22) (2,692.45) 29.77 1.1
Financial Costs 2,720.16 2,434.48 285.68 11.73
Net	loss	 (5,442.38)	 (5,126.93)	 315.45	 6.2



Annual Report 2012
Bangkok Mass Transit Authority 135

ในงวดปีบัญชี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน องค์การฯ มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 315.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

6.2 เนื่องจากองค์การฯ มีรายได้จากการด�าเนินงานลดลง 146.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานลดลง 

116.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 285.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.73 ตามล�าดับ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานส�าหรับงวดปีเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 จ�านวน 

5,442.38 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 12,125.65 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน จ�านวน 61,930.02 ล้านบาท มีผลขาดทุนสะสม จ�านวน 85,528.77 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเกินส่วนของทุน จ�านวน 

74,055.66 ล้านบาท

5.	 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การ มีภาระผูกพันเป็นสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างองค์การฯ กับรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่น ๆ  

เพื่อเป็นสถานที่ท�าการส�านักงาน ลาดจอดรถรถยนต์โดยสาร และท่าปล่อยรถ จ�านวน 24 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95.22 ล้านบาท 

แยกเป็นค่าเช่าสถานที่ จ�านวน 94.23 ล้านบาท ค่าเช่าท่าปล่อยรถ 0.99 ล้านบาท

6.	 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า
6.1 คดีที่องค์การฯ เป็นโจทก์ฟ้องคู่กรณีในศาลต่าง ๆ มีจ�านวน 24 คดี เป็นทุนทรัพย์รวม 5.95 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่

ระหว่างพิจารณาของศาลขั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์

6.2 คดีที่องค์การ เป็นจ�าเลย รวม 216 คดี เป็นทุนทรัพย์รวม 644.95 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาในศาลขั้นต้น  

ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา แยกเป็น

 - รถองค์การฯ จ�านวน 57 คด ี เป็นเงิน 100.75 ล้านบาท

 - รถเอกชนร่วมบริการ จ�านวน 155 คดี เป็นเงิน 540.79 ล้านบาท

 - คดีแรงงาน 4 คด ี เป็นเงิน  3.41 ล้านบาท

7.	 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ พิจารณาเห็นชอบให้องค์การกู้เงินเพ่ือช�าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ถึงก�าหนดจ่ายใน

ปีงบประมาณ 2555 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ ก�าหนดวิธีการกู้เงินเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงินและ 

การ ประกันในแต่ละครั้งตามความเหมาะสมและจ�าเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�าปีงบประมาณ 2555 ดังนี้

ประเภทเงินกู้

วงเงินกู้ 1,292.940 ล้านบาท กู้เพื่อช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย ท่ีถึงก�าหนดช�าระในเดือนธันวาคม 2555

วงเงินกู้ 1,219.000 ล้านบาท กู้เพื่อช�าระหนี้ค่าน�้ามันและค่าเหมาซ่อมปี 2556
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In the fiscal year 2012, BMTA was increased operation loss of 315.45 million baht or 6.2%. This was caused by the 

decreased of revenues by 146.43 million baht or 1.8, operating expenditure by 116.66 million baht or 1.1% and increased 

financial costs of 285.68 million baht or 11.73% as follows.

BMTA’s operating loss for end of 30 September 2012 amounted to 5,442.38 million baht. The current liabilities, which 

were higher than current assets, totaled 12,125.65 million baht. The non-current liabilities, which were higher than non-current 

assets 61,930.02 million baht. The accumulated deficit was 85,528.77 million baht and the accumulated deficit in excess of 

capital was 74,055.66 million baht.

5.	 Obligations
As of 30 September 2012, BMTA had obligations in the form of land rental with other state enterprise and  

companies to be used as offices, bus garages, and bus terminals. BMTA had to pay monthly rent of 95.22 million baht for 

24 land rentals, as 0.99 million of bus terminals and 94.23 million baht for rental of space.

6.	 Contingent	Liabilities	
6.1 BMTA had 24 lawsuits against its litigants with the capital value of 5.95 million baht, and most of them were in 

the process of the consideration of trail court and appeal court 

6.2 BMTA was defendants of 216 court cases, with the capital value of 644.95 million baht, which were the process 

of consideration of trial court, appeal court and supreme court are as follows:

 - 37 cases of BMTA’s bus, with capital value of 100.75 million baht.

 - 155 cases with private joint bus, with capital value of 540.79 million baht.

 - 4 labor cases, with capital 3.41 million baht.

7.	 Events	after	Balance	sheet	date
BMTA’s board of directors approved the organization to apply principal and interest due in the fiscal year 2012, with 

the Ministry of Finance as guarantor. The Ministry of Finance was authorized to regulate loan procedure, conditions, details, 

and the guarantee of each loan as appropriate and important under the Public debt management plan for fiscal year 2012.

Type	of	loan

1,292.940 million baht of credit limit, which loan for pay debt servicing for fiscal year 2012.

1,219,000 million baht of credit limit, which loan for fuel and repair contract expenses for fiscal year 2012.
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สถานะทางการเงิน
Financial Status

	 	 2555/2012

รายการ	 Particular

สินทรัพย์รวม Total Assets 7,753.31 
หนี้สินรวม Total Liabilites 80,375.49 
ทุนและส่วนเกินทุน Capital and Excess Equity 11,473.10
ก�าไร (ขาดทุน) สะสม Accumulated Profit (Loss) (84,095.29)
ส่วนของทุน Equity (72,622.19)
รายได้ด�าเนินงาน Operating Income 6,796.66 
รายได้รวม (รายได้อื่น ๆ) Total Revenues (Other Revenues) 7,009.90 
ค่าใช้จ่ายรวม Total Expenditure 10,438.41 
ดอกเบี้ยจ่าย Interest 2,720.16 
ขาดทุนสุทธิ Net Loss (6,148.67)
EBITDA EBITDA  (2,647.14)
(ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อม) (Excluding Interest, Depreciation)
ค่าใช้จ่ายบุคคล Personnel Costs 5,430.16
สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets 4,667.18 
หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities 21,092.44 

อัตราส่วนทางการเงิน	 Financial	Ratio

ค่าใช้จ่ายรวม/รายได้รวม Total Expenditure/Total Revenues 1.49 
ค่าใช้จ่ายบุคคล/ค่าใช้จ่ายรวม (ร้อยละ) Personnel Expenditure/Total Expenditure (%) 0.52
ค่าดอกเบี้ยจ่าย/รายได้รวม (ร้อยละ) Interest/Total Revenues (%) 0.39 
สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วน Liquidity Ratio
เงินทุนหมุนเวียน Current Capital
(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) (Current Assets/Current Liabilities) 0.22 
ความสามารถในการท�าก�าไร (ร้อยละ) Profit Capability (%)
อัตราส่วนก�าไรสุทธิ Net Profit Ratio
 (ก�าไรสุทธิหลังหักภาษี/ยอดขายสุทธิ)  (Net Income After Tax/Net Sales) (96.09)

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
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บทวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis

1. การหารายได้จากรายได้หลกั คอื รายได้ค่าโดยสาร 

ที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากองค์การปลดรถโดยสารที่ไม่

สามารถใช้งานได้ออกจากรถประจ�าการท�าให้รถประจ�าการ

คงเหลือ 3,574 คัน ขณะที่ปริมาณรถจอดซ่อมมีจ�านวน 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากค่าน�้ามันเชื้อ

เพลิงปรับราคาเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนตาม

ไปด้วย การเพิ่มขึ้นของสิทธิผลประโยชน์ของพนักงานจาก

การจ่ายค่าผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน รวมถึง

ต้นทุนทางการเงินได้แก่ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญากู้ยืมเงิน

ระยะยาว

3. ผลการด�าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องฐานะ

ทางการเงินขาดสภาพคล่องมาโดยตลอดเน่ืองจากมีภาระ

หนี้สินสูงกว่าส่วนของทุน โดยปีงบประมาณ 2555 ขาดทุน

สุทธิ 5,442.38 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของทุนติดลบ 

74,055.66 ล้านบาท EBITDA 2,660.69 ล้านบาท

4. อัตราส่วนทางการเงิน

 4.1 ค่าใช้จ่ายรวม - รายได้รวม อยู่ในอัตรา 

1.70:1 เนื่องจากรายได้ต�า่กว่าค่าใช้จ่ายมาก จากการที่จัด

เกบ็ค่าโดยสารต�า่กว่าทนุ และผูใ้ช้บรกิารมแีนวโน้มลดลงจาก 

การเจรญิเตบิโตของระบบขนส่งสาธารณะขณะทีม่ค่ีาใช้จ่าย

คงที่ส่งลักษณะเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาสูงขึ้นตามภาวะ

ตลาดโลกโดยในปีงบประมาณ 2555 ราคาน�า้มนัเฉล่ีย/ลิตร 

29.35 บาท

1. Earning from priority income, that was service 

price which slightly might be reduced due to getting  

the old ones off to remain 3,574 ones while the fixing 

cars were continuously rising.

2. The increasing of cost because rising price 

of fuel affected the vat also rose up. As well as rising 

up of the number of staffs benefits from the pensions 

after leaving a job. And the last one is the capital such 

as the interest paid from loan contact.

3. An outcome which from performance  

continuously got many loss the financial had not flown 

because there were many debt which more than the 

capital. the result of an outcome in fiscal year 2012 

got loss 5,442.38 millions baht net and that affected to 

decrease the capital for 74,055.66 millions baht, and 

EBITDA 2,660.69 millions baht.

4. Financial Ratio

 4.1 Total cost - total income is 1.70:1 ratio 

due to an income was lower than an outcome much. 

That was from the set price which much lower than  

the real cost. As well as the number of passengers was 

going down from another public transportation services 

while the cost was slightly increasing. And finally,  

the oil price in global market was increased. For fiscal 

year 2012 the one was average 29.35 baht per a liter
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 4.2 ค่าใช้จ่ายบุคคล/ค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็น 

ร้อยละ 41.11 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก เน่ืองจากสัดส่วน

จ�านวนพนกังานต่อจ�านวนรถโดยสาร 4.08 คน ต่อรถ 1 คนั  

(จ�านวนพนักงานเฉลี่ย 14,566 คน จ�านวนรถ 3,574 คัน) 

เกินค่าเฉลี่ยของสากล 3.50 คนต่อรถ 1 คันคิดเป็นร้อย

ละ 16.57 ท�าให้ประสทิธภิาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลต�า่ 

เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศอื่น ๆ

 4.3 ค่าดอกเบีย้จ่าย/รายได้รวม คดิเป็นร้อยละ 

34.21 จากการที่องค์การขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผล

ให้ต้องกูเ้งนิเพือ่น�ามาช�าระค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิและค่าเหมาซ่อม

 4.4 สภาพคล่องทางการเงิน มีอัตราส่วน 

เงินทุนหมุนเวียน อยู่ในอัตรา 0.28:1 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 

ท่ีต�า่มากแสดงว่าองค์การมขีดีความสามารถในการช�าระหนี้

ระยะสั้นที่ต�า่มาก คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 0.28 บาท 

ทีส่ามารถน�าไปช�าระหนีส้นิหมนุเวยีนได้ทกุ ๆ  1 บาทเท่านัน้ 

ท�าให้เกิดการค้างช�าระหนี้ที่สูงมาก

 4.5 ความสามารถในการท�าก�าไร มีอัตราส่วน

ก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือก�าไรสุทธิต่อขายสุทธิ  

อยู่ในอัตราติดลลบร้อยละ 79.41 แสดงว่าองค์การนอกจาก

จะไม่มีก�าไรแล้วยังขาดทุนสูงด้วย

 4.2 The individual cost and total cost was 

41.11 percentage. This was so much high ratio because 

the ratio of the staffs per a car (total staffs were 14,566 

while total available vehicles were 3,574 ones).  

That exceeded the average international ratio, 3.50 

people per a car, for percentage was 16.57. This was 

the reason why the efficiency to improve the officials was 

so low when compares with same kind of the business 

in other countries

 4.3 The value of interest cost per total 

income was 34.21 percentage due to lack of financial 

flow affected the organization needed to loan to pay  

fuel cost, fixing one as well.

 4.4 The financial flow had a circulating fund 

ratio about 0.28:1. The very low average value meant 

the firm had capability to pay a short period due so 

much low. Because current assets of the firm was just 

0.28 baht per 1 baht capacity to pay current liability. 

This information shew why the firm had high accrued 

interest payable.

 4.5 Capacity to make profit had Net Profit 

Margin (net profit per net selling) was minus 79.41  

percentage ratio. That meant aside of no profit but much 

loss as well.
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จรรยาบรรณพนักงานต่อองค์การ
Ethics of BMTA’s Staff

1. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ปราศจากอคติและไม่

ใช้อ�านาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ 

ตนเองและผู้อื่น

2. ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถให้เกิดผลดี 

โดยค�านึงถึงประโยชน์องค์การและสังคม

3. ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะอุทิศตนและ

เวลาให้กับการปฏิบัติงานขององค์การอย่างเต็มที่

4. มคีวามรกั ความภาคภูมใิจ ในองค์การ ปกป้องและดแูล

รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์การ

5. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัด

คุ ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลือง 

เสมือนปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

6. ต ้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต ่อบุคคล

ภายนอก ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และ

การด�าเนินงานขององค์การ

7. ต้องไม่น�าข้อมูลที่ตนได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ใน

ทางมชิอบ หรอืเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้บคุคลใดบคุคล

หนึ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

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.



สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
Location of Bangkok Mass Transit Authority 

สำ�นักง�นใหญ ่ 131 ถ.เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. 10320 02 246 0339,   
Head Office 131 Tienruammit Road, Huaykwang,  0 2246 0741-4
 Bangkok 10320  
   กปด. อู่เก็บรถ  จำ�นวนรถ เส้นท�งก�รเดินรถ
   Kor Por Dor     Parking Garage No. of Bus Operation Routes

เขตก�รเดินรถที่ 1 113 ถ.พหลโยธิน บางเขน กทม.10220 0 2552 0886 1 บางเขน/ Bangkhen 135 95,107, 129, 543ก, 543, 196
Bus Operation Zone 1 113 Pahonyotin Road, 0 2551 2492 2 ประชาธิปัตย์/ Prachatipat  181 29, 39, 95ก,185, 510, 520, 555
 Bangkhen, Bangkok 10220 0 2552 0887-8 3 เพิ่มภูมิ/ Permpoom 81 34, 59
      รังสิต/ Rangsit 70 503, 522
      รวม (คัน / Total (bus) 467 16 เส้นท�ง/ 16 routes

เขตก�รเดินรถที่ 2 8/192-198 สวนสยาม 9 ถ.สวนสยาม  0 2919 8711-2 1 มีนบุรี/ Meenburi 207 26, 96, 501, 502, 514, 517, 519, 131,   
        526, 143 
Bus Operation Zone 2 คันนายาว กทม. 10230 0 2919 8713 2 สวนสยาม/ Suan Siam 127 60, 71, 168
 8/192-198 Suan Siam 9, Suan Siam Road,  0 2919 8637-8 3 สวนสยาม/ Suan Siam 135 11, 93, 206, 22, 525   
 Kannayoa, Bangkok 10230   รวม (คัน) / Total (bus) 469 13 เส้นท�ง / 13 routes 
 
เขตก�รเดินรถที่ 3 100 หมู่ 8 ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว   0 2387-1944-5 1 เมกกา/ Mega 110 2, 23, 45
Bus Operation Zone 3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0 2388 0063  แพรกษา/ Praksa  135 25,102, 145
 (เมกกา บางนา)
 100 moo. 8 Bangna-trad Road,   0 2382 7246 2 ฟาร์มจระเข้/ Crocodile Farm  157 508, 536, ปอ.142, 511
 Tambon Bangkaw, Amphur Bangphee,     3  
 Samutprakarn (Mega Bangna)10540     รวม (คัน) / Total (bus) 387 10 เส้นท�ง / 10 routes
 
เขตก�รเดินรถที่ 4 148 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย 0 2249 7149 1 คลองเตย/ Klongtoey 169 4, 13, 47, 72, 136, 195, 205
Bus Operation Zone 4 เขตคลองเตย กทม.10110 0 2249 4243  
 148 Soontornkosa Road 0 2249 4342 2 สาธุประดิษฐ์/ Satupradit 113 1, 62, 67, 77, 180
 Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, 0 2249 3630 3 พระราม 9/ Praram 9 87 12, 137, 179 
 Bangkok 10110 0 2249 3638  รวม (คัน) / Total (bus) 369 15 เส้นท�ง / 15 routes

เขตก�รเดินรถที่ 5 66/19 ซ.94 ถ.พระราม 2 แสมดำา 0 2896 2341-2 1 พระประแดง/ Prapradaeng 132 20, 82, ปอ.138
Bus Operation Zone 5 บางขุนเทียน กทม. 10150 0 2426 4607 2 ธารทิพย์/ Tarntip 120 15, 21, 37, 75 
 66/19 soi 94, Praram 2 Samaedam,  0 2426 3443 3 แสมดำา/ Samaedam 184 68, 76, 105, 111, ปอ 140, ปอ.141
 Bangkhuntien, Bangkok 10150     รวม (คัน) / Total (bus) 436 13 เส้นท�ง / 13 routes

เขตก�รเดินรถที่ 6 51 หมู่ 2 ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน 0 3438 8999 1 วัดไร่ขิง/ Wat Rai Kink 115 80ก, 189, 84ก, 84,ปอ.84,556
Bus Operation Zone 6 จ.นครปฐม 73210 0 2421 0257 2 พุทธมณฑลสาย2/ Puttamonton Sai 2 118 7ก, ปอ.79, ปอ.80, 7, 42 
 51 moo 2 watraikink Sampran,  0 24547194 3 พุทธมณฑลสาย2/ Puttamonton Sai 2 114 101, 165, 193, 91ก, ปอ.91, 509 515   
 Nakornprathom 73210     รวม (คัน) / Total (bus) 347 19 เส้นท�ง / 19 routes

เขตก�รเดินรถที่ 7 82/3  หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.ท่าอิฐ 0 2594 3306    1 ท่าอิฐ/ Ta It 164  18, 32, 166, 203,
Bus Operation Zone 7 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000     0 2594 3239       ปอ.505, ปอ.516
    82/3 Moo 3 Rattanantibet Road, Soi Ta It,    0 2594 3398  บางบัวทอง/ Bangbuathong  134, ปอ.516
 Nontaburi 11000 0 2594 3474 2 ตลาด อตก.3/ Or Tor Kor. 3 Market  96 50, 63, 65, 114
  0 2594 3421 3 ท่าอิฐ/ Ta It 120 53, 66, 70, 97, ปอ.505   
      รวม (คัน) / Total (bus) 380 16 เส้นท�ง / 16 routes
  
เขตก�รเดินรถที่ 8 8/185-191 สวนสยาม 9 ถ.สวนสยาม 0 29198949 1 หมอชิต 2/ Mor Chit 2  89 3, 24, 49, 16  
Bus Operation Zone 9   คันนายาว กทม. 10230 0 29199068 2 หมอชิต 2/ Mor Chit 2 92 36, 54, 73, 117, 204
 8/185-191 Suan Siam 9, 0 29198948 3 สวนสยาม/ Suan Siam 167 36ก, 73ก, 156, 178, 191
 Suan Siam Road, Kannayoa,     รวม (คัน) / Total (bus) 348 14 เส้นท�ง / 14 routes
 Bangkok 10230

ฝ่�ยก�รเดินรถเอกชนร่วมบริก�ร ฝรร. 0 2246 2800
Private Joint Bus Operation Office กรร.1  0 2246 8465 ดูแลความรับผิดชอบรถร่วมขนาดใหญ่ / Responsible for big joint-operating buses 
 131 ถ. เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. 10320 กรร.2  0 2246 8466 ดูแลความรับผิดชอบรถมินิบัส / Responsible for mini-buses 
 131 Tienruammit, Huaykwang, กรร.3  0 2246 8897 ดูแลความรับผิดชอบรถตู้ปรับอากาศ / Responsible for air-conditioned buses

 
 เขต/สำ�นักง�น             สถ�นที่ตั้ง โทรศัพท ์ เขต/สำ�นักง�น 
 Zone/Office Location Tel. Zone/Office 
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