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 กิจการรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร 
สมยักอนเรยีกวา “รถเมล” เขาใจวาคงเรียกช่ือตาม เรือเมล
รถเมลเกิดขึ้นครั้งแรกใชกําลังมาลากจูง ซึ่งพระยาภักดี
นรเศรษฐ (นายเลิศ เศรษฐบุตร) เปนผูริเริ่มกิจการรถเมล
เมื่อป พ.ศ. 2450 วิ่งจากสะพานยศเส (กษัตริยศึก) ถึง
ประตน้ํูาสระปทุม แตเนือ่งจากใชมาลากจงึไมรวดเรว็ทนัใจ 
ไมสามารถใหความสะดวกแกผูโดยสารไดเพียงพอ ตอมา
ในป พ.ศ. 2456 พระยาภักดนีรเศรษฐ จงึปรบัปรงุกจิการใหม
พรอมกับเปล่ียนแปลงวิธีการเดินรถ โดยนํารถยนตยี่หอ
ฟอรดมาว่ิงแทนรถเดิมที่ใชมาลาก และไดขยายเสนทาง
ใหไกลข้ึนถึงบางลําพู (ประตูใหมตลาดยอด)

 In the past, bus services in Bangkok were called 
“Rot Mae”, which was presumably called after “Rua Mae/
Boat-Bus”. Originally, transport service was provided by 
horse-drawn carriages from Yodsae bridge (Kasat Suk) to
Pratunam Sra Pathum, which was fi rst introduced in 1907 
by Phraya Phakdi Noraset (Lert Setthabutr). However, 
the horse-drawn carriages were not fast and convenient 
enough to serve the rising demand of the commuters. Later 
in 1913, Phraya Phakdi Noraset modifi ed his business, 
changing the means of transportation. He brought Ford 
motorcars in replacement of the horsedrawn carriages and 
expanded the route to Bang Lamphu (Pratu Mai Talad Yod).

ประวัติความเปนมาของ ขสมก. BMTA History

ขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
Information on State Enterprises Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)
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 การประกอบอาชีพรถโดยสารประจําทางไดขยายตัวข้ึน
เมื่อรัฐบาลสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 150 ป (พ.ศ. 2475)   
ไดสรางสะพานพระพุทธยอดฟาฯ เพื่อเชื่อมการคมนาคม
ระหวางฝงพระนครและธนบุรี ในป พ.ศ. 2476 กิจการรถเมล
เร่ิมเปนปกแผน มีเศรษฐีชาวจีนเล็งเห็นวาเปนอาชีพท่ีม่ันคง
และทํารายไดดี จึงไดกอต้ังบริษัท ธนนครขนสง เดินรถจาก
ตลาดบางลําพูถึงวงเวียนใหญ จากน้ันมีผูลงทุนตั้งบริษัท
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจ และราชการก็ทําการ
เดินรถดวย ไดแก เทศบาลนครกรุงเทพ  เทศบาลนนทบุรี  
บริษัท ขนสง จํากัด องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.)  
และบริษัทเอกชนอีก 24 บริษัท รวมผูประกอบการในขณะน้ัน
มีถึง 28 ราย

 The business of bus service rapidly expanded 
when the government built Phra Phuttha Yodfa Bridge on 
the occasion of Rattanakosin Bicentennial celebration of 
150 years (1932) in order to link the transportation between 
Phra Nakorn and Thonburi. Later, in 1933 the operation 
of the bus service came into being. A wealthy Chinese 
businessman foresaw that this would grow into a secure 
occupation that would earn high income. He therefore 
founded Thannanakhon Transport Company Limited to operate 
a bus line from Bang Lampu market to Wong Wian Yai. 
Eventually, more investors came in and numerous companies 
were founded. Apart from this, state enterprises and 
government agency also ran bus route such as Bangkok 
Municipality, Nonthaburi Municipality, the Transport Company 
Limited, Express Transportation Organization of Thailand, 
as well as 24 other private companies making the total 
28 at the time.
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After World War II, the government sold many 
transport trucks to the private sector, which were modifi ed 
to become buses for public transportation. The bus route 
was identifi ed so as not to overlap with the tram route 
and to allow competition. The government promulgated 
the Transportation Bill of 1954 in order to control and direct 
public bus operators, setting up regulations for permission 
to operate buses. In the following period, bus services 

were operated on some overlapping routes and competed 
for passengers. The services were also not of the same 
standard. The open competition created traffi  c congestion 
because there were too many buses on the road than 
necessary. The negative impact therefore fell on the service 
consumers, especially entrepreneurs who had to face to 
higher expenses because of the rise in the oil prices in 
the market from 1973 onwards. The operators were not able 
to increase the fare for bus rides to be in correspondence 
with the increasing price of gasoline and other expenses. 
Many companies faced losses and were not able to provide 
quality services for the public. This was the background 
which led to the creation of single bus operating service.

 หลงัสงครามโลกคร้ังที ่ 2 ราชการไดขายรถบรรทุก
ใหเอกชนเปนจํานวนมาก ซึ่งเอกชนนํามาดัดแปลงเปน
รถโดยสารประจําทาง มีการเลือกเสนทางเดินรถเอง โดย
ไมใหซํ้ากับเสนทางท่ีมีรถรางว่ิงอยางเสรี กอใหเกิดการ
แขงขนัข้ึน รฐับาลจงึไดออกพระราชบัญญตักิารขนสงในป
พ.ศ. 2497 มาควบคุม กําหนดใหผูประกอบการรถโดยสาร
ประจําทาง ตองขออนุญาตประกอบการขนสง ตอมา
การใหบริการรถเมลมีการเดินรถ ทับเสนทางกันบาง 
แกงแยงผูโดยสารกันบาง การใหบริการของบริษัทไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน การเดินรถอยางเสรี ทําใหเกิดปญหา
ความคบัคัง่ของการจราจร เน่ืองจากจํานวนรถในทองถนน
มีมากเกินความจําเปน ผลเสียจึงตกอยูกับผู ใชบริการ 
ผูประกอบการก็ประสบปญหาคาใชจายทีเ่พ่ิมขึน้ ดวยราคา
นํ้ามันในตลาดโลก ไดเพิ่มสูงขึ้นอยางฉับพลันตั้งแตป
พ.ศ. 2516 เปนตนมา แตผูประกอบการไมสามารถปรับข้ึน
อตัราคาโดยสารใหสมดลุกับราคาน้ํามนั และคาใชจายอืน่ๆ 
ที่เพิ่มข้ึน จึงเปนผลใหหลายบริษัทเริ่มประสบปญหาการ
ขาดทุนจนไมสามารถรักษาระดับบริการท่ีดีแกประชาชน
ตอไปได จึงเปนที่มาของการรวมรถโดยสารประจําทาง
ตางๆ ใหเหลือเพียงหนวยงานเดียว
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 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2518 สมัยรัฐบาล 
ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช เปนนายกรัฐมนตร ีคณะรฐัมนตรี 
มีมติใหรวมรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครเปน
บรษิทัเดยีวเรยีกวา “บรษิทั มหานครขนสง จาํกดั” เปนรูป
รฐัวสิาหกจิประเภทบริษทั จาํกดั รฐับาลถอืหุน 51 % และ
เอกชนถือหุน 49 % แตการจดัตัง้บรษิทั มหานครขนสง จาํกดั 
ในขณะนั้น มีปญหาบางประการดานกฎหมายการจัดตั้ง
ในรูปแบบของการประกอบการขนสง ในสมัยรัฐบาล 
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดออก
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเปนองคการของรัฐ ชื่อวา 
“องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  
2519

 In September 1975, When M.R. Kukrit  Pramoj 
was Prime Minister, a Cabinet resolution combined all bus 
operators into one entity called Mahanakhon Transport 
Company Limited which was a state enterprise in the form 
of a “company limited” with the government holding 51 % 
share and the private sector holding 49 % share. However, 
the creation of Mahanakhon Transport Company Limited 
at that time created certain legal problems in term of 
creating a bus operating agency. Later, when M.R. Seni 
Pramoj became Prime Minister, a Royal Decree was 
issued to create a state agency called the Bangkok 
Mass Transit Authority on 1 October 1976.
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ขนสงมวลชนที่ยั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล 
ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการ ประสานเชื่อมโยง
โครงขายขนสงมวลชน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

Sustainable mass transportation, international 
standard service, public accessibility, mass transportation 
network link and environmental friendly.

จัดบริการรถโดยสารประจําทางว่ิงรับสงผูโดยสาร
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง 5 จังหวัด คือ 
นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และ
นครปฐม นอกจากน้ี  ยังมีหนาท่ีในดานประกอบการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับการประกอบการขนสงบุคคล

To provide bus services for passengers in Bangkok
and 5 provinces nearby, namely, Nonthaburi, Pathum Thani, 
Samut Prakan, Samut Songkhram and Nakhon Pathom; 
To provide also other services related to all types of mass 
transit.

พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนโดย
รถโดยสารประจําทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อยางย่ังยืน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการ
เดินรถใหเชื่อมโยงเปนโครงขายกับระบบขนสงมวลชน
อื่นๆ ประยุกตใชวิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อนําไปสูการลดตนทุนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงโครงสรางและการบริหารจัดการใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

To develop the mass transportation service by bus 
in Bangkok and greater metropolitan area in a sustainable 
way, allowing people to access the service easily, rapidly,
economically and safely, including to improve bus route 
and the management of bus transit system in accordance 
to public mass transit system. To apply the management
method and modern technology in order to reduce cost
while being environmentally-friendly. To improve its structure 
and management in order to accomplish the mission 
effi  ciently.

วิสัยทัศน
Vision

ภารกิจ
Duty and 

Responsibility

พันธกิจ
Mission
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 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับปรุง
และยกระดับคุณภาพในการใหบริการ พัฒนาและจัดหา
โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูโดยสาร บริหารจัดการรถผิดกฎหมาย
 2. เพือ่บรหิารจดัการหน้ีสนิในระยะส้ัน–ปานกลาง 
ศกึษาหาแนวทางในการลดการขาดทนุจากการดาํเนนิการ
ตามนโยบายของรัฐ พัฒนาคุณภาพการใหบริการรถ
โดยสารประจําทาง ภายใตบริการเชิงสังคม (PSO) 
 3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ปรับโครงสรางและขนาด
ขององคกรใหเหมาะสม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และเพ่ิมศักยภาพแกบุคลากรทุกระดับ

 สําหรับ ขสมก. ซึ่งจะตองบรรลุผลในระหวางปบัญชี 2559 เปนไปตามตารางเปาหมายเพ่ือการประเมินผล
การดําเนินงานของ ขสมก. สําหรับปบัญชี 2559 ดังน้ี

 The performance obligations for which BMTA needs to achieve within the fi scal year 2016 was in accordance with 
the Target Table for Evaluation of BMTA for Fiscal Year 2016 as follows.

วัตถุประสงคหลัก (Main Objectives) 
ของ ขสมก. เปนดังน้ี

Main Objectives of 
BMTA

เปาหมายการดําเนินงาน 
(Performance Obligations) 

Performance Obligations

 1. To enhance competitiveness, develop and 
upgrade service quality, improve and provide infrastructure 
and facilities for passengers, manage illegal vehicles
 2. To administer short-term and mid-term debts, 
study guidelines for loss reduction caused by governmental
policy compliance, improve bus service quality under PSO
 3. To develop human resource administration 
according to the good governance, adjust the organizational 
structure as well as sizing, improve administration system 
and increase personnel capability in all levels
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แนวนโยบายของผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Direction) ท่ีมีตอ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
Statement of Directions for Shareholders in the Government Sector 

for the Bangkok Mass Transit Authority

 กระทรวงการคลัง ไดประสานกับคณะกรรมการ
จัดทําบันทึกขอตกลงฯ (รายสาขา) กระทรวงคมนาคมใน
ฐานะกระทรวงเจาสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 
และสาํนกังานนโยบายเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ (สศช.) ฯลฯ 
เพื่อสรุปแนวนโยบายผูถือหุ นภาครัฐ (Statement of 
Directions: SODs) ท่ีมีตอ ขสมก. ท่ีจะใชเปนแนวทางในการ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และช้ีประเด็นท่ี ขสมก. ควรใหความ
สําคัญและเรงดําเนินการตลอดจนใชเปนแนวทางในการ
กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของ 
ขสมก. ตอไป  ซ่ึงแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ  (Statement 
of Directions: SODs)  ที่มีตอ ขสมก. มี 3 ระดับ ดังน้ี

แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
 1.เปนกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสง
 2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบการขนสง
เช่ือมโยงโครงขายและการใหบริการใหมีมาตรฐาน สนับสนุน
บริการขนสงมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสงเสริม
บทบาทมีสวนรวมของภาคเอกชน

 The Ministry of Finance has coordinated with the 
Committee to Draft the Memorandum (Sectoral), Ministry of 
Transport as the supervisory agency and other related 
agencies such as the Offi  ce of Transport and Traffi  c Policy 
and Planning, National Economic and Social Development 
Board, etc., to summarize the Statement of Directions : SODs 
for the organization. This Statement will be used as the 
guideline in managing state enterprises and identifying 
points that the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) 
should prioritize and execute, as well as to be used as 
the guideline for setting indicators for the organization’s 
performance evaluation in the future. The Statement of 
Directions : SODs for shareholders in the Government 
Sector are divided into 3 levels, as follows:

General Statement of Directions for State Enterprises
 1. To be a tool for driving the country’s economic 
and social strategy on the basis of effi  ciency and good 
governance.
Statement of Directions for State Enterprises in the
Transport Sector
 2. To develop basic infrastructure and a transportation
system interconnected in a network that provides standard 
services, to support mass transit, to develop logistics to 
increase the country’s competitiveness, and to promote 
the role and participation of the private sector.
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แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐท่ีมีตอองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ
 3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการและปรับปรุงเสนทาง 
ใหสามารถรองรับการขยายตัวของระบบขนสงในภาพรวม
และแกไขปญหาทางการเงินอยางเปนรูปธรรม
 จาก SODs ขางตน เพื่อใหสามารถแปลงไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดหลักการและ
แนวทางการดําเนินงานตาม SODs ดังนี้

หลักการและแนวทางการดําเนินงานตาม SODs
 แผนระยะส้ัน
 1. ปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรเพ่ือฟนฟูฐานะ
การเงินและการใหบริการประชาชน ใหมีประสิทธิภาพ
 2. ศึกษาตนทุนตอหนวยที่แทจริงเพื่อใชในการ
ปรับปรุงราคาคาโดยสารใหมีประสิทธิภาพ
 3. จัดหารถโดยสารท่ีใชพลังงานทางเลือก
 แผนระยะยาว
 1. ปรับโครงสรางองคกรโดยแยกบทบาทกํากับ
ดูแลออกจากการประกอบการ

Statement of Directions for Shareholders in the 
Government Sector for the BMTA
 3. To develop the quality of services and improve 
routes to be able to respond to the expansion of the 
transportation system as a whole and concretely solve 
fi nancial issues.
 From the above SODs, in order to achieve concrete 
implementation, the following principles and guidelines 
were identifi ed

Principles and Guidelines for Implementing the SODs
 Short-term Plan
 1. To Improve organizational management to 
rehabilitate the fi nancial situation and effi  ciently provide 
services to the public
 2. To Study the true investment costs per unit 
to effi  ciently determine bus fares
 3. To Procure buses that use alternative energy
 Long-term Plan
 1. To Improve organizational structure by separating 
the supervision role from the operation role
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

Type of Operation and Business Characteristics

ประเภทกิจการ
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคมจัดต้ังข้ึน
โดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) 

ลักษณะการประกอบการ
 1. ประกอบการขนสงบุคคลในกรุงเทพมหานครและระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร
 2. ประกอบการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบการขนสงบุคคล

ชื่ อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ต้ัง โทรศัพท โทรสารและสัดสวนการถือหุนของนิติบุคคล
ท่ีรัฐวิสาหกิจถือหุนโดยตรงต้ังแตรอยละ 25 ขึ้นไป

Name, Type of Business, Location, Telephone Number, 
Facsimile and Shareholding Percentage That the State Enterprise Directly Holds 25% and Up

ชื่อ :                   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ประเภทธุรกิจ :      ประกอบการขนสงบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สถานที่ตั้ง :       สํานักงานใหญ 131  ถนนวัฒนธรรม  หวยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท :        0-2246-0339, 0-2246-0741-4 Call Center 1348
โทรสาร :       0-2247-2189
เว็บไซต :              http://www.bmta.co.th
อีเมล :                แนะนําบริการ 1348@bmta.co.th แนะนําเว็บไซต webmaster@bmta.co.th
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100 เปอรเซ็นต

Type of Operation
 The Bangkok Mass Transit Authority is a state enterprise in the public utility category under the Ministry of 
Transportation, which was created under the Royal Decree establishing the Bangkok Mass Transit Authority in 1976 
(announced on 19 October 1976).

Business Characteristics
 1. Operate mass transportation of passengers in Bangkok and between Bangkok with the provinces of 
Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon
 2. Operate other services related to or continuous from mass transportation services

Name :                   Bangkok Mass Transit Authority
Type of Business :   Provide mass transit in Bangkok and greater metropolitan area
Location :       Head Offi  ce 131 Watthanatham Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone :       0-2246-0339, 0-2246-0741-4  Call Center 1348
Facsimile :       0-2247-2189
Website :       www.bmta.co.th
E-mail :                 Service advice 1348@bmta.co.th  Website service webmaster@bmta.co.th
BMTA is a state enterprise under the Ministry of Transportation, the Ministry of Finance holds 100 % share.
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สถานะทางการเงิน
Financial status

หนวย : ลานบาท

Unit : Million

รายการ
Item

ปงบประมาณ / Fiscal year

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

สินทรัพยรวม 
Total assets

 5,093.64  7,673.29  9,020.63  7,871.85  7,502.39  7,645.64  8,000.06  7,980.74 

หนี้สินรวม 
Total liabilities

 62,118.84  69,666.68  76,146.40  81,927.52  86,873.54  92,214.04  97,382.04  102,057.39 

ทุนและสวนเกินทุน 
Capital & Capital surplus

 11,474.62  11,479.01  11,473.56  11,473.10  11,472.69  11,472.35  11,449.17  11,556.73 

กําไร (ขาดทุน) สะสม
Accumulated (loss) profi t 

 
(68,499.82)

 
(73,472.40)

 
(78,599.33)

 
(85,528.76)

 
(90,843.84)

 
(96,040.76)

 
(100,831.15)

 
(105,633.38)

สวนของทุน 
Equity

 
(57,025.20)

 
(61,993.39)

 
(67,125.77)

 
(74,055.66)

 
(79,371.16)

 
(84,568.40)  (89,381.98)  (94,076.65)

รายไดจากการดําเนินงาน 
Operating income

 7,394.61  7,166.01  7,084.80  6,853.79  6,781.00  6,649.13  6,682.01  7,149.91 

รายไดรวม (รวมไดอ่ืน ๆ) 
Total revenue 
(including others)

 7,767.27  7,985.04  7,901.29  7,754.86  7,489.89  7,798.25  8,062.53  8,308.96 

คาใชจายรวม
Total expense 

 9,468.31  12,957.62  13,028.21  13,197.25  12,804.97  12,995.16  12,852.93  13,111.18 

ดอกเบี้ยจาย 
Interest expense

 2,266.37  2,323.35  2,242.47  2,653.02  2,756.98  2,900.68  2,999.08  2,877.52 

ขาดทุนสุทธิ 
Net loss

 (3,967.41)  (4,972.58)  (5,126.92)  (5,442.38)  (5,315.08)  (5,196.91)  (4,790.40)  (4,802.23)

EBITDA 
(ไมรวมดอกเบ้ียจาย ,
คาเสื่อม) 
(excluding interest 
expense, depreciation)

 (1,376.57)  (2,386.77)  (2,619.13)  (2,660.70)  (2,503.62)  (2,154.72)  (2,453.61)  (1,778.79)

คาใชจายบุคคล 
Personnel expense

 4,779.13  4,929.83  5,248.74  5,425.28  4,978.48  5,242.88  5,270.30  5,383.39 

สินทรัพยหมุนเวียน 
Current assets

 2,485.74  3,238.57  3,682.96  4,722.58  5,103.39  5,269.18  5,579.79  5,564.30 

หนี้สินหมุนเวียน 
Current liability

 10,423.79  10,789.15  15,678.02  16,848.29  18,554.09  15,587.51  28,485.34  23,552.12 
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อัตราสวนทางการเงิน
Financial ratio

ปจจัยท่ีมีผลกระทบหลักตอกิจการ / Main Factors Affecting the BMTA Business

ปจจัยภายใน
 1. การขาดทุนจากการดําเนินงานและหน้ีสินสะสม
ซ่ึง ขสมก. เปนกิจการสาธารณูปโภคหนวยงานหน่ึงของรัฐ
ที่ใหบริการแกประชาชนท่ีมีรายไดนอยจนถึงปานกลาง
เปนหลัก มโีครงสรางอตัราคาโดยสารถูกกาํหนดโดยภาครัฐ
ที่อยูในอัตราตํ่ากวาตนทุนที่แทจริง มีคาใชจายในการ
ดําเนินการสูง จึงทําใหมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง ทั้งน้ี ผลการขาดทุนและหนี้สินสะสมนั้น
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการจัดเก็บคาโดยสารไดตํ่ากวา
เปาหมาย และขสมก.ไมมีเงินทุนประเดิมตั้งแตเริ่มกอตั้ง 
ทําใหขาดสภาพคลองทางการเงิน

Internal Factors
 1. Accumulated liabilities and operational losses 
resulting from the fact that BMTA is a public utility giving 
services mainly to people with low to middle income. The bus
fare structure is fi xed at the rates below actual costs 
whereas operating costs are high, leading to continuous
losses. Such losses and accumulated liabilities also partly 
resulted from bus fare collection being below the target.  
Furthermore, BMTA originally did not have its starting fund 
from the beginning of its establishment which causes its 
lack of fi nancial liquidity.

หนวย : ลานบาท
Unit : Million

ปงบประมาณ / Fiscal year

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015

2559
2016

คาใชจายรวม/รายไดรวม 
Total expense/total revenue

 1.22  1.62  1.65  1.70  1.71  1.67  1.59  1.59 

คาใชจายบุคคล/คาใชจายรวม (%) 
Personnel expense/total expense (%)

 0.50  0.38  0.40  0.41  0.38  0.41  0.41  40.98 

คาดอกเบี้ยจาย/รายไดรวม (%) 
Interest expense/total revenue (%)

 0.29  0.29  0.28  0.34  0.36  0.37  0.37  37.20 

สภาพคลองทางการเงิน อัตราสวน 
Liquidity ratio current ratio

เงินหมุนเวียน 
(current assets/current liability)

(สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) 
(current assets/current liability)

 0.24  0.30  0.23  0.28  0.28  0.34  0.20  0.20 

ความสามารถในการทํากําไร (%) 
Profi tability ratio (%)

อัตราสวนกําไรสุทธิ 
Net profi t margin

(กําไรสุทธิหลังหักภาษี/ยอดขายสุทธิ) 
(net profi t after tax/net sales)

 (51.08)  (62.27)  (64.86)  (70.18)  (70.96)  (66.64)  (59.42)  (59.42)
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 2. โครงสราง ขสมก. มขีนาดใหญ เปนสงัคมผูสงูอายุ
มกีารบริหารจัดการแบบราชการไมสามารถรับสมคัรพนักงาน
ใหมได เนือ่งจากมติ ครม. ป 2538 มใิห ขสมก. เพิม่อตัรา
กาํลังพนกังานหลังจากเกษียณอายุ ทาํให ขสมก. มพีนกังาน
อยูในวยัสงูอายุเปนสวนมาก  ถงึแมวาจะคดัเลอืกพนกังาน
ขับรถโดยสารและพนักงานเก็บคาโดยสารที่มีความรูมา
ทํางานในตําแหนงพนักงานสํานักงาน แตจะไมตรงกับ
สายงาน ทําใหขาดแนวคิดใหม รวมทั้งขาดการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการทํางาน
 3. สถานที่ทําการ พื้นที่จอดเก็บรถโดยสาร และ
สถานที่ซอมบํารุงไมเพียงพอ ซึ่ง ขสมก. มีทรัพยสินเปน
ของตนเอง จํานวน 8 แหง ทําใหตองเชาจากรัฐวิสาหกิจ
และเอกชน จํานวน 12 แหง โดยอูจอดรถท่ีเชาจากเอกชน
มีราคาคอนขางสูง และมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึนเม่ือตอสัญญา
 4. สภาพรถโดยสารทรุดโทรมจากการใชงานมานาน
เกิน 17   ป ทําใหมีรถเสียจอดซอม เฉลี่ยวันละ   320  คัน สงผล
ใหจํานวนรถออกว่ิงใหบริการไมเพียงพอในเวลาเรงดวน
เชา เยน็ และยังกระทบกับเทีย่ววิง่ กโิลเมตรบรกิารลดลง
ทั้งนี้ ยังเสียโอกาสในการหารายไดคาโดยสารอีกดวย 
โดยเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ

 2. BMTA has a big organizational structure which 
is also an aging society, having a specifi c bureaucratic
management style. The Cabinet resolution limits the number 
of personnel, resulting in the organization’s inability to recruit 
new employees to replace those who retired and its thus 
becoming an ageing society. Though some knowledgeable
bus drivers and conductors had been chosen to work as 
offi  ce staff , it was somehow mismatching, and thus resulted 
in the organization lacking innovation and new ideas in
management, as well as customizing technology for work.

 3. Inadequate service premises include offi  ce, bus 
parking and maintenance spaces. BMTA possesses 8 
service premises and has to rent 12 premises from other 
state enterprises and the private sector. Parking spaces 
rented from the public sector, in particular, cost rather 
high prices and rental rates are usually increased upon 
contract extension.
 4. Poor condition of buses due to long service for 
over 17 years results in breaking down of 320 buses per day 
on average, leading to an inadequate number of buses 
giving service during rush hours as well as decreasing in 
rounds of service, mileage and also, income from bus 
fares (particularly from air-conditioned buses).
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ปจจัยภายนอก
 1. สภาพแวดลอมในการประกอบการไมเอ้ืออํานวย 
จากสภาพการจราจรท่ีติดขัด หนาแนนและมีการสรางระบบ
ขนสงมวลชนสาธารณะขนาดใหญ การสรางอุโมงคลอด
ทางแยกตางๆ สงผลใหคุณภาพ ในการบริการลดลง รถ
ขาดชวงและผูโดยสารรอนาน ผูโดยสารเปลี่ยนไปใชรถ
สาธารณะประเภทอ่ืนๆ ท่ีไดรับความสะดวกและรวดเร็วกวา
 2. รถผิดกฎหมายมีเปนจํานวนมากท่ีออกว่ิง รับ-สง
ผูโดยสารบนถนนใหญไดแก รถตูปายดํา รถสองแถวในซอย
และรถส่ีลอเล็ก ท่ีสรางปญหารถติด จากการจอดรับผูโดยสาร
ตามปายหยุดรถประจําทางเปนเวลานาน รวมท้ังจอดรับ-สง
ผูโดยสารนอกปาย ซ่ึงยังไมไดมีการแกไขอยางจริงจัง สงผล
กระทบใหผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก. ลดลง
 3. เสนทางและการประกอบการไมเปนระบบและ
ขาดประสิทธภิาพ เนือ่งจากเสนทางรถโดยสารประจําทางใน
เขตกรงุเทพมหานคร มกีารกาํหนดออกมาเปนรายเสนทาง 
โดยไมพิจารณาถึงภาพรวมท้ังระบบ เมื่อความเจริญได
ขยายตัวออกไปสูนอกเมือง ปริมณฑล จํานวนเสนทาง
ก็มีจํานวนหรือตอขยายออกไปมากข้ึน ประกอบกับการ
ขาดการวางผังเมืองท่ีดี และการกํากับดูแลท่ีมุงเนนความ
เปนระเบียบเรียบรอยและผลประโยชนของผูประกอบ
การเปนหลัก จึงทําใหเสนทางมีความวกวนและซับซอน
มากยิ่งขึ้น ตองใชรถจํานวนมากในการใหบริการ และมี
เสนทางรถโดยสารประจําทาง (สาย) จํานวนมาก ทับซอน
กันอยูในชวงถนนเดียวกัน

External Factors
 1. Unfavourable operation environment for bus 
operation due to traffi  c congestion and construction of 
large-scale mass transit systems and tunnels for passing 
under intersections, which unavoidably aff ected service 
quality resulting from wide intervals of buses. Passengers 
then turned to other types of public vehicles which are 
more convenient and faster.
 2. Competition from a large number of illegal 
vehicles providing service on main roads (private (black and
white license plate) microbuses) and shuttles in sois (alleys) 
causes traffic congestion because of their idling for 
passengers at bus-stops and taking or dropping passengers 
anywhere without regard to bus-stops. No concrete or
eff ective measures have been seriously taken to solve 
the problem, which resulted in a decreased number of 
passengers using BMTA buses.
 3. Routes and operations are not systematic and lack 
effi  ciency. The bus routes in Bangkok are planned according 
to individual routes without considering them as the overall 
picture and integrating them into a whole system. The city is
going to expand to its suburbs and neighbouring areas, so 
the bus routes have to be adjusted and expanded as well. 
The lack of proper city planning and orderly monitoring, and 
supervising operators’ benefi ts, have resulted in repetitive 
and complex bus routes in order to increase number of 
buses and also many overlapping bus routes on the same 
road.
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมในอนาคต
Industry Situation and Future Prospects

การใหบริการรถโดยสารในป 2559 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูโดยสาร
ท่ีใชบริการรถโดยสาร ขสมก. ตอวัน จํานวน 582,463 คน
แบงออกเปนรถปรับอากาศ จํานวน 195,389 คน, รถธรรมดา 
จํานวน 154,574 คน และรถเมลฟรีจากภาษีของประชาชน
จํานวน 232,500 คน 
 1. จํานวนรถโดยสารประจําทางรวมท้ังส้ิน 14,907 
คัน แยกเปน
 - รถโดยสาร ขสมก. จํานวน 2,774 คัน หรือคิดเปน
รอยละ 24.89 แยกเปน รถโดยสารธรรมดา จํานวน 1,562 
คัน รถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 1,095 คัน และรถ PBC 
จํานวน 117 คัน
 - รถเอกชนรวมบริการ จํานวน  12,133 คัน หรือ
คิดเปนรอยละ 81.39 แบงเปนรถโดยสารขนาดใหญ จํานวน 
3,621 คัน คิดเปนรอยละ 24.29 รถมินิบัส จํานวน 994 
คัน คิดเปนรอยละ 6.67, รถเล็กวิ่งในซอยจํานวน 2,234 
คัน คิดเปนรอยละ 14.99, รถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 
5,146  คัน คิดเปนรอยละ 34.52 และรถตูเชื่อมตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 138 คัน คิดเปนรอยละ 0.92
         รถโดยสารประจําทางแตละประเภทมีรูปแบบการ
ใหบริการท่ีแตกตางกันไป ซ่ึง ขสมก.มีนโยบายในการกํากับ
ควบคุมกิจการรถโดยสารประจําทางทุกประเภทใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับประชาชน ทั้งดานอัตราคาโดยสาร ความสะดวก 
ความปลอดภัย รวมทั้งกิริยามารยาทในการใหบริการของ
พนักงานประจํารถและบุคคลที่เกี่ยวของ

Bus Services for 2016
 In fi scal year 2016, there was a total of  582,463 
passengers who used the services of  BMTA. This  can be 
divided into 195,389 passengers in air-conditioned buses, 
154,574 passengers in regular buses and 232,500 passengers 
in free buses funded from the taxes.
 1. The number of buses totaled 14,907 as follows :
 - BMTA buses : 2,774 buses, or 24.89 percent.  
Of this number, there are 1,562 regular buses, 1,095 
air-conditioned buses and 117 PBC vehicles
 - Private joint buses : 12,133 buses, or 81.39 
percent. Of this number, there are 3,621 big buses (24.29 
percent), 994 minibuses (6.67 percent), 2,234 shuttles in 
sois (14.99 percent), 5,146 air-conditioned microbuses 
(34.52 percent) and 138 Suvarnnabhumi Airport connection 
microbuses (0.92 percent).
 Buses in each category will have diff erence services. 
Which BMTA have to policy regulatory and control buses 
of all types to ensure the availability to the public. Both 
fares, convenient and secure manner of service of the 
staff  and the persons involved.
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ตารางแสดงจํานวนรถและเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
Number of buses and routes for 2016 (As of 30 September 2016)

จํานวนรถ ณ 30 กันยายน 2559 / Number of buses as of 30 September 2016

ประเภทผูใหบริการ
Type of service

จํานวนรถ
Buses

รอยละ
Percentage

จํานวนเสนทาง
Routes

รอยละ
Percentage

รถ ขสมก.
BMTA buses

2,774 18.61 114 24.89

รถรวมบริการ (รถใหญ)
Private joint buses (big bus)

3,621 24.29 94 20.52

รถมินิบัส
Minibuses

994 6.67 (42) -

รถเล็กวิ่งในซอย
Shuttles in sois

2,234 14.99 101 22.05

รถตูโดยสารปรับอากาศ
Air-conditioned microbuses

5,146 34.52 141 30.79

รถตู เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnnabhumi Airport connection 
microbuses

138 0.92 8 1.75

รวม / Total 14,907 100 458 100

หมายเหต ุ : ตัวเลข (  ) จํานวนเสนทางที่วิ่งรวมกับเสนทางของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ โดยจะไมมาคิดรวม 
        กับจํานวนเสนทางท่ีไดรับอนุญาต

 2. จํานวนเสนทางรถโดยสารประจําทางรวมทุก
ประเภทจํานวน 458 เสนทาง แบงเปน
 - เสนทางการเดินรถ ขสมก. จํานวน 114 เสนทาง
 - เสนทางการเดินรถเอกชนรวมบริการ (รถใหญ) 
จํานวน 94 เสนทาง
 - เสนทางการเดินรถเมลเล็กในซอย (รถหมวด 4) 
จํานวน 101 เสนทาง
 - เสนทางการเดินรถตูโดยสาร (รวมรถตู CNG) 
จํานวน 141 เสนทาง
 - เสนทางรถตูเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จํานวน 8 เสนทาง

Note : Numbers in ( ) indicate routes shared with regular and air-conditioned vehicles in normal traffic,  
          without counting authorized routes

 2. The total number of routes including all types 
of buses is 458 routes, as follows :
 - 114 routes for BMTA buses
 - 94 routes for private joint buses
 - 101 routes for shuttles in sois
 - 141 routes for passenger microbuses (including 
CNG microbuses)
 - 8 routes for Suvarnnabhumi Airport connection 
microbuses



Bangkok Mass Transit Authority

ANNUAL REPORT 2016 19

ตารางแสดงจํานวนรถโดยสารที่ใชนํ้ามันดีเซลและกาซธรรมชาติ (NGV) เปนเชื้อเพลิง
Number of buses using diesel oil and natural gas (NGV) as fuel

ประเภทผูใหบริการ
Type of service

จํานวนรถ ณ 30 กันยายน 2559
Buses as of 30 September 2016

รวม
Totalจํานวนรถ

ใชนํ้ามันดีเซล
Buses using 

diesel

จํานวนรถ
ใชกาซธรรมชาติ

Buses using 
natural gas

รถ ขสมก.
BMTA buses

2,309 465 2,774

รถรวมบริการ (รถใหญ)
Private joint buses (big bus)

- 3,621 3,621

รถมินิบัส
Minibuses

- 994 994

รถเล็กวิ่งในซอย
Shuttles in sois

1,636 598 2,234

รถตูโดยสารปรับอากาศ
Air-conditioned microbuses

- 5,146 5,146

รถตู เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnnabhumi Airport connection microbuses

- 138 138

รวม 3,945 10,962 14,907

 เมื่อพิจารณาสัดสวนเสนทางการเดินรถโดยสาร
ท่ีใหบริการในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกแตละประเภทแลว 
พบวา เสนทางรถตูโดยสารปรับอากาศมีสัดสวนมากที่สุด
คือรอยละ 30.79 และรองลงมาไดแกเสนทาง ขสมก. คิดเปน
รอยละ 24.89
 ปจจุบันภาครัฐมีนโยบายประหยัดพลังงานนํ้ามัน
เชือ้เพลิง และลดมลพิษทางอากาศ จงึสนับสนุนใหใชรถยนต
โดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) บริการผูโดยสาร 
เพื่อสนองนโยบายดังกลาว องคการจึงไดจัดทําโครงการ
จดัซือ้รถยนตโดยสารใชเชือ้เพลงิกาซธรรมชาติ (NGV)  เพือ่
นาํมาทดแทนรถโดยสารเดิมทีใ่ชนํา้มนัดเีซลจํานวน 489 คนั 

 When considering the proportion of passenger 
bus route types in the Bangkok area, it is found that 
air-conditioned microbuses take the highest share (30.79 
percent), followed by BMTA buses (24.89 percent).
 Currently, the government sector’s policy is the 
conserve energy and fuel, as well as to decrease pollution.
The natural gas vehicle (NGV) project was therefore widely 
supported for passenger vehicles. To support this government 
policy, The Organization buys vehicle use the natural gas 
(NGV) for bring replace the old buses using diesel oil 
amount 489 vehicle



รายงานประจําป 2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

20

 การเดนิทางของประชาชนในเมืองสวนใหญ จะเปน
การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะรถ
โดยสารสาธารณะ เพราะมีเสนทางครอบคลุมทั่วกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล อีกทั้งยังสามารถเช่ือมตอไปยัง
ระบบขนสงรปูแบบอืน่ อาท ิรถไฟฟาใตดนิ, รถไฟฟา BTS, 
รถแอรพอรตลิงก และรถแท็กซี่ รถมอเตอรไซครับจาง ได
อกีดวย แตในปจจบุนัการใหบรกิารยงัประสบปญหาในเร่ือง
การใหบริการ เชน วิ่งแยงรับผูโดยสาร ขับขี่ดวยความเร็ว, 
การจราจรหนาแนน และรถโดยสารสวนใหญเปนรถโดยสาร
เกาที่มีอายุการใชงาน 20 ป ใชนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง
ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษทางอากาศอีกดวย
 ดังน้ัน เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาของระบบ
ขนสงดวยรถโดยสารสาธารณะอยางเปนระบบ กระทรวง
คมนาคม จึงมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนใหองคการ
นํารถโดยสารใชพลังงานไฟฟาเปนเช้ือเพลิง พรอมใหนํา
ระบบเทคโนโลยีท้ังระบบ GPS และระบบต๋ัวรวม (E-ticket) 
มาติดตั้งบนรถโดยสารสาธารณะ เพื่อจัดเก็บขอมูลและ
เชื่อมโยงไปยังศูนยควบคุม ทําใหสามารถบริหารจัดการ
การเดินรถไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการใหมคีุณภาพมากขึ้นจึงมีแผน/โครงการดังน้ี

 In large cities, the public usually travel by public
transportation, especially public buses because of its 
expansive routes across the entire Bangkok area and its
vicinity. The routes are also connected to other modes of 
transportation, such as the subway (MRT), BTS, airport link
and taxi motorcycle taxi. However, at present, there remain 
certain issues with regard to service, such as the competition 
for passengers, speeding, idling at bus stops for too long 
a time, traffi  c congestion and worn-out buses using diesel 
oil with over 20 years’ service, causing air pollution.
 To solve these problems in the public bus system, 
the Ministry of Transportation takes it as a policy to encourage 
BMTA to use electric buses and install GPS and common 
e-ticketing on public buses to gather data and link the data 
with the control center for the most eff ective management 
for the development of the service and for better quality 
services. The organization’s development plans projects 
are detailed as follows

แนวโนมการใหบริการ และแผนโครงการในอนาคต Service Provision Potential and Future Plan/Project 
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แนวโนมการใหบริการ และแผนงาน/โครงการในอนาคต
Service Provision Potential and Future Plan/Project

 1. 500 Electric Vehicles (EV) Purchase Project 
(200 EVs to be purchased in 2017) aims to save imported 
fuel use and reduce air pollution due to the EV’s clean 
energy.
 2. Vehicle Tracking and Tracing System Provision 
Project aims to utilize GPS for administration of bus routing in 
order to improve quality/standard of service to meet with the 
needs of passenger in a real-time manner. This will also 
facilitate BMTA buses for linking with other mass transit 
systems.
 3. E-Ticket Installation Project aims to use e-tickets 
with BMTA buses for preparation of Common Ticket and 
Common Fare Structure capabilities which will be linked 
to other mass transit systems in the future. The e-ticket is 
also reckoned as a tool to prevent income leakage.
 4. Business Asset Management – Currently, there 
are several BMTA bus terminals, both owned by BMTA 
and leased from various public and private entities. Many 
of BMTA bus terminals are located in prime locations with 
easy access for the passengers, surrounded by business 
value places such as education institution, shopping mall, 
and work place. These locations, such as Minburi and 
Bang Khen depots, can be commercially value added to 
increase BMTA income.

 1.  โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟา (EV) จํานวน 
500 คัน (ป 2560 จํานวน 200 คัน)  เพ่ือเปนการประหยัด
พลังงานนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีนําเขาจากตางประเทศ ลดมลพิษ
ทางอากาศเพราะเปนพลังงานสะอาด
 2. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติการเดินรถ (Vihicle Tracking and Tracing)  
เพ่ือนําระบบ GPS มาใชในการบริหารจัดการเดินรถใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ/มาตรฐาน
การใหบริการใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชบริการไดอยางทันเวลา (Real Time) และเปนการเตรียม
ความพรอมในการเช่ือมตอระหวางระบบขนสงสาธารณะ
อื่นๆ
 3.  โครงการติดตัง้ระบบบตัรโดยสารอิเลก็ทรอนกิส์ 
(E-Ticket) มาใชกับรถโดยสารขององคการ เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเช่ือมโยงระบบบัตรโดยสารรวม (Common 
Ticket) และโครงสรางราคาคาโดยสารรวม (Common 
Fare Structure) กับระบบขนสงสาธารณะประเภทอื่น ๆ 
ในอนาคต รวมทัง้ยงัเปนการปองกันการรัว่ไหลของรายได
 4.  การบริหารทรัพยสินเชิงธุรกิจ ปจจุบัน ขสมก.
มีอูจอดรถโดยสารท้ังที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองและท่ี
เชาจากหนวยงานของรัฐและเอกชนจํานวนหลายแหง 
โดยเฉพาะอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. บางแหงท่ีต้ังอยูบน
ทําเลที่มีความเจริญสูง ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
แวดลอมดวยสถานที่มีคุณคาในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานที่
ศึกษา ศูนยการคา และสถานที่จางงาน สามารถนําไป
สรางมูลคาเพ่ิมในเชิงพาณิชยอันจะกอใหเกิดรายไดเพิ่ม
แก ขสมก.ได อาทิ อูมีนบุรี อูบางเขน
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โครงสรางองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
แนบทายขอบังคับองคการฉบับท่ี 159 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2552
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พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท
ประธานคณะกรรมการ
1 ก.พ. 2499 อาย ุ 60 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-  เนติบัณฑิตไทย
-  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบันดํารงตําแหนง / ประวัติการทํางาน
-  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
-  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
-  ท่ีปรึกษาดานกฎหมายและสอบสวน
-  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

Police General Aek Angsananont
Chairman
1 Feb. 1956    60 Years Old
Education Qualification
-Bachelor of Laws (1st Class Honours), 
 Ramkhamhaeng University
-Thai Barrister at law
-Master of Laws, Chulalongkorn University
Current Position/Working Experience
- Permanent Secretary
- Deputy Commissioner General
- Advisor of Legal and Prosecution Affairs
- Assistant Commissioner General

คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ป 2559คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ป 2559
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Miss Suttirat Rattanachot
Vice president chairman No.1
21 Aug. 1959  57 Years Old
Education Qualification
-Bachelor of Business Administration (2nd Class Honours) 
 Ramkhamhaeng University
-Master of Accountancy, Chulalongkorn University
-Bachelor of Laws (2nd Class Honours), Thammasat University
Current Position/Working Experience
-Comptroller Gerneral
-Secretary, Ministry of Finance
  The Office of the Permanent Secretary, Ministry of finance.
-Inspector-General, Office of the Permanent  
 Secretary Ministry of Finance
-Advisor of Fiscal and Financial Management 
 (Finance and Accounting Analyst Advisory Level) 
 Comptroller General’s Department  Ministry of Finance
-Deputy Comptroller-General

น.ส.สุทธิรัตน รัตนโชติ
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
21 ส.ค. 2502 อาย ุ 57 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
   (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
   (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ประวัติการทํางาน
-  อธิบดีกรมบัญชีกลาง
-  รองปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-  ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-  ท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
   (นักวิชาการดานทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
-  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
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พลโท วราห  บุญญะสิทธิ์ 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
28 มิ.ย. 2501 อายุ 58 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนท่ี 29
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ประวัติการทํางาน
-  รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการทหารบก
-  รองแมทัพภาคท่ี 1
-  ผูบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค

Major General Varah Boonyasit
Vice president chairman No.2
28 June 1958  58 Years Old
Education Qualification
- Chulachomklao Royal Military Academy (Batch 29)
- Master of Public Administration, Sripatum University
Current Position/Working Experience
- Deputy Army Chief of staff, army headquarters
- Deputy Commander, Army Area 1
- Division 1 Commanding General, Royal Guard Unit

คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ป 2559คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ป 2559
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นายสนิท  พรหมวงษ
กรรมการ 
4 พ.ค. 2502 อายุ 57 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ประวัติการทํางาน
-  อธิบดีกรมการขนสงทางบก
-  ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
-  รองอธิบดีกรมทางหลวง
-  ผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง

Mr. Sanit Phromwong
Director
4 May 1959  57 Years Old
Education Qualification
- Bachelor of Engineering, Khon Kaen University
- Master of Public Administration, 
  National Institute of Development Administration
Current Position/Working Experience
- Director-General of Department of Land Transport
- Inspector General of Ministry of Transport
- Deputy Director of Department of Highways
- Director of Bureau of Road Maintenance
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นายสมศักด์ิ  หมมวง
กรรมการ 
2 เม.ย. 2502 อายุ 57 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนท่ี 13 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ประวัติการทํางาน
-  รองปลัดกระทรวงคมนาคม
-  ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
-  ผูอํานวยการสํานักแผนงาน กรมเจาทา
-  ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 2
-  ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 7

Mr. Somsak Hommuang
Director
2 Apr 1959  57 Years Old
Education Qualification
- Bachelor of Economics (Second Class Honour), 
  Ramkhamhaeng University
- Master of Political Science, Thammasat University
- Diploma in Public Law, Class 13, Thammasat University
Current Position/Working Experience
- Deputy Permanent Secretary of Ministry of Transport
- Inspector General of Ministry of Transport
- Director of Planning Bureau, Marine Department
- Director of Marine Office 2
- Director of Marine Office 7
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รศ.ดร. คณิต  วัฒนวิเชียร
กรรมการ 
11 มี.ค. 2503 อายุ 56 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-  ปริญญาเอก ดานวิศวกรรมศาสตรเครื่ องกล 
   University of Melbourne ออสเตรเลีย
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ประวัติการทํางาน
-  รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-  หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยเครื่ องยนตสันดาปภายใน 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Assoc.Prof. Khanit Wattanawichian
Director
11 Mar 1960  56 Years Old
Education Qualification
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
- Doctor of Mechanical Engineering, 
  University of Melbourne, Australia
Current Position/Working Experience
- Associate Professor, 
  Department of Mechanical Engineering, 
  Chulalongkorn University
- Internal Combustion Engine Research Lab, 
  Chulalongkorn University
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นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ 
24 มิ.ย. 2496 อายุ 63 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-  เนติบัณฑิตไทย
-  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปจจุบันดํารงตําแหนง/ประวัติการทํางาน
-  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา
   และการคาระหวางประเทศ
-  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานท่ีปรึกษากฎหมาย
-  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ

Mr.Wanchart Santikunchorn
Director
24 June 1953  63 Years Old
Education Qualification
-Bachelor of Laws, Thammasat University
-Thai Barrister at law 
-Master of Science Chiang Mai University
Current Position/Working Experience
-Attorney General The Office of intellectual property litigation  
and international trade
-Deputy Director-General of State Attorney,  
 Department of Legal Counsel
-Deputy Director-General of State Attorney, 
 Department of the State Attorney Commission
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นางปราณี  ศุกระศร
กรรมการ 
26 มี.ค. 2494 อาย ุ65 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปจจุบันดํารงตําแหนง / ประวัติการทํางาน
-  อดีตกรรมการบริหารกิจการองคการรักษาการในตําแหนง
   ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
-  นักธุรกิจภาคเอกชน
-  อดีตรองผูอํานวยการฝายบริหาร 
   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

Mrs.Pranee Sugrasorn
Director
26 Mar. 1951  65 Years Old
Education Qualification
-Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
-Master of Art in Political Science, Ramkhamhaeng University
Current Position/Working Experience
-Former Executive Director of the Company 
 Organization Acting Director of the Bangkok Mass 
 Transit Authority
-Business woman in private sector
-Former Deputy Director of Administration Department, 
 Bangkok Mass Transit Authority
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นายสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ 
กรรมการ 
20 เม.ย. 2515 อาย ุ 44 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
-  ปริญญาโท ดานวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 
   The University of Wisconsin-Madison USA
-  ปริญญาเอก ดานวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 
   Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA
ปจจุบันดํารงตําแหนง / ประวัติการทํางาน
-  ศาสตราจารย สาขาวิศวกรรมโยธา 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง                                      
-  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง

Mr.Suchatvee Suwansawat 
Director
20 Apr. 1972  44 Years Old
Education Qualification
-Bachelor of Engineering (Honours), Civil Engineering, 
 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
-Master of Civil and Environment Engineering, 
 The University of Wisconsin-Madison USA
-PhD, Civil and Environmental Engineering, 
 Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA
Current Position/Working Experience
-Professor, Civil Engineering Program, 
 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
-Dean, Faculty of Engineering, 
 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
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Mr.Theerapong Rodprasert
Director
21 Aug. 1955  61 Years Old
Education Qualification
-Bachelor of Science (Statistics) Ramkhamhaeng University
-Bachelor of Economics (Development) 
 Ramkhamhaeng University
-Master of Science (Telecommunication Management) 
 Thammasat University
Current Position/Working Experience
-Vice Minister Ministry of Transport
-The past Director-General Land Transport Department
-Deputy Permanent Secretary Ministry of Transport

นายธีระพงษ  รอดประเสริฐ
กรรมการ 
21 ส.ค. 2498 อาย ุ61 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การพัฒนา) 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารโทรคมนาคม)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง / ประวัติการทํางาน
-  กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม
-  อดีตอธิบดีกรมการขนสงทางบก
-  รองปลัดกระทรวงคมนาคม
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นายจรัญ   วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
กรรมการ 
16 ก.ค. 2506 อาย ุ 53 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบันดํารงตําแหนง / ประวัติการทํางาน
-  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
   บริษัท เจ.อาร. ดับเบ้ิลยู.ยูทิลิต้ี จํากัด (มหาชน)

Mr. Charan Wiwatchetsadawut
Director
16 Jul 1963  53 Years Old
Education Qualification
- Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University
Current Position/Working Experience
- CEO, J.R.W. Utility PCL.

คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ป 2559คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ป 2559
BMTA’s Board of Directors 2016BMTA’s Board of Directors 2016
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นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการและเลขานุการ
2 ต.ค.2504 อาย ุ55 ป
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   University of Hartford USA
ปจจุบันดํารงตําแหนง / ประวัติการทํางาน
-  ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
-  กรรมการบริหารบริษัท เอ อี เอช จํากัด
-  กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนา สินทรัพย จํากัด

Mr. Surachai Iamwachirasakul
Director and secretary
2 Oct 1961  55 Years Old
Education Qualification
- Bachelor of Law, Thammasat University
- Master of Business Administration, 
  University of Hartford, USA
Current Position/Working Experience
- Director of Bangkok Mass Transit Authority
- Director, A E H Co., Ltd.
- Managing Director, Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

Bangkok Mass Transit Authority
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นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

นายนิพนธ เทียวพานิช
รองผูอํานวยการฝายการเดินรถองคการ

นายยุกต จารุภูมิ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

Mr. Surachai Iamwachirasakul
Director of Bangkok Mass Transit Authority

Mr.Nipon Theopanich
Deputy Director (Bus Operation)

Mr.Yook Jarupume
Deputy Director (Administration)

รายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพรายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Management Team

รายงานประจําป 2559
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นายสุริยะ  สาเอี่ยม
รองผูอํานวยการ

ฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ
Mr.Suriya Saiem

Deputy Director (Private Joint Bus Operation)

Bangkok Mass Transit Authority
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นายประยูร  ชวยแกว
ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายการเดินรถองคการ 1

นายคมสัน โชติประดิษฐ
ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ
Mr.Prayoon Choygeo

Assistant Director (Bus Operation 1)
Mr.Komson Chotpradit

Assistant Director (Private Joint Bus Operation)

นนาายยปปปรรรระะยยูรร  ชชววยยแแกกวว นา
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นางอุทัยวรรณ สุวรรณปากแพรก
ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการ

นางบุษบา  มะนะโส
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

นายชิดชัย ภูอารีย
ผูอํานวยการสํานักบริหารการเดินรถ

Mrs.Utaiwan Suwanpakprak
Director of Director Office Department

Mrs.Busaba Manaso
Director of Audit Department

Mr.Chidchai Phuearee
Director of Bus Management 

Department

รายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพรายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Management TeamBMTA’s Management Team
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นางพนิดา ทองสุข
ผูอํานวยการสํานักบัญชีและกองทุนกลาง

นางเบ็ญจมาศ  พงศสรฤทธิ์
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสวงค  ฉิมพลี
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย

Mrs.Panida Thongsuk
Director of Account 

and Central Fund Department

Mrs.Benjamas Pongsorrarith
Director of Information Technology 

Department

Mr.Sawong Chimplee
Director of Legal Department
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นางสาวศิริพร  แตเกษม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร

นางสาวสุวิมล  รุงโรจนวัฒนา
ผูอํานวยการ

สํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

นางจันทนี  อนุโยธา
ผูอํานวยการสํานักบริการและจัดซ้ือ

Miss Siriporn Taekasem
Director of Personnel Development 

Department

Miss Suvimol Roongrojawatana
Director of Risk Management and 

Internal Control Department

Mrs.Chantanee Anuyotha
Director of Service and 
Purchasing Department

รายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพรายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Management TeamBMTA’s Management Team
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นางสาวศิริพร  บุญเปยม
ผูอํานวยการสํานักการเจาหนาที่

นายเมธา เมธาลักษณ
ผูอํานวยการ

สํานักปฏิบัติการรถเอกชนรวมบริการ 1

นางสาวเบญจวรรณ เปยมสุวรรณ
ผูอํานวยการ

สํานักปฏิบัติการรถเอกชนรวมบริการ 2

Miss Siriporn Boonpiam
Director of Personnel Department

Mr.Metha Matharak
Director of Private Joint Bus 
Operation 1 Department

Miss Benchawan Piemsuwan
Director of Private Joint Bus 
Operation 2 Department



รายงานประจําป 2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

42

นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน
ผูอํานวยการสํานักแผนงาน

นายสนาม  ผดุงฉัตร
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 1

นายพงษพิทยา  แกวมวง
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 2

Mrs.Phimphaw  Wongsuthirat
Director of Planning Department

Mr.Sanam Padungchat
Director of Bus Operation Zone 1

Mr.Pongpitaya Kewmuang
Director of Bus Operation Zone 2

รายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพรายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Management TeamBMTA’s Management Team
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นายสมควร  นาสนม
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 3

นายเอนก  นาสนม
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 4

นายบุญชนะ  รังดิษฐ
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 5

Mr.Somkaun Nasanom
Director of Bus Operation Zone 3

Mr.Anek Nasanom
Director of Bus Operation Zone 4

Mr.Boonchana Rangdit
Director of Bus Operation Zone 5
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นางศิราวรรณ  ชื่ นบุบผา
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 6

นายสาคร  รุงสวัสดิ์
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 7

นายชูชาติ  ซาปน
ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 8

Mrs.Sirawan Chenbubpa
Director of Bus Operation Zone 6

Mr.Sakon Rongsawat
Director of Bus Operation Zone 7

Mr.Chuchart Sapun
Director of Bus Operation Zone 8

รายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพรายชื่อคณะผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
BMTA’s Management TeamBMTA’s Management Team

รายงานประจําป 255944
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สรุปจํานวนพนักงานท่ีมีปจจุบัน เปรียบเทียบกับขอกําหนด 30 เมษายน 2560

ลําดับ ตําแหนง ระดับ

สํานักงานใหญ เขตการเดินรถ รวมทั้งองคการ

ขอ
กําหนด

มีจริง 
ปจจุบัน

ผลตาง
+เกิน,-ขาด

ขอ
กําหนด

มีจริง 
ปจจุบัน

ผลตาง
+เกิน,-ขาด

ขอ
กําหนด

มีจริง 
ปจจุบัน

ผลตาง
+เกิน,-ขาด

1 ผูอํานวยการ 11 1 1 0 1 1 0

2 รองผูอํานวยการฝาย 10 3 2 -1 3 2 -1

3 ผูชวยผูอํานวยการฝาย 9 4 4 0 4 4 0

4 ผูชวยผูอํานวยการสํานกัผูตรวจการ ระดับ 8/ผูอํานวยการเขต 8 16 13 -3 8 4 -4 24 17 -7

5 ผูชวยผูอํานวยการสํานัก/ผูชวยผูตรวจการ ระดับ 7
/ผูชวยผูอํานวยการเขต

7 15 13 -2 8 8 0 23 21 -2

6 หัวหนากลุมงาน/ผูตรวจการ ระดับ 6  6-7 35 34 -1 40 40 0 75 74 -1

7 หัวหนางาน/เทียบเทา 5 65 58 -7 97 95 -2 162 153 -9

8 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  3-4 18 18 0 32 32 0 50 50 0

9 เจาหนาท่ีควบคุมภายใน  3-4 3 2 -1 8 8 0 11 10 -1

10 เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  3-4 12 12 0 0 12 12 0

11 เจาหนาท่ีบริหารความเส่ียง  3-4 3 3 0 8 8 0 11 11 0

12 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  3-4 39 38 -1 32 34 2 71 72 1

13 เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  3-4 4 3 -1 0 4 3 -1

14 เจาหนาท่ีฝกอบรม  3-4 9 7 -2 0 9 7 -2

15 นิติกร  3-4 23 9 -14 0 23 9 -14

16 เจาหนาท่ีพัสดุ  3-4 4 4 0 0 4 4 0

17 เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  3-4 22 18 -4 0 22 18 -4

18 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  3-4 13 9 -4 0 13 9 -4

19 เจาหนาท่ีสถิติ  3-4 1 1 0 0 1 1 0

20 นักวิทยาศาสตรการแพทย  3-4 2 1 -1 0 2 1 -1

21 บุคลากร /เจาหนาที่อาชีวอนามัย  3-4 18 18 0 16 16 0 34 34 0

22 พยาบาลวิชาชีพ  3-4 4 0 -4 0 4 0 -4

23 พยาบาลเทคนิค 3 7 2 -5 0 7 2 -5

24 ชาง 4 2 2 0 1 1 0 3 3 0

25 ชาง 3 10 8 -2 0 10 8 -2

26 ชาง  1-2 49 37 -12 59 41 -18 108 78 -30

27 ชางส่ือสาร 4 2 2 0 0 2 2 0

28 ชางส่ือสาร 3 5 4 -1 0 5 4 -1

29 ชางส่ือสาร  1-2 2 2 0 0 2 2 0

30 พนักงานการเงินและบัญชี 3 9 8 -1 32 25 -7 41 33 -8

31 พนักงานการเงินและบัญชี  1-2 17 17 0 40 39 -1 57 56 -1

32 พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานการเงินคาโดยสาร) 4 0 24 24 0 24 24 0

33 พนักงานการเงินคาโดยสาร 3 0 24 22 -2 24 22 -2

34 พนักงานการเงินคาโดยสาร  1-2 0 187 145 -42 187 145 -42

35 พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานบัญชีคาโดยสาร) 4 0 24 23 -1 24 23 -1

36 พนักงานบัญชีคาโดยสาร 3 0 24 18 -6 24 18 -6

37 พนักงานบัญชีคาโดยสาร  1-2 0 145 128 -17 145 128 -17

38 พนักงานส่ือสาร 4 2 2 0 0 2 2 0

39 พนักงานส่ือสาร 3 6 4 -2 0 6 4 -2
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Summarize the current number of employees. Compared with specifications April 30, 2017

Sequence Position Level

HO Zone Total

Specifi ed 
man-
power

Current 
man-
power

Diff er-
ence

Specifi ed 
man-
power

Current 
man-
power

Diff er-
ence

Specifi ed 
man-
power

Current 
man-
power

Diff er-
ence

1 Director 11 1 1 0 1 1 0

2 Department Deputy Director 10 3 2 -1 3 2 -1

3 Department Assistant Deputy Director 9 4 4 0 4 4 0

4 Bureau Director/ Ombudsman/Zone Director 8 16 13 -3 8 4 -4 24 17 -7

5 Bureau Assistant 
Director/Assistant Ombudsman/Assistant Zone Director

7 15 13 -2 8 8 0 23 21 -2

6 Chief of Work Group/ Equivalent  6-7 35 34 -1 40 40 0 75 74 -1

7 Chief of Work/ Equivalent 5 65 58 -7 97 95 -2 162 153 -9

8 Finance  3-4 18 18 0 32 32 0 50 50 0

9 Internal Control Offi  cer  3-4 3 2 -1 8 8 0 11 10 -1

10 Internal Auditor  3-4 12 12 0 0 12 12 0

11 Risk Management Offi  cer  3-4 3 3 0 8 8 0 11 11 0

12 General Administration Offi  cer  3-4 39 38 -1 32 34 2 71 72 1

13 Public Relations Offi  cer  3-4 4 3 -1 0 4 3 -1

14 Training Offi  cer  3-4 9 7 -2 0 9 7 -2

15 Lawyer  3-4 23 9 -14 0 23 9 -14

16 Supplies Offi  cer  3-4 4 4 0 0 4 4 0

17 Computer System Offi  cer  3-4 22 18 -4 0 22 18 -4

18 Policy and Plan Analyst  3-4 13 9 -4 0 13 9 -4

19 Statistics Offi  cer  3-4 1 1 0 0 1 1 0

20 Medical Science Offi  cer  3-4 2 1 -1 0 2 1 -1

21 Occupational Health Personnel/Offi  cer  3-4 18 18 0 16 16 0 34 34 0

22 Nurse  3-4 4 0 -4 0 4 0 -4

23 Technical Nurse 3 7 2 -5 0 7 2 -5

24 Mechanic 4 2 2 0 1 1 0 3 3 0

25 Mechanic 3 10 8 -2 0 10 8 -2

26 Mechanic  1-2 49 37 -12 59 41 -18 108 78 -30

27 Communication Offi  cer 4 2 2 0 0 2 2 0

28 Communication Offi  cer 3 5 4 -1 0 5 4 -1

29 Communication Offi  cer  1-2 2 2 0 0 2 2 0

30 Communication Offi  cer 3 9 8 -1 32 25 -7 41 33 -8

31 Communication Offi  cer  1-2 17 17 0 40 39 -1 57 56 -1

32 Finance and Account Employee (Fare Finance) 4 0 24 24 0 24 24 0

33 Fare Finance Employee 3 0 24 22 -2 24 22 -2

34 Fare Finance Employee  1-2 0 187 145 -42 187 145 -42

35 Finance and Account Employee (Fare Account Employee) 4 0 24 23 -1 24 23 -1

36 Fare Account Employee 3 0 24 18 -6 24 18 -6

37 Fare Account Employee  1-2 0 145 128 -17 145 128 -17

38 Communications Employee 4 2 2 0 0 2 2 0

39 Communications Employee 3 6 4 -2 0 6 4 -2
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สรุปจํานวนพนักงานท่ีมีปจจุบัน เปรียบเทียบกับขอกําหนด 30 เมษายน 2560

ลําดับ ตําแหนง ระดับ

สํานักงานใหญ เขตการเดินรถ รวมทั้งองคการ

ขอ
กําหนด

มีจริง 
ปจจุบัน

ผลตาง
+เกิน,-ขาด

ขอ
กําหนด

มีจริง 
ปจจุบัน

ผลตาง
+เกิน,-ขาด

ขอ
กําหนด

มีจริง 
ปจจุบัน

ผลตาง
+เกิน,-ขาด

40 พนักงานสื่อสาร  1-2 13 12 -1 61 52 -9 74 64 -10

41 พนักงานคอมพิวเตอร 3 2 1 -1 0 2 1 -1

42 พนักงานคอมพิวเตอร  1-2 3 3 0 0 3 3 0

43 พนักงานธุรการ 4 25 22 -3 32 30 -2 57 52 -5

44 พนักงานธุรการ 3 29 30 1 72 70 -2 101 100 -1

45 พนักงานธุรการ  1-2 71 65 -6 185 173 -12 256 238 -18

46 พนักงานธุรการ (1348)  1-2 39 39 0 0 39 39 0

47 พนักงานควบคุมระบบสารสนเทศการเดินรถ  1-2 5 5 0 8 7 -1 13 12 -1

48 พนักงานธุรการ (จายงาน)  1-2 0 135 108 -27 135 108 -27

49 พนักงานพัสดุ 3 1 0 -1 0 1 0 -1

50 พนักงานพัสดุ  1-2 3 1 -2 1 1 0 4 2 -2

51 ครูฝกขับรถ 3 10 3 -7 0 10 3 -7

52 สายตรวจพิเศษ 3 250 105 -145 0 250 105 -145

53 นายตรวจ 3 0 192 171 -21 192 171 -21

54 พนักงานขับรถชาง 2 0 10 10 0 0 10 10

55 พนักงานขับรถประจําสํานักงาน 2 38 38 0 78 74 -4 116 112 -4

56 ผูจัดการสาย 5 0 53 40 -13 53 40 -13

57 ผูชวยผูจัดการสาย 4 0 52 49 -3 52 49 -3

58 นายทา /นายทาอู 3 0 432 362 -70 432 362 -70

59 พนักงานเติมนํ้ามันหรือเช้ือเพลิง 1 0 183 136 -47 183 136 -47

60 พนักงานทําความสะอาด 1 5 3 -2 21 17 -4 26 20 -6

61 นักการ 1 0 1 1 0 3 3 0 4 4

62 ยาม 1 0 0 3 3 0 3 3

รวมพนักงานสํานักงาน 919 694 -225 2,314 2,007 -307 3,233 2,701 -532

63 พนักงานขับรถรายวัน 2 0 45 45 0 45 45

64 พนักงานขับรถรายเดือนเดิม 2 0 0 0 0 0 0

65 พนักงานขับรถรายเดือนใหม 2 0 5,456 5,185 -271 5,456 5,185 -271

รวม พขร. 0 0 0 5,456 5,230 -226 5,456 5,230 -226

66 พนักงานเก็บคาโดยสารรายวัน 1 0 31 31 0 31 31

67 พนักงานเก็บคาโดยสารรายเดือนเดิม 1 0 124 124 0 124 124

68 พนักงานเก็บคาโดยสารรายเดือนใหม 1 0 5,456 4,726 -730 5,456 4,726 -730

รวม พกส. 0 0 0 5,456 4,881 -575 5,456 4,881 -575

รวมพนักงานองคการ 919 694 -225 13,226 12,118 -1,108 14,145 12,812 -1,333

69 แพทย  (อัตราจาง) 1 0 1 1

70 นักวิทยาศาสตรการแพทย 1 0 1 1

71 พยาบาล (อัตราจาง) 6 0 6 6

72 นิติกร (อัตราจาง) 20 0 20 20

73 พนักงานเก็บคาโดยสาร ( อัตราจาง) 0 0 0 0

รวมพนักงานอัตราจาง 0 28 0 0 0 0 0 28 28

รวมพนักงานทั้งหมด 919 722 -225 13,226 12,118 -1,108 14,145 12,840 -1,305
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Summarize the current number of employees. Compared with specifications April 30, 2017

Sequence Position Level

HO Zone Total

Specifi ed 
man-
power

Current 
man-
power

Diff er-
ence

Specifi ed 
man-
power

Current 
man-
power

Diff er-
ence

Specifi ed 
man-
power

Current 
man-
power

Diff er-
ence

40 Communications Employee  1-2 13 12 -1 61 52 -9 74 64 -10

41 Computer Employee 3 2 1 -1 0 2 1 -1

42 Computer Employee  1-2 3 3 0 0 3 3 0

43 General Employee 4 25 22 -3 32 30 -2 57 52 -5

44 General Employee 3 29 30 1 72 70 -2 101 100 -1

45 General Employee  1-2 71 65 -6 185 173 -12 256 238 -18

46 General Employee (1348)  1-2 39 39 0 0 39 39 0

47 Bus Operation IT System Control Employee  1-2 5 5 0 8 7 -1 13 12 -1

48 General Employee (Job Distribution)  1-2 0 135 108 -27 135 108 -27

49 Supplies Employee 3 1 0 -1 0 1 0 -1

50 Supplies Employee  1-2 3 1 -2 1 1 0 4 2 -2

51 Driving Trainer 3 10 3 -7 0 10 3 -7

52 Special Inspector 3 250 105 -145 0 250 105 -145

53 Inspector 3 0 192 171 -21 192 171 -21

54 Driver (Mechanic Bus) 2 0 10 10 0 0 10 10

55 Offi  ce Driver 2 38 38 0 78 74 -4 116 112 -4

56 Route Manager 5 0 53 40 -13 53 40 -13

57 Assistant Route Manager 4 0 52 49 -3 52 49 -3

58 Bus Controller/Head of station 3 0 432 362 -70 432 362 -70

59 Gasoline/Fuel Filling Employee 1 0 183 136 -47 183 136 -47

60 Cleaner 1 5 3 -2 21 17 -4 26 20 -6

61 Janitor 1 0 1 1 0 3 3 0 4 4

62 Guard 1 0 0 3 3 0 3 3

Total Offi  ce Staff 919 694 -225 2,314 2,007 -307 3,233 2,701 -532

63 staff  daily driver 2 0 45 45 0 45 45

64 Old Staff  monthly driver 2 0 0 0 0 0 0

65 New Staff  driver monthly 2 0 5,456 5,185 -271 5,456 5,185 -271

Include staff  driver 0 0 0 5,456 5,230 -226 5,456 5,230 -226

66 Daily keep fare staff 1 0 31 31 0 31 31

67 Old monthly staff  fare collector 1 0 124 124 0 124 124

68 New monthly staff  fare collector 1 0 5,456 4,726 -730 5,456 4,726 -730

Include keep fare staff 0 0 0 5,456 4,881 -575 5,456 4,881 -575

Total BMTA Staff 919 694 -225 13,226 12,118 -1,108 14,145 12,812 -1,333

69 Medical Doctor (Hired Position) 1 0 1 1

70 Medical Science Offi  cer (Hired Position) 1 0 1 1

71 Nurse (Hired Position) 6 0 6 6

72 Lawyer (Hired Position) 20 0 20 20

73 Fare Collector (Hired Position) 0 0 0 0

Total Hired Staff 0 28 0 0 0 0 0 28 28

Grand Total 919 722 -225 13,226 12,118 -1,108 14,145 12,840 -1,305



Bangkok Mass Transit Authority

ANNUAL REPORT 2016 49

การลงทุนท่ีสําคัญในปจจุบันและอนาคต
Current and Future Key Investments

แผนงานและโครงการตาง ๆ
 แผนงานลดตนทุนการดําเนินงาน

 1.  โครงการจัดซื้อรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ 
เพือ่นาํมาทดแทนรถโดยสารเดิมทีใ่ชนํา้มนัดเีซล จาํนวน 
3,183 คนั (จดัซ้ือรถโดยสารปรับอากาศ จาํนวน 489 คนั)
 องคการไดจัดทําโครงการจัดซ้ือรถโดยสารใชกาซ
ธรรมชาติ เพื่อนํามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใชน้ํามัน
ดีเซล จํานวน 3,183 คัน ดวยการกูเงิน จํานวน 13,162.200 
ลานบาท ซ่ึงเปนการกูเงินท่ีกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกัน 
และ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยองคการ
จัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 489 คัน ซ่ึงองคการ
ไดลงนามสัญญาซ้ือขายรถโดยสารกับบริษัท เบสทริน กรุป 
จํากัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 รับมอบรถโดยสาร
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา จนครบจํานวน 
489 คัน 
 องคการไดมีหนังสือท่ี ขสมก. 138/2560 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2560 แจงบริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ให
ดําเนินการและสงมอบรถยนตโดยสารปรับอากาศใชเช้ือ
เพลิงธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คันใหแกองคการ
พรอมเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
แตบริษัท เบสทริน กรุป จํากัด ยังไมสามารถสงมอบรถ
โดยสารใหแกองคการ เนื่องจากติดปญหาในเร่ืองภาษีกับ
กรมศุลกากร 

Plans and Projects
 Administration Cost Reduction Plan
 
 1. Project of Natural Gas Using Bus Purchase 
aims to substitute the current 3,183 diesel fuel using 
buses with natural gas using vehicles (489 air-conditioned 
buses to be purchased).
 BMTA has established the Project of Natural Gas 
Using Bus Purchase to substitute the current 3,183 diesel
fuel using buses with natural gas using buses. This project 
shall be achieved by a loan of 13,162.200 million Baht, 
which is a loan guaranteed by Ministry of Finance and 
resolved by the Cabinet on 9 April 2013. BMTA shall conduct 
a contractual purchase of 489 air-conditioned buses from 
Bestlin Group Co., Ltd. under the contract entered into on 
30 September 2016 under which buses would be gradually 
delivered within 90 days from the contract date until all 
489 buses are delivered.
 BMTA has issued a memo number BMTA.138/2560 
dated 24 January 2017 notifying Bestlin Group Co., Ltd. 
to proceed delivery of 489 NGV air-conditioned buses along 
with delivery document to BMTA within 29 December 2016. 
However, Bestlin Group Co., Ltd. has not been able to 
deliver such buses to BMTA due to unsolved tax and duty 
problem with Custom Department.
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 สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือท่ี อส 0005/1200 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจรับรถโดยสาร
ปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) แจงวาให
องคการควรรอผลการพิจารณาจากกรมศุลกากรถึงแหลง
กําเนิดของสินคารถยนตโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ (NGV) วาผลิต และ/หรือประกอบในประเทศ
ใดใหเปนที่ยุติเสียกอนแลวจึงดําเนินการตอไป

 2. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติการเดินรถ (GPS) 
 องคการมีนโยบายนําเทคโนโลยีระบบติดตาม
รถโดยสารประจําทางผานดาวเทียม (Global Positioning
System: GPS) มาใชกับรถโดยสารประจําทาง เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
พฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะนํามาซ่ึงความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชบริการ และผูใชรถใชถนน
ทั่วไป อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเกิดความมั่นใจและ
ภาพลักษณที่ดีในการใหบริการขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ และเพ่ือใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการองคการ
 องคการไดลงนามทําสัญญาเชาระบบตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พรอมติดตั้ง กับ
บริษัท ซูเล็ค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีระยะเวลา 5 ป
(ตามสัญญาเลขท่ี ช.53/2559  ลงวันท่ี 22 กันยายน 2559) 
ติดต้ังระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ 
(GPS) บนรถโดยสาร จํานวน 2,600 คัน แบงเปน 3 งวด
 - งวดท่ี 1 ภายในระยะเวลา 60 วัน (21 พ.ย.59) 
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรในสถานที่ที่กําหนด และทยอย
ติดตั้งบนรถโดยสาร จํานวน 500 คัน
 - งวดท่ี 2 ภายในระยะเวลา 90 วัน (21 ธ.ค.59) 
ติดตั้งบนรถโดยสารครบทุกระบบ จํานวน 500 คัน และ
ติดต้ังระบบจอภาพอัจฉริยะท่ีปายรถโดยสาร จํานวน 6 ปาย
 - งวดท่ี 3 ภายในระยะเวลา 210 วัน (20 เม.ย.60) 
ติดต้ังบนรถโดยสารครบทุกระบบ จํานวน 2,100 คัน และ
ระบบจอภาพอัจฉริยะที่ปายรถโดยสาร จํานวน 14 ปาย
 ขณะน้ีไดติดต้ังระบบ GPS บนรถโดยสาร 500 คัน
เรียบรอยแลว และอยูระหวางรอหนังสืออนุญาตจาก 
กทม.เพื่อติดตั้งจอภาพอัจฉริยะที่ปายรถโดยสาร

 Offi  ce of the Attorney-General has issued a memo 
number OrSor 0005/1200 dated 25 January 2017 on NGV 
Air-Conditioned Buses Acceptance Inspection suggesting 
that BMTA waits for the Custom Department due 
result of their investigation upon sources of such NGV 
air-conditioned buses to determine in which country they 
were manufactured and/or assembled before proceed 
further steps.

 2. GPS Vehicle Tracking and Tracing System 
Provision Project
 BMTA has set out policy imposing the use of
Global Positioning System or GPS with buses to increase its 
capability to control, track, and trace bus driving behaviour 
which will lead to safety of passengers’ lives and properties 
as well as other road users. This will also build trust and 
promote good image of BMTA to be in accordance with the 
corporate rehabilitation plan.
 On this matter, BMTA has entered into GPS Vehicle
Tracking and Tracing System Lease and Installation Contract 
with Zulex International Co., Ltd. The Contract term is fi ve 
years (Contract no. Chor.53/2559 dated 22 September 
2016) covering the installation of total 2,600 buses GPS 
tracking and tracing system installation which shall be done 
in three phases:
 - First phase: within 60 days (21 November 2016) 
installation of computer system in designated locations and 
gradual installation of the system on 500 buses
 - Second phase: within 90 days (21 December 2016) 
installation of complete system on 500 buses and installation 
of smart screens at 6 bus stops
 - Third phase: within 210 days (20 April 2017) 
installation of the complete system on 2,100 buses and 
smart screens at 14 bus stops.
 At present, the installation of GPS tracking and 
tracing system on 500 buses has been completed. 
The Company is waiting to acquire approval letter from 
Bangkok Metropolitan Administration for installation of 
smart screens at bus stops.
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 3. โครงการติดต้ังระบบ E-Ticket บนรถโดยสาร 
 องคการมีนโยบายในการจัดหาและติดตั้งระบบ
e-Ticket ในรถโดยสารประจําทางตามแผนฟนฟูกิจการ
องคการ และตามมติคณะรัฐมนตรี ใหเปนไปตามมาตรฐาน
กลางต๋ัวรวมของกระทรวงคมนาคมซ่ึงระบบต๋ัวอิเล็กทรอนิกส 
(e-Ticket System) สําหรับรถโดยสารประจําทางจะมีระบบ 
GPS มาคิดคาโดยสารตามระยะทาง และจัดหาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุน
บริหารองคกรของ ขสมก. รวมถึงเตรียมความพรอมสําหรับ
การเชื่อมโยงกับมาตรฐานกลางตั๋วรวมของกระทรวง
คมนาคม (ระบบ Central Clearing Housing) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 องคการไดนํารางขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคา
โครงการเชาระบบบัตรโดยสารอเิล็กทรอนกิสพรอมอปุกรณ 
(E-Ticket) ประกาศในเว็บไซตของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต
ขององคการ เพื่อฟงคําวิจารณหรือขอเสนอแนะ หรือมี
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร ดังนี้
 ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่ 4 - 10 มกราคม 2560
 ครั้งที่ 2  ระหวางวันที่ 17 - 23 มกราคม 2560
 ครั้งที่ 3  ระหวางวันที่ 26 - 31 มกราคม 2560
 องคการไดประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เรื่อง ประกวดราคาเชาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส
พรอมอุปกรณ (e-Ticket) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(ตามประกาศ เลขท่ี 07/2560 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560) 
กําหนดย่ืนเอกสารการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 6 มีนาคม 2560  และกําหนด
เสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2560 
 คาดวาจะลงนามในสัญญาในเดือน มิถุนายน 2560 
ติดตั้งระบบ E-Ticket และเครื่องเก็บคาโดยสาร (Cash 
box) ตามมาตรฐานกลางตั๋วรวมของกระทรวงคมนาคม
ในรถโดยสารประจําทาง จํานวน 2,600 คัน ในเดือน 
กรกฎาคม 2560

 3. E-Ticket System Installation on Bus
 BMTA has set out policy imposing installation of
 e-Ticket system on buses according to the corporate 
rehabilitation plan and the Cabinet’s resolution and in 
compliance with the common ticket standard imposed 
by Ministry of Transport where e-Ticket System on bus 
will be used in conjunction with GPS system for fare per 
distance calculation. This project also includes the 
provision of bus routing support IT system, bus routing 
administration support IT system, and BMTA administration 
support IT system as well as preparation to eff ectively link 
with the Central Clearing Housing system of Ministry of 
Transport.
 BMTA has implemented the Terms of References 
(TOR) as well as the draft of E-Ticket System and Equipment 
Lease Bidding and published them on the website of the 
Comptroller General’s Department and its own website 
for hearing of comments and recommendations or written 
opinion expressions as follows:
 First round: during 4 – 10 January 2017
 Second round: during 17 – 23 January 2017
 Third round: during 26 – 31 January 2017
 BMTA has made its announcement on Electronically 
E-T icket System and Equipment Lease Bidding 
(Announcement number 07/2560 dated 7 February 2017) 
setting out the deadline for electronically lease price 
bidding to be 6 March 2017 and bid submission by 27 
March 2017.
 It is expected that, around mid-June 2017, BMTA 
will be able to enter into E-Ticket system and Cash Box 
system installation contract according to the Central 
Clearing Housing standard for 2,600 buses in July 2017.
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 4. โครงการพัฒนาและจัดหาอูจอดรถ ท่ีทําการ 
ทาปลอยรถ และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร 
 เพื่อลดคาใชจายในการเชาอูเอกชนองคการจึง
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําการกอสรางหรือ
ปรับปรุงอูบนพ้ืนที่ของหนวยงานราชการหรือเอกชนท่ีให
ใชประโยชน
 ดําเนินการป 2557 จํานวน 6 อู (อูพระประแดง,
อูพระประแดงใตทางดวน, อูนครอินทร, อูปูเจาสมิงพราย, 
อูกัลปพฤกษ, อูบรมราชชนนี)
 - กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 4 อู (อูพระประแดง, 
อูพระประแดงใตทางดวน, อูนครอินทร, อูปูเจาสมิงพราย)
 - อยูระหวางกอสราง จํานวน 2 อู (อูกัลปพฤกษ, 
อูบรมราชชนนี)
 ดําเนินการป 2558 จํานวน 4 อู (อูบางบัวทอง, 
อูบางพลี, อูใตทางดวนรามอินทรา - ประดิษฐมนูธรรม, 
อูกําแพงเพชร 2)
 - กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 2 อู (อูบางบัวทอง, 
อูใตทางดวนรามอนิทรา – ประดิษฐมนูธรรม)
 - อยูระหวางกอสราง จํานวน 2 อู (อูบางพลี, 
อูกําแพงเพชร 2)

 4. Development and Provision of Bus Depots, 
Offi  ces, Terminals and Passenger Facilities Project
 In order to reduce cost on lease of private bus 
depots, BMTA requested for budget allegation designation 
for construction or improvement of government owned or 
privately-owned areas for its own use as follows:
 Implemented in 2014: 6 bus depots (Phra Pradaeng 
depot, Phra Pradaeng under Express Way depot, Nakhon 
In depot, Pu Chao Saming Phrai depot, Kanlapaphruk 
depot, and Borom Ratchachonnai depot)
 - 4 bus depots were completely improved (Phra 
Pradaeng depot, Phra Pradaeng under Express Way depot, 
Nakhon In depot, and Pu Chao Saming Phrai depot)
 - 2 bus depots were under construct ion: 
(Kanlapaphruk depot, and Borom Ratchachonnai depot)
 Implemented in 2015: 4 bus depots (Bang Bua 
Thong depot, Bang Phli depot, Ramintra – Pradit Manutham 
Express Way Underneath depot, and Kampaengpet 2 
depot)
 - 2 bus depots were completely improved (Bang 
Bua Thong depot, and Ramintra – Pradit Manutham 
Express Way Underneath depot)
 - 2 bus depots were under construction: (Bang Phli 
depot, and Kampaengpet 2 depot)
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 การรวมดําเนินงานกับเอกชน 
 1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย 
 เพ่ือใหเปนการแกไขปญหาการใหบริการและใช
ประโยชนในทรัพยสินขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงมีความตองการท่ีจะทําแผนพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสถานี
ขนสงผูโดยสารในท่ีดินขององคการท่ีมีอยูในปจจุบันให
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย รวมท้ังศึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช
ประโยชนพ้ืนท่ีใหเกิดผลตอบแทนกับองคการและประชาชน
ผูใชบริการไดอยางเต็มศักยภาพ 
 องคการไดลงนามสัญญาวาจางท่ีปรึกษาโครงการ
พัฒนาการใชพื้นที่เชิงธุรกิจอูมีนบุรีกับสถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2540 
(ตามสัญญาเลขท่ี จ.126/2559 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2559) 
เปนที่ปรึกษาเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาการใช
พื้นที่เชิงธุรกิจอูมีนบุรี 
 องคการไดลงนามสญัญาวาจางทีป่รกึษาโครงการ
พัฒนาการใชพื้นที่เชิงธุรกิจอู บางเขนกับสถาบันวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2540 
(ตามสัญญาเลขท่ี จ.127/2559 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2559) 
เปนที่ปรึกษาเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาการใช
พื้นที่เชิงธุรกิจอูบางเขน
 ขณะน้ีอยูระหวางสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาวิเคราะหและประเมิน
ความตองการการใชประโยชนที่มีความสําคัญกับบริบท
พื้นที่ทั้งบริบททางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อ
นําเสนอผังแมบทในการใชพื้นที่และทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปเปนนโยบายและแผนการดําเนิน
การในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคการ
เปนระยะเวลา 7 เดือน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน 
สิงหาคม 2560 และนําเสนอ คค. เพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ป 2556

Joint Operation with Private Sector
 1. Commercial Area Development Project
 In order to solve service provision issues and 
effi  ciently utilize BMTA’s property, there was a need to set 
out development and improvement of existing passenger
terminals located within BMTA own area to be able to
provide convenient, fast, and safe services to the people. 
In addition, there was also a need to conduct a study 
on guidelines for area utilization creating BMTA revenue 
as well as providing its users with full potential in service 
provision.
 BMTA has signed Consultant Contract for study 
of commercial area development for the area of Minburi
bus depot with Thammasat University Research and
Consultation Institute B.E. 2540 (contract number Chor.
126/2559 dated 25 October 2016) who would be advisor
for implementation of Minburi Bus Depot Commercial 
Area Development Project.
 BMTA has also signed Consultant Contract for
study of commercial area development for the area of
Bang Khen bus depot with Thammasat University Research 
and Consultation Institute B.E. 2540 (contract number 
Chor.127/2559 dated 25 October 2017) who would be 
advisor for implementation of Bang Khen Bus Depot 
Commercial Area Development Project.
 Currently, Thammasat University Research and 
Consultation Institute is conducting analytical study and 
evaluation of key needs in several contexts to include 
physical context, social context, and economical context
to propose a master plan for effi  cient area and resources 
utilization which would be based on for policy making 
and action planning for value added commercial area 
development for BMTA. The study has continued for 
approximately 7 months and is expected to be complete
in August 2017. Afterwards, the study result and proposal 
will be submitted to Ministry of Transport for implementation 
according to the Private Investments in State Undertakings 
Act B.E. 2556 (2013).
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ผลการดําเนินงานขององคกร ปงบประมาณ 2559
Outcome of Operations for Fiscal year 2016

 ปงบประมาณ 2559 องคการจัดรถโดยสารประจําทางใหบริการประชาชน ท้ังรถโดยสารท่ีองคการดําเนินการเอง 
และที่ใหสัมปทานแกเอกชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจํานวนทั้งส้ิน 14,907 คัน ประกอบดวย

 In fi scal year 2016, BMTA provided bus services for the public, both BMTA - operated buses and private joint 
buses.  As of 30 September 2016, the services included a total of 14,907 buses, as follows :

รถโดยสารขององคการ 2,774 คัน (รวมรถโดยสาร PBC 117 คัน) แยกเปน
BMTA buses - 2,774 (including 117 PBC buses), divided as

คัน / buses

     รถธรรมดา / Regular buses 1,562

     รถปรับอากาศ / - Air-conditioned buses 1,212

รถโดยสารของเอกชน  ขนาดใหญ  3,621 คัน  แยกเปน
Private joint buses (big buses) 3,621, divided as

     รถธรรมดา / Regular buses 2,208

     รถปรับอากาศ / Air-conditioned buses 1,413

รถโดยสารของเอกชน  ขนาดเล็ก  8,512 คัน  แยกเปน
Private joint buses (small buses) 8,512 divided as

     รถมินิบัส / Minibuses 994

     รถในซอย / Shuttles in sois 2,234

     รถตูโดยสาร / Microbuses 5,146

     รถตู NGV / Microbuses NGV 138

 ในสวนขององคการนํารถโดยสารออกใหบริการเฉล่ีย
2,615 คัน/วัน เปนรถธรรมดา 1,514 คัน รถปรับอากาศ
1,101 คัน คิดเปนรอยละ 94 ของรถประจําการ ในจํานวน
เสนทาง 114 เสนทาง โดยม ีเทีย่ววิง่บรกิาร รวม 7,867,826 
เที่ยว ระยะทางท่ีวิ่งใหบริการ รวม 218,990,664 กม. 
ใชเช้ือเพลิงท้ังส้ิน แยกเปน นํ้ามันดีเซล 68,290,484 ลิตร, 
กาซ 28,204,625 กก. โดยมียอดการจําหนายตั๋ว รวม 
317.278 ลานใบ หรือเฉล่ีย 0.867 ลานใบ/วัน และมีรายได
คาโดยสารภาพรวม 3,321.714 ลานบาท หรือเฉลี่ย 
9.076 ลานบาท/วัน

 On the part of BMTA 2,615 buses/day were 
out for service, as 1,514 regular buses and 1,101 air-
conditioned buses, totaling 94 percent of all buses. Of the 
114 routes, there were 7,867,826 rides/year in a total 
distance of 218,990,664 km./year, using 68,290,484 liters 
of diesel oil/year and 28,204,625 kg. of gas/year. Ticket sales 
totaled 317,278 million tickets/year, or 0.867 million 
tickets/day, with total revenue of 3,321,714 million baht/year, 
or 9.076 million baht/day.
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เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานเดินรถ Comparison of Bus Operations

 การดําเนินงานปงบฯ 2559 องคการนํารถออกว่ิง
เฉล่ีย/วัน 2,615 คัน คิดเปนรอยละ 94  ของรถประจําการ 
(รวมรถเมลฟรี จํานวน 800 คัน) มีเท่ียวว่ิงรวม เฉล่ีย 21,497 
เท่ียว/วัน กม.ทําการ เฉล่ีย 598,335 กม./วัน ใชนํ้ามันดีเซล
เฉล่ีย 186,586 ลิตร/วัน ใชกาซ เฉลี่ย 77,062 กก./วัน
โดยจําหนายต๋ัวไดท้ังส้ิน 317.278 ลานใบ หรือเฉล่ีย 0.867
ลานใบ/วัน และมีรายไดคาโดยสารในภาพรวม 3,321.714 
ลานบาท หรือเฉลี่ย 9.076 ลานบาท/วัน   
 จากรายละเอียดดังกลาวขางตน หากนําผลการ
ดําเนินงานดานเดินรถ ปงบฯ 2559 เปรียบเทียบกับเปาหมาย,  
เกิดจริงปงบฯ 2558 ที่ผานมา และปงบฯ 2557 สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้

1. การวิเคราะหผลการดําเนินงานดานเดินรถ  ปงบฯ 2559 
เปรียบเทียบกับเปาหมาย

 In fi scal year 2016, BMTA serviced out 2,615 
buses/day, totaling 94 percent of all buses (including 800
free buses). On average there were 21,497 rides/day in
a total distance of 598,335 km./day, using 186,586 liters 
of diesel oil/day and 77,062 kg. of gas/day. Ticket sales 
totaled 317,278 million tickets, or 0.867 million tickers/day, 
with total revenue of 3,321.714 million baht, or 9.076 
million baht/day.
 From the details above, when comparing the bus 
operations in fi scal year 2016 as compared to the target 
set, the actual operations in fi scal year 2015, and fi scal 
year 2014, the following can be analyzed.

1. Analysis of  Bus Line Management Operation in 
Fiscal Year 2016 in Comparison with Target

 การใหบริการ  ปงบฯ 2559 องคการนาํรถออกว่ิง
เฉลีย่ตอวนั 2,615 คนั คดิเปนรอยละ 94 ของรถประจําการ
เปรียบเทียบกับเปาหมาย (ฝรอ. ตั้งเปาหมายการเดินรถ
ตามรถโดยสารที่มีประจําการและสามารถออกวิ่งได) รถ
ออกวิง่ เทีย่ววิง่ และ กม.ทาํการ สงูกวาเปาหมาย คดิเปน
รอยละ 1.15, 3.55 และ 3.21 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญ
เกิดจากการใหบริการของรถ ปรับอากาศทําไดสูงกวา
เปาหมาย เนื่องจากองคการเรงรัดการซอมรถใหสามารถ
ออกวิ่งไดมากขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญการเปล่ียนรถ
กะบายในสวนของรถปรับอากาศมากกวารถธรรมดา ดาน
การใชเชือ้เพลงิ การใชนํา้มนัตํา่กวาเปาหมายรอยละ 5.12
ทัง้ที ่กม.ทําการ ของรถใชนํา้มนัสงูกวาเปาหมายรอยละ 1.86 

 Service Provision In fi scal year 2016, BMTA 
provided approximately 2,165 buses per day, equivalent to
94% of its duty buses per target (Bus Operation Department 
had set the target for duty and in order buses operation). 
The number of running buses, trips, and operational
mileage were above targeted numbers by 1.15%, 3.55%, 
and 3.21% respectively. This was mostly resulted from the 
number of air-conditioned bus trips that went beyond its 
target due to BMTA capability to repair the buses in a 
timely manner as well as the emphasis on changing to 
use more air-conditioned buses than ordinary buses for 
afternoon shifts. In term of fuel use, gasoline consumption 
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2.  การวิเคราะหผลการดําเนินงานดานเดินรถ  ปงบฯ 2559 
เปรียบเทียบกับปงบฯ 2558 

2. Analysis of Bus Operation Performance in Fiscal Year 
2016 in Comparison with Fiscal Year 2015

was 5.12% lower than target despite the operational mileage 
of gasoline using buses that was 1.86% higher than target, 
thanks to gasoline usage effi  ciency (km./ltr.) which was 
7.36% higher than target (the target was 2.37 km./ltr, 
actual effi  ciency was 2.55 km./ltr.) On the other hand, 
natural gas consumption was 6.48% higher than target as 
variable by operational mileage of natural gas using buses 
that was 8.78% higher than target.
 Income Earning The overall average daily earning
made from fares was 9.076 million Baht which was 6.86%
or 0.669 million Baht lower than the target; due to the fact that 
fare income target was set in accordance with annual budget 
but did not lowered upon bus discharge -  discharge of 3 
PBC buses, or in the event that some buses were out of 
order, as well as the lease of 15 air-conditioned buses for
Tao Pun – Bang Sue connection since August 2016. All of these
factors resulted in the income; despite the abovementioned 
excel service provision which was higher than the target, 
to be lower than its target set out per budget.

เนือ่งจากประสิทธภิาพการใชนํา้มนั (กม./ลติร) ทาํไดสงูกวา
เปาหมายรอยละ 7.36 (ตั้งเปาหมาย 2.37 กม./ลิตร, 
เกิดจริง เฉล่ีย 2.55 กม./ลิตร) ขณะที่การใชกาซสูงกวา
เปาหมายรอยละ 6.48 เนื่องจากผันแปรตาม กม.ทําการ 
ของรถใชกาซที่สูงกวาเปาหมายรอยละ 8.78
 การหารายได  รายไดคาโดยสารภาพรวมตอวัน
เฉลี่ย 9.076 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมาย 0.669 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 6.86 เน่ืองจากเปาหมายรายไดคาโดยสาร
เปนไปตามนโยบายงบประมาณประจําป และไมไดปรับลดลง
เม่ือมีการปลดระวางรถ ยกเลิกสัญญาเดินรถ PBC จํานวน 
3 คัน หรือมีรถท่ีออกว่ิงไมได รวมท้ังการใหเชารถปรับอากาศ
รวม 15 คัน วิ่งเช่ือมตอรถไฟฟาจากเตาปูน – บางซื่อ 
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 สงผลใหการใหบริการถึงแมวา
จะทําไดสูงกวาเปาหมาย ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน แตการ
หารายไดจะต่ํากวาเปาหมายตามงบประมาณ

 การใหบริการ  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบฯ 2558 
รถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง และ กม.ทําการ ลดลง คิดเปนรอยละ 
0.96, 1.71 และ 1.23 ตามลําดับ ซึ่งลดลงทั้งรถธรรมดา
และรถปรับอากาศ เนื่องจากขาดอัตรากําลัง พขร. จาก
การท่ีอัตรากําลัง พขร. ลดลงจากปท่ีผานมา 75 คน (อัตรา
กําลัง พขร. ปงบฯ 58 เฉลี่ย 5,161 คน  ปงบฯ 59 เฉล่ีย 
5,086 คน) ทําใหการเปล่ียนรถกะบายไมเปนไปตามเปาหมาย 
และรถจอดซอมจากเฉล่ีย 105 คัน/วัน เพ่ิมเปน 114 คัน/วัน 
สงผลใหการใหบริการลดลง สําหรับดานการใชเชื้อเพลิง 
ผันแปรตาม กม. ที่ใหบริการ โดยในสวนของการใชน้ํามัน
ลดลงรอยละ 1.91 ขณะที่การใชกาซเพิ่มขึ้นรอยละ 3.31 
 การหารายได   รายไดคาโดยสารภาพรวมเฉลี่ย
ตอวัน ลดลงจากปงบฯ 58 จํานวน 0.211 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 2.27  เนื่องจากการใหบริการลดลงจากปงบฯ 
58 ท้ังรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ตามสาเหตุท่ีกลาวมา
แลวขางตน รวมทั้งองคการใหเชารถปรับอากาศรวม 15 
คัน วิ่งเชื่อมตอรถไฟฟาจากเตาปูน - บางซื่อ ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2559 สงผลใหรายได คาโดยสารลดลงอีกสวนหน่ึง 

 Service Provision When compared to fi scal year 
2015, the number of running buses, trips, and operational 
mileage decreased by 0.96%, 1.71%, and 1.23% respectively. 
The decrease was seen in both ordinary and air-conditioned 
buses due to personnel shortage in term of drivers as there 
were 75 less drivers than the previous year (fi scal year 2015 
average was 5,161 drivers while fi scal year 2017 average was 
5,086 drivers). This resulted in the afternoon shift operation 
to not meet the target. In addition, the average number 
of buses that needed repair went from 205 buses to 114 
buses per day, resulting in decreased service. In term of 
fuel use per operational mileage, the consumption of gasoline 
lowered by 1.91% and the consumption of natural gas 
increased by 3.31%.
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3.  การวิเคราะหผลการดําเนินงานดานเดินรถ  ปงบฯ 2559 
เปรียบเทียบกับปงบฯ 2557

3.  Analysis of Bus Operation Performance in Fiscal Year 
2016 in Comparison with Fiscal Year 2014

 การใหบริการ  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบฯ 2557 
การใหบริการลดลงคอนขางมาก เน่ืองจากอัตรากําลัง พขร. 
ลดลงจากปงบฯ 57 = 313 คน (อัตรากําลัง พขร. ปงบฯ 57 
เฉล่ีย 5,399 คน  ปงบฯ 59 เฉลี่ย 5,086 คน) สงผลให
รถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง และ กม.ทําการ ลดลง คิดเปนรอย
ละ 1.42, 4.06 และ 2.53 ตามลําดับ ดานการใชเชื้อเพลิง 
ผันแปรตาม กม. ที่ใหบริการ โดยในสวนของการใชน้ํามัน
ลดลงรอยละ 5.95 ขณะที่การใชกาซเพิ่มขึ้นรอยละ 5.16 
 การหารายได  รายไดคาโดยสารภาพรวมเฉล่ีย
ตอวัน เพิ่มขึ้น 0.049 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.54 
เนื่องจากถึงแมการใหบริการจะลดลง ตามที่กลาวมาแลว
ขางตน แตปงบฯ 57 ตั้งแตชวงเดือน พ.ย.56  - พ.ค.57
มีการชุมนุมทางการเมืองมีการประกาศเคอรฟว รถโดยสาร
ไมสามารถวิ่งใหบริการไดเหมือนปกติ ขณะที่ปงบฯ 59 
ไมมีการชุมนุมทางการเมือง สงผลใหรายไดคาโดยสาร
เพิ่มขึ้น 
 หมายเหตุ  การใหบริการเดินรถดังกลาวขางตน 
รวมการใหบริการของรถเมลฟรี จํานวน 800 คัน

 Service Provision When compared to fi scal year 
2014, it can be seen that service provision lowered 
signifi cantly due to the lowered number of driver personnel
which was 313 less than that of fi scal year 2014 (fi scal year
2014 average was 5,399 drivers while fi scal year 2017 
average was 5,086 drivers), resulting in the lower number 
of bus running, trips, and operational mileage by 1.42%, 
4.06%, and 2.53% respectively. In term of fuel use variable by 
operational mileage, the consumption of gasoline lowered 
by 5.95% and the consumption of natural gas increased 
by 5.16%.
 Income Earning The overall average daily earning 
made from fares increased, despite the decreased service 
provision as stated above, by 0.049 million Baht or 0.54%. 
This was due to the fact that in fi scal year 2014, during 
November 2013 – May 2014 there was political demonstration 
and a curfew was imposed resulting in buses not being 
able to operate as usual; while in fi scal year 2016, there 
was no such political demonstration so the income was 
relatively higher.
 Remark: The abovementioned bus operation 
included the operation of 800 free buses.

 Income Earning The overall average daily earning 
made from fares lowered from that of fi scal year 2015 by 
0.211 million Baht, or 2.27% due to the decreased service
provision from fi scal year 2015 for both ordinary and 
air-conditioned buses as stated above. Moreover, BMTA 
lent its 15 air-conditioned buses for Tao Pun – Bang Sue 
connection since August 2016, resulting in another decrease 
of income.
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รายการ
ปงบฯ 2559

ปงบฯ 2558
(3)

ปงบฯ 2557
(4)

(1) - (2) (1) - (3) (1) - (4)

เกิดจริง(1) เปาหมาย (2) ผลตาง % ผลตาง % ผลตาง %

1. รายไดคาโดยสาร(บาท) 3,176,345,647 3,425,458,980 3,247,903,168 3,157,968,956 (249,113,333) (7.27) (71,557,521) (2.20) 18,376,691 0.58

   ตั๋วลวงหนา,คูปอง,บัตรเดือน 145,368,247 140,940,000 141,634,935 136,731,609 4,428,247 3.14 3,733,312 2.64 8,636,638 6.32

   รวมคาโดยสารทั้งหมด 3,321,713,894 3,566,398,980 3,389,538,103 3,294,700,566 (244,685,086) (6.86) (67,824,209) (2.00) 27,013,328 0.82

   /วัน 9,075,721 9,744,260 9,286,406 9,026,577 (668,538) (6.86) (210,685) (2.27) 49,144 0.54

   /คัน/วัน 5,000 5,458 5,046 4,872 (458) (8.39) (46) (0.91) 128 2.63

2. รถประจําการ (คัน) 1,016,204 1,016,204 1,098,741 1,157,008 - - (82,537) (7.51) (140,804) (12.17)

   /วัน 2,777 2,777 3,010 3,170 - - (234) (7.76) (393) (12.41)

3. รถออกวิ่ง (คัน) 957,136 946,235 963,730 968,291 10,901 1.15 (6,594) (0.68) (11,155) (1.15)

   /วัน 2,615 2,585 2,640 2,653 30 1.15 (25) (0.96) (38) (1.42)

   % การออกวิ่ง 94.19 93.11 87.71 83.69 1.07 1.15 6.48 7.38 10.50 12.54

   รถออกวิ่ง (รถน้ํามัน) 796,768 788,845 804,067 808,811 7,923 1.00 (7,299) (0.91) (12,043) (1.49)

   รถออกวิ่ง (รถกาซ) 160,368 157,390 159,663 159,480 2,978 1.89 705 0.44 888 0.56

4. เที่ยววิ่งรวม (เที่ยว) 7,867,826 7,598,152 7,983,151 8,178,676 269,674 3.55 (115,325) (1.44) (310,850) (3.80)

   /วัน 21,497 20,760 21,872 22,407 737 3.55 (375) (1.71) (911) (4.06)

   /คัน/วัน 8.22 8.03 8.28 8.45 0.19 2.37 (0.06) (0.77) (0.23) (2.68)

5. กม.ทําการ (กม.) 218,990,664 212,170,040 221,113,488 224,054,663 6,820,624 3.21 (2,122,824) (0.96) (5,063,999) (2.26)

   /วัน 598,335 579,700 605,790 613,848 18,636 3.21 (7,455) (1.23) (15,513) (2.53)

   /คัน/วัน 229 224 229 231 5 2.04 - - (3) (1.12)

   กม.ทําการ (รถน้ํามัน) 173,889,052 170,707,580 177,668,054 181,039,728 3,181,472 1.86 (3,779,002) (2.13) (7,150,676) (3.95)

   กม.ทําการ (รถกาซ) 45,101,612 41,462,460 43,445,434 43,014,935 3,639,152 8.78 1,656,178 3.81 2,086,677 4.85

6. น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 68,290,484 71,976,444 69,426,713 72,410,109 (3,685,960) (5.12) (1,136,229) (1.64) (4,119,625) (5.69)

   /วัน 186,586 196,657 190,210 198,384 (10,071) (5.12) (3,624) (1.91) (11,798) (5.95)

   /คัน/วัน 86 91 86 90 (6) (6.06) - - (4) (4.26)

   กม./ลิตร 2.55 2.37 2.56 2.50 0.17 7.36 (0.01) (0.50) 0.05 1.84

7. กาซ (กก.) 28,204,625 26,487,293 27,226,501 26,746,744 1,717,332 6.48 978,124 3.59 1,457,881 5.45

   /วัน 77,062 72,370 74,593 73,279 4,692 6.48 2,469 3.31 3,783 5.16

   /คัน/วัน 176 168 171 168 8 4.51 5 3.14 8 4.87

   กม./กก. 1.60 1.57 1.60 1.61 0.03 2.15 - - (0.01) (0.57)

8. จํานวนตั๋ว(ใบ) 307,407,402 309,607,291 315,161,169 306,010,547 (2,199,889) (0.71) (7,753,767) (2.46) 1,396,855 0.46

   /วัน 839,911 845,922 863,455 838,385 (6,011) (0.71) (23,544) (2.73) 1,526 0.18

9. ตั๋วลวงหนา
   (ไมไดตั้งเปาหมาย)

9,870,165 - 9,586,140 9,351,435 9,870,165 284,025 2.96 518,730 5.55

   /วัน 26,968 - 26,263 25,620 26,968 704 2.68 1,347 5.26

10.รวมตั๋วทั้งหมด
    (ไมรวมรถเมลฟรี)

317,277,567 309,607,291 324,747,309 315,361,982 7,670,276 2.48 (7,469,742) (2.30) 1,915,585 0.61

   /วัน 866,879 845,922 889,719 864,005 20,957 2.48 (22,840) (2.57) 2,873 0.33

   /คัน/วัน 478 474 483 466 4 0.80 (6) (1.21) 11 2.42

ขอมูลดานเดินรถ ประจําปงบประมาณ 2559 รวมท้ังองคการฯ
เกิดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย, ปงบประมาณ 2558 ท่ีผานมา และงบประมาณ 2557
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List
Fiscal year 2016 Fiscal year 

2015

(3)

Fiscal year 

2014

(4)

(1) - (2) (1) - (3) (1) - (4)

Real time 
(1)

Goals
(2)

Diff erence % Diff erence % Diff erence %

1.  Fare Revenue (Baht) 3,176,345,647 3,425,458,980 3,247,903,168 3,157,968,956 (249,113,333) (7.27) (71,557,521) (2.20) 18,376,691 0.58

    Advance Ticket, Coupon,   
    Monthly Card

145,368,247 140,940,000 141,634,935 136,731,609 4,428,247 3.14 3,733,312 2.64 8,636,638 6.32

    Include All Fare 3,321,713,894 3,566,398,980 3,389,538,103 3,294,700,566 (244,685,086) (6.86) (67,824,209) (2.00) 27,013,328 0.82

    per day 9,075,721 9,744,260 9,286,406 9,026,577 (668,538) (6.86) (210,685) (2.27) 49,144 0.54

    Per car / per day 5,000 5,458 5,046 4,872 (458) (8.39) (46) (0.91) 128 2.63

2.  Bus (car) 1,016,204 1,016,204 1,098,741 1,157,008 - - (82,537) (7.51) (140,804) (12.17)

   per day 2,777 2,777 3,010 3,170 - - (234) (7.76) (393) (12.41)

3.  The car runs (cars) 957,136 946,235 963,730 968,291 10,901 1.15 (6,594) (0.68) (11,155) (1.15)

   per day 2,615 2,585 2,640 2,653 30 1.15 (25) (0.96) (38) (1.42)

   % Of run 94.19 93.11 87.71 83.69 1.07 1.15 6.48 7.38 10.50 12.54

   The car run (gasoline car) 796,768 788,845 804,067 808,811 7,923 1.00 (7,299) (0.91) (12,043) (1.49)

   Car out run (gas car) 160,368 157,390 159,663 159,480 2,978 1.89 705 0.44 888 0.56

4. Total Trip Tour (Trip) 7,867,826 7,598,152 7,983,151 8,178,676 269,674 3.55 (115,325) (1.44) (310,850) (3.80)

   per day 21,497 20,760 21,872 22,407 737 3.55 (375) (1.71) (911) (4.06)

   Per car / per day 8.22 8.03 8.28 8.45 0.19 2.37 (0.06) (0.77) (0.23) (2.68)

5. Km. (Km.) 218,990,664 212,170,040 221,113,488 224,054,663 6,820,624 3.21 (2,122,824) (0.96) (5,063,999) (2.26)

   per day 598,335 579,700 605,790 613,848 18,636 3.21 (7,455) (1.23) (15,513) (2.53)

   Per car / per day 229 224 229 231 5 2.04 - - (3) (1.12)

   Km. made (gasoline car) 173,889,052 170,707,580 177,668,054 181,039,728 3,181,472 1.86 (3,779,002) (2.13) (7,150,676) (3.95)

   Km. made (gas car) 45,101,612 41,462,460 43,445,434 43,014,935 3,639,152 8.78 1,656,178 3.81 2,086,677 4.85

6. Fuel (L) 68,290,484 71,976,444 69,426,713 72,410,109 (3,685,960) (5.12) (1,136,229) (1.64) (4,119,625) (5.69)

   per day 186,586 196,657 190,210 198,384 (10,071) (5.12) (3,624) (1.91) (11,798) (5.95)

   Per car / per day 86 91 86 90 (6) (6.06) - - (4) (4.26)

   Km per liter 2.55 2.37 2.56 2.50 0.17 7.36 (0.01) (0.50) 0.05 1.84

7. Gas (kg.) 28,204,625 26,487,293 27,226,501 26,746,744 1,717,332 6.48 978,124 3.59 1,457,881 5.45

   per day 77,062 72,370 74,593 73,279 4,692 6.48 2,469 3.31 3,783 5.16

   Per car / per day 176 168 171 168 8 4.51 5 3.14 8 4.87

   Km. per kg. 1.60 1.57 1.60 1.61 0.03 2.15 - - (0.01) (0.57)

8.  Number of tickets (piece) 307,407,402 309,607,291 315,161,169 306,010,547 (2,199,889) (0.71) (7,753,767) (2.46) 1,396,855 0.46

   per day 839,911 845,922 863,455 838,385 (6,011) (0.71) (23,544) (2.73) 1,526 0.18

9. Advance Ticket (not set) 9,870,165 - 9,586,140 9,351,435 9,870,165 284,025 2.96 518,730 5.55

   per day 26,968 - 26,263 25,620 26,968 704 2.68 1,347 5.26

10. Include all tickets 
    (excludes free buses)

317,277,567 309,607,291 324,747,309 315,361,982 7,670,276 2.48 (7,469,742) (2.30) 1,915,585 0.61

   per day 866,879 845,922 889,719 864,005 20,957 2.48 (22,840) (2.57) 2,873 0.33

   Per car / per day 478 474 483 466 4 0.80 (6) (1.21) 11 2.42

Traffic information Fiscal year 2016, including the organization. 
Actual comparison with the target, fiscal year 2015 and budget 2014
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บทวิเคราะหทางการเงิน
Financial Analysis

 1. การหารายไดจากรายไดหลัก คือรายไดคาโดยสาร
ที่มีแนวโนมลดลง เนื่องจากองคการปลดรถโดยสารที่ไม
สามารถใชงานไดออกจากรถประจําการ ทําใหรถประจําการ
คงเหลือ 2,774 คัน ขณะที่ปริมาณรถจอดซอมมีจํานวน
สูงข้ึนอยางตอเน่ือง
 2. คาใชจายเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของคาภาระผลประโยชนพนักงาน การปรบัขึ้นเงินเดือน
ประจําป รวมถึงตนทุนทางการเงินไดแกดอกเบ้ียจายตาม
สัญญากูยืมเงินระยะยาว
 3. ผลการดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนื่อง ทําให
ฐานะทางการเงินขาดสภาพคลองมาโดยตลอด เน่ืองจากมี
ภาระหน้ีสินสูงกวาสวนของทุน โดยในปงบประมาณ 2559 
ขาดทุนสุทธิ 4,802.23 ลานบาท สงผลใหสวนของทุนติดลบ 
94,076.65 ลานบาท EBITDA  ขาดทุน 1,778.79 ลานบาท
 4. อตัราสวนทางการเงิน
 4.1 คาใชจายรวม / รายไดรวม อยูในอัตรา 1.58 : 1
เนื่องจากรายไดต่ํากวาคาใชจายมาก จากการที่จัดเก็บ
คาโดยสารต่ํากวาตนทุน และผูใชบริการมีแนวโนมลดลง
จากการเจริญเติบโตของระบบขนสงสาธารณะ ขณะที่มี
คาใชจายคงที่ 

 1. Revenue from main income is from fares, which 
is decreasing. This is due to the fact that the BMTA has 
terminated the use of some old, unusable busses, and only 
2,774 buses are currently in use.  At the same time, the 
number of buses under repair is increasing constantly.

 2. Increasing expense mainly due to the increased 
benefi ts for employees, raising salary rate, including fi nancial
cost from long-term loan interest payable.
 3. Continued operating loss, resulting in lack of 
fi nancial liquidity due to liability higher than equity. In fi scal year 
2016, the BMTA had 4,802.23 million baht net loss which 
caused the equity to become minus 94,076.65 million baht 
and EBITDA to become 1,778.79 million baht as loss.
 4. Financial ratio
 4.1 Total expense/total revenue ratio is 1.58 : 1
due to revenue being much lower than expense. This is
caused by fare rate charge being lower than cost. The 
number of customers is decreasing because of the public 
transportation system growth, while the expense is stable.
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 4.2 คาใชจายบุคคล/คาใชจายรวม คดิเปนรอยละ
40.98 ซึง่เปนอตัราทีส่งูมาก เนือ่งจากสัดสวนจาํนวนพนักงาน
ตอจาํนวนรถโดยสาร 4.64 คน ตอรถ 1 คนั (จาํนวนพนักงาน
เฉล่ีย 12,876 คน จาํนวนรถ 2,774 คนั) เกินคาเฉล่ียของ
สากล 3.50 คน ตอรถ 1 คัน คิดเปนรอยละ 33 ทําให 
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลตํ่า เม่ือเปรียบเทียบ
กับธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศอื่น ๆ
 4.3 คาดอกเบ้ียจาย/รายไดรวม คิดเปนรอยละ 
37.20 จากการท่ีองคการขาดสภาพคลองทางการเงิน
สงผลใหตองกูเงินเพ่ือนํามาชําระคาน้ํามันเช้ือเพลิงและ
คาเหมาซอม 
 4.4 สภาพคลองทางการเงิน มีอัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียน อยูในอัตรา 0.24:1 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีตํ่ามาก
แสดงวาองคการมีขีดความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน
ท่ีตํ่ามาก คือมีสินทรัพยหมุนเวียนเพียง 0.24 บาท ท่ีสามารถ
นําไปชําระหนี้สินหมุนเวียนไดทุกๆ 1 บาทเทานั้น ทําให
เกิดการคางชําระหน้ีที่สูงมาก
 4.5 ความสามารถในการทํากําไร มีอัตราสวน กําไร
สุทธิ (Net Profi t Margin) คือกําไรสุทธิตอขายสุทธิ อยูในอัตรา
ติดลบรอยละ 57.80 แสดงวาองคการนอกจากจะไมมีกําไร
แลวยงัขาดทุนสูงดวย

 4.2 The personnel expense/total expense is 40.98 % 
which is very high.  This is due to the fact that the number 
of employees per bus ratio which is 4.64 employees per 1 bus 
(average employees 12,876, the number of buses 2,774) 
is higher than the international average ratio which is 3.50 
employees per 1 bus, or 33 %, causing the low effi  ciency
in personnel management when compared with the same 
type of business in other countries.
 4.3 Interest paid/total revenue is 37.20 %. The lack 
of fi nancial liquidity causes the BMTA to get loan to pay 
for the gasoline cost and repair.

 4.4 Financial liquidity : The current ratio is 0.24 : 1
which is very low, This refl ects the BMTA’s low capability 
in paying short-term debt, having current assets only 0.24 
baht to pay for every 1 baht of current liability.
 4.5 Protability ratio, having net profi t margin of 
- 57.80% which is net profi t per net sale, showing that the 
BMTA has no profi t with high defi cit.
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การบริหารจัดการองคกร Organizational Management

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดําเนินการ
บริหารความเส่ียงอยางตอเน่ืองและย่ังยืน  เพ่ือเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการท่ีดีในการเพ่ิมมูลคาใหกับองคการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย สงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี Corporate Governance (CG)โดยดําเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบโครงสราง
การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management Integrated Framework) ตามแนวทางของ
The Committee Of the Treadway Commission (COSO) 
และวางแนวทางปฏิบัติ  ในการบริหารความเส่ียงครอบคลุม
ท่ัวท้ังองคกร โดยกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง 
เปน 2 ระดับ คือ ระดับองคกร (Entity–Level Objectives) 
และระดับฝายงาน (Activity–Level Objectives) กําหนด
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเปนระบบมาตรฐาน
เดียวกัน  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร
จัดการและติดตาม พรอมทั้งประเมินผลเพื่อใหทราบถึง
ปญหาอุปสรรคและผลกระทบ มีการกําหนดแนวทางแกไข
และกิจกรรมการควบคุม ทําใหมั่นใจไดวามีการจัดการ
ความเส่ียงตามแนวทางสามารถตอบสนองตอความเส่ียง
ที่กําหนดไว

 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) has 
continuously and sustainably implemented risk management 
as a tool for good administration for value adding of the 
Entity and its stake holders. This was aimed to promote 
the Entity’s corporate governance undertaken in accordance 
with the Enterprise Risk Management Integrate Framework 
in compliance with The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) as well as to layout 
standard operation procedure for risk management that 
covers the entire entity. The objective of risk management 
was set out in two levels: Entity-Level Objectives and 
Activity-Level Objectives. BMTA has set out standardised 
risk management procedures, applied information technology 
for administration and monitoring as well as evaluation 
to address problems and infl uences, designated solution 
guidelines and control activities to ensure that risk management 
procedures are eff ective and able to respond to the set 
risks.
 Bangkok Mass Transit Board of Directors has 
focused on risk management by appointing directors and 

การบริหารความเส่ียงขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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 คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ไดใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง  โดย
แตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงเปนคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง มีอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบในการ
กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง กํากับดูแล
ใหมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเส่ียงอยางเปนระบบ ซึ่งในปงบประมาณ 2559  มี
คณะอนุกรรมการบริหาร ความเส่ียง ขสมก. จํานวน 2 ชุด 
ไดมีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง ดังนี้
 คร้ังท่ี 1 ศาสตราจารย  ดร. สุชัชวีร  สุวรรณสวัสด์ิ  
เปนประธานคณะอนุกรรมการ รองศาสตราจารยพัชรา
พัชราวนิช และผูบริหารระดับสูงของ ขสมก. เปนอนุกรรมการ
 ครั้งที่ 2 - 6 รองศาสตราจารยคณิต  วัฒนวิเชียร 
เปนประธานคณะอนุกรรมการ นายสมศักดิ์ หมมวง          
รองศาสตราจารยพัชรา พัชราวนิช และผูบริหารระดับสูง
ของ ขสมก. เปนอนุกรรมการ

senior management as Risk Management Subcommittee, 
authorised to set policy and risk management framework, 
supervise risk management plan making and standardised 
risk management procedures. In fi scal year 2016, there 
were two BMTA Risk Management Subcommittees who 
had held 6 meetings as follows.
 The first meeting, Prof. Dr. Suchatchawee 
Suwansawat was Chairman of the Subcommittee; Assoc. 
Prof. Patchara Patcharawanit and BMTA senior management 
were subcommittees.
 The second – sixth meeting, Assoc. Prof. Khanit 
Wattanawichian was Chairman of the Subcommittee; 
Mr. Somsak Hommuang, Assoc. Prof. Patchara Patcharawanit, 
and BMTA senior management were subcommittees.
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ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2559 Results of Risk Management in Fiscal Year 2016

 การบริหารความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยง 
14  ความเสี่ยง ซึ่งกําหนดมาจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก รวมทั้งมีการเช่ือมโยงมาจาก วิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตรของ ขสมก. โดยสามารถดําเนินการตาม
เปาหมายไดจํานวน 7 ความเสี่ยง ไมสามารถดําเนินการ
ไดตามเปาหมาย จํานวน 7 ความเส่ียง  ซึ่งเกิดจากการ
ดําเนินการเก่ียวพันกับหนวยงานภายนอก รวมท้ังการแกไข
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคการใหสอดคลอง
กับสถานการณ จะตองใชระยะเวลา การดําเนินการ มีความ
สําเร็จตามแผนจากการบริหารจัดการความเส่ียงในภาพรวม
เฉล่ียรอยละ 63 อยูในระดับความเส่ียงสูง ซ่ึงจําแนกประเด็น
ยุทธศาสตรและประเด็นความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน ดังนี้
 1. การบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic  
Risk Management : SRM)
 กําหนดกรอบบริหารความเส่ียงจํานวน 3 รายการ 
คือ การลดคาใชจาย การเพ่ิมรายได การเพ่ิมคุณภาพ โดยมี
ประเด็นความเส่ียงจํานวน 7 ความเสี่ยง คือ
 SRM 1 : ความเสี่ยงดานการนําระบบตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มาใชกับรถโดยสาร
 SRM 2 : ความเส่ียงดานการนําทรัพยสินองคการ
มาบริหารเชิงธุรกิจ
 SRM 3 : ความเสี่ยงดานการบริหารการสงมอบ
รถเอกชนรวมบริการหลังมีมติ ครม.  ใหโอนยายไปสังกัด
กรมการขนสงทางบก
 SRM 4 : ความเส่ียงดานการบริหารจัดการบุคลากร
ตามโครงสรางใหม
 SRM 5 : ความเสี่ยงดานการปรับปรุงสภาพรถ
โดยสาร เพ่ือเปนรถตนแบบ
 SRM 6 : ความเส่ียงดานการนําระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส(E-Ticket) มาใชกับรถโดยสาร
 SRM 7 : ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการอัตรา
กําลังพนักงานขับรถโดยสาร   

 The risk management covered 14 risks designated 
by both internal and external factors, and in connection 
with vision, mission, and strategy of BMTA. The risk 
management was able to accomplish 7 risks, but was 
not able to accomplish another 7 risks as targeted. The 
unaccomplished risks were involved in operations that 
required external cooperation as well as amendment of 
rules, regulations, and orders of the entity to meet with 
the changing situations. Thus, it required longer time to 
proceed. The success rate of risk management in the overall 
picture was approximately 63% in the high risk level which 
can be categorised into 4 dimensions of strategic issues 
and risk issues as follows.
 1. Strategic Risk Management (SRM)
 The SRM was accomplished by setting out three 
risk management frameworks: cost reduction, income 
addition, and quality improvement with 7 risk issues:
 SRM 1: risk in applying the GPS tracking and tracing 
system in buses
 SRM 2: risk in exploiting the entity’s property in 
business administration
 SRM 3: risk in delivery private joint buses per the 
Cabinet’s resolution that such vehicles shall be transferred 
to be under supervision of Department of Land Transport
 SRM 4: risk in management of personnel under 
the new structure
 SRM 5: risk in improvement of buses to become 
prototypes
 SRM 6: risk in applying the e-Ticket system in 
buses
 SRM 7: risk in management of driver personnel 
staffi  ng
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 2. การบริหารความเส่ียงด านปฏิบัติงาน 
(Operational  Risk Management : ORM)    
 กําหนดกรอบบริหารความเส่ียงจํานวน 2 รายการ 
คือ การเพ่ิมคุณภาพ  การเพ่ิมรายได โดยมีประเด็น  ความเส่ียง
จํานวน 4  ความเสี่ยง คือ
 ORM 1 : ความเส่ียงดานการจัดหารายไดจากการให
บริการเดินรถ  
 ORM 2 : ความเส่ียงดานการลดและปองกันภัย
และอุบัติเหตุจากการขนสงสาธารณะ โดยรถโดยสาร
ประจําทาง
 ORM 3 : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการรถ
โดยสารธรรมดา (PSO)
 ORM 4 : ความเสี่ยงดานการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการรถเอกชนรวมบริการ                      
 3.การบริหารความเส่ียงดานการเงิน (Financial 
Risk Management : FRM) 
 กาํหนดกรอบบริหารความเส่ียงจํานวน 2 รายการ 
คือ การลดคาใชจาย  การเพิ่มรายได โดยมีประเด็น             
ความเส่ียงจํานวน 2  ความเสี่ยง คือ
 FRM 1 : ความเสี่ยงดานการเงินและบัญชี  
 FRM 2 : ความเสี่ยงดานบริหารจัดการลูกหน้ี   
 4.การบริหารความเส่ียงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมาย (Compliance Risk Management : CRM) 
 กําหนดกรอบบริหารความเส่ียงจํานวน 1 รายการ
คือ การเพิ่มคุณภาพ มีประเด็นความเสี่ยง จํานวน 1  
ความเส่ียง คือ
  CRM 1 : ความเสี่ยงดานการดําเนินคดี

 2. Operational Risk Management (ORM)
 The ORM was accomplished by setting out two 
risk management frameworks: quality improvement and 
income addition with 4 risk issues:
 ORM 1: risk in management of income from bus 
operation
 ORM 2: risk in reducing and preventing harm and 
accidents from public transport using buses
 ORM 3: risk in management of ordinary buses (PSO)
 ORM 4: risk in enhancing the effi  ciency of private 
joint buses management 
 3. Financial Risk Management (FRM)

 The FRM was accomplished by setting out two 
risk management frameworks: cost reduction, income and 
income addition with 2 risk issues:
 FRM 1: risk in fi nance and accounting
 FRM 2: risk in debtor administration
 4. Compliance Risk Management (CRM)
 The CRM was accomplished by setting out one 
risk management framework: quality improvement with 1 
risk issue:
 CRM 1: risk in legal proceedings
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การควบคุมภายใน Internal Control

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพใหความสําคัญตอ
ระบบการควบคุมภายใน โดยในป 2559 ไดกําหนดแผน
การดําเนินงานการควบคุมภายใน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (คตง.) 
และเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลา ซ่ึงผูอํานวยการไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในเปนผูกํากับดูแล โดยมี
รองผูอํานวยการฝายบริหารเปนประธาน รองผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถองคการ รองผูอํานวยการฝายการเดินรถ
เอกชนรวมบริการ  ผูชวยผูอํานวยการทุกฝาย ผูอํานวยการ
เขตการเดินรถท่ี 1- 8  ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก หัวหนา
งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเขตการเดินรถท่ี
1-8 เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน เปนกรรมการและเลขานุการ ผูชวย
สํานักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน หัวหนากลุมงาน
ควบคุมภาย หัวหนางานควบคุมภายใน เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกไตรมาส โดยวิธีการท่ี

 Bangkok Mass Transit Authority has focused on
internal control system. In 2016, BMTA has defi ned internal 
control operation plan to be used to ensure compliance 
with State Audit Commission Regulation on Internal Control 
Standardisation B.E. 2544 (SAC) as well as to manage 
the internal control procedure to complete within designated 
timeframe. The Director has appointed Internal Control 
Monitoring and Evaluation Committee to be responsible 
for this matter. The Committee is chaired by Deputy Director
(Administration), and consists of Deputy Director (Bus 
Operation), Deputy Director (Private Joint Bus Operation), 
all Assistant Directors, Directors of Bus Operation Zones 
1-8, all Bureau Directors, and Chiefs of Risk Management and 
Internal Control of Bus Operation Zones 1-8 as committee 
directors; Director of Risk Management and Internal Control 
Bureau as Director and Secretary; Assistant Director of 
Risk Management and Internal Control Bureau, Chief of
Internal Control Department, and Chief of Internal Control 
Section as Directors and Assistant Secretaries. The Committee 
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องคการกําหนดข้ึน ไดแก การประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1) รายงานการปรับปรุง การควบคุมภายใน 
(แบบ ปย. 2) และรายงานผลการติดตามการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ FM-สบส.-003) ของหนวยงานยอย 
เขตการเดินรถที่ 1-8 และสํานักตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมสรุปได ดังนี้
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม  มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางองคการในปจจุบัน และเปนไป
ตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และคูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน คูมือระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:
2008) จัดสรรบุคลากรตามความรูความสามารถพนักงาน 
มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงาน เพ่ือมิใหบุคคลเดียวกัน
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู
ทักษะ โดยจัดอบรมใหแกพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง 
 2. การประเมินความเส่ียง มกีารระบแุละวเิคราะห
ความเส่ียง ที่สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ อยางเพยีงพอเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจบุนั มกีารทบทวนและปรับปรงุแผนบรหิารความเส่ียง
ทุกป ติดตามกิจกรรมการแกไขจุดออน/ขอบกพรอง 
แผนการปรับปรุงตางๆ ที่หนวยงานไดกําหนดทุกไตรมาส 
เพื่อปองกันและลดความเส่ียงอยูในระดับที่องคการ
กาํหนดไวหรือยอมรับได 
 3. กิจกรรมการควบคุม มีการกําหนดกิจกรรม
การควบคุมทีส่อดคลองกับแผนบรหิารความเส่ียง สามารถ
ปองกันและลดความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ โดยผู
บริหารและหัวหนางานเปนผูกําหนดนโยบาย ระเบียบ วธิี

has continuously monitored internal control in every quarter 
using methods prescribed by the Entity: Evaluation of 
the Elements of Internal Control (Por Yor 1 form), Internal 
Control Improvement Task List (Por Yor 2 form), and The 
result of the improved track Internal Control Improvement Task 
List (FM-SorBorSor-003) of the sub-entities in Bus Operation 
Zones 1-8 and various bureaus. The overall performance can 
be summarised as follows.
 1. Control Environment The control environment
was suitable and in compliance with the Entity’s current
structure. It also is in accordance with applicable rules,
regulations, orders, and standard operational procedures, 
quality management system guide (ISO 9001:2008). Personnel 
are assigned duties suitable for their knowledge and 
qualifi cations; roles and duties are clearly separated to 
prevent one person from having to complete every step 
of a task. An emphasis is placed upon knowledge and 
skill development by consecutively providing training to 
personnel in all levels.
 2. Risk Assessment The risk assessment includes 
steps of addressing and analysing the risks that aff ect 
the Entity’s goal achievement in a manner that is adequate 
and consistent with the current situations. There have been 
regular reviews and improvements of risk management 
plan on a yearly basis to monitor solution of weakness/
vulnerability as well as various improvement plans that the 
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Entity has set forth in every quarter to prevent and reduce risk 
to be in the acceptable level prescribed by the Entity.
 3. Control Activity There are various control 
activities set out to be consistent with risk management 
plan to ensure effi  cient prevention and reduction of risks. 
The management and chiefs are in charge of making policy, 
regulations, procedures, operation plans, and supervision 
to promote strict compliance to ensure consistency with 
the designated plans or control activities. All personnel are 
aware of and understand the objectives of control activities. 
Random operation review is applied such as the Internal 
Control Report Preparation Work Team, Internal Control
Revision Work Team, Property Safety Supervision Work Team,
Property Safety Supervision Revision Work Team, Nine-Temple
Merit Making Programme, Claims, and Alcohol Level 
Measurement to ensure the all objectives of BMTA are 
achieved.
 4. Information and Communication Information 
and communication is suffi  cient and appropriate, timely 
and reliable, applicable to the entire Entity with information 
and communication system between the central offi  ce 
and the bus operation zones. An application for users 
to acquire route information has been developed. Data 
storage is secure and useful for all processes. There is an 
eff ective backup fi le system to prevent failure caused by 
any emergencies such as system down, virus, and power 
shortage.
 5. Monitoring and Evaluation The management 
and chiefs at all levels have continued to monitor internal 
control performance and encouraged self-evaluation and 
meetings between the management and employees on 
a quarterly basis. They then prepare reports on internal 
control performance and submit to senior management as 
well as independent evaluation done by internal auditor. 
At fi scal year end, a report of internal control evaluation 
is prepared and proposed to the State Audit Commission, 
Chairman of the Audit Committee in State Enterprises, 
and the Permanent Secretary of Ministry of Transport.

ปฏิบตั ิ แผนการดําเนินงานและกํากบัดูแลใหมกีารปฏบิตัิ
อยางเครงครัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนหรือ
กิจกรรมการควบคุมที่กําหนด บุคลากรทุกคนทราบและ
เขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม และมีการสุม
สอบทานการปฏิบัติงาน ไดแก คณะทํางานจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน คณะทาํงานสอบทานการควบคุมภายใน 
คณะทํางานดูแลความปลอดภัยทรัพยสิน คณะทํางาน
สอบทานการดแูลทรัพยสิน โครงการไหวพระเกาวัด เรื่อง
รองเรียน และการตรวจวัดแอลกอฮอล เพื่อใหหนวยงาน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ
 4. สารสนเทศและการส่ือสาร ขอมูลและการส่ือสาร
มีความเพียงพอเหมาะสม เปนปจจุบันทันเวลา และมี
ความนาเช่ือถือ สามารถใชงานไดครอบคลุมทั่วทั้งองคกร 
โดยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหวางสํานักงาน
กลางกับเขตการเดินรถ มีการจัดทําแอพพลิเคชั่นเพ่ือให
ผูใชบริการสอบถามเสนทาง การจัดเก็บขอมูลมีความ
ปลอดภัยและเปนประโยชนตอการใชงาน มีการสํารอง
แฟมขอมูล (Backup File) เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
กรณีฉุกเฉิน เชน ระบบลม ไวรัส ไฟฟาดับ 
 5. การติดตามและประเมินผล ผูบริหาร หัวหนางาน 
มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเน่ือง และจัดใหมีการประเมินตนเองและประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับพนักงานเปนรายไตรมาส และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานนําเสนอผูบริหารระดับสูง รวมท้ัง
การประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน เมื่อสิ้นสุดปงบ
ประมาณมีการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน นําสงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และปลัดกระทรวง
คมนาคม เพ่ือทราบ
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การตรวจสอบภายใน Internal Audit

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบ
ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ป 2555 ของกระทรวงการคลัง 
โดยมีบทบาทในการชวยคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ติดตามดูแลเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน 
การกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการ
อยางเปนระบบ ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยให
ฝายบริหารม่ันใจ โดยการตรวจสอบและใหคําปรึกษาอยาง
เปนอิสระ เที่ยงธรรม เพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ในป 2559 สํานักตรวจสอบปฏิบัติตามกรอบการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี

 The internal auditing procedure of the Audit 
Department was conducted according to the International
Standard for the Professional Practice of Internal Auditing and 
the Ministry of Finance’s Handbook for Internal Audit of 
State Enterprises B.E. 2555.  Its role was to assist the 
Auditing Committee to systematically follow up and supervise 
the risk management, the eff ectiveness of the internal control 
system, the corporate governance and the implementation 
of plans and policies of the organization. The Audit Department 
acted as a mechanism assuring the executives by providing 
independent and unbiased auditing and consultation so 
that the organization could achieve its objectives and 
effi  ciently and eff ectively.
 In 2016 the Audit Department followed the framework 
in conducting the internal audit of state enterprises as below :
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คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน

 เจาหนาทีต่รวจสอบภายในตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงขององคการมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และ
สาํนกัตรวจสอบสงเสรมิใหเจาหนาทีต่รวจสอบภายในไดรบั
ความรู ทกัษะ และพฒันาความสามารถตางๆ ตามภาระ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในปฏิบตัหินาทีด่วยความเช่ียวชาญ มคีวามระมัดระวงั
ในการประกอบวิชาชพีอยางเหมาะสม สอดคลองกบัมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแหงวชิาชพีตรวจสอบภายใน โดยกาํหนด
ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในพัฒนาความรูความสามารถ
ดวยตนเองอยางตอเนือ่ง และสงเจาหนาทีต่รวจสอบภายใน
เขารับการอบรมไมนอยกวา 40 ชั่วโมงตอคนตอป

Qualications of Internal Auditors

 The internal auditor as stated in the organization’s 
standard qualifi cations must have at least a bachelor degree. 
The Audit Department encourages its internal auditors to 
acquire knowledge and skills and develop various capabilities
according to the assigned responsibilities. This is to enhance 
them to work with expertise and appropriate prudence 
according to the professional standard and code of conduct 
of internal auditing by stipulating that an internal auditor must 
continuously develop his/her knowledge and competency 
and receive training not less than 40 hours per person per year.

โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน

 สํานักตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ 
มีการรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผูอํานวยการ รวมท้ังไดจัดทํากฎบัตรสํานัก
ตรวจสอบ ซ่ึงกําหนดบทบาทความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
และเผยแพรใหพนักงานในองคการรับทราบ นอกจากนี้ 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในไดเปดเผยความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกอนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

ความสัมพันธกับฝายบริหาร

หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบ

 สํานักตรวจสอบมีการหารือเกี่ยวกับการวางแผน
การตรวจสอบรวมกับผูบริหารระดับสูง ผูบริหารหนวยรับตรวจ 
และมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขการควบคุมภายใน 
ตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบโดยผูบริหาร
หนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมความ
ครบถวน และความเช่ือถอืไดของขอมลูทางการเงิน การปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ระบบงานท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานและ
การรายงานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิน 
รวมท้ังประเมินวาการใชทรัพยากรขององคการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา สํานักตรวจสอบใหความสําคัญ
ตอระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดย
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคร้ังจะมีการประเมินสภาพ
แวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
ควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

The Structure of Internal Audit Unit

 The Audit Department was able to work independently. 
It had to report its auditing to the Audit Committee and the 
Director. It also created the Audit Department’s Charter
which clearly defi ned its roles and responsibilities and was 
disseminated to employees in the organization for their 
acknowledgement. Besides, the  internal auditor also 
revealed his/her confi ct of interest before conducting the 
auditing every time.

Relationship to the Executive Department

 The Audit Department held a consultat ion 
concerning the planning of auditing with the high ranking 
executives and the administrators of the audited units. The 
procedure for internal control improvement suggested in 
the report was carried out by the administrator of the 
concerned audited unit.

Tasks and Responsibilities of the Audit Department

 The internal audit/inspection work covered 
the completion and reliabil ity of financial data, the 
organization’s practice according to the related law, 
regulations, policies and orders. It also covered the work 
system which had signifi cant eff ects on the operation,
the report on appropriateness of assets maintenance as 
well as the evaluation for the eff ective and effi  cient use 
of the organization’s resources. The Audit Department
adhered to the importance of the internal control system
of COSO. Every time when conducting the auditing, the 
control environment evaluation, risk evaluation, control 
activities, information and communication and work 
follow-up and evaluation were carried out.
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การรักษาคุณภาพงานของเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

 สํานักตรวจสอบไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายในใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีการประเมินคุณภาพโดยหนวยรับตรวจ ภายหลัง
การปฏิบัติงานตรวจสอบ และประเมินตนเองเปนประจํา
ทุกป แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงานและการรายงาน
 สํานักตรวจสอบจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ
แผนการตรวจสอบประจําป และแผนการตรวจสอบใน
รายละเอียด พิจารณาจากความเส่ียงท่ีอาจทําใหวัตถุประสงค
ของหนวยงาน และองคการไมบรรลุตามท่ีกําหนดไว มีการนํา
ปจจัยเส่ียงของสํานักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
มาใช ประกอบกับปจจัยเส่ียงท่ีสํานักตรวจสอบกําหนดข้ึน 
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการกําหนดแผนการตรวจสอบ 
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร มีการติดตาม
ผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบ 
และจัดทํารายงานสรุปผลการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจ
เปนรายไตรมาส และรายป นําเสนอผูอํานวยการองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ และคณะกรรมการตรวจสอบ

Operation and Report

 The Audit Department vetted the strategic audit plan,
annual audit plan and detailed audit plan. It also considered 
the possible risks aff ecting the unit and organization’s 
objectives. The risk factors from the Risk Management 
and Internal Control Department were incorporated with 
the risk factors prescribed by the Audit Department in order to 
categorize the risk priority in formulating the audit plan for 
the eff ectiveness and effi  ciency of the organization. The 
result of the improvement according to suggestions/advices 
based on the auditing was followed up. A summary report on 
the improvement of the audited unit was made quarterly and 
annually and then presented to the Bangkok Mass Transit 
Authority Director and the Audit Committee.

The Maintenance of Internal Auditors’ Work Quality

 The Audit Department produced a handbook for
conducting the internal auditing in order to provide 
appropriate and standard work guidelines for internal 
auditors. The audit quality was evaluated by the audited
unit after the auditing. The internal auditors also conducted 
their own self-evaluation annually and analyzed the evaluation 
result in order to improve their work eff ectiveness.

การดําเนินงานท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
Implementation of Actions on Corporate Social Responsibility (CSR)

 ขสมก. ใหความสําคัญในการดําเนินโครงการท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) อยางตอเน่ืองมาทุกป 
การดําเนินกิจกรรมสนับสนุนใหพนักงานเขามามีสวนรวม เพื่อปลูกฝง และสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมท้ัง
ภายในภายนอกองคการควบคูไปกับการปฏิบัติงานอยางย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน คือเพื่อลดปญหา
ส่ิงแวดลอมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสังคมใหดีข้ึน เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการใชรถโดยสารประจําทาง
อยางปลอดภัยใหกับเยาวชน การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดแผนธุรกิจที่ชวยลดคาใชจายใหกับประชาชน
 สาํหรบัแผนปฏบิตักิารสงเสริมการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมในปงบประมาณ 2559  ขสมก. 
กําหนดแผน/โครงการ CSR จํานวน 2 โครงการ

 BMTA prioritizes the implementation of projects that express corporate social responsibility to the society, 
community and environment through annual action plans, to continuously support Corporate Social Responsibility 
(CSR) every year. Staff  are encouraged to participate in the projects to instill in them a sense of corporate social 
responsibility, both from within and outside the organization, coupled with sustainable implementation. The objectives 
are to eradicate environmental problems and improve the standard of living of the society, to increase understanding 
amongst youth on the safe use of uses, and the utilization of the uffi  ciency Economy Philosophy in the business plan 
to decrease costs for the public.
 For fi scal year 2016, the BMTA has formulated a total of  projects under the Action Plans, as follows
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โครงการสงเสริมนวัตกรรมในการบริหารจัดการเดินรถ

Bus Operation Management Innovation Promotion Project

โครงการไหวพระ 9 วัด
Nine-Temple Merit Making Programme

 ขสมก.  มีนโยบายสนับสนุนการสงเสริมใหบริการประชาชนไหวพระ 9 วัด โดยการจัดรถโดยสารประจําทาง
ใหบริการประชาชน ไดเดินทางไปไหวพระยังสถานท่ีตาง ๆ ในราคาประหยัด  สําหรับประชาชนท่ีมีรายไดนอยถึงปานกลาง 
ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งชวยลดการใชเชื้อเพลิงและมลพิษจากการใชรถยนตสวนตัว

 BMTA has a policy to promote and support people who wish to participate in nine-temple merit making 
programme by providing buses taking them to various temples in myriad locations at economic prices. The programmed 
is aimed for the people with low to medium income. It is expected to encourage satisfaction among the participants 
and at the same time reduce fuel use as well as air pollution caused by personal vehicle use.

 ขสมก. รวมมือกับสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) ไดจัดทําหลักสูตรอบรมการตรวจงานซอม
บํารุงรักษารถโดยสารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหรถโดยสารของ ขสมก. มีสภาพดี ลดจํานวนรถเสียในเสนทาง 
มีความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในการใหบริการแกประชาชน

 BMTA, in cooperation with the Engineering Institute of Thailand (EIT), has implemented training course on bus 
maintenance and repair enhancement to ensure BMTA buses are in good condition, reduce the number of broken 
buses en route, encourage safety and reduce accidents in providing services to the people in general.
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักงานใหญ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กทม. 10310

โทร. 0-2246-0339, 0-2246-0741-4, 0-2246-0750-2, โทรสาร. 0-2247-2189 

1. หลักการและเหตุผล
 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Government : CG) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพจัดต้ัง
ขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการองคการในการกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในดานตางๆ ขององคการ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สงเสริมและสนับสนุนการนําไปประยุกตใชในการบริหารงานและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใหมีความรูความเขาใจอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อใหองคการมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวน
ไดสวนเสียรับรูขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและเสมอภาค เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี จึงไดทํากฎบัตรของคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมี
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึน ระบุถึงขอบเขตของหนาท่ี ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี ใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการ
สรางความเช่ือมั่นและความนาเชื่อถือแกทุกฝาย ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการตอไป
2. วัตถุประสงค
 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส นาเชื่อถือ และมี
มาตรฐานที่ชัดเจนเปนสากล ซึ่งจะชวยใหองคการมีศักยภาพในการแขงขัน ปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น เปนกลไก
ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดวยความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน
3. องคประกอบ
 3.1 คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนผูแตงตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการสงเสริมใหองคการ
มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 3.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดวย
  3.2.1 ประธานอนุกรรมการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และอนุกรรมการจากผูบริหาร 
ผูแทนสหภาพแรงงาน 1 ทาน และอาจมีผูทรงคุณวฒุิ ผูเช่ียวชาญจากภายนอกแตงตั้งรวมดวยก็ได จํานวนไมนอยกวา 10 ทาน
  3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตองอุทิศเวลาและสามารถใชดุลพินิจของตนไดอยาง
เปนอิสระ และมีเปาหมายเพื่อประโยชนสูงสุดในการสรางเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 3.3 ใหผูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบดานการกํากับดูแลการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนเลขานุการอนุกรรมการ
4. วาระการดํารงตําแหนง
 4.1 ประธานคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการดํารงตําแหนงของการเปนกรรมการบริหารกิจการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อนุกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
 4.2  คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะพนตําแหนงเมื่อ
 (1) พนจากการเปนกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 (2) คณะกรรมการบริหารกิจการองคการมีมติใหพนจากตําแหนง
 (3) ขาดคณุสมบัติอนุกรรมการหรือมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ตามกฎบัตรขอ 5 
 (4) ลาออก
 (5) ตาย
 ในกรณีประธานอนุกรรมการมีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหมีการแตงตั้งประธานอนุกรรมการเขาแทน
5. คุณสมบัติ
 เปนกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูบริหาร ผูแทนสหภาพแรงงาน และหรือผูทรงคุณวุฒิ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
มีความเปนอิสระ รวมท้ังสามารถอุทิศเวลาในการดําเนินงานดานการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
รวมถึงรูกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีความซ่ือสัตยสุจริต โดยการกระทําที่มีจุดมุงหมายโดยชอบ เพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ
6. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
 6.1 ศึกษาและจัดทํารางนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเหมาะสมกับองคการภายใตกรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักธรรมาภิบาล 
หลักเกณฑระเบียบและขอบังคับท่ีเปนปจจุบันขององคการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม เจาสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล
 6.2 นําเสนอรางนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Policy) ตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและนําออกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการฝายบริหาร โดยจัดทํานโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีเปนลายลักษณอักษร

ประกาศ คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมกีารกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
เรื่อง กฎบัตรคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

..................................................................................................
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1. Principles and Reasons
 The Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance (CG) was established by the Bangkok Mass Transit Authority 
according to the resolution of the meeting of the Committee to Administer the Organization’s Operations 110/2557 on 14th August 
20141 to support the organization in identifying the criteria and approaches that are most eff ective for the organization according to 
the principles of good corporate governance and to customize these approaches for the Committee’s operations. The executives and
staff  would have a more concrete understanding of the approach which will make the organization manage issues in a more eff ective, 
transparent, veriable manner and able to provide confi dence to all stakeholders through providing information to all and promote a good 
organization culture. The Charter of the Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance identify the scope of work, 
responsibility, and good implementation approaches which will be used as the work standard and to build confi dence and respectability for 
all sides to be able to work and achieve the goals of the organization.
2. Objectives
 The Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance was set up to promote good governance, transparency 
and accountability under clear international standards. It will help elevate the potential of the organization in term of competitiveness, 
prevention of conict of interests which may occur and to provide the organization with a mechanism to be responsible for the outcome 
of its work and have enough eff ective output, as well as treat stakeholders with equality.
3. Composition of the Sub-Committee
 3.1 The Bangkok Mass Transit Authority Executive Board has the authority to appoint the Chairman of the Sub-Committee and 
members of the Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance
 3.2 The Sub-Committee and members of the Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance is composed of
 3.2.1 a Chairman appointed by the Executive Board and members from the senior management, representative of the labor 
union (one person), and possibly one eminent person and expert from an external agency, totaling not less than ten persons
 3.2.2 the Sub-Committee must devote its time and skill and use its own prerogative to further the objectives of the organization for 
the organization’s highest benefi t
 3.3 the senior management responsible for promotion of good administration will act as secretariat of the Sub-Committee
4. Term of Offi  ce
 4.1 The Chairman of the Sub-Committee will hold offi  ce according to the duration that he or she is on the Executive Board. 
Members of the Sub-Committee may be reappointed after their term of offi  ce has ended.
 4.2 Members of the Sub-Committee will end the term of offi  ce when 111 their membership of the Executive Board ends 121 
the Executive Board determines the end of their membership 131 lack the credential to be a member of the Sub-Committee or has 
prohibited characteristics according to Article 5 of the Charter 141 resigns 151 in case of death If the Chairman of the Sub-Committee 
terminates his position before the end of the term, a new Chairman will be appointed.
5. Qualifi cations
 Members of the Sub-Committee must be members of the Executive Board, or members of the Executive management, 
representatives of labor union or an eminent person with leadership skills, vision, independence, and must be able to devote time to 
support the eff ectiveness of the administration of the organization. They must be knowledgeable in the rules, regulations and laws related to 
the work and be honest in working to achieve the objectives with integrity for the highest benefi t of the organization.
6. Roles and Responsibilities
 6.1 Study and draft the policy for good corporate governance that is suitable to the organization under the frameworks of 
the law, Cabinet’s resolutions, good governance, and related rules and regulations that the organization is currently tasked to oversee, 
such as the State Enterprise Policy Offi  ce, Ministry of Finance, Ministry of Transport and concerned agencies as well as the approach in 
overseeing management under international standards.
 6.2 Present a draft corporate governance policy to the Executive Board for consideration and approval for implementation in 
management policy. The draft policy is to be presented in written form.

Bangkok Mass Transit Authority

Head Offi  ce 131 Watthanatham Rd., Huai Khwang District, Bangkok 10310
Tel. 0-2246-0339, 0-2246-0741-4, 0-2246-0750-2, Fax. 0-2247-2189 

Announcement of the Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance (CG)
Subject : The Charter of the Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance

..................................................................................................
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 6.3 กํากับดูแลและใหคําแนะนําแกกรรมการและผูบริหารขององคการในการปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติและมีความตอเนื่อง
 6.4 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีขององคการทันสมัยและสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
และขอเสนอแนะขององคการที่ทําหนาที่กาํกับดูแลกิจการ
 6.5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการฝายบริหาร ตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ท่ีกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเปนประจําทุกสิ้นป
 6.6 จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีประจําป เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารจัดการองคกร พรอมทั้งนําเสนอ
ความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความเมาะสม
 6.7 เสนอแนะขอกําหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินการและขอพึงปฏิบัติของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานขององคการ
 6.8 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาที่สนับสนุนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไดตามความจําเปน
 6.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการองคการมอบหมาย
7. การประชุมและวาระการประชุม
 7.1 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 7.2 ในการประชุมแตละครั้งตองมีอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม
 7.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไมอยูในท่ีประชุม และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
อนุกรรมการลงมติเลือกอนุกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม
 7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยอนุกรรมการคนหน่ึงมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 7.5 ในการประชุมใหเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อใหขอมูลประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปนและเหมาะสม
 7.6 กําหนดวาระการประชุมเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา และจัดสงเอกสารการประชุมใหประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
อยางนอย 3 วันทําการ
8. คาตอบแทน
 คาเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
9. การรายงาน
 9.1 รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริหารกิจการ ภายในวัน
ที่มีการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส และใหขอเสนอแนะตามความเหมาะสม
 9.2 นําเสนอขอมูลไวในรายงานประจําปขององคการ

                                                                                                    ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557

                                                                                           พลตํารวจเอก
                                                                                                                 (เอก  อังสนานนท)
                                                                                         ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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 6.3 Oversee and provide advice to the executives of the organization in carrying out their work and responsibilities underthe 
policies for eff ective and continuous management.
 6.4 Work on improving the policy at least once a year for a more up-to-date policy in accordance with international standards, laws, 
rules and regulations and related advice from agencies.
 6.5 Follow-up and evaluate the performance of the executives according to good management principles identifi ed under the 
policy, at the end of every calendar year.
 6.6 Prepare a report to evaluate good management approaches on an annual basis, report the fi ndings to the Executive Board 
and transmit opinions and recommendations as appropriate.
 6.7 Recommend approaches related to morals and ethics in the duties of the committee members, executives and staff  of the 
organization.
 6.8 Appoint a working group to support the Sub-Committee as needed.
 6.9 Perform other functions assigned by the Executive Board.
7. Meetings and Meeting Agenda
 7.1 The Sub-Committee must hold meetings at least once every three months.
 7.2 In each meeting the members of the Sub-Committee must attend to a total of over one half in order to reach the quorum.
 7.3 In the case that the Chairman is not in the meeting or cannot perform function, the Sub-Committee can elect one member to 
act as Chairman.
 7.4 The decision of the Sub-Committee will be fi nal when the majority votes in favor. One member has one vote and if the votes 
are of an equal number, the Chairman can cast one additional vote to fi nalize the decision.
 7.5 The meetings may invite an external agency to provide additional information as necessary and appropriate.
 7.6 The agenda of the meetings will be provided in written form in advance and sent to the Chairman and the Sub-Committee 
members three days in advance.
8. Remuneration
 The remuneration for participation in the meetings will be according to the criteria and guidelines set by the Cabinet.
9. Reporting
 9.1 Reporting on the outcome of the work of the Sub-Committee to the Executive Board will be submitted to the Executive 
Board every three months and will include recommendations appropriate to the issues at hand.
 9.2 The information provided in the report will be included in the Annual Report of the organization.

                                                                                                    Announced on 20 November 2014

                     
                                                                                          Police General
                                                                                                               (Aek Angsananont)
                                                                            Chairman of the Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority
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หลักการในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (Corporate Governance)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

 คณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG)  มีนโยบายสงเสริม
และสนับสนุนการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไปประยุกตใชในการบริหารงานของ คณะกรรมการบริหารกิจการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูบริหาร และพนักงาน ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือใหองคการมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งมีกรรมการบริหารกิจการองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพเปนตนแบบ ในการดําเนินงานเพ่ือขยายผลไปยังผูบริหารใหสามารถกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
พนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตางๆ  ดวยความรูสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ี  เพ่ือสนองตอบตอความตองการของ
ผูใชบริการ ในฐานะที่เปนกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการ
 1. หลักนิติธรรม (Equity)
 บริหารจัดการตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของดวยความเปนธรรม ยตุิธรรม และเสมอภาค
 2. หลักคุณธรรม (Integrity)
 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรณรงคการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ/คานิยม เพื่อศักดิ์ศรีของการเปน
พนักงานที่ดีของรัฐ
 3. หลักความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty)
 แสดงความซ่ือสัตยสุจริต ในการจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือใชจายเงินงบประมาณ จัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใส  
สามารถตรวจสอบไดและไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว/พวกพอง
 4. หลักความโปรงใส (Transparency)
 แสดงความโปรงใสในการดําเนินงาน ใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงาน ไดรับขอมูล ขาวสารท่ีถูกตอง 
เปดเผยตามกรอบเวลาและตรวจสอบได
 5. หลักการมีสวนรวม (Participation)
 สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุง
ใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น
 6. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
 สรางจิตสํานึกความเปนเจาของและความรูสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่  สนองตอบตอปญหาและความตองการ
ของผูใชบริการ  ประชาชนและสังคมโดยรวม
 7. หลักความคุมคา (Effi  ciency)
 บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงบประมาณ ทรัพยากรการผลิตทุกประเภท และบุคลากร โดย
สมประโยชน มีความคุมคา รักษาผลประโยชนของสวนรวม เปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย เกิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติ ประชาชนผูใชบริการไดรับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการ
ในการกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ ขององคการใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Corporate Governance) มีความรับผิดชอบ สํานึกในหนาที่ มุงพัฒนาคุณภาพ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ ในการบริหารงานท่ีดี เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรับรูขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและเสมอภาค เสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรท่ีดี ระบบการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพ่ือใหลูกคา พนักงาน ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสีย เชื่อมั่นแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ นํามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืน  
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติดานธรรมาภิบาลในระดับองคการ โดยใชช่ือเรียกวา 
“นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี” และมีแนวทางการปฏิบัติรองรับนโยบายดานน้ันๆ ใหมีความชัดเจน ท้ังน้ี เพ่ือสงเสริม 
กระตุนใหหนวยงานตางๆ ในองคการปฏิบัติตาม 
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Corporate Governance
Bangkok Mass Transit Authority

 Corporate Governance Promotion Subcommittee has policy to promote and support the application of corporate 
governance into administration of Board of Directors of Bangkok Mass Transit Authority, its management, and employees 
to encourage knowledge and understanding as well as capability to apply corporate governance to concrete practical 
terms. This will help the Entity to achieve an eff ective, transparent, clear, and auditable administration as well as build trust 
among BMTA stake holders. The corporate governance especially encourages honesty which is displayed throughout 
the Board of Directors of Bangkok Mass Transit Authority administration which will be extended to allow the management to 
conduct corporate governance with employees’ involvement in various activities and projects with due commitment to 
their duties to meet with the needs of users as state infrastructure provider with 7 key elements:
 1. Equity
 Administration is done in consistent with rules, regulations, orders, and applicable laws in a manner that promote 
fairness, justice, and equality.
 2. Integrity
 Promote integrity, morality, and movement to encourage ethical/valued practices for the dignity of state employees.
 3. Honesty
 Exhibit honesty in planning projects that require budget spending, transparent and auditable procurement and, 
more importantly, not seek personal interest for oneself/relatives.
 4. Transparency
 Exhibit transparency in all practices and administrative procedures to allow people in general, stake holders, 
and employees to obtain information that is accurate, disclosed in a timely manner, and auditable.
 5. Participation
 Encourage participation of employees, listen to the people and stake holders’ opinions and apply in quality 
improvement.
 6. Accountability
 Create conscience of ownership and responsibility for responding to problems and the needs of users, people, 
and society in general.
 7. Effi  ciency
 Manage to ensure the highest effi  ciency of spending budget, all kinds of production resources, and personnel to 
be suitable, effi  cient, keeping public interest, consistent with objectives/goals, practically eff ective, and providing the 
people with convenient, fast, safe, and satisfactory services.
 Bangkok Mass Transit Authority is a state enterprise providing public utility, supporting operations of the Entity 
in establishing rules and procedures in various aspects of the Entity’s business to be consistent with the Corporate 
Governance; with responsibility, duty awareness, commitment to improve quality, ethics and morality of good governance; 
allowing all stake holders’ access to information thoroughly and equally; promoting good organizational culture, transparent 
and auditable work fl ows to ensure that all of its customers, employees, people, and stake holders can trust in BMTA’s 
Corporate Governance which will bring about sustainability and stability.
 Bangkok Mass Transit Authority has created standard operation procedure concerning entity-level good governance 
and called it “Corporate Governance Policy” to which practical guidelines are laid out clearly to promote and encourage 
compliance among BMTA’s diff erent agencies.
Corporate Governance Policy
 This refers to BMTA’s declaration of intent to administer and set out policy based on good governance of public 
administration for benefi ts of the people. This is accomplished by lying out policy concerning society and environment, 
service clients and stake holders, the Entity and its employees; as well as to designate procedures and measures or 
projects to achieve the Entity’s policy.
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
             หมายถึง การประกาศเจตนารมณขององคการท่ีจะดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยองคการวางนโยบายท่ีเก่ียวกับ สังคมและส่ิงแวดลอม  
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย องคการและผูปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ
เพื่อใหบรรลุตามนโยบายขององคการ  
 หลักการคิด
 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีองคประกอบ 3 สวนที่นํามาเปนจัดทําไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ  
และคานิยมหลักขององคการ 
 วิสัยทัศน    
 เปนภาพอนาคตอันย่ิงใหญท่ีท้ังองคการและทุกคนในองคการตองการจะไปใหถึง  และหากองคการสามารถทําให
วิสยัทัศนมีความชัดเจน มีจินตนาการและมีความเปนไปได ก็จะสามารถนําพาไปสูความ สําเร็จได
 วิสัยทัศนของ ขสมก. คือ  “ขนสงมวลชนท่ียั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนเขาถึงการใหบริการ 
ประสานเช่ือมโยงโครงขายมวลชน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
 พันธกิจ
 หมายถึงหนาที่โดยรวมและจุดมุงหมายขององคการ  
 ทั้งวิสัยทัศนและพันธกิจมีขึ้นเพื่อเนนไปที่ปจจัยภายนอก เชน ประชาชนผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 พันธกิจ ของ ขสมก. “พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชน โดยรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑลอยางยั่งยืน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการได สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย 
รวมทั้ง พัฒนาระบบการเดินรถ ใหเชื่อมโยงเปนโครงขายกับระบบขนสงมวลชนอ่ืนๆ ประยุกตใชวิธีการจัดการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนําไปสูการลดตนทุนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ปรับปรุงโครงสรางและการบริหารจัดการ 
ใหเอ้ือตอการปฏิบัติตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ “
 คานิยม
 จะเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจลงสูปฏิบัติ
 คานิยมขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 1. รักองคการ 
 2. พัฒนารวมกัน 
 3. คุณธรรมนําหนา 
 4. สรางสรรคบริการเพื่อสังคม
 เพื่อใหการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีขององคการเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดกรอบ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  ครอบคลุมองคประกอบ 4 ดานสําคัญไดแก
 1. นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
 ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม คุณธรรม โดยมุงเนนการเจริญเติบโต
ขององคการควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของพนักงาน  ชุมชน สังคมในทุกมิติ รวมถึงการดูแลผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย  ตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ
 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม หมายถึง องคการบริหารงานโดยมีเปาหมายในการปองกันและควบคุมไมใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย พรอมทั้งสงเสริมและใหความรูดานสิ่งแวดลอมแก
พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
 2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ผูรับบริการ  หมายถึง  ผูที่มารับบริการจากองคการโดยตรง หรือผานชองทางการส่ือสารตางๆ ทั้งนี้ รวมถึง
ผูรับบริการที่เปนสวนงานอื่นๆ ดวย 
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 Thinking Principles
 Making of corporate governance policy involves three elements including the Entity’s vision, mission, and core values.
 Vision
 Vision is a future image of the Entity toward which BMTA and all of its personnel are reaching. If an entity can 
clearly state its vision; together with imagination and possibility, it can lead to success.
 Vision of BMTA is “sustainable mass transportation, universal standardised service, people’s easy access to 
the service, mass transportations linkage, and economical friendliness”. 
 Mission
 Mission refers to the Entity’s overall duties and objectives.
 Both vision and mission is set forth to focus on external factors such as people who receive services or stake holders.
 BMTA’s mission is “to sustainably develop mass transportation by bus in Bangkok metropolitan and perimeter to 
ensure the people’s access to convenient, fast, safe, and economic services; including development of bus operation 
system to link in network with other mass transportation modes, application of modern administration technologies 
to reduce cost and become more environmental friendly, improvement of administration structure to accommodate 
eff ective mission driven operations”.
 Value
 An entity’s values play an important role in driving its vision and mission to practice.
 BMTA’s values:
 1. Loving the Entity
 2. Mutually developing
 3. Being led by virtue
 4. Creating services for the society
 In order to ensure that BMTA’s Corporate Governance policies are consistent, a framework for corporate 
governance was established to cover 4 essential aspects:
 1. Social and Environmental Responsibility Policy
 Social responsibility refers to business administration with ethics and morality by emphasising the Entity growth 
along with improvement of capability of personnel, community, and society in all dimensions. This also involves keeping the 
interests of stake holders in accordance with the Entity’s vision and mission.
 Environmental responsibility refers to entity administration with goals to protect and control environmental 
impacts concerning safety, occupational health, and promoting to implant knowledge personnel at all levels across the 
Entity so that they can apply guidelines for product and service development with regard to the environment. 
 2. Service Clients and Stake Holders Policy
 Service clients refer to those who receive services from the Entity directly or through various communication 
channels, including clients who are other entities. Stake holders refer to those who are aff ected, both in a positive 
and negative way, directly or indirectly, from the Entity’s administration such as people, communities, entity personnel, 
performance deliverers, and service receivers.
 Service client and stake holder policy is made to promote service provision culture to the people who receive 
services as well as stake holders throughout the entity, in concerns with equality and fairness of clients without any 
discrimination.
 3. Organisational Policy
 An organisation means a central gathering of people or businesses that comprise a whole entity to operate in 
accordance with the set out objectives, perform with compliance of structural policy, work procedure, system, regulation, 
and applicable laws to accomplish organisational eff ectiveness such as internal control system, procurement, risk 
management, information system management, confl ict of interest management, and maintain ethics and conduct of 
organisation’s personnel.
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 ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออมจากการ
ดําเนินการขององคการ เชน ประชาชน  ชุมชน  บุคลากรในองคการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย
 เปนการเสริมสรางวัฒนธรรมใหบริการแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตลอดทั่วทั้งองคกรโดย
คํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมของผูใชบริการ ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ
 3. นโยบายดานองคการ
 องคการ หมายถึง ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันข้ึนเปนหนวยงานเดียวกัน เพื่อดําเนินกิจการ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ดําเนินงาน นโยบายโครงสราง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงานเพ่ือความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคการ เชน ระบบการควบคุมภายใน การจัด ซื้อจัดจาง  การ
บริหารความเสี่ยง การจัดการระบบขอมูล  ความขัดแยงทางผลประโยชน  ตลอดจนการรักษาจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของพนักงานองคการ
 นโยบายดานองคการ หมายถึง การประกาศเจตนารมณขององคการท่ีจะดําเนินการและกําหนดนโยบายตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใหผูบริหารจะตองวางนโยบายเก่ียวกับ สังคม 
และส่ิงแวดลอม ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงาน รวมทั้ง กําหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการ
หรอืโครงการเพื่อใหบรรลุตามนโยบายขององคการ
 4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
 ผูปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองคการทุกประเภท ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับการ
บริหารงานขององคการ  และนํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีไปใสไวในแผนปฏิบัติ  โดยเช่ือมโยงไวกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ คานิยมประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ และงบประมาณขององคการ
เพื่อใหหนวยงานและผูเกี่ยวของสามารถนําไปเปนกรอบปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
 1. นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 1.1 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการใหบริการดานความสะสะอาด  มารยาทดี  สะดวก ปลอดภัยท่ัวท้ังองคการ  
เพื่อทําใหผูใชบริการมีความมั่นใจ และพึงพอใจ
 1.2 สงเสริมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารและบริการ ใหเปนระบบอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
 1.3 พัฒนามาตรฐานการบริการเพื่อไปสูมาตรฐานสากล
 1.4 จัดหารถใหมเพื่อทดแทนรถเกา
 1.6 ตรวจสอบอุปกรณสวนควบบนรถใหพรอมใชงาน
 1.7 กําหนดแนวทางปองกัน และควบคุมมิใหเกิดอุบัติเหตุจากการใหบริการดานรถโดยสารสาธารณะ
 1.8 ตรวจสอบคุณภาพรถยนตใหเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศ
 1.9 สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 2.1 ปรับปรุงพัฒนาและลดขอรองเรียน
 2.2 การอํานวยความสะดวกดานการเช่ือมตอไปยังระบบขนสงรูปแบบอื่น
 2.3 การตรวจแอลกอฮอลผูขับขี่กอนออกว่ิงรถใหบริการ
 2.4 พัฒนานวัตกรรมใหบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เทียบเทามาตรฐานสากล
 2.5 การสรางความม่ันใจวาขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิผลและทันทวงที
 2.6 การสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
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 Organisational Policy refers to all types of organisation’s declaration of intent to operate and set forth policies 
that are consistent with good governance to achieve the people’s ultimate benefi ts. It requires the management to set 
policies concerning society and environment, service clients and stake holders, as well as operatives; it also includes 
designation of procedures and measures or projects to achieve the organisation’s policies.
 4. Operatives Policy
 Operatives refer to personnel who operate within all types of organisation. This is done to create integrity with 
organisational administration and take corporate governance policy to practice by combining with vision, mission, values, 
strategic issues, objectives, indicators, targets, tactics, projects, and budget of the organisation to allow itself and 
related parties to distinctly apply into frameworks.
 1. Social and Environmental Responsibility Policy
 1.1 Upgrade quality of service in terms of cleanliness, manner, convenience, and safety throughout the organisation to 
build trust and satisfaction among clients.
 1.2 Encourage related entities to continuously improve and systematise administration and service to enhance 
business competitiveness.
 1.3 Improve quality of service to meet with universal standards.
 1.4 Procure new vehicles to replace old ones.
 1.5 Regularly check buses’ equipment to be in good condition.
 1.6 Set out guidelines for prevention and control of accidents caused by public transportation services.
 1.7 Inspect vehicle’s condition to meet with standard of air pollution reduction.
 1.8 Encourage participation in preserving of natural resources and environment.
 2. Service Clients and Stake Holders Policy
 2.1 Improve per complaints and work to reduce complaints.
 2.2 Facilitate for the convenience in interchanging with other transportation modes.
 2.3 Alcohol level measurement of drivers prior to bus operation.
 2.4 Improve service innovation to be modern, convenient, fast, and universally standardised.
 2.5 Build trust by solving all complaints in an eff ective and timely manner.
 2.6 Creating network and organising activities to strengthen relationship between service clients and stake 
holders.
 3. Organisational Policy
 3.1 Improve organisational administration to meet with universal standards.
 3.2 Focusing on service clients and stake holders.
 3.3 Enhancing of effi  ciency in spending and allocation of resources and funds.
 3.4 Develop personnel to enhance service quality.
 3.5 Evaluate performance accurately and fairly.
 3.6 Create and maintain working environment to facilitate personnel’s performance.
 3.7 Enhance quality of administration system to improve and expedite work fl ows.
 4. Operatives Policy
 4.1 Establish operation plans in all levels to be connected.
 4.2 Create monitoring and evaluation system, defi ne success indicators.
 4.3 Promote and support application of suffi  ciency economy philosophy as practical guidelines and improvement 
of living quality based on Thai traditional qualities.
 4.4 Provide information system and utilize it in administration to improve the quality of the organisation.
 4.5 Apply both internal and external evaluation results to plan continuous development.
 4.6 Create personal development plan and training roadmap in all lines to be used as guidelines for training 
and improving personnel’s capability and readiness for career advancement.
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 3. นโยบายดานองคการ
 3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการไปสูมาตรฐานสากล
 3.2 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
 3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชและจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
 3.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
 3.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานตองถูกตองและยุติธรรม
 3.6 การสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
 3.7 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบการทํางานใหสามารถทํางานไดเร็วข้ึน  
 4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
 4.1 จัดทําแผนปฏิบตัิการในระดับตางๆ ใหเชื่อมโยงกัน
 4.2 สรางระบบการติดตามประเมินผล กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
 4.3 สงเสริมและสนับสนุนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐานของความเปนไทย
 4.4 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพองคการ
 4.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
 4.6 จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ Training Roadmap ในทุกสายงานเพ่ือเปนแนวทางในการฝกอบรมและ
พัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการทํางานและเตรียมพรอมสําหรับการทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้นไป
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โครงสรางของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
The Structure of the Board and Its Responsibility

ผังโครงสรางคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก.
Structure Chart of BMTA Executive Board

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

Chairperson of the Bangkok Mass
Transit Authority

รองประธานกรรมการคนท่ี 1
Vice Chairman No. 1

กรรมการ
Director

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

รองประธานกรรมการคนท่ี 2
Vice Chairman No. 2
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คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ที่ 17/2560

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

 ตามคําส่ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ี 249/2559 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เร่ืองแตงต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และคําสั่งองคการที่ 653/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่องแตงตั้งประธานอนุกรรมการสงเสริมใหองคการ
มกีารกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) นั้น
 เน่ืองจากมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการองคการเพ่ิมเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ ในการประชุม
ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองคการเปนคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการตางๆ จึงใหยกเลิกคําส่ังองคการท่ี 249/2559 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 คําส่ังองคการท่ี 653/2559 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 
และแตงต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
 1. รศ.คณิต  วัฒนวิเชียร                                                    เปน ประธานอนุกรรมการ
 2. รศ.ดร.ธํารงรัตน  มุงเจริญ                                                เปน อนุกรรมการ
 3. พลเอก ณรงฤทธิ์  อิศรัตน                                               เปน อนุกรรมการ
 4. รศ.พชรา  พัชราวณิช                                                      เปน อนุกรรมการ
 5. ดร.ศรีกัญญา  ยาทิพย                                                    เปน อนุกรรมการ
 6. ดร.บวรทัช  อุนวัฒนะ                                                     เปน อนุกรรมการ
 7. ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ                            เปน อนุกรรมการ
 8. รองผูอํานวยการฝายบริหาร                                              เปน อนุกรรมการ
 9. รองผูอํานวยการฝายการเดินรถองคการ                                เปน อนุกรรมการ
 10. รองผูอํานวยการองคการเดินรถเอกชนรวมบริการ                  เปน อนุกรรมการ
 11. ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร                                            เปน อนุกรรมการ
 12. ผูชวยผูอํานวยการฝายการเดินรถองคการ 1,2                         เปน อนุกรรมการ
 13. ผูชวยผูอํานวยการฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ                 เปน อนุกรรมการ
 14. ผูอํานวยการสํานักบัญชีและกองทุนกลาง                            เปน อนุกรรมการ
 15. ผูอํานวยการสํานักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน            เปน อนุกรรมการ
 16. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ                             เปน อนุกรรมการ
 17. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย                                            เปน อนุกรรมการ
 18. ผูอํานวยการสํานักบริการและจัดซ้ือ                                     เปน อนุกรรมการ
 19. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร                                      เปน อนุกรรมการ
 20. ผูอํานวยการสํานักการเจาหนาที่                                       เปน อนุกรรมการและเลขานุการ
 21. ผูชวยผูอํานวยการสํานักการเจาหนาที่                                เปน ผูชวยเลขานุการ
 22. หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล                                     เปน ผูชวยเลขานุการ
 โดยใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
 1. กํากับ ดูแลการบริหารงานขององคการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการองคกรท่ีดี (Good Governance)
 2. กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรที่ดี (Good Governance)
 3. ใหมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานไดตามความจําเปน
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมอบหมาย
 5.ติดตามและรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการเปนระยะเพ่ือพิจารณา
 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
                                                                                 สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

                                                                    พลตํารวจเอก
                                                                                         (เอก  อังสนานนท)
                                                            ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักผูอํานวยการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักงานใหญ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กทม. 10310

โทร. 0-2246-0339, 0-2246-0741-4, 0-2246-0750-2, โทรสาร. 0-2247-2189 



รายงานประจําป 2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

86

Bangkok Mass Transit Authority
Head Offi  ce 131 Watthanatham Rd., Huai Khwang District, Bangkok 10310

Tel. 0-2246-0339 Fax. 0-2247-2189 www.bmta.co.th

Order of Bangkok Mass Transit Authority
No. 17/2560

On Appointment of Corporate Governance Promotion Subcommittee
 Per orders of Bangkok Mass Transit Authority no. 249/2559 dated 31 March 2016 on Appointment of Corporate 
Governance Promotion Subcommittee and no. 653/2559 dated 25 August 2016 on Appointment of Chairman of 
Corporate Governance Promotion Subcommittee,
 Arise from appointment of additional Board of Directors members, and the resolution of the Board of Directors 
from the meeting no. 25/2559 on 21 December 2016, it is deemed fi t to appoint Board of Directors of the Entity to 
be committees and subcommittees. Therefore, it is ordered that BMTA orders no. 249/2559 dated 31 March 2016 
and no. 653/2559 dated 25 August 2016 be cancelled, and the Corporate Governance Promotion Subcommittee is 
appointed as follows.
 1. Assoc.Prof. Khanit  Wattanawichian                                     as  Chairman
 2. Assoc.Prof.Dr. Thamrongrat Mungcharoen                           as  Subcommittee
 3. General Narongrit  Itsarat                                               as Subcommittee
 4. Assoc.Prof. Patchara  Patcharawanit                                     as Subcommittee
 5. Dr. Srikanya Yathip                                                         as Subcommittee
 6. Dr. Boworntat  Unwattana                                                as Subcommittee
 7. Director of Bangkok Mass Transit Authority                            as Subcommittee
 8. Deputy Director (Administration)                            as Subcommittee
 9. Deputy Director (Bus Operation)                            as Subcommittee
 10. Deputy Director (Private Joint Bus Operation)                  as Subcommittee
 11. Assistant Director (Administration)                             as Subcommittee
 12. Assistant Director (Bus Operation 1 and 2)                            as Subcommittee
 13. Assistant Director (Private Joint Bus Operation)                  as Subcommittee
 14. Director of Account and Central Fund Department                 as Subcommittee
 15. Director of Risk Management and Internal Control Department      as Subcommittee
 16. Director of Information Technology Department                 as Subcommittee
 17. Director of Legal Department                                      as Subcommittee
 18. Director of Service and Purchasing Department                 as Subcommittee
 19. Director of Personnel Development Department                 as Subcommittee
 20. Director of Personnel Department                            as Subcommittee and Secretary
 21. Assistant Director of Personnel Department                           as Assistant Secretary 
 22. Chief of Human Resources Management Team                 as Assistant Secretary
 The Subcommittee shall have power and duties as follows.
 1. Supervise and oversee administration of the Entity to be consistent with Good Governance.
 2. Designate directions and strategies for Good Governance.
 3. To have power to appoint committee/work team as it may deem fi t.
 4. Perform other tasks as assigned by Bangkok Mass Transit Authority.
 5. Monitor and submit reports on performance to the Board of Directors regularly for its consideration.

Henceforward.
                                                                                   Ordered on 6 January 2017
                                                                    Police General
                                                                                       (Aek Angsananont)
                                                       Chairman of the Board of Directors of Bangkok Mass Transit Authority
Offi  ce of Director

ed on 6 January
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คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ที่ 27/2560

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) เพิ่มเติม

 ตามคําส่ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ท่ี 17/2560 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2560 เร่ืองแตงต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการ
มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) โดยมี รศ.คณิต วัฒนวิเชียร เปนประธานอนุกรรมการนั้น

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการเปนคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เสนอรายชื่อผูมีความรู ความสามารถ เขารวมเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ จึงขอแตงตั้ง พล.อ.ดร. รุจ กสิวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปนอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) (เพิ่มเติม)

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป

                                                                                            สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2560

                                                                             พลตํารวจเอก
                                                                                                (เอก  อังสนานนท)
                                                                       ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

สํานักผูอํานวยการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักงานใหญ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กทม. 10310

โทร. 0-2246-0339, 0-2246-0741-4, 0-2246-0750-2, โทรสาร. 0-2247-2189 
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Bangkok Mass Transit Authority
Head Offi  ce 131 Watthanatham Rd., Huai Khwang District, Bangkok 10310

Tel. 0-2246-0339 Fax. 0-2247-2189 www.bmta.co.th

Order of Bangkok Mass Transit Authority
No. 27/2560

On Appointment of Corporate Governance Promotion Subcommittee (Additional)
 
 Per order of Bangkok Mass Transit Authority no. 17/2560 dated 6 January 2017 on Appointment of Corporate 
Governance Promotion Subcommittee with Assoc.Prof. Khanit Wattanawichian as the Chairman of the Subcommittee,
In the meeting of Board of Directors no. 25/2559 on 21 December 2016, the meeting resolved to appoint the Board of 
Directors of the Entity as Committees and Subcommittees by assigning the Committees or Subcommittees to propose 
name list of knowledgeable and capable persons to participate as Committee or Subcommittee members, it is deemed fi t 
to appoint General Dr. Rut Kasitwut, Senior Expert to the Offi  ce of the Permanent Secretary for Defence, as Subcommittee 
of the Corporate Governance Promotion Subcommittee (additional).

Henceforward.
                                                                                   
                                                           

                                                                                   Ordered on 11 January 2017                                                                    
                                                    
                                                                    Police General
                                                                                       (Aek Angsananont)
                                                       Chairman of the Board of Directors of Bangkok Mass Transit Authority

Offi  ce of Director
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักงานใหญ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กทม. 10310

โทร. 0-2246-0339, 0-2246-0741-4, 0-2246-0750-2, โทรสาร. 0-2247-2189 

คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ที่ 168/2560

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพิ่มเติม

 ตามคําส่ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ท่ี 17/2560 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2560 เร่ืองแตงต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมใหองคการ
มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) โดยมี รศ.คณิต วัฒนวิเชียร เปนประธานอนุกรรมการนั้น

 เพื่อใหมีการประชาสัมพันธพนักงานในองคกรไดรับรูและมีสวนรวมในการดําเนินงานการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG) จึงใหแตงต้ังผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการ เปนอนุกรรมการสงเสริมใหองคการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป

                                                                                            สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560

                                                                             พลตํารวจเอก
                                                                                                (เอก  อังสนานนท)
                                                                       ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

สํานักผูอํานวยการ
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Bangkok Mass Transit Authority
Head Offi  ce 131 Watthanatham Rd., Huai Khwang District, Bangkok 10310

Tel. 0-2246-0339 Fax. 0-2247-2189 www.bmta.co.th

Order of Bangkok Mass Transit Authority
No. 168/2560

On Appointment of Corporate Governance Promotion Subcommittee (Additional)
 
 Per order of Bangkok Mass Transit Authority no. 17/2560 dated 6 January 2017 on Appointment of Corporate 
Governance Promotion Subcommittee with Assoc.Prof. Khanit Wattanawichian as the Chairman of the Subcommittee,
In order to publicise the information on the administration of the Subcommittee to the personnel throughout the Entity and 
encourage their participation in the administration of Corporate Governance, it is deemed fi t to appoint Director of the Offi  ce 
of Director as Subcommittee of the Corporate Governance Promotion Subcommittee.

Henceforward.
                                                                                   
                                                           

                                                                                  Ordered on 16 February 2017

                                                                    Police General
                                                                                       (Aek Angsananont)
                                                       Chairman of the Board of Directors of Bangkok Mass Transit Authority

Administration
Personnel Department
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บทบาทคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ
Role of the BMTA Board of Directors

 คณะกรรมการบริหารกจิการองคการขนสงมวลชน
กรงุเทพ ไดรบัการแตงตัง้จากคณะรัฐมนตรแีละคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  โดยพิจารณาผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญหลายดานจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีก
ไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิสบิเอด็คน และใหผูอาํนวยการเปน
เลขานุการคณะกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบตอรัฐวิสาหกิจตามท่ี
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ.2519 โดยประธานกรรมการมีความมุงมั่น
ในการบริหารจัดการใหเปนที่ยอมรับ สรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชนและสังคมโดยรวม ยึดหลักการทํางาน
รวมกันภายใตกรอบของหลักธรรมาภิบาลและนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ  ตลอดจนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
เทาเทียมกัน

 The Board of Directors of the Bangkok Mass Transit
Authority was appointed by the Cabinet and National 
Council for Peace and Order based on the qualications of
eminent persons specialized in various fi elds of knowledge 
from both the government and private sectors. It is composed 
of a Chairman of the Board and other members of the Board 
not less than fi ve and not more than eleven persons.  
The Director of the BMTA serves as the ex-offi  cio Secretary of 
the Board.  The Board carries out its functions under its 
responsibilities towards the state enterprise as stipulated
in the Royal Decree establishing the Bangkok Mass Transit 
Authority B.E. 2519.  The Chairman of the Board adheres
to the principle of managing the organization so that it is 
recognized and trusted by the people and society as whole 
by working as a team under the framework of good 
governance and the policy of good corporate governance 
as well as equal responsibility as members of the Board.

นโยบายกําหนดคาตอบแทนและรายละเอียดคาตอบแทน
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

Policy and Details on Remuneration of the BMTA Board of Directors

 คณะกรรมการบริหารกจิการองคการขนสงมวลชน
กรงุเทพ ไดกาํหนดการประชุมตามปกตเิปนประจาํทกุเดอืน
และมีการประชุมพเิศษตามความจําเปน คาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริหารกจิการองคการ จายเปนคาตอบแทน
รายเดือนและคาเบ้ียประชมุ กาํหนดข้ึนโดยกระทรวงการคลัง
ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม  
2556 ไดกําหนดหลักเกณฑการจายอัตราคาตอบแทน
รายเดือน โดยใหประธานกรรมการรัฐวสิาหกจิไดรบัอัตราคา
ตอบแทนรายเดือนเปนสองเทาของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และการจายเบ้ียประชุมในอัตราคนละ 8,000 บาท 
โดยประธานกรรมการจะไดรับเพิ่มรอยละ 25 เปนเงิน 
10,000 บาท  รองประธานคนท่ี 1, 2 จะไดรับเพิ่มอีก
คนละ 12.5 % เปนเงิน 9,000 บาท
 สําหรับในปงบประมาณ 2559 น้ี คณะกรรมการ
บริหารกิจการองคการไดมีการประชุมรวม 15 คร้ัง คาเบ้ีย
ประชุมเปนเงิน 632,000 บาท และไดรับคาตอบแทน
รายเดือนเป็นเง ิน 820,790 บาท รวมเป็นเง ิน 
1,452,790 บาท

 The Board of Directors of the Bangkok Mass Transit 
Authority has scheduled regular monthly meetings as well 
as extraordinary meetings as needed. The remuneration 
given to the Board of Directors is on a monthly basis in 
the form of a monthly allowance and a meeting allowance 
set by the Ministry of Finance and approved by the Cabinet 
on 2 July 2013. This standard of meeting allowance given 
on a monthly basis grants the chairman of the board of 
state enterprises an allowance two times of the board 
members, and meeting allowance is 8,000 baht per person, 
with the chairman of the board receiving 25% more to total 
10,000 baht and the fi rst and second vice chairman receiving 
12.5% more to total 9,000 baht.
 It fiscal year 2016, the Board of Directors held 
a total of 15 meetings, receiving meeting allowance of 
632,000 baht and monthly allowance of 820,790 baht, 
totaling 1,452,790 baht.
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คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ (ต.ค.58 – 30 ก.ย.59) 
มีการประชุมรวม 15 ครั้ง

BMTA Board of Directors (October 2015-30 September 2016) held a total of 15 meetings

ลําดับที่ ผูเขาประชุม  ตําแหนง จํานวนคร้ัง

1 พลตํารวจเอก เอก  อังสนานนท ประธานกรรมการ 15

2 น.ส.สุทธิรัตน  รัตนโชติ รองประธานกรรมการคนที่ 1 10

3 พลโท วราห  บุญญะสิทธิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 7

4 นายวันชาติ  สันติกุญชร กรรมการ 12

5 นางปราณี  ศุกระศร กรรมการ 6

6 นายสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ   4

7 นายธีระพงษ  รอดประเสริฐ กรรมการ -

8 นายสนิท  พรหมวงษ กรรมการ   8

9 นายสมศักด์ิ  หมมวง กรรมการ 7

10 รศ.คณิต  วัฒนวิเชียร กรรมการ 11

11 นายจรัญ  วิวัฒนเจษฎาวุฒิ กรรมการ 3

12 นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล กรรมการและเลขานุการ 10

Order Name of Person Attending the Meeting  Position No. of Meetings 
Attended

1 Pol.Gen.Ake Angsananont Chairman 15

2 Miss Suttirat Rattanachot Vice president chairman No.1 10

3 Maj.Gen Varah Boonyasit Vice president chairman No.2 7

4 Mr.Wanchart Santikunchorn Director 12

5 Mrs.Pranee Sugrasorn Director 6

6 Mr.Suchatchawi Suwansawat Director 4

7 Mr.Theerapong Rodprasert Director   -

8 Mr. Sanit Phromwong Director   8

9 Mr. Somsak Hommuang Director 7

10 Assoc.Prof. Khanit Wattanawichian Director 11

11 Mr. Charan Wiwatchetsadawut Director 3

12 Mr. Surachai Iamwachirasakul Director and secretary 10

หมายเหตุ : ลําดับที่ 5 พนจากตําแหนงตามวาระ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 อายุครบ 65 ป ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
               และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 (2)  
               ลําดับที่ 6 ลาออกตั้งแตวันที่  4  สิงหาคม  2559
               ลําดับที่ 7 ลาออกตั้งแตวันที่  3  พฤศจิกายน  2558
               ลําดับที่ 11 ลาออกตั้งแตวันที่  22  เมษายน  2559

Remark:   No. 5 Vacate on position by the term , on March 26, 2559 , Mature age of 65 years. The. Standard features for directors and employees 
                    of state enterprises in 1975,Article 5 (2) 
            No. 6 resigned on August 4, 2016  
            No. 7 resigned on November 3, 2015 
            No. 11, resigned on April 22, 2016
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คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

BMTA Board of Directors Appointed by the Cabinet and the National Council for Peace and Order 
(October 2015-30 September 2016)

1 พลตํารวจเอก เอก  อังสนานนท ประธานกรรมการ

2 พลโท วราห  บุญญะสิทธิ์    กรรมการ

3 นายวันชาติ  สันติกุญชร กรรมการ

4 น.ส.สุทธิรัตน  รัตนโชติ กรรมการ

5 นางปราณี  ศุกระศร กรรมการ

6 นายสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ

7 นายธีระพงษ  รอดประเสริฐ กรรมการ

8 นายสนิท พรหมวงษ กรรมการ

9 นายสมศักด์ิ  หมมวง กรรมการ

10 รศ.คณิต  วัฒนวิเชียร กรรมการ

11 นายจรัญ  วิวัฒนเจษฎาวุฒิ กรรมการ

12 นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล กรรมการและเลขานุการ

1 Pol.Gen.Ake Angsananont Chairman

2 Maj.Gen Varah Boonyasit Director

3 Mr.Wanchart Santikunchorn Director

4 Miss Suttirat Rattanachot Director

5 Mrs.Pranee Sugrasorn Director

6 Mr.Suchatchawi Suwansawat Director

7 Mr.Theerapong Rodprasert Director

8 Mr. Sanit Phromwong Director

9 Mr. Somsak Hommuang Director

10 Assoc.Prof. Khanit Wattanawichian Director

11 Mr. Charan Wiwatchetsadawut Director

12 Mr. Surachai Iamwachirasakul Director and secretary
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คาตอบแทนของผูบริหาร

 ใหรัฐวิสาหกิจรายงานคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนอ่ืนของผูบริหารระดับสูง 3 ปยอนหลัง 
 “ผูบริหารระดับสูง” หมายถึง ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารลําดับถัดลงมาหน่ึงลําดับ

รายชื่อผูบริหาร
Name

ตําแหนง
Position

คาตอบแทน/เดือน
Remuneration/Month

ป 2557
2014

ป 2558
2015

ป 2559
2016

1. นายสุระชัย  เอ่ียมวชิรสกุล
1. Mr. Surachai Iamwachirasakul

ผูอํานวยการ
Director

- - 120,000

2. นายยุกต จารุภูมิ
2. Mr.Yook Jarupume

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
Deputy Director (Administration)

99,970 104,310 111,160

3. นายนิพนธ  เทียวพานิช
3. Mr.Nipon Theopanich

รองผูอํานวยการฝายการเดินรถองคการ
Deputy Director (Bus Operation)

76,950 80,560 84,230

4. นายสุริยะ  สาเอ่ียม
4. Mr.Suriya Saiem

รองผูอํานวยการฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ
Deputy Director (Private Joint Bus Operation)

71,610 76,950 80,560

คาตอบแทนของผูบริหาร ขสมก. / Remuneration of the BMTA Executives

Remuneration of the Executives

 The state enterprise is required to report monetary compensation and other compensation of high ranking 
executives past 3 years.
 “High ranking executives” means the highest ranking executive and the position that is one level lower.
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ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
วาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2553

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 และเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชกฤษําีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จึงวางระเบียบวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน กําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางใหมีการปฏิบัติตนใหเปนไปตามระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีความชัดเจน เกิดความรวดเร็วเปนธรรม ขจัด
การทุจริตมิชอบ รวมถึงหลีกเล่ียงกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน เปนการปองกันการดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนของพนักงานและลูกจางไวดังตอไปนี้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ. 2553”
 ขอ 2 ในระเบียบนี้
 “องคการ” หมายความวา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 “ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ทั้งที่ดํารงตําแหนงบริหาร และมิไดดํารงตําแหนงบริหาร และ
ใหหมายความรวมถึงลูกจางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 “ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ” 
หมายความวา การใชตําแหนงหนาที่ของตนเอง ทั้งทางตรงและทางออมในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง คูสมรส เครือญาติ พวกพอง
หรือบุคคลอื่นใด โดยอาศัยการกระทําใดๆ ที่มีกับองคการหรือในนามองคการหรือมีผลถึงกิจกรรมขององคการ ซึ่งทําใหเกิดประโยชนไดเสียใน
การกระทํานั้น และขัดแยงหรือมีผลกระทบตอผลประโยชนองคการ
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดา มารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
 “ญาติ” หมายความวา บุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการี 
หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม
 “พวกพอง” หมายความวา ญาติ มิตรสหาย
 “ประโยชน” หมายความวา เงนิ ทรัพยสิน ประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสิน หรือส่ิงอื่นใด
 “ของขวัญ” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ใหแกกัน เพื่ออัธยาศัยไมตรีและใหหมายรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดท่ีใหเปนรางวัล หรือโดยเสนหา หรือเพ่ือการสงเคราะห หรือใหเปนสินนํ้าใจ และหมายความรวมถึงการใชสิทธิพิเศษ ซ่ึงมิไดเปนสิทธิ
ที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคาทรัพยสิน หรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับการบริการ หรือความบันเทิง หรือรับการฝกอบรม 
ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ไมวาจะเปนบัตร ตั๋ว หรือหลักฐาน
อ่ืนใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง
 “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา เชน การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน
 “ประเพณีนิยม” หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญ ซ่ึงอาจมีการใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี 
การแสดงความขอบคณุ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันตามปกติในสังคมดวย
 ขอ 3 การกระทําหรือเหตุการณในกรณีตอไปนี้ ใหถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
 (1) การใชขอมูลขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น
 (2) การดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการท่ีเปนคูสัญญากับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือ
กิจการท่ีมีลักษณะเปนการการแขงขันกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เวนแตการดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือตําแหนงการบริหาร
อื่นที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
 (3) การมีบุคคลในครอบครัวเปนผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือเปนผูถือหุนเสียงขางมากในกิจการท่ีเปนคูสัญญากับ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 ขอ 4 การรับหรือการใหของขวัญในกรณีดงัตอไปน้ี ใหถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
 (1) การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชญาติ หรือบุคคลในครอบครัว ท่ีไมเปนไปตามปกติประเพณีนิยม หรือท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินกวา
สามพันบาท
 กรณีมีความจําเปนท่ีตองรับของขวัญไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดี ผูรับตองแจงขอเท็จจริงในแบบรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (เอกสารแนบ 1) ตอผูบังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหคําวินิจฉัยวามีความเหมาะสมหรือสมควรที่จะใหรับของขวัญไว
เปนสิทธิของตนหรือไม หากผูบังคับบัญชาวินิจฉัยวาไมเหมาะสมก็ใหสงมอบของขวัญนั้นเปนสิทธิขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 (2) การยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท จากผูใตบังคับบัญชา 
หรือผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูให
 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงานไดรับของขวัญไวกอนแลว แตผูปฏิบัติงานไดทราบภายหลัง ใหดําเนินการตามขอ (4) หรือ ขอ 7 
แลวแตกรณี
 (3) การใหของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท แกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา
 ท้ังน้ี การรับหรือการใหของขวัญตาม (1) ถึง (3) ถาเปนไปตามประเพณีนิยม และมีราคาหรือมูลคาไมเกินกวาสามพัน ใหสามารถกระทําได
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Regulations of the Bangkok Mass Transit Authority
on Confl ict of Interest Year 2010 (B.E. 2553)

 By the virtue of the Section 26 (2) of the Royal Decree Establishing the Bangkok Mass Transit Authority Year 1976 (B.E. 2519) and in 
order to follow the Royal Decree on Rules and Procedures for Good Governance Year 2003 (B.E. 2546) which issued according to the Section 
3/1 of the State Administration Act (Issue No. 5) Year 2002 (B.E. 2545), therefore, the Bangkok Mass Transit Authority has established the 
Regulations on Confl ict of Interest, stipulating the rules and procedures to promote the organization’s good corporate governance, as 
well as for greater clarity, expediency, justice, anti-corruption and prevent vested interests and confl ict of interest of its personnel, as follows :
 Item 1 This regulation is called “Regulations of the Bangkok Mass Transit Authority on Confl ict of Interest Year 2010 (B.E. 2553)”.
 Item 2 In this regulation
 “the organization” means the Bangkok Mass Transit Authority.
 “offi  cer” means personnel of the Bangkok Mass Transit Authority both in the executive management position and not in such 
position and including the employee of the Bangkok Mass Transit Authority.
 “the confl ict of interest or the overlapping interest between personal benefi t and the benefi t of the Bangkok Mass Transit Authority” 
means using one’s own position both directly and indirectly for the interest of oneself, spouse, relative, partisan or others, including any 
acts with the organization or on behalf of the organization or aff ecting the organization’s activity which can bring good or bad benefi t from 
such act and are in confl ict or aff ecting the organization’s interest.
 “person in the family” means spouse, son, daughter, mother, father, brother and sister of full blood, or of half blood
 “relative” means parent, descendant, brother and sister of full blood, or half blood, uncle, aunt, spouse, parent or descendant 
of spouse, adopted child or child adopter.
 “partisan” means relative, friend
 “benefi t” means money, property, benefi t in the form of property or others
 “gift” means money, property or other benefi ts given to each other by choice, and it is to include money, property or other benefi ts as a 
prize, voluntarily given or as assistance, as acts of kindness, special benefi ts not for normal persons, such as for discounts, special
services or entertainment, training, travel or tourism expenses, accommodation and food, vouchers, tickets or other evidences, pre-payment 
or reimbursement.
 “other benefi ts” means something which is worthy such as discount, receiving entertainment, receiving service, receiving training or 
other things in this category
 “tradition” means festival or special occasion in which present will be given to each other. It also includes occasion for 
congratulations, gratitude, welcoming, condolences or giving assistance according to the traditional practice in the society.
 Item 3 Any act or situation in the following cases is considered as a confl ict of interest :
 (1) To use the Bangkok Mass Transit Authority’s information in acquiring interest for oneself or for others.
 (2) To be in the position of managing director, manager or essential shareholder in the business that is a contract partner with the 
Bangkok Mass Transit Authority or the business that is a rival against the Bangkok Mass Transit Authority, except being as a managing 
director, manager or other executive positions assigned in written form by the Bangkok Mass Transit Authority.
 (3) To have member of the family in the position of managing director, manager or major shareholder in the business that is a 
contract partner with the Bangkok Mass Transit Authority.
 Item 4 Receiving or giving a gift in the following cases is considered as a confl ict of interest :
 (1) To receive a gift which is not for usual or traditional occasion or worth more than three thousand baht from other person who 
is not a relative or member of the family. In case that it is necessary to receive such gift for goodwill or maintaining a good relationship, 
the receiver must notify the fact in the report form for confl ict of interest (Attachment 1) to his/her superior as soon as possible. The 
superior will judge whether it is appropriate to receive such gift as a personal gift. If the superior judges that it is not appropriate, that 
gift must be handed to the Bangkok Mass Transit Authority.
 (2) To consent or agree that a member of the family receive a gift worth more than three thousand baht from subordinate or
work related person for the interest of the giver. In case that a family member of the offi  cer has already received such gift, and the offi  cer 
knows that later, it should be proceeded according to item (4) or item 7 as the case may be.
 (3) To give a gift worth more than three thousand baht to the superior or the superior’s family member : It is possible to receive or 
give a gift as per item (1) to (3) if it is considered as a traditional gift and worth less than three thousand baht.
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 (4) พนักงานผูใด มีการกระทําที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชน ใหพนักงานผูนั้นเปดเผยขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
จนถึงผูอํานวยการทันที่ที่สามารถกระทําไดตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (เอกสารแนบ 1) และใหพนักงานผูนั้นขอถอนตัวจาก
การเปนกรรมการหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ
 ขอ 5 ผูปฏิบัติงานถือปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้
 (1) สอดสองดูแลและจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนระหวาง ผูปฏิบัติงานกับองคการ รวมท้ังดูแลการใชทรัพยสินของ
องคการใหเปนไปโดยถูกตอง และมุงประโยชนขององคการเปนหลัก
 (2) ปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดขององคการ ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
 (3) ไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ีของตนเอง ไมวาทางตรงหรือทางออม หาผลประโยชนจากองคการเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน
 (4) รักษาความลับของลูกคาและขององคการ รวมถึงไมนําความลับไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น
 (5) ไมยอมใหประโยชนสวนตัว หรือประโยชนของบุคคลที่มีความสัมพันธกับตนเองขัดแยงกับผลประโยชนขององคการ
 (6) ตองเปดเผยในเร่ืองผลประโยชนซ่ึงตนเองมีในองคกรหรือธุรกรรมใดท่ีจะขัดแยงกับผลประโยชนขององคการ และไมเขาไปมีสวนเก่ียวของ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีตนเองมีผลประโยชนอยูดวย
 (7) ไมกระทําการใดๆ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ในการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลทุกๆ โครงการ โดย
มุงผลประโยชนตนเองหรือผูรวมงานมากกวาผลประโยชนของประชาชนผูใชบริการรถโดยสาร และผูเขารวมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
 (8) ไมกระทําการใดๆ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในขบวนการจัดซ้ือ จัดหา จัดจาง ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ซ่ึงเปนความขัดแยง
ทางผลประโยชน
 (9) ตองใหขอมูลถูกตอง ชัดเจน ครบถวนแกคูคาหรือลูกคาดวยวิธีที่เปดเผย และใหโอกาสลูกคาหรือคูคาเทาเทียมกัน
 (10) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่ลูกคาหรือคูคารองเรียนหรือแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 ขอ 6 ผูบังคับบัญชาตองไมแตงตั้งหรือมอบหมายผูที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน เปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือเปน
ผูพิจารณา หรือเกี่ยวของกับการใหขอมูลใหความเห็น หรือมีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้น 
 ขอ 7 ใหผูอํานวยการและพนักงานปฏิบัติงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (เอกสารแนบ) เปนประจําในเดือนธันวาคม
ของทุกป หรือเมื่อไดรับตําแหนงใหม หรือเมื่อมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นระหวางป
 รายงานของผูอํานวยการใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สําหรับพนักงานใหนําเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันจนถึงผูอํานวยการ และใหรองผูอํานวยการ / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการเขต เปนผูเก็บรักษารายงานดังกลาวไวอยางนอย 2 ป
 ขอ 8 การใชแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ใหดําเนินการดังนี้
 (1) ใหพนักงานทุกคนรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายบุคคล ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (เอกสารแนบ 1)
 (2) ใหรองผูอํานวยการ / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการเขต จดัทําสรุปรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานทุกคนใน
สังกัด ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน สําหรับพนักงานในสังกัดผูอํานวยการ ใหจัดทําสรุปรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
เสนอผูอํานวยการ
 ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัย และใหถือคําวินิจฉัยของผูอํานวยการเปนท่ีสุด

                                                                                                ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

                                                                                                       ใหไว ณ วันท่ี 30 เมษายน 2553

                                                                                                           (นายโอภาส  เพชรมณุี)
                                                                                                 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ว ณ วนทททททททททททททท 30 เมษายน 25

(นาาาาาาาาาาาายยโโอภาส  เพชชชชชชชชชชชรมุณี)
การองคการขนสงมวลชนก
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 (4) Any employee acts in terms of confl ict of interest---such employee must reveal the fact as soon as possible to his/her 
superior up to the director respectively as per the report form for confl ict of interest (Attachment 1). That employee must also resign from 
a committee member or refrain from any activity involved.
 Item 5 Concerning the confl ict of interest, an offi  cer should conduct himself/herself as follows :
 (1) To inspect and solve the confl ict of interest problem which may occur between an offi  cer and the organization, and to oversee 
the use of the organization’s property correctly and mainly for the benefi t of the organization.
 (2) To perform duty for the most interest of the organization, not seeking for personal interest.
 (3) Do not use or allow others to use one’s own position directly or indirectly for seeking the interest from the organization.
 (4) To keep secrets of customer and the organization, do not use such secret for the benefi t of oneself or others. 
 (5) Do not allow personal interest or interest of related person in confl ict with the organization’s interest.
 (6) To reveal one’s own interest in any organization or any legal deed which will be in confl ict with the organization’s interest.
 (7) Do not work, take any action, directly or indirectly, in every government’s project for personal or co-worker’s interest more 
than the interest of people who use bus service and the person participating in the project according to the government’s policy.
 (8) Do not take any action, directly or indirectly, in purchasing process, procurement, contract for service which will be confl ict of interest.
 (9) To openly provide correct, direct and full information to trading partner or customer and give a chance to trading partner or 
customer equally.
 (10) To listen to any work-related opinion, suggestion which trading partner or customer complains or suggests in order to 
improve or correct it.
 Item 6 The superior must not appoint or assign a person who may have confl ict of interest to be a member of committee, 
working group or to consider, give an opinion or have a mandate in that matter.
 Item 7 Every director and employee has to make a report for confl ict of interest (Attachment 1) in December annually, or when 
having been appointed in new position or a confl ict of interest case occurred during the year. The director’s report must be presented to 
the Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority. The employee’s report must be presented to the superior up to the director 
respectively, and the deputy director/ bureau director/zone director must keep the said report for 2 years at least.
 Item 8 To use the report form for confl ict of interest case, should proceed as follows :
 (1) Every employee must individually report any confl ict of interest as per the report form for confl ict of interest (Attachment 1).
 (2) Deputy director/ bureau director/ zone director must make a confl ict of interest summary report of every employee in the chain 
of command as per the report form for confl ict of interest. For employee under the director, the said summary report must be presented to 
the director.
 Item 9 In case that any problem occurred concerning the practice according to this regulation, the director will give a judgment and 
such director’s judgment will be deemed as fi nal. Eff ective on this day forward.

                                                                                                             Given on 30 April 2010

                                                                                                              (Mr.Opas   Petmunee)
                                                                                               Director of the Bangkok Mass Transit Authority

Administration Department
Internal  Control  and  Risk  Management  Bureau

Given ooooooooooooooooooonnnnnnnnnnn 33333330000000000 AApppppppppppppprriil 201000000000000

((((((((((((((((((MMr.Opas   Petmunee)



Bangkok Mass Transit Authority

ANNUAL REPORT 2016 99

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
Audit Committee’s Report

 คณะกรรมการตรวจสอบองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
ประกอบดวย ผูทรงคณุวฒุแิละมปีระสบการณ ดานการเงิน 
กฎหมาย และการบริหารองคกร จํานวน 4 ทาน คือ 
นางสาวสุทธริตัน รตันโชต ิเปนประธานกรรมการ นางปราณี  
ศุกระศร พลโท วราห  บุญญะสิทธิ์ และ ร.ศ. คณิต 
วฒันวิเชียร เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบทําหนาที่เปนเลขานุการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต อํานาจหนาที่ที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ 
ภายใตระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและหนวยตรวจสอบภายใน
ของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2555 คูมอืการปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนโยบายเนน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการมี
ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ซึ่งในปงบประมาณ 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครัง้ โดยไดมกีาร
หารือรวมกับฝายบริหาร เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน และ
ผูสอบบัญชีในเร่ืองที่เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญในการ
ปฏบิัติหนาที่ไดดังนี้

1. Verifi cation of Financial Reports
 The Audit Committee has conducted verifi cation 
of fi nancial statements for the fi scal year 2015 and 
quarterly fi nancial statements of fi scal year 2016 as 
well as consideration of performance, estimated cash 
receivables-payables and analysis of Bangkok Mass 
Transit Authority’s performance on a monthly basis. 
The consideration was based on fi nancial reports and 
disclosure of information to ensure that all the fi nancial 
reports have been prepared in a complete, accurate, 
reliable manner and in compliance with accepted 
accounting standards.

 The Committee to Inspect State Enterprises for
the Bangkok Mass Transit Authority comprises four eminent
persons with experiences in fi nance, law and organizational
management, namely Miss.Suttirat Rattanachot, Committee 
Chair, Mrs.Pranee Sugrasorn, Lt.Gen.Varah Boonyasit and
Assoc.Prof. Khanit Wattanawichian being Committee 
members, with Director of Audit Department acting as 
secretary.  Their tasks are to inspect operations as 
assigned by the Board of Directors, according to the Ministry 
of Finance Regulation on the Committee to Inspect State 
Enterprises of B.E. 2555, the Handbook for Internal Control 
of State Enterprises, Ministry of Finance and the Charter
of the Committee. The Committee’s policy focuses
on implementing good governance activities and an 
eff ective internal auditing/inspection system. In fi scal 
year 2016, the Committee held fi ve meetings in consultation
with the executives, internal auditors and a certified 
accountant on related  issues. Summary is as follows :

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงาน
งบการเงิน ประจําป 2558 และงบการเงินรายไตรมาส ป
งบประมาณ 2559 รวมท้ังพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน 
และประมาณการเงินสดรับ - จาย และผลวิเคราะหการ
ดําเนินงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนราย
เดือนโดยพิจารณากระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน 
และการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงิน 
ไดจัดทําอยางครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสํานักตรวจสอบได
สอบทานกระบวนการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
พรอมติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีไดจาก
การประเมินตนเองของหนวยงานยอยรวมทั้งสอบทาน
และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระบบ
งาน ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจการขององคการ เชนการแกไขปญหาการขาด
อัตรากําลังพนักงานขับรถ ระบบควบคุมการใหบริการรถเมล
ฟรี ระบบควบคุมสวัสดิการ การจัดซ้ือ-จัดจาง ระบบควบคุม
พัสดุนํ้ามัน ระบบพัสดุอะไหล การดําเนินการดานอุบัติเหตุ 
การกํากับดูแลรถเอกชนรวมบริการ การซอมบํารุงรักษา
รถยนตโดยสาร เปนตน 

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และอนุมัติ
กฎบัตรสํานักตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
หนาที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ 
และความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ
(Strategic Audit Plan) ป 2560 - 2564 แผนการตรวจสอบ
ประจําป (Audit Plan) ประจําป 2560 ประกอบดวย แผน
การปฏิบัติงาน งบประมาณประจําป และแผนพัฒนา
บุคลากร สอบทานคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ป 2559 สําหรับดานการเสริมสรางความมั่นใจในงาน
ตรวจสอบภายใน จัดใหมีการประเมินคุณภาพงานตรวจ
สอบภายในและจัดทําแผน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหนาตามแผนปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ีสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในไดรับการพัฒนาความรูในงานตรวจสอบภายใน
อยางตอเน่ือง

2. Verifi cation of Risk Management, Internal Control 
Eff ectiveness, and Corporate Governance

 The Audit Committee, by Audit Bureau, has 
conducted verifi cation of report preparation for internal 
control according to the Regulations of the State Audit 
Committee on Internal Control Standardisation B.E. 2544 
(2001) Clause 6. The Committee also monitored the 
improved internal control relating to operation compliance 
with operation system, rules, regulations, and applicable
laws in connection with BMTA administration. This included 
the solution of driver personnel shortage, free bus operation 
control system, welfare control system, procurement, 
inventory control system, fuel, parts inventory system, 
accident related operations, supervision of private joint bus
operation, and bus maintenance.

3. Administering internal oversight
  The Committee vetted and approved the Audit 
Department’s Charter to improve its duties and responsibilities, 
scope of work, rights and independence.  It also approved 
the Strategic Audit Plan for 2017-2021 and the Annual 
Audit Plan for 2017 which included the work plan, annual 
budget and personnel development plan. The Handbook 
for Internal Audit 2016 was also reviewed to build confi dence 
in internal auditing.  In addition, an evaluation of the quality 
of internal auditing as held and a Work Plan to improve 
internal auditing was drafted as well as its follow-up.  
Moreover, the continuous development of skills of the 
internal audit offi  cials was also promoted and supported.
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4. การหารือรวมกับผูสอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมหารือรวมกับ
ผูสอบบัญชี ในประเด็นเก่ียวกับแนวทาง การตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชี ขอสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน 
ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รายการ
ปรับปรุงบัญชีท่ีมีสาระสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ ประเด็น
ที่อาจเกิดการทุจริตหรือการกระทําผิดกฎหมาย และ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงิน
แตไมไดออกรายงานเปนขอสังเกต

5. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบความขัดแยง
ทางผลประโยชน
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผล
การตรวจสอบการจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ของพนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 - 8 และสํานักงานใหญ 
โดยไมพบวามีความขัดแยงทางผลประโยชน

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ท้ังคณะ ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ ท่ีกําหนดโดยกระทรวงการคลัง และรายงาน
ผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ 

7. คาตอบแทนผูสอบบัญชี
 ขสมก. เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี โดยไดรับคาตอบแทน เปน
จํานวนเงิน 1,100,000.- บาท

4. Consultation with the Certifi ed Accountant
 The Committee consulted with the certified 
accountant on his/her auditing direction and approach as 
well as on observations and obstacles in carrying out the 
task, important items to be amended, issues that may 
be a risk for corruption or illicit actions, and other issues 
observed in the auditing process that have not been 
reported.

5. Checking the report on confl ict of interests
 The Committee reviewed and checked the 
report on confl ict of interests of the BMTA employees 
in Bus Operation Zones 1-8 and the headquarters and 
did not fi nd any case of confl ict of interests.

6. Maintaining the Committee’s Quality management
 The Committee abided by the Charter of the 
Committee and also self-evaluated the work of the entire 
Committee according to the guidelines set by the 
Committee to Inspect State Enterprises, Ministry of Finance, 
and reported the evaluation result to the BMTA Board of 
Directors.

7. Remuneration for the Certifi ed Accountant
 The BMTA is a state enterprise with the Offi  ce of
the Auditor-General acting as its certifi ed accountant.  
The remuneration is 1,100,000 baht.
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
Report of the Selection Committee

แผนภาพขั้นตอนและแนวทางในการสรรหาผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2550

Chart on the process and approach in selecting the top executive of the state enterprise According to the according to 
the Royal Decree on the Standard Oualications for Directors and Employees of State Enterprises 16th Edition) B.E. 2550

 ที่มา : สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Source :  Legal Bureau, State Enterprise Policy Ofce, Ministry of Finance

ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไมมีประธานลงนามในสัญญาจาง

Present to the Chairman or designated member of the Committee 
on State Enterprise in case there is no signature of the Chair

หากเจรจาตกลงได
If agreement reached

หากเจรจาตกลงไมได
If agreement not reached

เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมัติเริ่มกระบวนการสรรหาใหม
Present to the Committee on State Enterprises for approval 

to restart a new process

เชิญผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูบริหารสูงสุด 
มาเจรจาตอรองผลตอบแทน

Invite the selected individual to negotiate 
on the remuneration

พิจารณากําหนดผลตอบแทนของผูที่มีความเหมาะสมที่จะเปน
ผูบริหารสูงสุด (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มิย.43 และ 22 มิย.47)

Identify the remuneration package 
for the individual selected to be the top executive 

(Cabinet Resolution of 13 June 2000 and 22 June 2003)

ออกคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน
ผูบริหารสูงสุด (มติ ครม. 13 มิย.43)

Issue an order appointing the Committee for Remuneration
(Cabinet Resolution 13 June 2000)

เมื่อจะสรรหาผูบริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจใด เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยประธานกรรมการดําเนินการ
When the selection process of the top executive is to begin, the Committee on State Enterprises, through its Chairman, will implement

ออกคําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหา (5 คน) และกําหนด
กรอบอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ โดยตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตาม ม.ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12)

Issue an order appointing 5 Selection Committee members to 
select a top executive; must have the required qualications 
and not possess any prohibited characteristics according 

to Article 8.3 (1) (3) (4) 15) (6) (11) and (12).

คณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่สรรหาผูบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ โดยคํานึงถึงความโปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได
Selection Committee selects top executive of the state 
enterprise considering transparency and accountability

เมื่อสรรหาไดผูบริหารสูงสุดแลว ใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอช่ือตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อให

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดผลตอบแทนฯ
When the top executive is selected, the Selection Committee 

shall present the candidate’s name to the Committee on 
State Enterprises for consideration and present the name 

to the Committee on Remuneration

จัดทํารางสัญญาจาง ตามที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 7)
Draft an employment contract accdg to

the guidelines of the Committee on State Enterprise, with the
approval of the Ministry of Finance (Article 8.4 Verse 7)

เสนอชื่อผูมีอํานาจแตงตั้ง
(ตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจนั้น)

Present name of person with authority to appoint 
(according to the organizational laws of the state enterprise)

หมายเหตุ : 1. การจางและแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่ผูบรหิารเดิมพนจากตําแหนง
              2. กรณีจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง เนื่องจากมีผลการทํางานดี มีประสิทธิภาพ และจะเกิดประโยชนอยางยิ่งแกรัฐวิสาหกิจ 
                 ใหนําเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง เพื่อพิจารณาแตงตั้ง เปนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ โดยไมตองดําเนินกระบวนการสรรหาใหม แตจะจางเกิน 2 คราวติดตอกันไมได
Note :      1. The hiring and appointment of the top executive of the state enterprise must be carried out within 1 year, from the date that the preceding top executive 
                 has terminated the position.
              2. In case that the top executive is to be rehired due to reasons of exceptional performance, eff ectiveness and the reappointment would greatly benet the state  
                 enterprise, the state enterprise shall appoint an authorized person to appoint the top executive without the need to go through the selection process again.  
                 However, this reappointment shall not exceed two continuous terms.

มีคุณสมบัติตาม
ม.8 จัตวา วรรค 2

Possesses qualications accdg to Art.8.4 Verse 2

มีเงื่อนไขตาม
ม.8 จัตวา วรรค 6

Conditions accdg to Art.8.4 Verse 6
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559
Bangkok Mass Transit Authority 
Statement of Financial Position
As of 30 September 2016

หนวย : บาท /Unit : Baht

หมายเหตุ / Remarks 2559 / 2016 2558 / 2015

สินทรัพย / Assets

สินทรัพยหมุนเวียน / Current assets

      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
      Cash and cash equivalent

5.1  1,021,385,434.42  258,775,759.96 

      ลูกหนี้การคา
      Account receivable

5.2  36,047,072.64  35,188,414.52 

      ลูกหนี้อื่น
      Other receivable

5.3  4,320,239,539.27  5,105,892,395.55 

      ลูกหนี้พนักงานพนสภาพ
      Receivable from dismissed employee

5.4  6,556,900.95  6,934,227.06 

      พัสดุคงเหลือ
      Retained material

5.5  24,117,367.26  25,431,431.02 

      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
      Other current assets

5.6  155,950,904.32  147,585,004.18 

      รวมสินทรัพยหมุนเวียน
      Total current assets

 5,564,297,218.86  5,579,807,232.29 

สินทรัพยไมหมุนเวียน / Non-current assets

      เงินใหกูยืมระยะยาว
      Long term loan

5.7  3,333,227.21  3,333,227.21 

      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
      Property, plant and equipment - net

5.8  2,150,089,901.39  2,181,338,100.11 

      สินทรัพยระหวางกอสราง
      Assets during construction

5.9  118,203,200.00  110,594,150.00 

      สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
      Other non-current assets

5.10 144,819,332.08  124,985,313.02 

      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
      Total non-current assets

 2,416,445,660.68  2,420,250,790.34 

รวมสินทรัพย / Total assets  7,980,742,879.54  8,000,058,022.63 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
Remarks are the intergral part of this fi nancial statement
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หนวย : บาท /Unit : Baht

หมายเหตุ / Remarks 2559 / 2016 2558 / 2015

หนี้สินและสวนของทุน / Liability and Capital

หนี้สินหมุนเวียน / Current liability

      เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ๆ / Account payable and others 5.11  3,010,469,083.85  3,183,829,164.97 

      สวนของหนี้สินระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน1ป
      Long-term payable  within 1 year   

5.12  10,169,300,000.00  13,046,500,000.00 

      เงินกูยืมระยะส้ัน / Short-term loan 5.13  8,149,280,000.00  10,245,900,000.00 

      ดอกเบี้ยคางจาย / Accrued interest  866,065,241.60  842,389,617.02 

      หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liability 5.14  1,357,005,475.44  1,166,718,654.42 

      รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total current liability  23,552,119,800.89  28,485,337,436.41 

หนี้สินไมหมุนเวียน / Non-current liability

      เงินกูยืมระยะยาว / Long term loan 5.15  72,226,880,000.00  62,633,180,000.00 

      รายไดรอการรับรู / Deferred income 5.16  245,949,645.22  347,521,754.91 

      ประมาณการหน้ีสินระยะยาว / Estimated long-term liability 5.17  4,342,587,554.00  4,248,917,238.00 

      ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน / Employee benefi ts obligation 5.18  1,470,267,984.34  1,464,356,762.77 

      หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น / Other non-current liability 5.19  219,589,875.42  202,729,782.28 

      รวมหนี้สินไมหมุนเวียน / Total non-current liability  78,505,275,058.98  68,896,705,537.96 

รวมหนี้สิน / Total liability  102,057,394,859.87  97,382,042,974.37 

สวนของทุน / Capital

      ทุนรับจากงบประมาณ / Budgetary capital  11,348,963,737.81  11,241,089,687.81 

      ทุนจากการรับโอนกิจการ บมส. / Business acquisition capital  189,723,158.13  189,723,158.13 

      สวนเกินทุนจากการรับบริจาค / Donated capital surplus 5.20  9,765,284.12  10,080,201.53 

      สวนเกินทุนจากการเพิ่มทรัพยสิน / Assets surplus  8,278,582.57  8,278,582.57 

      ขาดทุนสะสม / Defi cit (105,633,382,742.96) (100,831,156,581.78)

      รวมสวนของทุน / Total capital (94,076,651,980.33) (89,381,984,951.74)

รวมหนี้สินและสวนของทุน / Total liability and capital  7,980,742,879.54  8,000,058,022.63 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
Remarks are the intergral part of this fi nancial statement

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559
Bangkok Mass Transit Authority 
Statement of Financial Position
As of 30 September 2016
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559
Bangkok Mass Transit Authority 

Profit and Loss Statement
As of 30 September 2016

หนวย : บาท /Unit : Baht

หมายเหตุ / Remarks 2559 / 2016 2558 / 2015

รายได / Revenue

      รายไดจากการเดินรถ
      Revenue from bus operation

5.21.1  7,149,906,102.86  6,682,009,013.34 

      รายไดเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
      Revenue from public service subsidy

 886,020,282.98  926,412,473.00 

      รายไดอื่น
      Others

5.21.2  273,031,782.45  454,109,030.77 

      รวมรายได
      Total Revenue

 8,308,958,168.29  8,062,530,517.11 

คาใชจาย / Expense

      ตนทุนในการเดินรถ
      Bus operation overhead

5.22.1  8,060,346,783.37  8,132,935,984.65 

      คาใชจายในการบริหาร
      Administration overhead

5.22.2  2,171,368,583.45  1,720,735,017.07 

      คาใชจายอื่น
      Others

1,949,310.60  175,441.58 

      ตนทุนทางการเงิน / Financial cost  2,877,519,652.05  2,999,083,579.55 

      รวมคาใชจาย / Total expense  13,111,184,329.47  12,852,930,022.85 

ขาดทุนสําหรับป / Total loss for the period (4,802,226,161.18) (4,790,399,505.74)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / Other profi t and loss  -    -   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด / Profi t and loss for the period (4,802,226,161.18) (4,790,399,505.74)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
Remarks are the intergral part of this fi nancial statement



รายงานประจําป 2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

106

อง
คก
าร
ขน
สง
มว
ลช
นก
รุง
เทพ

งบ
แส
ดง
กา
รเป
ลี่ย
นแ
ปล
งส
วน
ขอ
งทุ
น

ณ
 วั
นที่

 3
0 
กัน
ยา
ยน

 2
55

9

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงิ
นเ
ปน

สว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เงิ
นนี้

ห
นว

ย 
: บ

าท
 

ท
ุน

สว
นเ
กิน

ท
ุนจ

าก
กา

ร
ขา

ดทุ
นส

ะส
ม

รว
มส

วน
ขอ

งท
ุน

งบ
ป
ระ
มา

ณ
รับ

โอ
นกิ

จก
าร

 บ
มส

.
รับ

บ
ริจ

าค
เพ

ิ่มท
รัพ

ยส
ิน

ยอ
ดค

งเ
หลื

อต
นง

วด
 ณ

 ว
ันท

ี่  1
 ต

.ค
. 2

55
7

 1
1,

08
9,

41
5,

53
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 1
84

,9
36

,6
04

.1
0 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
 (9

6,
04

0,
75

7,
07

6.
04

)
 (8

4,
56

8,
40

3,
19

3.
43

)

เง
ินร

ับจ
าก

งบ
ปร

ะม
าณ

 1
51

,6
74

,1
50

.0
0 

 1
51

,6
74

,1
50

.0
0 

รับ
รูร
าย

ได
จา

กส
วน

เก
ินท

ุนจ
าก

กา
รรั
บบ

ริจ
าค

 (1
74

,5
46

,2
21

.6
3)

 (1
74

,5
46

,2
21

.6
3)

คา
เส
ื่อม

รา
คา

สิน
ทร

ัพ
ยร

ับบ
ริจ
าค

 -
   

 -
   

 (3
10

,1
80

.9
4)

 -
   

 -
   

 (3
10

,1
80

.9
4)

   
  ข

าด
ทุน

เบ
็ดเ
สร

็จส
ําห

รับ
ป 

25
58

 -
   

 -
   

 -
   

 (4
,7

90
,3

99
,5

05
.7

4)
 (4

,7
90

,3
99

,5
05

.7
4)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อป
ลา

ยง
วด

  ณ
 ว
ันท

ี่ 3
0 
ก.
ย.

 2
55

8
 1

1,
24

1,
08

9,
68

7.
81

 
 1

89
,7

23
,1

58
.1

3 
 1

0,
08

0,
20

1.
53

 
 8

,2
78

,5
82

.5
7 

(1
00

,8
31

,1
56

,5
81

.7
8)

 (8
9,

38
1,

98
4,

95
1.

74
)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อต
นง

วด
 ณ

 ว
ันท

ี่ 1
 ต

.ค
. 2

55
8

 1
1,

24
1,

08
9,

68
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 1
0,

08
0,

20
1.

53
 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
(1

00
,8

31
,1

56
,5

81
.7

8)
 (8

9,
38

1,
98

4,
95

1.
74

)

เง
ินร

ับจ
าก

งบ
ปร

ะม
าณ

 1
07

,8
74

,0
50

.0
0 

 1
07

,8
74

,0
50

.0
0 

รบั
รูร
าย

ได
จา

กส
วน

เก
ินท

ุนจ
าก

กา
รรั
บบ

ริจ
าค

 (1
9,

27
3.

53
)

 (1
9,

27
3.

53
)

คา
เส
ื่อม

รา
คา

สิน
ทร

ัพ
ยร

ับบ
ริจ
าค

 (2
95

,6
43

.8
8)

 (2
95

,6
43

.8
8)

   
  ข

าด
ทุน

เบ
็ดเ
สร

็จส
ําห

รับ
ป 

25
58

 (4
,8

02
,2

26
,1

61
.1

8)
 (4

,8
02

,2
26

,1
61

.1
8)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อป
ลา

ยง
วด

  ณ
 ว
ันท

ี่ 3
0 
ก.
ย.

 2
55

9
 1

1,
34

8,
96

3,
73

7.
81

 
 1

89
,7

23
,1

58
.1

3 
 9

,7
65

,2
84

.1
2 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
(1

05
,6

33
,3

82
,7

42
.9

6)
 (9

4,
07

6,
65

1,
98

0.
33

)

ห
นว

ย 
: บ

าท
 

ท
ุน

สว
นเ
กิน

ท
ุนจ

าก
กา

ร
ขา

ดทุ
นส

ะส
ม

รว
มส

วน
ขอ

งท
ุน

งบ
ป
ระ
มา

ณ
รับ

โอ
นกิ

จก
าร

 บ
มส

.
รับ

บ
ริจ

าค
เพ

ิ่มท
รัพ

ยส
ิน

ยอ
ดค

งเ
หลื

อต
นง

วด
 ณ

 ว
ันท

ี่  1
 ต

.ค
. 2

55
7

 1
1,

08
9,

41
5,

53
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 1
84

,9
36

,6
04

.1
0 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
 (9

6,
04

0,
75

7,
07

6.
04

)
 (8

4,
56

8,
40

3,
19

3.
43

)

เง
ินร

ับจ
าก

งบ
ปร

ะม
าณ

 1
51

,6
74

,1
50

.0
0 

 1
51

,6
74

,1
50

.0
0 

รับ
รูร
าย

ได
จา

กส
วน

เก
ินท

ุนจ
าก

กา
รรั
บบ

ริจ
าค

 (1
74

,5
46

,2
21

.6
3)

 (1
74

,5
46

,2
21

.6
3)

คา
เส
ื่อม

รา
คา

สิน
ทร

ัพ
ยร

ับบ
ริจ
าค

 -
   

 -
   

 (3
10

,1
80

.9
4)

 -
   

 -
   

 (3
10

,1
80

.9
4)

   
  ข

าด
ทุน

เบ
็ดเ
สร

็จส
ําห

รับ
ป 

25
58

 -
   

 -
   

 -
   

 (4
,7

90
,3

99
,5

05
.7

4)
 (4

,7
90

,3
99

,5
05

.7
4)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อป
ลา

ยง
วด

  ณ
 ว
ันท

ี่ 3
0 
ก.
ย.

 2
55

8
 1

1,
24

1,
08

9,
68

7.
81

 
 1

89
,7

23
,1

58
.1

3 
 1

0,
08

0,
20

1.
53

 
 8

,2
78

,5
82

.5
7 

(1
00

,8
31

,1
56

,5
81

.7
8)

 (8
9,

38
1,

98
4,

95
1.

74
)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อต
นง

วด
 ณ

 ว
ันท

ี่ 1
 ต

.ค
. 2

55
8

 1
1,

24
1,

08
9,

68
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 1
0,

08
0,

20
1.

53
 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
(1

00
,8

31
,1

56
,5

81
.7

8)
 (8

9,
38

1,
98

4,
95

1.
74

)

เง
ินร

ับจ
าก

งบ
ปร

ะม
าณ

 1
07

,8
74

,0
50

.0
0 

 1
07

,8
74

,0
50

.0
0 

รบั
รูร
าย

ได
จา

กส
วน

เก
ินท

ุนจ
าก

กา
รรั
บบ

ริจ
าค

 (1
9,

27
3.

53
)

 (1
9,

27
3.

53
)

คา
เส
ื่อม

รา
คา

สิน
ทร

ัพ
ยร

ับบ
ริจ
าค

 (2
95

,6
43

.8
8)

 (2
95

,6
43

.8
8)

   
  ข

าด
ทุน

เบ
็ดเ
สร

็จส
ําห

รับ
ป 

25
58

 (4
,8

02
,2

26
,1

61
.1

8)
 (4

,8
02

,2
26

,1
61

.1
8)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อป
ลา

ยง
วด

  ณ
 ว
ันท

ี่ 3
0 
ก.
ย.

 2
55

9
 1

1,
34

8,
96

3,
73

7.
81

 
 1

89
,7

23
,1

58
.1

3 
 9

,7
65

,2
84

.1
2 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
(1

05
,6

33
,3

82
,7

42
.9

6)
 (9

4,
07

6,
65

1,
98

0.
33

)



Bangkok Mass Transit Authority

ANNUAL REPORT 2016 107

Ba
ng

ko
k 

M
as

s T
ra

ns
it 

Au
tho

rit
y

Sta
tem

en
t o

f C
ha

ng
es

 in
 C

ap
ita

l
As

 fo
r y

ea
r e

nd
ed

 3
0 

Se
pte

mb
er
 2

01
6

Re
m

ar
ks

 a
re

 th
e 

int
er

gr
al 

pa
rt 

of
 th

is 
fi n

an
cia

l s
ta

te
m

en
t

Un
it 

: B
ah

t 

Ca
pi

ta
l

Ca
pi

ta
l s

ur
pl

us
 fr

om
Ac

cu
m

ul
at

ed
 d

efi
 c

it
To

ta
l c

ap
ita

l

Bu
dg

et
Bu

si
ne

ss
Do

na
tio

n 
re

ce
iv

ed
As

se
ts

 s
ur

pl
us

Be
gi

nn
ing

 b
ala

nc
e 

as
 o

f 1
 O

ct
ob

er
 2

01
4

 1
1,

08
9,

41
5,

53
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 1
84

,9
36

,6
04

.1
0 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
 (9

6,
04

0,
75

7,
07

6.
04

)
 (8

4,
56

8,
40

3,
19

3.
43

)

M
on

ey
 re

ce
ive

d 
th

e 
bu

dg
et

 1
51

,6
74

,1
50

.0
0 

 1
51

,6
74

,1
50

.0
0 

Re
co

gn
ize

d 
re

ve
nu

e 
fro

m
 d

on
at

io
n 

su
rp

lus
 (1

74
,5

46
,2

21
.6

3)
 (1

74
,5

46
,2

21
.6

3)

De
pr

ec
iat

io
n 

of
 d

on
at

ed
 a

ss
et

s
 -

   
 -

   
 (3

10
,1

80
.9

4)
 -

   
 -

   
 (3

10
,1

80
.9

4)

   
   

Ne
t l

os
s 

ye
ar

 2
01

5
 -

   
 -

   
 -

   
 (4

,7
90

,3
99

,5
05

.7
4)

 (4
,7

90
,3

99
,5

05
.7

4)

   
   

En
di

ng
 b

ala
nc

e 
as

 o
f 3

0 
Se

pt
em

be
r 2

01
5

 1
1,

24
1,

08
9,

68
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 1
0,

08
0,

20
1.

53
 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
(1

00
,8

31
,1

56
,5

81
.7

8)
 (8

9,
38

1,
98

4,
95

1.
74

)

Be
gi

nn
ing

 b
ala

nc
e 

as
 o

f 1
 O

ct
ob

er
 2

01
5

 1
1,

24
1,

08
9,

68
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 1
0,

08
0,

20
1.

53
 

 8
,2

78
,5

82
.5

7 
(1

00
,8

31
,1

56
,5

81
.7

8)
 (8

9,
38

1,
98

4,
95

1.
74

)

M
on

ey
 re

ce
ive

d 
th

e 
bu

dg
et

 1
07

,8
74

,0
50

.0
0 

 1
07

,8
74

,0
50

.0
0 

Re
co

gn
ize

d 
re

ve
nu

e 
fro

m
 d

on
at

io
n 

su
rp

lus
 (1

9,
27

3.
53

)
 (1

9,
27

3.
53

)

De
pr

ec
iat

io
n 

of
 d

on
at

ed
 a

ss
et

s
 (2

95
,6

43
.8

8)
 (2

95
,6

43
.8

8)

   
  N

et
 lo

ss
 y

ea
r 2

01
5

 (4
,8

02
,2

26
,1

61
.1

8)
 (4

,8
02

,2
26

,1
61

.1
8)

En
di

ng
 b

ala
nc

e 
as

 o
f 3

0 
Se

pt
em

be
r 2

01
6

 1
1,

34
8,

96
3,

73
7.

81
 

 1
89

,7
23

,1
58

.1
3 

 9
,7

65
,2

84
.1

2 
 8

,2
78

,5
82

.5
7 

(1
05

,6
33

,3
82

,7
42

.9
6)

 (9
4,

07
6,

65
1,

98
0.

33
)



รายงานประจําป 2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

108

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559

หนวย : บาท

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

      ขาดทุนสําหรับงวด    (4,802,226,161.18)  (4,790,399,505.74)

      รายการปรับปรุงกระทบยอดขาดทุนสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

            คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  145,917,756.04  141,581,162.71 

            รับรูรายไดจากสวนเกินทุนจากการรับบริจาค  (19,273.53)  (174,546,221.63)

            รับคืนทรัพยสินตัดจําหนายเพื่อใชงาน  -    (1,590,000.00)

            ปรับปรุงรายการสินทรัพยถาวรไปเปนคาใชจายสินทรัพยต่ํากวา 10,000.-บาท  9,400.00  -   

            หนี้สงสัยจะสูญ  576,630,566.40  112,973,795.78 

            ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร  1,851,616.95  175,441.58 

            หนี้สูญ  8,402,430.44  13,500,956.02 

            ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  171,458,931.57  149,529,255.22 

            ดอกเบี้ยรับ  (13,651,278.99)  (15,065,587.12)

            ตนทุนทางการเงิน  2,877,519,652.05  2,999,083,579.55 

      ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  (1,034,106,360.25)  (1,564,757,123.63)

      การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

            การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

                  ลูกหนี้การคา  (72,720,746.53)  (18,255,605.12)

                  ลูกหนี้อื่น  292,903,913.91  (835,124,145.15)

                  ลูกหนี้พนักงานพนสภาพ  (10,857,258.67)  (10,428,969.15)

                  พัสดุคงเหลือ  1,314,063.76  6,250,366.81 

                  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (8,365,900.14)  (7,695,034.77)

                  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (19,719,032.51)  (17,844,332.54)

            การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

                  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นๆ  (173,360,081.12)  82,516,790.32 

                  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  190,299,661.02  118,316,295.26 

                  รายไดรอการรับรู  (103,865,492.69)  (102,432,112.26)

                  ประมาณการหนี้สินระยะยาว  93,670,316.00  107,247,601.00 

                  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (148,700,456.86)  (128,318,382.53)

                  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (993,507,374.08) (2,370,524,651.76)
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Bangkok Mass Transit Authority 
Cash Flow Statement

As of year ended 30 September 2016

Unit : Baht

2016 2015

Cash fl ow from operation   

      Loss for the year   (4,802,226,161.18)  (4,790,399,505.74)

      Adjustments net profi t to cash receivable (payable) from operation

            Depreciation & Amortization  145,917,756.04  141,581,162.71 

            Realized revenue from capital surplus from donation  (19,273.53)  (174,546,221.63)

            Returned assets removed from the account for use  -    (1,590,000.00)

            Improve asset permanent to cost asset less than 10,000 baht  9,400.00  -   

            Doubtful accounts  576,630,566.40  112,973,795.78 

            Loss from fi xed asset sale  1,851,616.95  175,441.58 

            Bad debts  8,402,430.44  13,500,956.02 

            Employee benefi ts obligation  171,458,931.57  149,529,255.22 

            Interest receivable  (13,651,278.99)  (15,065,587.12)

            Financial cost  2,877,519,652.05  2,999,083,579.55 

      Operation loss before change in assets and operation debt  (1,034,106,360.25)  (1,564,757,123.63)

      Change in assets and operation debt

            Operation assets (increase) decrease

                  Account receivable  (72,720,746.53)  (18,255,605.12)

                  Other receivable  292,903,913.91  (835,124,145.15)

                  Receivable from dismissed employee  (10,857,258.67)  (10,428,969.15)

                  Retained materrial  1,314,063.76  6,250,366.81 

                  Other current assets  (8,365,900.14)  (7,695,034.77)

                  Other non-current assets  (19,719,032.51)  (17,844,332.54)

            Operation liability (increase) decrease  

                  Account payable and others  (173,360,081.12)  82,516,790.32 

                  Other current liability  190,299,661.02  118,316,295.26 

                  Deferred income  (103,865,492.69)  (102,432,112.26)

                  Estimated long-term liability  93,670,316.00  107,247,601.00 

                  Other non-current liability  (148,700,456.86)  (128,318,382.53)

                  Net cash used in operation activities (993,507,374.08) (2,370,524,651.76)
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559

หนวย : บาท

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

      เงินรับจากเงินลงทุนระยะสั้น  -    -   

      เงินรับจากการจําหนายสินทรัพย  1,202,584.24  216,780.00 

      เงินจายซ้ืออาคารและอุปกรณ (15,585,405.94) (14,380,807.80)

      ดอกเบี้ยรับ  4,463,897.71  8,903,389.02 

      เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (9,918,923.99) (5,260,638.78)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

      เงินรับจากเงินกูยืมธนาคารระยะสั้น  8,345,780,000.00  12,886,800,000.00 

      เงินรับจากเงินกูยืมธนาคารระยะยาว  8,167,500,000.00  312,300,000.00 

      เงินรับจากการออกพันธบัตรระยะยาว  11,595,500,000.00  5,000,000,000.00 

      เงินจายชําระเงินกูยืมธนาคารระยะสั้น (10,442,400,000.00) (2,640,900,000.00)

      เงินจายชําระสวนของหนี้สนิระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (13,046,500,000.00) (10,612,500,000.00)

      เงินจายชําระดอกเบี้ยเงินกูยืม (2,853,844,027.47) (3,004,230,553.19)

      เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,766,035,972.53  1,941,469,446.81 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง)  762,609,674.46 (434,315,843.73)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  258,775,759.96  693,091,603.69 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป  1,021,385,434.42  258,775,759.96 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Bangkok Mass Transit Authority 
Cash Flow Statement (Continued)

As of year ended 30 September 2016

Unit : Baht

2016 2015

Cash fl ow from operation

      Short-term investment receivable  -    -   

      Sale of property receivable  1,202,584.24  216,780.00 

      Building and equipment payable (15,585,405.94) (14,380,807.80)

      Interest receivable  4,463,897.71  8,903,389.02 

      Net cash provided by (used in) investing activities (9,918,923.99) (5,260,638.78)

Cash fl ow from fi nancing activities

      Short-term loan receivable  8,345,780,000.00  12,886,800,000.00 

      Long-term loan receivable  8,167,500,000.00  312,300,000.00 

      Long-term bond issuance receivable  11,595,500,000.00  5,000,000,000.00 

      Short-term loan payable (10,442,400,000.00) (2,640,900,000.00)

      Long term payable within 1 year (13,046,500,000.00) (10,612,500,000.00)

      loan interest payable (2,853,844,027.47) (3,004,230,553.19)

      Net cash provided by fi nancing activities  1,766,035,972.53  1,941,469,446.81 

Net increase (decrease) in cashheld  762,609,674.46 (434,315,843.73)

Cash and cash equivalent at the beginning of the year  258,775,759.96  693,091,603.69 

Cash and cash equivalent at the end of the year  1,021,385,434.42  258,775,759.96 

Remarks are the intergral part of this fi nancial statement
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
รายไดจากการเดินรถ

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558
Bangkok Mass Transit Authority

Income from Bus Operation
As of year ended 30 September 2016 and 2015

หนวย : บาท / Unit : Baht

2559 / 2016 2558 / 2015

      รายไดจากการจําหนายตั๋วรถโดยสาร
      Income from bus fare

 3,176,345,647.50  3,247,903,168.00 

      รายไดครอบครัวสุขสันต
      Happy Family Income

 32,276,933.00  30,196,107.69 

      รายไดคาโดยสารรัฐรับภาระ
      Income from fare (government subsidy)

 3,189,458,612.07  3,109,845,644.19 

      รายไดจากการจําหนายบัตรเดือน
      Income from monthly pass

 15,500,005.00  15,635,190.00 

      รายไดจากการจําหนายตั๋วคูปอง
      Income from coupon sale

 129,868,242.00  125,999,745.14 

      สวนแบงคาโดยสารรถรวมบริการ
      Share from fare of private joint bus

 472,883,101.02  27,288,930.08 

      สวนแบงคาโดยสารรถเมลเล็ก
      Share from fare of minibus

 23,679,800.40  22,459,890.96 

      สวนแบงคาโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย)
      Share from fare type 4 shuttles in Sois

 7,794,184.60  8,655,305.32 

      สวนแบงคาโดยสารรถตู
      Share from fare of vans

 73,861,433.27  80,255,252.96 

      รายไดจากการขายตั๋วใหรถรวมบริการและรถเมลเล็ก
      Income from tickets sold to private joint bus and minibus

 -    -   

      รายไดจากการใหเชารถเหมาคัน
      Income from bus rental

 28,238,144.00  13,769,779.00 

      รวมรายไดจากการดําเนินงาน
      Total operation income 

 7,149,906,102.86  6,682,009,013.34 

      รายไดเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
      Income from public service subsidy

 886,020,282.98  926,412,473.00 
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
รายไดอื่ น

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558
Bangkok Mass Transit Authority

Other Incomes
As of year ended 30 September 2016 and 2015

หนวย : บาท / Unit : Baht

2559 / 2016 2558 / 2015

รายไดคาปรับผิดสัญญาตาง ๆ
Contract indemnity receivable

 40,576,935.14  49,224,213.46 

รายไดดอกเบี้ยรับ
Interest receivable

 13,651,278.99  15,065,587.12 

รายไดสวนลดรับ
Discount receivable

 3,619,818.52  3,724,701.02 

รายไดจากการใหสิทธิโฆษณา
Income from advertisement copyright

 84,171,984.00  83,584,585.28 

รายไดจากการขายวัสดุและครุภัณฑ
Income from material and durable goods sale

 3,189,251.92  5,214,214.20 

รายไดอื่นๆ 
Others

 127,822,513.88  297,295,729.69 

รวม / Total  273,031,782.45  454,109,030.77 
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คาใชจายในการเดินรถ

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท 

2559 2558

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน  3,308,926,726.49  3,230,331,746.76 

สวัสดิการพนักงาน  320,361,547.04  311,333,846.79 

เงินบําเหน็จพนักงาน  344,475,230.10  323,724,154.60 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  99,409,892.51  95,140,525.11 

เงินชดเชยเกษียณกอนกําหนด  -    -   

คาใชจายในการเดินรถโดยตรง

      คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  1,524,491,904.94  1,792,353,603.25 

      คาเชารถยนตโดยสาร  -    -   

      คาใชจายเกี่ยวกับรถPBC  143,910,087.75  133,961,595.56 

      คาตอบแทนจากการจําหนายตั๋วรถโดยสารและตั๋วคูปอง  5,908,516.09  5,577,874.64 

      คาแกส  374,299,955.97  347,673,041.41 

      คาพิมพตั๋วรถองคการฯและคูปอง  7,309,099.44  6,887,154.41 

      คาภาษีตอทะเบียนรถ  7,290,393.51  7,484,264.60 

      คาประกันภัย  69,791,368.71  64,583,507.03 

      คาเสียหายอุบัติเหตุ  580,223.45  557,005.00 

      คาจัดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO  9002  1,491,184.37  1,482,773.07 

      คาผานทางดวน  91,737,250.00  85,827,084.00 

      คาเสื่อมราคา  101,598,033.34  99,174,292.08 

      คาดอกเบี้ยจายหนี้เกินกําหนด(น้ํามัน)  89,432,479.18  88,152,280.16 

      คาใชจายอื่น ๆ  3,843,608.83  1,726,273.12 

รวม  6,494,857,501.72  6,595,971,021.59 
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Bangkok Mass Transit Authority
Bus Operation Expenses 

As of year ended 30 September 2016 and 2015

Unit : Baht

2016 2015

Salary & Flange Benefi ts  3,308,926,726.49  3,230,331,746.76 

Employee welfare  320,361,547.04  311,333,846.79 

Pension fund  344,475,230.10  323,724,154.60 

Provident fund  99,409,892.51  95,140,525.11 

Early retirement compensation  -    -   

Direct bus operation expense

      Fuel and lubricants  1,524,491,904.94  1,792,353,603.25 

      Bus rental  -    -   

      PBC bus expense  143,910,087.75  133,961,595.56 

      Remuneration from coupon and bus tickets sale  5,908,516.09  5,577,874.64 

      Gasoline  374,299,955.97  347,673,041.41 

      Coupon and BMTA tickets printing cost  7,309,099.44  6,887,154.41 

      Vehicle registration tax renewal  7,290,393.51  7,484,264.60 

      Insurance  69,791,368.71  64,583,507.03 

      Accident  580,223.45  557,005.00 

      ISO 9002 Standard set up cost  1,491,184.37  1,482,773.07 

      Tollway  91,737,250.00  85,827,084.00 

      Depreciation  101,598,033.34  99,174,292.08 

      Interest expenses for overdue debt (fuel)  89,432,479.18  88,152,280.16 

      Other expenses  3,843,608.83  1,726,273.12 

Total  6,494,857,501.72  6,595,971,021.59 
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คาใชจายในการซอมบํารุง

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558
Bangkok Mass Transit Authority

Maintenance Expenses 
As of year ended 30 September 2016 and 2015

หนวย : บาท  / Unit : Baht

2559 / 2016 2558 / 2015

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
Salary and Fringe Benefi ts

 38,446,579.67  42,728,909.50 

สวัสดิการพนักงาน
Employee welfare

 2,392,110.27  2,961,210.68 

เงินบําเหน็จพนักงาน
Pension Fund

 1,689,224.55  2,248,929.60 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
Provident Fund

 812,721.20  817,833.50 

คาซอมบํารุงรถเกาองคการฯ
BMTA old buses maintenance cost

 16,825,413.42  26,985,233.66 

คาจางเหมาซอมรถยนตโดยสารขององคการฯ
Contract for service of BMTA buses

 1,208,995,787.25  1,225,050,255.58 

คาจางเหมาซอมรถปรับอากาศใชแกส
Contract for service of air-conditioned buses using NGV

 206,788,140.30  150,378,105.49 

คา กม. เกินรถโดยสาร
Bus over-running fi ne

 57,699,573.19  51,412,144.86 

ดอกเบี้ยจายหนี้เกินกําหนด(เหมาซอม)
Interest payable for overdue debt (contract for service)

 31,839,731.80  34,382,340.19 

รวม / Total  1,565,489,281.65  1,536,964,963.06 
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คาใชจายทั่วไปและบริหารกองปฏิบัติการเดินรถ

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท

2559 2558

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน  331,227,896.66  328,428,256.28 

สวัสดิการพนักงาน  40,151,519.64  41,419,068.48 

เงินบําเหน็จพนักงาน  42,831,984.32  32,338,164.28 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  18,156,190.60  18,129,372.30 

เงินชดเชยเกษียณกอนกําหนด  -    -   

คาซอมแซมทรัพยสิน  4,510,053.75  5,513,974.85 

คาใชจายทั่วไปและบริหาร

      คาเชาสถานที่  72,499,352.79  62,405,900.99 

      คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  1,019,591.40  985,928.90 

      คาภาษีตอทะเบียนรถ  -    1,950.00 

      คารักษาความปลอดภัย  25,152,537.98  26,926,989.23 

      คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ  3,590,467.30  3,715,423.65 

      คาประกันภัย  163,337.00  155,602.52 

      คาเชาทาปลอยรถ  1,038,983.95  1,104,815.50 

      คาไฟฟา ประปา และโทรศัพท  21,639,175.14  21,738,596.17 

      หนี้สูญ  2,239,833.33  3,374,222.41 

      คาเสื่อมราคา  14,570,804.52  11,068,722.01 

      คาใชจายอื่น ๆ  28,951,694.43  30,281,177.47 

รวม  607,743,422.81  587,588,165.04 
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Unit : Baht

2016 2015

Salary and Fringe Benefi ts  331,227,896.66  328,428,256.28 

Employee welfare  40,151,519.64  41,419,068.48 

Pension Fund  42,831,984.32  32,338,164.28 

Provident Fund  18,156,190.60  18,129,372.30 

Early retirement compensation  -    -   

Asset repair  4,510,053.75  5,513,974.85 

Administrative and general expense

      Space rental  72,499,352.79  62,405,900.99 

      Fuel and lubricants  1,019,591.40  985,928.90 

      Vehicle registration tax renewal  -    1,950.00 

      Security service  25,152,537.98  26,926,989.23 

      Stationary & material cost  3,590,467.30  3,715,423.65 

      Insurance  163,337.00  155,602.52 

      Expenses on rented bus stations  1,038,983.95  1,104,815.50 

      Electricity, water and telephone  21,639,175.14  21,738,596.17 

      Bad debts  2,239,833.33  3,374,222.41 

      Depreciation  14,570,804.52  11,068,722.01 

      Other Expenses  28,951,694.43  30,281,177.47 

Total  607,743,422.81  587,588,165.04 

Bangkok Mass Transit Authority
General & Administrative Expenses of Bus Operation Division 

As of year ended 30 September 2016 and 2015
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คาใชจายทั่วไปและบริหารสํานักงานเขต

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท

2559 2558

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน  335,623,478.32  343,432,139.56 

สวัสดิการพนักงาน  37,923,104.28  40,133,237.63 

เงินบําเหน็จพนักงาน  33,054,909.99  38,169,097.78 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  17,930,311.70  18,348,203.50 

เงินชดเชยเกษียณกอนกําหนด  -    289,800.00 

คาซอมแซมทรัพยสิน  8,533,650.88  7,993,618.19 

คาใชจายทั่วไปและบริหาร

      คาเชาสถานที่  5,680,043.97  5,735,844.00 

      คาเชาและใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร  2,277,738.01  1,750,114.04 

      คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  2,117,812.71  2,126,994.77 

      คาภาษีตอทะเบียนรถ  6,000.00  214.00 

      คารักษาความปลอดภัย  -    9,300.00 

      คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ  2,814,450.51  2,901,867.56 

      คาประกันภัย  97,033.39  116,335.18 

      คาไฟฟา ประปา และคาโทรศัพท  3,306,454.92  3,440,190.74 

      คาใชจายเกี่ยวกับคดี  2,473,038.18  44,597.59 

      คาใชจายฝกอบรมและดูงาน  1,046,443.12  820,453.12 

      หนี้สงสัยจะสูญ 4,186,643.65 (5,262,023.24)

      หนี้สูญ  4,905,724.61  9,610,795.83 

      คาเสื่อมราคา  24,146,836.50  24,691,925.20 

      คาใชจายอื่น ๆ  17,983,779.67  17,258,652.71 

รวม  504,107,454.41  511,611,358.16 



รายงานประจําป 2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

120

Unit : Baht

2016 2015

Salary and Fringe Benefi ts  335,623,478.32  343,432,139.56 

Employee welfare  37,923,104.28  40,133,237.63 

Pension Fund  33,054,909.99  38,169,097.78 

Provident Fund  17,930,311.70  18,348,203.50 

Early retirement compensation  -    289,800.00 

Asset repair  8,533,650.88  7,993,618.19 

Administrative and general expense

      Space rental  5,680,043.97  5,735,844.00 

      Computer Service & Rental  2,277,738.01  1,750,114.04 

      Fuel and lubricants  2,117,812.71  2,126,994.77 

      Vehicle registration tax renewal  6,000.00  214.00 

      Security service  -    9,300.00 

      Stationary & material cost  2,814,450.51  2,901,867.56 

      Insurance  97,033.39  116,335.18 

      Electricity, water and telephone  3,306,454.92  3,440,190.74 

      Legal Expenditure  2,473,038.18  44,597.59 

      Training Cost  1,046,443.12  820,453.12 

      Doubtful Accounts 4,186,643.65 (5,262,023.24)

      Bad Debt  4,905,724.61  9,610,795.83 

      Depreciation Cost  24,146,836.50  24,691,925.20 

      Other Expenses  17,983,779.67  17,258,652.71 

Total  504,107,454.41  511,611,358.16 

Bangkok Mass Transit Authority
General & Administrative Expenses of Zone Office 
As of year ended 30 September 2016 and 2015
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องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
คาใชจายทั่วไปและบริหารสํานักงานใหญ

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท

2559 2558

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน  317,218,318.08  304,393,725.88 

สวัสดิการพนักงาน  39,976,914.14  39,122,041.81 

เงินบําเหน็จพนักงาน  25,396,072.03  36,772,984.56 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  17,631,101.50  17,854,442.90 

เงินชดเชยเกษียณกอนกําหนด  -    2,178,000.00 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  2,418,100.00  2,182,000.00 

คาซอมแซมทรัพยสิน  4,087,664.18  6,307,371.52 

คาใชจายทั่วไปและบริหาร

      คาเชาสถานที่  6,817,371.04  6,817,371.04 

      คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  2,159,072.01  2,351,639.32 

      คาภาษีตอทะเบียนรถ  19,697.50  18,050.50 

      คารักษาความปลอดภัย  1,442,580.94  1,458,608.53 

      คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ  4,390,706.12  5,485,661.02 

      คาประกันภัย  251,657.52  254,661.48 

      คาพิมพตั๋วโดยสารรถรวมและรถเมลเล็ก  -    152,276.00 

      คาไฟฟา ประปา และโทรศัพท  9,990,086.96  6,006,707.91 

      คาใชจายฝกอบรมและดูงาน  11,544,856.78  15,334,407.43 

      คาใชจายเกี่ยวกับคดี  1,577,537.10  3,218,238.89 

      หนี้สงสัยจะสูญ 572,443,922.75  118,235,819.02 

      คาใชจายหนี้สูญ 1,256,872.50  515,937.78 

      คาเสื่อมราคา  5,602,081.68  6,646,223.42 

      คาใชจายอื่น ๆ  35,293,093.40  46,229,324.86 

รวม  1,059,517,706.23  621,535,493.87 
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Unit : Baht

2016 2015

Salary and Fringe Benefi ts  317,218,318.08  304,393,725.88 

Employee welfare  39,976,914.14  39,122,041.81 

Pension Fund  25,396,072.03  36,772,984.56 

Provident Fund  17,631,101.50  17,854,442.90 

Early retirement compensation  -    2,178,000.00 

Board of Directors’ account allowance  2,418,100.00  2,182,000.00 

Asset repair  4,087,664.18  6,307,371.52 

Administrative and general expense

      Space rental  6,817,371.04  6,817,371.04 

      Fuel and lubricants  2,159,072.01  2,351,639.32 

      Vehicle registration tax renewal  19,697.50  18,050.50 

      Security service  1,442,580.94  1,458,608.53 

      Stationary & material cost  4,390,706.12  5,485,661.02 

      Insurance  251,657.52  254,661.48 

      Joint bus and minibus ticket printing expenses     -    152,276.00 

      Electricity, water and telephone  9,990,086.96  6,006,707.91 

      Training Cost  11,544,856.78  15,334,407.43 

      Legal Expenditure  1,577,537.10  3,218,238.89 

      Doubtful Accounts 572,443,922.75  118,235,819.02 

      Expenses for bad debts 1,256,872.50  515,937.78 

      Depreciation Cost  5,602,081.68  6,646,223.42 

      Other Expenses  35,293,093.40  46,229,324.86 

Total  1,059,517,706.23  621,535,493.87 

Bangkok Mass Transit Authority
General & Administrative Expenses of Head Office 
As of year ended 30 September 2016 and 2015
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รายงานของผูสอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของทุนและงบ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจ
สอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซ่ึงกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปน
สาระสําคัญหรือไม
 การตรวจสอบ รวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบซ่ึงใหไดมาซ่ึงหลักฐานการตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและ
การเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใช
เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดย
ผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับ เพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดเคยมีมติใหยกเลิกหรือใหงดจัดเก็บเงินคาตอบแทนสวนแบงรายไดคาโดยสาร
รถรวมบริการที่ไดเคยบันทึกรายการลูกหน้ีไวในงบการเงินชวงป 2545-2551 จํานวน 389.01 ลานบาท ดวยเขาใจวา
คณะกรรมการบริหารกิจการในขณะน้ันมีอํานาจอนุมัติได ตอมาเม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบเพ่ิมเติม 
และไดมีขอสังเกตเก่ียวกับการใชอํานาจของคณะกรรมการบริหารกิจการท่ีมีมติงดเก็บคาตอบแทนสวนแบงรายไดคา
โดยสารรถรวมบริการวาไมอาจกระทําได เน่ืองจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจไว กระทรวงคมนาคม ในฐานะ
หนวยงานกํากับดูแลไดหารือประเด็นดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในป 2553 ซ่ึงในปเดียวกัน คณะกรรมการ
บริหารกิจการไดมีมติไมอนุมัติใหยกเวนคาตอบแทนสวนแบงรายไดคาโดยสารตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2549 ใหกับผูประกอบการรถเอกชนรวมบริการท่ีเปนคูสัญญา เน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวไมอยู
ในอํานาจของคณะกรรมการบริหารกิจการ และใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพเรงรัดติดตามทวงถาม โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดดําเนินการตามขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงิน
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Auditor’s Report

Presented to the Executive Board of the BMTA
 The Offi  ce of the Auditor General of Thailand audited the fi nancial statement of the BMTA. The audit composed 
of the fi nancial position statement as of 30 September 2016, the prot and loss statement, the statement of changes 
in capital and cash fow statement for the same period, including implementation of important accounting policies and 
other remarks.

Responsibility of executives to the fi nancial statement
 The executives are responsible for the formulation and presentation of the fi nancial statement according to 
fi nancial report standards, as well as responsible for internal control deemed necessary to formulate such fi nancial 
statement that does not confi ict with the facts, despite corruption or error.

Responsibility of the auditor
 The Offi  ce of the Auditor General is responsible for providing opinions for the fi nancial statement based on its 
verifi cation process. The Offi  ce monitors and assesses the auditing process according to standards and ethics, including 
verifi cation work to ensure condence and that the audit is reasonable, without any confi icts to the facts.
 Auditing includes verifi cation to produce a proof of audit in the form of amount of fi nances and release of fi nancial 
statement. The method used for auditing depends on the prerogative of the auditor. This includes risk assessment 
of audit that includes data that confi icts with the facts relevant to the fi nancial statement, whether that confi ict is from 
corruption of error. In such assessment, the auditor implements relevant internal control measures and presents a 
fi nancial statement that is suitable for the organization, and designs auditing methods that corresponds with the situation. 
This assessment is not for the purpose of evaluating the eff ectiveness of the internal control measures. The auditing 
includes assessment of the appropriateness of the accounting policy used by the executives and the reasonability of 
the accounting estimation as well as the general assessment of the fi nancial statement.
 Offi  ce of the Auditor General of Thailand believes that the audit evidence obtained by the Offi  ce of the Audit 
General of Thailand was suffi  cient and appropriate to be used as criteria for expression of its conditional opinions.

Criteria for Expression of Conditional Opinions
 Bangkok Mass Transit Authority had had a resolution, with understanding that the Board of Directors at the time 
had authority to approve, to cancel or suspend the collection of shares of fares from private joint buses that had been 
recorded as debtor items in its fi nancial statements during the fi scal years 2002 – 2008 with the approximate amount of 
389.01 million Baht. However, later when the Offi  ce of Audit General of Thailand had conducted additional investigation 
and made observation concerning the Board of Director’s exercise of power with which the collection of share of fares 
from private joint buses was cancelled that it was not doable due to the lack of legal provision authorising them such 
power. Ministry of Transport, in 2010, as supervising entity, had consulted such issue with the Juridical Council and in 
the same year, the Board of Director resolved to not approve the cancellation of fare share from contractual private joint 
bus operators, commencing on 2 March 2005 until 31 July 2006, due to such cancellation not being under the power 
of the Board of Directors. It also resolved to impose Bangkok Mass Transit Authority to expedite and press the claim for 
such collection. The Juridical Council considers that Bangkok Mass Transit Authority had taken actions in accordance 
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แผนดินเกี่ยวกับการใชอํานาจของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพแลว ดังน้ันจึงไมมีประเด็น
ที่ตองวินิจฉัย ตอมาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
เก่ียวกับการบันทึกบัญชีลูกหน้ีและการเรงรัดติดตามหน้ีแลว พบวา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดบันทึกบัญชีลูกหน้ี 
พรอมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวในลูกหน้ีอ่ืนๆท้ังจํานวน เน่ืองจากระยะเวลาผานเลยมาหลายป เอกสารท่ีเก่ียวของถูก
ทําลาย กรณีดังกลาวจึงเปนสถานการณท่ีอยูเหนือการควบคุมขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไมสามารถหาหลักฐานในการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับการปรับปรุงรายการท่ีจําเปนของลูกหน้ี
คาตอบแทนสวนแบงรายไดคาโดยสารรถรวมบริการ ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามที่
กลาวไวได

ความเห็นอยางมีเงื่อนไข
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา ยกเวนผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนตามท่ีกลาวไวในวรรคเกณฑ ในการแสดง
ความเห็นอยางมีเง่ือนไข งบการเงินขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2559 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถกูตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบการเงิน ขอ 2.2 และขอ 5.23 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2559 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีผลขาดทุนสะสมเกินสวนของทุน จํานวน 94,076.65 
ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 17,987.82 ลานบาท และมีผลขาดทุนสําหรับป จํานวน 
4,802.23 ลานบาท โดยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีผลขาดทุนตอเน่ืองมาโดยตลอด ปจจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
มีความไมแนนอนที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อง 
แตทั้งนี้ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ยังสามารถดําเนินการอยางตอเน่ืองไดภายใตความชวยเหลือดานการเงินจาก
รัฐบาล ทั้งนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนี้แตอยางใด

                                                                                  (นางณิพาพร  ปณยานนท)
                                                                         ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 4

                                                                                (นางสุไลวรรณ  เพียรเพ่ิมภัทร)
                                                                                       ผูอํานวยการกลุม

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 4 เมษายน 2560

สํานักตรวจสออออออบบบบบบบบก
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with the observation made by the Offi  ce of the Auditor General of Thailand concerning such power exercising by Bangkok 
Mass Transit Authority Board of Directors; thus, there is no further issue for consideration. Afterwards, the Offi  ce of the 
Auditor General of Thailand conducted an audit on BMTA fi nancial statements for the year ended on 30 September 2016 
concerning records of debtors and debt collection claim; it was found that Bangkok Mass Transit Authority had recorded 
debtor list as well as the cost for doubtful accounts in the category of other debtors in the full amount due to its inability to 
retrieve evidence documents after a long period of time past. For this reason, such incident is beyond control of Bangkok 
Mass Transit Authority; the Offi  ce of Auditor General of Thailand could not fi nd suffi  cient accounting evidence concerning 
adjustment necessary items in debtors list of fare share from private joint buses for the year ended on 30 September 2016 
as stated.

Conditional opinion
 The Offi  ce of the Auditor-General viewed that the exception as stated in the criteria for conditional opinions 
above should be upheld. The nancial statement is a reection of the BMTA’s fi nancial status as of 30 September 2015, 
as well as the outcome of its work and current account status for the same period. It is accurate and according to 
standards for fi nancial statements.

Important information and events
 The Offi  ce of the Auditor-General requests to take note of the remarks for the fi nancial statement, particularly
Item 2.2 and 5.23 as of 30 September 2015 and for the year with the same period. The BMTA was at a net accumulated 
loss exceeding capital of 89,381.98 million baht and current liability exceeding current asset was at 22,905.53 million 
baht, and net loss for the year was 4,790.40 million baht. The BMTA was at a continuous loss, which shows that 
vulnerability was a key issue, possibly raising questions of business continuity. The BMTA, however, continues to 
operate with the fi nancial assistance of the government. Moreover, the Offi  ce of the Auditor-General did not have any 
conditional opinion on this matter.

                                                                                      (Mrs. Nipaporn  punyanont)
                                                                                 Financial Audit Bureaw Director 4

                                                                                      (Mrs. Sulaiwan  pienpermpat)
                                                                                             Group Director

The Offi  ce of the Auditor-General
4 April 2017

udit Bureaw DDDDDDDDire



Bangkok Mass Transit Authority

ANNUAL REPORT 2016 127

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559
1. การจัดต้ัง
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดระบบการ
ขนสงโดยสารรถประจําทางในกรุงเทพมหานครใหดําเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบ โดยประกอบการขนสงบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
และระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และประกอบกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกันหรือตอเน่ืองกับ
การประกอบการขนสงบุคคล ทั้งนี้ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินตลอดจนพนักงานจากบริษัท มหานครขนสง จํากัด (บมส.) มาดําเนินการตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2519
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
 2.1 งบการเงินขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีไดรับ
อนุมัติเพิ่มเติม
 2.2 งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลขาดทุนสะสมเกินสวนของทุนจํานวน 94,076.65 ลานบาท และมีหนี้สิน
หมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 17,987.82 ลานบาท โดยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพยังคงไดรับความชวยเหลือดานการเงินจาก
รัฐบาล ดังนั้นงบการเงินจึงไดจัดทําขึ้นตามเกณฑการดํารงอยูอยางตอเนื่อง
3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
           -มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สินคาคงเหลือ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สัญญากอสราง
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ภาษีเงินได
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สัญญาเชา
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  รายได
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ 
                                                                             ชวยเหลือจากรัฐบาล

          มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การบัญชี และ การรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  กําไรตอหุน
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน
           มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  เกษตรกรรม
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)     เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)     เรื่อง  การรวมธุรกิจ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)     เรื่อง สัญญาประกันภัย
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)      เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก
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Bangkok Mass Transit Authority
Remarks for the financial Statement

for the fiscal year ending in 30 September 2016

1. Establishment
 The Bangkok Mass Transit Authority was established under the Royal Decree Establishing the Bangkok Mass Transit Authority Year 
1976 (B.E. 2519), with the objective of managing the bus transportation system towards greatest effi  ciency and orderliness for operations 
in Bangkok and between Bangkok and Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon, as well as 
operate other services related to mass transit.  Assets and liabilities, as well staff , were transferred from Mahanakorn Transport Company 
(Limited) from 1 October 1976.
2. Principles in formulating fi nancial statements
 2.1 The fi nancial statement of the BMTA was formulated under recognized accounting standards under the Act on Accounting of
2000 (B.E. 2543), including accounting standards under the Act on Accounting Profession of 2004 (B.E. 2547) and additional standards 
approved by the Federation of Accounting Professions.
 2.2 The fi nancial statement ending on 30 September 2016 resulted in a net accumulated loss exceeding capital of 94,076.65 
million baht and current liability exceeding current asset was at 17,987.82 million baht. The BMTA was at a continuous loss, which shows 
that vulnerability was a key issue, possibly raising questions of business continuity.  The BMTA, however, continues to operate with the 
fi nancial assistance of the government.
3. Accounting Standards Financial Reporting Standards Interpretation of accounting standards And the interpretation of fi nancial 
reporting standards. To be eff ective in the future. The details are as follows :
 - To be in eff ect for the remaining accounting period or after 1 January 2016
 Conceptual framework for fi nancial reporting (revised in 2015)
 Account standard issue no.1 (revised 2015)                    Subject : Financial statement presentation
 Account standard issue no.2 (revised 2015)                    Subject : Remaining goods
 Account standard issue no.7 (revised 2015)                    Subject : Cash fl ow statement
 Account standard issue no.8 (revised 2015)                    Subject : Accounting policy, changes in account estimated and errors
 Account standard issue no.10 (revised 2015)                   Subject : Post-reporting period incidents
 Account standard issue no.11 (revised 2015)                   Subject : Construction contract
 Account standard issue no.12 (revised 2015)                   Subject : Income tax
 Account standard issue no.16 (revised 2015)                   Subject : Land, buildings and facilities
 Account standard issue no.17 (revised 2015)                   Subject : Lease contract
 Account standard issue no.18 (revised 2015)                   Subject : Revenue
 Account standard issue no.19 (revised 2015)                   Subject : Employee benefi ts
 Account standard issue no.20 (revised 2015)                   Subject : Accounting for fi nancial support from the government  
                                                                                                and disclosure of its support information
 Account standard issue no.21 (revised 2015)                   Subject : Impact of foreign currency exchange rate fl uctuation
 Account standard issue no.23 (revised 2015)                   Subject : Loan costs
 Account standard issue no.24 (revised 2015)                   Subject : Disclosure of information on related person or business
 Account standard issue no.26 (revised 2015)                   Subject : Accounting and reporting on Retirement Benefi ts Project
 Account standard issue no.27 (revised 2015)                   Subject : Financial statement on specifi c business
 Account standard issue no.28 (revised 2015)                   Subject : Investment in affi  liated company and joint venture
 Account standard issue no.29 (revised 2015)                   Subject : Financial reporting in time of severe economic infl ation
 Account standard issue no.33 (revised 2015)                   Subject : Profi t per share
 Account standard issue no.34 (revised 2015)                   Subject : Interim fi nancial statement
 Account standard issue no.36 (revised 2015)                   Subject : Asset depreciation
 Account standard issue no.37 (revised 2015)                   Subject : Estimated liabilities, likely liabilities, likely liabilities and 
                                                                                                 assets
 Account standard issue no.38 (revised 2015)                   Subject : Intangible assets
 Account standard issue no.40 (revised 2015)                   Subject : Immovables for investment
           Account standard issue no.41 (revised 2015)                   Subject : Agriculture
 Financial report standart issue no.2 (revised 2015)             Subject : Impact of foreign currency exchange rate fl uctuation 
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           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)    เรื่อง  การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)     เรื่อง  สวนงานดําเนินงาน
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)   เรื่อง  งบการเงินรวม
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)   เรื่อง  การรวมการงาน
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)   เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
           มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)   เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม
          การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)       เรื่อง  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยาง
                                                                                            เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
           การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)       เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
           การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)      เรื่อง  ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
                                                                                            หรือของผูถือหุน
           การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)       เรื่อง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
           การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)          เร่ือง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
           การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558)         เร่ือง  รายได – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา
           การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)       เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1           เรื่อง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น จากการร้ือถอน การบูรณะ  
           (ปรับปรุง 2558)                                                               และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4           เรื่อง  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
           (ปรับปรุง 2558)  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5           เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการ
           (ปรับปรุง 2558)                                                               ปรับปรุงสภาพแวดลอม
           การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7           เรื่อง  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
           (ปรับปรุง 2558)                                                              (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
                                                                                           ที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10     เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
           (ปรับปรุง 2558)                                                                                  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12          เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ
           (ปรับปรุง 2558) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13         เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
           (ปรับปรุง 2558) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14     เรื่อง  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุน
           (ปรับปรุง 2558)                                                               ขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการ 
                                                                                              บัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน                
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15         เรื่อง  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
           (ปรับปรุง 2558)  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17         เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
           (ปรับปรุง 2558)                                                                                   
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18         เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา
 (ปรับปรุง 2558) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20         เร่ือง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
 (ปรับปรุง 2558) 
           การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21          เรื่อง  เงินท่ีนําสงรัฐ
 - มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  สินคาคงเหลือ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
                                                                                            ขอผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  สัญญากอสราง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  ภาษีเงินได
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 Financial report standart issue no.3 (revised 2015)             Subject : Business merger
 Financial report standart issue no.4 (revised 2015)             Subject : Insurance contract
 Financial report standart issue no.5 (revised 2015)             Subject : Non-current assets held for sale and discontinued 
                                                                                                 operation
 Financial report standart issue no.6 (revised 2015)             Subject : Survey and evaluation of mineral resource sites
 Financial report standart issue no.8 (revised 2015)             Subject : Operation
 Financial report standart issue no.10 (revised 2015)           Subject : Total fi nancial statement
 Financial report standart issue no.11 (revised 2015)           Subject : Work collaboration
 Financial report standart issue no.12 (revised 2015)           Subject : Disclosure of information on a person’s stake in other 
                                                                                                 business(es)
 Financial report standart issue no.13 (revised 2015)           Subject : Justice value measurement
 Account standard issue interpretation no.10 (revised 2015)  Subject : Government’s assistance in case of no specifi c relation 
                                                                                                 to the current activities
 Account standard issue interpretation no.15 (revised 2015)  Subject : Operation lease leasing incentive
 Account standard issue interpretation no.25 (revised 2015)  Subject : Income tax-changes in tax status of the business or   
                                                                                                 shareholders
 Account standard issue interpretation no.27 (revised 2015)  Subject : Evaluation of the content of lease contract made 
                                                                                                according to legal guideline
 Account standard issue interpretation no.29 (revised 2015)  Subject : Disclosure of information on service concession agreement
 Account standard issue interpretation no.31 (revised 2015)  Subject : Revenue-exchange of advertisement service
 Account standard issue interpretation no.32 (revised 2015)  Subject : Intangible assets-website cost
 Financial report standard interpretation no.1 (revised 2015)  Subject : Changes in liabilities from demolition, renovation and 
                                                                                                other similar liabilities
 Financial report standard interpretation no.4 (revised 2015)  Subject : Evaluation whether the agreement is composed of lease 
                                                                                                contract or not
 Financial report standard interpretation no.5 (revised 2015)  Subject : Rights in gain and loss from demolition fund, renovation 
                                                                                                and environmental improvement
 Financial report standard interpretation no.7 (revised 2015)  Subject : Back-dated revision under accounting standard issue 
                                                                                                no.29 (revised in 2015), Subject : Financial Reporting in 
                                                                                                Severe Economic Infl ation
 Financial report standard interpretation no.10 (revised 2015) Subject : Interim fi nancial statement and depreciation
 Financial report standard interpretation no.12 (revised 2015) Subject : Service concession agreement
 Financial report standard interpretation no.13 (revised 2015) Subject : Customer special privilege program
 Financial report standard interpretation no.14 (revised 2015) Subject : Asset limitation according to benefi ts project, minimum 
                                                                                                capital requirement and interaction of these items for 
                                                                                                         accounting standard issue no.19, Subject : Employee Benefi ts
 Financial report standard interpretation no.15 (revised 2015) Subject : Contract for immovables construction
 Financial report standard interpretation no.17 (revised 2015) Subject : Non-cash asset payment
 Financial report standard interpretation no.18 (revised 2015) Subject : Asset transfer from customer
 Financial report standard interpretation no.20 (revised 2015) Subject : Cost of opencast operation for opencast mining
           Financial report standard interpretation no.21                   Subject : Money sent to the state
 - To be in eff ect for the remaining accounting period or after 1 January 2017
 Account standard issue no.1 (revised 2016)                    Subject : Financial statement presentation
 Account standard issue no.2 (revised 2016)                    Subject : Remaining goods
 Account standard issue no.7 (revised 2016)                    Subject : Cash fl ow statement
 Account standard issue no.8 (revised 2016)                    Subject : Accounting policy, changes in accounting estimate and 
                                                                                                errors
 Account standard issue no.10 (revised 2016)                   Subject : Post-reporting period incidents
 Account standard issue no.11 (revised 2016)                   Subject : Construction contract
 Account standard issue no.12 (revised 2016)                   Subject : Income tax
 Account standard issue no.16 (revised 2016)                   Subject : Land, buildings and facilities
 Account standard issue no.17 (revised 2016)                   Subject : Lease contract
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สัญญาเชา
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  รายได
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความ
                                                                                ชวยเหลือจากรัฐบาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การบัญชี และ การรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  กําไรตอหุน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  เกษตรกรรม
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  การบัญชีสําหรับปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2         เร่ือง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  
            (ปรับปรุง 2559)                                               
 มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 3        เรื่อง  การรวมธุรกิจ
 (ปรับปรุง 2559)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4         เรื่อง  สัญญาประกันภัย
 (ปรับปรุง 2559) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5         เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก
 (ปรับปรุง 2559) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6         เรื่อง  การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
 (ปรับปรุง 2559)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8         เรื่อง  สวนงานดําเนินงาน
 (ปรับปรุง 2559) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10        เรื่อง  งบการเงินรวม
 (ปรับปรุง 2559) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11       เรื่อง  การรวมการงาน
 (ปรับปรุง 2559)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12       เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
 (ปรับปรุง 2559) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13       เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม
 (ปรบัปรุง 2559)
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10           เรื่อง  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
 (ปรับปรุง 2559)                                           กับกิจกรรมดําเนินงาน
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15           เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
 (ปรับปรุง 2559) 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25             เร่ือง  ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
 (ปรับปรุง 2559) 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27           เรื่อง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
 (ปรับปรุง 2559) 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29           เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
 (ปรับปรุง 2559) 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
            (ปรับปรุง 2559)                                    เรื่อง  รายได – รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา



รายงานประจําป 2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

132

 Account standard issue no.18 (revised 2016)                    Subject : Revenue
 Account standard issue no.19 (revised 2016)                    Subject : Employee benefi ts
 Account standard issue no.20 (revised 2016)                    Subject : Accounting for the government’s fi nancial support and 
                                                                                                  disclosure of information on its support
 Account standard issue no.21 (revised 2016)                    Subject : Impact of foreign currency exchange rate fl uctuation
 Account standard issue no.23 (revised 2016)                    Subject : Loan costs
 Account standard issue no.24 (revised 2016)                    Subject : Disclosure of information on related person or business
 Account standard issue no.26 (revised 2016)                    Subject : Accounting and reporting of the project on employee 
                                                                                                  benefi ts upon retirement
 Account standard issue no.27 (revised 2016)                    Subject : Specifi c business fi nancial statement
 Account standard issue no.28 (revised 2016)                    Subject : Investment in affi  liated company and joint venture
 Account standard issue no.29 (revised 2016)                    Subject : Financial reporting in severe economic infl ation
 Account standard issue no.33 (revised 2016)                    Subject : Project per share
 Account standard issue no.34 (revised 2016)                    Subject : Interim fi nancial statement
 Account standard issue no.36 (revised 2016)                    Subject : Asset depreciation
 Account standard issue no.37 (revised 2016)                    Subject : Liability estimation, likely liabilities and assets
 Account standard issue no.38 (revised 2016)                    Subject : Intangible assets
 Account standard issue no.40 (revised 2016)                    Subject : Immovables for investment
 Account standard issue no.41 (revised 2016)                    Subject : Agriculture
           Account standard issue no.104 (revised 2016)                   Subject : Accounting for Troubled Debt Restructuring
           Account standard issue no.105 (revised 2016)                   Subject : Accounting for Investments in Debt and Equity
           Account standard issue no.107 (revised 2016)                   Subject : Listing and disclosure of fi nancial instruments
 Financial report standard issue no.2 (revised 2016)             Subject : Payment based on shareholding
 Financial report standard issue no.3 (revised 2016)             Subject : Business merger
 Financial report standard issue no.4 (revised 2016)             Subject : Insurance contract
 Financial report standard issue no.5 (revised 2016)             Subject : Non-current assets held for sale and discontinued
                                                                                                  operation
 Financial report standard issue no.6 (revised 2016)             Subject : Surwey and evaluation of mineral resource value
 Financial report standard issue no.8 (revised 2016)             Subject : Operation
 Financial report standard issue no.10 (revised 2016)           Subject : Total fi nancial statement
 Financial report standard issue no.11 (revised 2016)           Subject : Work collaboration
 Financial report standard issue no.12 (revised 2016)           Subject : Disclosure of information on stakes in other business
 Financial report standard issue no.13 (revised 2016)           Subject : Justice value measurement
 Accouting standard interpretation issue no.10 (revised 2016) Subject : Government’s support - in case of no specifi c relation 
                                                                                                  to the current business
 Accouting standard interpretation issue no.15 (revised 2016) Subject : Operation lease contract - leasing incentives
 Accouting standard interpretation issue no.25 (revised 2016) Subject : Income tax-change in tax status of the business or 
                                                                                                  shareholders
 Accouting standard interpretation issue no.27 (revised 2016) Subject : Evaluation of the content of lease contract produce 
                                                                                                 according to legal form
 Accouting standard interpretation issue no.29 (revised 2016) Subject : Disclosure of information on service concession agreement
 Accouting standard interpretation issue no.31 (revised 2016) Subject : Revenue-exchange of advertisement service
 Accouting standard interpretation issue no.32 (revised 2016) Subject : Intangible assets-website costs
 Financial report standard interpretation no.1 (revised 2016)   Subject : Change in liabilities from demolition, renovation and 
                                                                                                 similar liabilities
 Financial report standard interpretation no.4 (revised 2016)   Subject : Envaluation whether the agreement is composed of 
                                                                                                 lease contract or not
 Financial report standard interpretation no.5 (revised 2016)   Subject : Right in stakes from demolition fund, renovation and 
                                                                                                 environmental improvement
 Financial report standard interpretation no.7 (revised 2016)   Subject : Back-dated revision under accounting standard issue 
                                                                                                 no.29 (revised in 2016), Subject: Financial reporting on 
                                                                                                 severe economic infl ation
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            การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2559)                เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอนการ
                                                                                                       บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)   เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ
                                                                                                       และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)    เร่ือง  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
                                                                                                       29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงินใน 
                                                                                                      สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2559)    เร่ือง  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
                                                                                                           เงินทุนขั้นต่ํา และ ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ 
                                                                                                           สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) 
                                                                                                       เรื่องผลประโยชนของพนักงาน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง
                                                                                                        ผิวดิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง  เงินท่ีนําสงรัฐ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากประจําไมเกิน 
3 เดือน
 4.2 การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเทาจํานวนลูกหน้ี สําหรับหน้ีที่ไมเปนท่ีแนนอนวาจะเรียกชําระไดหรือ
คางชาํระเกินกวา 1 ปขึ้นไป โดยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ง
ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 13/2549 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 อนุมัติหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ดังนี้

ระยะเวลาหนี้ที่คางชําระ อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เกินกวา  6  เดือน - 9  เดือน 50

เกินกวา  9  เดือน - 1  ป 75

เกินกวา  1  ป 100

 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตน
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 และวันที่ 1 มกราคม 2560 ผูบริหารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดประเมินและเห็นวาการนํามาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนมาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบที่เปน

สาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอในปที่เริ่มใช

 และใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 2549 เปนตนไป

 4.3 ลูกหนี้อุบัติเหตุ - ระหวางดําเนินการ และเจาหนี้อุบัติเหตุ - ระหวางดําเนินการ  บันทึกบัญชีโดยใชราคาประเมินตามที่สวนงาน
อุบัติเหตุขององคการฯ กําหนด
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 Financial report standard interpretation no.10 (revised 2016)  Subject : Interm fi nancial statement and depreciation 
           Financial report standard interpretation no.12 (revised 2016)  Subject : Service concession agreement 
 Financial report standard interpretation no.13 (revised 2016)  Subject : Customer special privilege program
 Financial report standard interpretation no.14 (revised 2016)  Subject : Asset limitation according to benefi t project, minimum 
                                                                                                  capital requirement and interaction between these 
                                                                                                  items for accounting standard issue no.19 (revised in 
                                                                                                  2016), Subject: Employee Benefi ts
 Financial report standard interpretation no.15 (revised 2016)  Subject : Immovables construction contract 
 Financial report standard interpretation no.17 (revised 2016)  Subject : Non-cash asset payment
 Financial report standard interpretation no.18 (revised 2016)  Subject : Asset transfer from customers 
 Financial report standard interpretation no.20 (revised 2016)  Subject : Cost of opencast operation for opencast mining 
 Financial report standard interpretation no.21 (revised 2016)  Subject : Money sent to the state 
 Many new and edited versions of conceptual framework for fi nancial reporting, accounting standards, fi nancial reporting 
standards, interpreting accounting standards, and interpreting fi nancial reporting standards which would be in eff ect for the accounting
period the commences on or after 1 January 2016 and 1 January 2017. The management of Bangkok Mass Transit Authority has 
assessed this matter and found that applying the abovementioned accounting standards, fi nancial reporting standards, interpreting 
accounting standards, and interpreting fi nancial reporting standards would not materially aff ect the fi nancial statements presented in 
the commencing years. 

4. Essential accounting policy summary
 4.1 Cash and cash equivalent consist of cash. current deposits and within 3-month fi xed deposits
 4.2 To set guidelines of allowance for doubtful account as per the Ministry of Finance Regulations on Accounting and Finance 
of State Enterprises B.E. 2548 on 27 October 2005. It allows state enterprise to set the allowance for doubtful accounts equally to the 
number of debtors for debts uncertain to be paid or accrued for more than one year. The State Enterprise Committee is authorized to 
set the standard and method of guidelines of allowance for doubtful accounts. The resolution of the Bangkok Mass Transit Authority 
Executive Board no. 13/2549 dated 11 October 2006 approved the guidelines for setting allowance for doubtful account as follows :

period of accrued liability percentage of doubtful accounts

more than 6-9 months 50

more than 9 months - 1 year 75

more than 1 year 100

 4.3 Accidents receivable-on process and accidents payable-on process are recorded on bookkeeping using estimated price 
according to the BMTA Accident Work Unit’s guidelines.
 4.4 Retained material realized at cost using First-in First-out method (FLFO).
 4.5 Property, plant and equipment realized at cost on the receiving or fi nishing date. Depreciation calculated by using the 
straight-line method according to its useful life with details as follows :

 And to proceed with the criteria set from September 30, 2006 onwards.
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 4.6 รายไดรอการรับรูตั้งแตป 2553
 การรับรูรายไดในการรับบริจาคสินทรัพย เพ่ือเก็บไวใชในการดําเนินงานมากกวาหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี ใหรับรูเปนรายไดรอการรับรูไวกอน 
แลวจึงทยอยรับรูเปนรายไดอื่นตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยรับบริจาคนั้น
 4.7 การรับรูรายได
  4.7.1 รายไดจากการเดินรถ รับรูเมื่อจําหนายตั๋วโดยสาร บัตรเดือน และตั๋วคูปอง
  4.7.2 รายไดสวนแบงคาโดยสารรถรวมบริการ รับรูตามอัตราสวนแบงคาโดยสารและ/หรือคาตอบแทนสัญญา รวมประกอบการ
                               เดินรถ
  4.7.3 รายไดดอกเบ้ีย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย
  4.7.4 รายไดคาปรับผิดสัญญา รับรูเมื่อคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
  4.7.5 รายไดจากการใหเชาสิทธิโฆษณา รับรูตามอัตราคาเชาของสัญญาเชาเนื้อที่โฆษณา
  4.7.6 รายไดจากการใหบริการขาวสารทางวิทยุบนรถเมล รับรูตามเกณฑคงคาง
 4.8 การรับรูคาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง
 4.9 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
 ผลประโยชนหลังออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน องคการฯ ใชประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และคิดลดผลประโยชน
โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว คํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบ้ียพันธบัตร โดยรับรูเปนหน้ีสิน ผลแตกตางท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในแตละงวดบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือรายไดในงวดน้ัน
 4.10 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 องคการฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียนแลว เมื่อวันท่ี   19 พฤษภาคม 2540 โดย
องคการฯ จายสมทบในอัตรารอยละ 9 และ 10 ของเงินเดือน สวนพนักงานท่ีเปนสมาชิกกองทุนฯ จายสมทบในอัตรารอยละ 3 – 10 ของเงินเดือน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินสด จํานวน 14.78 ลานบาท เปนรายไดคาโดยสารของเขตการเดินรถตางๆ ที่นําฝากธนาคารไมทันใน
วันที่รับเงิน จํานวน 14.37 ลานบาท และเงินคงเหลือของสํานักงานใหญอีก จํานวน 0.41 ลานบาท ซึ่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดนําฝาก
ธนาคารในวันทําการถัดมา 
 เงินฝากออมทรัพย จํานวน 321.54 ลานบาท เปนเงินท่ีฝากไวเพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงานใหญ และสํานักงานเขต 

หนวย : ลานบาท

2559 2558

เงินสด 14.78 14.04

รายการเทียบเทาเงินสด

    เงินฝาก - ประเภทกระแสรายวัน 30.14 (58.84)

    เงินฝาก - ประเภทออมทรัพย 321.54 240.68

    เงินฝาก - ประเภทประจํา 3 เดือน 654.93 62.90

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,021.39 258.78

5.ขอมูลเพ่ิมเติม
 5.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

ประเภท อายุการใชงาน มูลคาซาก

สิ่งปลูกสราง 10 - 30 ป -

รถยนตโดยสาร 10 ป รอยละ 10

รถยนตใชงาน 4 - 8 ป รอยละ 10

เคร่ืองมือและเคร่ืองใชสํานักงาน 10 ป -

เคร่ืองมือชาง 8 ป -

 สินทรัพยจากการรับบริจาคกอนป 2553  บันทึกบัญชีคูกับสวนเกินทุนจากการรับบริจาค

 4.4 พัสดุคงเหลือ  รับรูในราคาทุนตามวิธีเขากอน - ออกกอน (FIFO)
 4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ รับรูในราคาทุน ณ วันท่ีไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท  ดังนี้
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 4.7 Realized revenue
  4.7.1 Revenue from bus operation will be realized when bus tickets, monthly passes and coupons are sold.
  4.7.2 Revenue from the share of private joint bus operation will be realized according to the percentage of fare and/or 
compensation in the private joint bus operation contract.
  4.7.3 Revenue from interest will be realized using the time basis, with the asset real rate of return in consideration.
  4.7.4 Revenue from fi nes from breaches of contract will be realized if the other party of any breach of any of the contract.
  4.7.5 Revenue from advertising copyright leasing will be realized according to the rental rate in the advertising space 
leasing contract.
  4.7.6 Revenue from bus radio service will be realized according to accrual basis.
 4.8 Realized expenses according to the accrual basis
 4.9 Employee benefi ts obligation
 Benets after termination of employment according to the labor law - the BMTA uses mathematical insurance principles for its 
estimation, reducing the benefi ts by reducing each estimated unit, reducing benefi ts according to the interest of the government bond, 
realized as ilability. The diff erence from the estimation as derived from mathematical insurance principles in each accounting period is 
realized as expenditure or income in such period.
 4.10 Pension fund
 The Bangkok Mass Transit Authority has set up the pension fund for the BMTA employee which was registered on 19 May 
1997. The BMTA pays contribution money at the rate of 9% and 10% of the salary. Employee who is a membership of the pension fund 
pays contribution money at the rate of 3-10% of his/her salary.

5. Additional information
 5.1 cash and cash equivalent consists of

Unit : million baht

2016 2015

cash 14.78 14.04

cash equivalent

    deposit-current 30.14 (58.84)

    deposit-savings 321.54 240.68

    deposit-3-month fi xed 654.93 62.90

total cash and cash equivalent 1,021.39 258.78

 As of 30 September 2016, the amount of cash was 14.78 million Baht; 14.37 million Baht was the amount of income from fares 
collected from various bus operation zones which could not be deposited into bank account upon the date of receipt and 0.41 million 
Baht was the Headquarters’ remaining cash. BMTA deposited these amounts in bank on the following day.
 Savings of 321.54 million Baht was deposited for the use of administration of both Headquarters and district offi  ces.

category useful life scrap value

building 10 - 30 years -

bus 10 years 10 %

car 4 - 8 years 10 %

tools and ofce equipment 10 years -

Tools 8 years -

 Assets from donation before year 2010 recorded on bookkeeping with capital surplus from donation.
 4.6 Deferred income since 2010
 Realized revenue from donated assets used in operation more than one accounting period must be recorded as deferred income 
and gradually recognized as other income during its useful life.



Bangkok Mass Transit Authority

ANNUAL REPORT 2016 137

 ลูกหน้ีผอนชําระจํานวน 423.84 ลานบาท เปนลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูประกอบการเดินรถเอกชนรวมบริการไดทําหนังสือรับสภาพหน้ี
ที่คางขําระคาสัมปทานในการเดินรถ
 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 627.56 ลานบาท เปนของลูกหน้ีรถเมลเล็ก จํานวน 1.15 ลานบาท ลูกหน้ีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ 
จํานวน 84.98 ลานบาท ลูกหน้ีรถตูปรับอากาศ จํานวน 116.87 ลานบาท ลูกหน้ีหมวด 4 (รถในซอย) จํานวน 0.72 ลานบาท และลูกหน้ีผอนชําระ 
จํานวน 423.84 ลานบาท

 5.3 ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

2559 2558

ลูกหนี้พนักงานปจจุบัน 32.88 20.60

ลูกหนี้ผูค้ําประกันพนักงาน 1.84 1.93

ลูกหนี้บุคคลภายนอก 8.89 9.04

ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถรวมบริการและรถเมลเล็ก 151.09 111.28

ลูกหนี้ประกันภัย 38.90 38.90

ลูกหนี้อุบัติเหตุระหวางดําเนินการ 47.87 48.24

เงินทดรองจายกรณีอุบัติเหตุ 22.18 19.36

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 0.60 0.27

ลูกหนี้คาโดยสารขาดสง 0.05 0.05

ลูกหนี้เงินขาดบัญชี 1.74 1.74

ลูกหนี้คาโดยสารต๋ัวหาย 0.01 0.01

ลูกหนี้อื่น ๆ 671.90    211.13

977.95 462.55

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 873.18    372.65

รวม 104.77 89.90

รายไดคางรับ 4,158.56 4,970.26

คาใชจายจายลวงหนา 56.91 45.73

รวมลูกหน้ีอื่น 4,320.24 5,105.89

 5.2 ลูกหนี้การคา ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

2559 2558

ลูกหนี้รถเมลเล็ก 1.93 1.80

ลูกหนี้รถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ 94.27 120.99

ลูกหนี้รถตูปรับอากาศ 142.71 130.08

ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย) 0.86 1.28

ลูกหนี้ผอนชําระ 423.84 336.74

663.61 590.89

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 627.56 555.70

รวมลูกหนี้การคา 36.05   35.19
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 Installment receivables in the amount of 423.84 million baht are owed by debtors from private joint bus operations who had 
submitted their letter of indebtedness in the form of overdue bus operation concession payment.
 Allowance for doubtful debt in the amount of 627.56 million baht consists of 1.15 million baht of minibus receivables, 84.98 
million baht of bus and air-conditioned bus receivables, 116.87 million baht of air-conditioned microbus receivables, 0.72 million baht of 
shuttles in soi (alley) (Category 4) receivables, and 423.84 Million baht of installment receivables.
 5.3 Other receivable, consists of

Unit : million baht

2016 2015

Current employee receivable 32.88 20.60

Employee guarantor receivable 1.84 1.93

External persons receivable 8.89 9.04

Joint bus and minibus accident fund 151.09 111.28

Insurance receivable 38.90 38.90

Accounts receivable accidents during operation 47.87 48.24

Advance payment for accident 22.18 19.36

Advance receivable 0.60 0.27

Non payment of fare receivable 0.05 0.05

Overdrawn receivable 1.74 1.74

Lost ticket receivable 0.01 0.01

Other receivable 671.90    211.13

977.95 462.55

Deduct allowance for doubtful account 873.18    372.65

total 104.77 89.90

accrued income 4,158.56 4,970.26

advance expense 56.91 45.73

total other receivable 4,320.24 5,105.89

Unit : Million baht

2016 2015

Mini bus receivable 1.93 1.80

Bus and air-conditioned bus receivable 94.27 120.99

Air-conditioned van receivable 142.71 130.08

Category 4 receivable (shuttle in Sois) 0.86 1.28

Installment receivable 423.84 336.74

663.61 590.89

deduct allowance for doubtful account 627.56 555.70

Total account receivable 36.05   35.19

 5.2 Account receivable consists of
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 5.4  ลูกหนี้พนักงานพนสภาพ ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

2559 2558

ลูกหนี้อุบัติเหตุ – พนักงานพนสภาพ 271.94 267.97

ลูกหนี้ผูค้ําประกัน – พนักงานพนสภาพ 2.82 2.92

274.76 270.89

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (268.20) (263.96)

รวมลูกหน้ีพนักงานพนสภาพ 6.56 6.93

 ลูกหนี้พนักงานพนสภาพ จํานวน 6.56 ลานบาท เปนลูกหน้ีที่เกิดจากพนักงานขับรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประสบ
อุบัติเหตุ ตองชดใชคาเสียหายใหคูกรณี โดยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดชําระหน้ีแทนไปกอน

 5.5 พัสดุคงเหลือ ประกอบดวย

 5.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

2559 2558

อะไหลและอุปกรณตาง ๆ 2.03 1.85

น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 11.73 11.35

ตั๋วและวัสดุสํานักงาน 10.36 12.23

รวมพัสดุคงเหลือ 24.12 25.43

หนวย : ลานบาท

2559 2558

เงินประกันตัวพนักงาน 36.37 35.24

เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน 119.58 112.35

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 155.95 147.59

 เงินประกันตัวพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 36.37 ลานบาท ประกอบดวย นําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
ประเภทเงินฝากประจํา 12 เดือน สาขาหวยขวาง เลขบัญชี 033-2-034448-8
 เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 119.58 ลานบาท นําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห 
ประเภทเงินฝากประจํา 12 เดือน สาขาสํานักพระราม 9 เลขที่บัญชี 001-21-041044-7
 5.7 เงินใหกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 3.33 ลานบาท เปนการจายชําระหนี้แทนบริษัทมหานคร ขนสง จํากัด 
(บมส.) ที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จายแทน บมส. ท่ีอยูระหวางชําระบัญชี

 ลูกหนี้อื่น ๆ จํานวน 671.90 ลานบาท เปนลูกหนี้ที่ผิดสัญญาเชาพื้นท่ีโฆษณารถโดยสาร และคางชําระเปนเวลานาน
 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 873.18 ลานบาท เปนของลูกหน้ีผูค้ําประกันพนักงาน จํานวน 1.70 ลานบาท ลูกหนี้บุคคลภายนอก 
จํานวน 7.95 ลานบาท ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถรวมบริการและรถเมลเล็ก จํานวน 151.09 ลานบาท ลูกหน้ีประกันภัย จํานวน 38.90 ลานบาท 
ลูกหนี้คาโดยสารขาดสง จํานวน 0.05 ลานบาท ลูกหนี้เงินขาดบัญชี จํานวน 1.74 ลานบาท ลูกหน้ีคาโดยสารตั๋วหาย จํานวน 0.01 ลานบาท และ
ลูกหนี้อื่นๆ จํานวน 671.74 ลานบาท
 รายไดคางรับ จํานวน 4,158.56 ลานบาท ประกอบดวย ดอกเบี้ยคางรับ จํานวน 2.34 ลานบาท และรายไดคางรับอื่นๆ จํานวน 
4,156.22 ลานบาท ซึ่งรายไดคางรับอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้
 - รายไดเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) จํานวน 349.50 ลานบาท
 - รายไดรถเมลฟรีคางรับ จํานวน 3,777.02 ลานบาท องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ บันทึกบัญชีรายไดคาโดยสารที่รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดําเนินการตามมาตรการลดคาครองชีพ 5 มาตรการชวยเหลือประชาชน กรณีการจัดรถโดยสาร
ประจําทางใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย จํานวน 800 คัน วิ่งบริการประชาชนฟรี
 - คางรับอ่ืน ๆ จํานวน 29.70 ลานบาท แบงเปน สํานักงานใหญ จํานวน 17.01 ลานบาท เปนรายไดจากการใหเชาเน้ือท่ีโฆษณาบนรถยนต
โดยสาร จํานวน 16.76 ลานบาท และรายไดจากการใหเชาพื้นท่ีใชสอยอื่น จํานวน 0.25 ลานบาท สวนที่เหลือเปนของเขตการเดินรถ จํานวน 
12.69 ลานบาท เปนรายไดจากการใหเชารถโดยสารเหมาคัน จํานวน 5.25 ลานบาท และรายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีใชสอยอ่ืน จํานวน 7.44 ลานบาท
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 5.4 Terminated employee debtors consist of

 The amount of terminated employee debtors at 6.56 million Baht was caused by the cases of Bangkok Mass Transit Authority 
driver personnel engaged in accidents and having to pay damage to the aff ected parties. These damages were paid by Bangkok Mass 
Transit Authority in advance. 
 5.5 Retained material consists of

 5.6 Other current liability consist of

Unit : Million baht

2016 2015

Accident debtor – terminated employees 271.94 267.97

Surety debtor – terminated employees 2.82 2.92

274.76 270.89

Reserve for doubtful accounts (268.20) (263.96)

Total terminated employee debtors 6.56 6.93

Unit : Million baht

2016 2015

Parts and equipment 2.03 1.85

Fuel and lubricant 11.73 11.35

Tickets and offi  ce supplies 10.36 12.23

Total remaining inventory 24.12 25.43

Unit : Million baht

2016 2015

Employee guarantor 36.37 35.24

Employee pension fund 119.58 112.35

Total other current liability 155.95 147.59

 Employee guarantor as of 30 September 2016 was 36.37 million baht, deposited in a 12 month at account at Krung Thai Bank, 
Huay Kwang branch, account number 033-2-03448-8
 Employee pension fund as of 30 September 2016 amounting to 119.58 million baht deposited in a 12 month at account of the 
Government Housing Bank, Phraramklao offi  ce Branch Account No. 001-21-041044-7

 Other debtors at the amount of 671.09 million Baht include debtors who breached contract of advertisement area lease on bus 
and had been overdue for a long period of time.
 The doubtful accounts with the amount of 873.18 million Baht consist of 1.70 million Baht of employee surety debtors, 7.95 
million Baht of external debtors, 151.09 million Baht of private joint bus and small bus accident fund debtors, 38.90 million Baht of insurance 
debtors, 0.05 million Baht of outstanding fare debtors, 1.74 million Baht of short account debtors, 0.01 million Baht of lost ticket fares 
debtors, and 671.74 million Baht of other debtors.

 Accrued income of 4,158.56 million Baht consists of 2.34 million Baht accrued interest, and 4,156.22 million Baht of other 
accrued incomes with detail as follows.
 - Public Service Obligation (PSO) grant-in-aid of 349.50 million Baht
 - Free buses accrued income of 3,777.02 million Baht. Bangkok Mass Transit Authority has recorded fare income granted in aid 
by the Government for Bangkok Mass Transit Authority to operate in compliance with the 5-Measure Cost of Living Reducing Program 
in the case of providing 800 free buses service to the people with no charge.
 - Other accrued income of 29.70 million Baht consists of 17.01 million Baht from Headquarters, 16.76 million Baht from leasing 
advertisement area on buses, 0.25 million Baht from leasing of other area utilisation. The remaining amount of 12.69 million Baht was 
from bus operation zones; 5.25 million Baht was from charter hire; and 7.44 million Baht was from leasing of other facilities.
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 5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิ

ยอดยกมา คงเหลือ ยอดยกมา คงเหลือ

1 ต.ค.58 เพิ่ม ลด 30 ก.ย.59 1 ต.ค.58 เพิ่ม ลด 30 ก.ย.59 30 ก.ย.59 30 ก.ย.58

ที่ดิน 812.51 - - 812.51 - - - - 812.51 812.51

อาคาร-สิ่งปลูกสราง 420.69 99.90 0.16 520.43 237.84 15.88 0.08 253.64 266.79 182.85

เคร่ืองจักรเครื่องมือ 32.18 2.67 3.17 31.68 21.00 1.90 3.08 19.82 11.86 11.18

อะไหล 1.02       -       - 1.02       -       -       -       - 1.02 1.02

เคร่ืองใชสํานักงาน 159.89 4.46 5.97 158.38 127.39 7.92 5.93 129.38 29.00 32.50

รถยนตโดยสาร 5,374.06 11.00 36.47 5,348.59 4,514.30 120.52 32.82 4,602.00 746.59 859.76

รถยนตใชสอย 11.69       -       - 11.69 10.52       -       - 10.52 1.17 1.17

ทรัพยสินรอจําหนาย 2,804.94    35.59   26.29 2,814.24 2,524.59    32.58   24.08 2,533.09    281.15   280.35

รวม 9,616.98   153.62   72.06 9,698.54 7,435.64  178.80   65.99 7,548.45 2,150.09 2,181.34

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิ

ยอดยกมา คงเหลือ ยอดยกมา คงเหลือ

1 ต.ค.58 เพิ่ม ลด 30 ก.ย.59 1 ต.ค.58 เพิ่ม ลด 30 ก.ย.59 30 ก.ย.59 30 ก.ย.58

ที่ดิน 6.98 -      - 6.98        -  - - 6.98 6.98

อาคาร-สิ่งปลูกสราง 20.30 - 0.04 20.26 18.34 0.24 0.03 18.55 1.71 1.96

เครื่องจักรเครื่องมือ 4.65 - 0.99 3.66 4.64  - 0.98 3.66          - 0.01

อะไหล 1.02 -       - 1.02        -  - -        - 1.02 1.02

เครื่องใชสํานักงาน 5.76 - 0.33 5.43 5.69 0.04 0.34 5.39 0.04 0.07

รถยนตโดยสาร  0.22    -       -    0.22  0.18  0.02    -      0.20 0.02  0.04

รวม 38.93    -    1.36 37.57 28.85  0.30  1.35 27.80 9.77 10.08

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ราคาทุนมียอดเพ่ิมข้ึน จํานวน 153.62 ลานบาท เปนสินทรัพยท่ีซ้ือเพ่ิม จํานวน 15.59  ลานบาท เปนสินทรัพย
ท่ีไดรับจากเงินงบประมาณเพ่ือใชจายในโครงการกอสรางอูจอดรถโดยสาร ขสมก. จํานวน 100.15 ลานบาท ไดรับบริจาค จํานวน 2.29 ลานบาท และ
รบัโอนระหวางบัญชี จํานวน 35.59 ลานบาท ราคาทุนมียอดลดลง จํานวน 72.06 ลานบาท เปนการขายและตัดจําหนายสินทรัพย จํานวน 36.46 
ลานบาท และโอนออกระหวางบัญชี จํานวน 35.60 ลานบาท 
 คาเสื่อมราคาสะสมมียอดเพ่ิมขึ้น จํานวน 178.80 ลานบาท เปนคาเสื่อมราคาระหวางงวด จํานวน 145.92 ลานบาท เปนสวนเกินทุน
จากการรับบริจาคระหวางงวด 0.30 ลานบาท และรับโอนระหวางบัญชี จํานวน 32.58 ลานบาท คาเสื่อมราคาสะสม มียอดลดลง จํานวน 65.99 
ลานบาท เปนการขายและตัดจําหนายสินทรัพย จํานวน 33.40 ลานบาท และโอนออกระหวางบัญชี จํานวน 32.59 ลานบาท
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 2,150.09 ลานบาท ในจํานวนดังกลาว มีสินทรัพยรับบริจาค ดังนี้
 - รับรูเปนสวนเกินทุนจากการรับบริจาค
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Unit : Million baht

cost Accumulated depreciation Net value

Bring forward balance Bring forward balance

1 Oct 15 increase decrease 30 Sept 16 1 Oct 15 increase decrease 30 Sept 16 30 Sept 16 30 Sept 15

Property 812.51 - - 812.51 - - - - 812.51 812.51

Building 420.69 99.90 0.16 520.43 237.84 15.88 0.08 253.64 266.79 182.85

Machinery 32.18 2.67 3.17 31.68 21.00 1.90 3.08 19.82 11.86 11.18

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

Offi  ce equipment 159.89 4.46 5.97 158.38 127.39 7.92 5.93 129.38 29.00 32.50

Bus 5,374.06 11.00 36.47 5,348.59 4,514.30 120.52 32.82 4,602.00 746.59 859.76

Car 11.69       -       - 11.69 10.52       -       - 10.52 1.17 1.17

Non- performing 2,804.94    35.59   26.29 2,814.24 2,524.59    32.58   24.08 2,533.09    281.15   280.35

Total 9,616.98   153.62   72.06 9,698.54 7,435.64  178.80   65.99 7,548.45 2,150.09 2,181.34

 5.8 Property, building and equipment

 Land, building, and equipment cost price increased by 153.62 million Baht. Out of this amount, 15.59 million Baht was property 
that was additionally purchased; 100.15 million Baht was property derived from the budget to be spent on BMTA bus depot and terminal 
construction project; 2.29 million Baht was donated; 35.59 million Baht was inter-accounts transfer receivable. The cost price decreased 
by 72.06 million Baht: 36.46 million Baht was property sale and disposal and 35.60 million Baht was inter-account transfer payable.
 Accumulated depreciation increased by 178.80 million Baht: 145.92 million Baht was interim depreciation; 0.30 million Baht 
was capital surplus from donation; and 32.58 million Baht was inter-account transfer receivable. Accumulated depreciation decreased by 
65.99 million Baht: 33.40 million Baht was property sale and disposal and 32.59 million Baht was inter-account transfer payable.
 Land, building, and equipment – Net value as of 30 September 2016 was 2,150.09 million Baht. In this amount, there were 
donated properties as follows.
 - Recognised as capital surplus from donation.

Unit : Million baht

cost Accumulated depreciation Net value

Bring forward balance Bring forward balance

1 Oct 15 increase decrease 30 Sept 16 1 Oct 15 increase decrease 30 Sept 16 30 Sept 16 30 Sept 15

Property 6.98 -      - 6.98        -  - - 6.98 6.98

Building 20.30 - 0.04 20.26 18.34 0.24 0.03 18.55 1.71 1.96

Machine 4.65 - 0.99 3.66 4.64  - 0.98 3.66          - 0.01

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

Offi  ce equipment 5.76 - 0.33 5.43 5.69 0.04 0.34 5.39 0.04 0.07

Bus  0.22    -       -    0.22  0.18  0.02    -      0.20 0.02  0.04

Total 38.93    -    1.36 37.57 28.85  0.30  1.35 27.80 9.77 10.08

 5.7 Long term loan receivable as of 30 September 2016 amounting to 3.33 million baht was the debt payment on behalf of 
Mahanakhon Transport Company Limited, which was under the liquidation. 
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 - รับรูเปนรายไดรอการรับรู

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิ

ยอดยกมา คงเหลือ ยอดยกมา คงเหลือ

1 ต.ค.58 เพิ่ม ลด 30 ก.ย.59 1 ต.ค.58 เพิ่ม ลด 30 ก.ย.59 30 ก.ย.59 30 ก.ย.58

เคร่ืองใชสํานักงาน 6.52 0.30 0.32 6.50 5.43 0.32 0.32 5.43 1.07 1.09

รถยนตโดยสาร 565.25 1.99      -   567.24 218.82 103.54      -  322.36 244.88 346.43

รวม 571.77 2.29 0.32 573.74 224.25 103.86 0.32 327.79 245.95 347.52

 5.9 สินทรัพยระหวางกอสราง เปนเงินที่ไดรับจากเงินงบประมาณเพ่ือใชจายในโครงการกอสรางอูจอดรถโดยสาร ขสมก. ณ วันที่ 30 
กันยายน 2559 มีรายการเปล่ียนแปลงดังนี้

 5.10 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

 5.11 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ๆ ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค.58 110.59

สินทรัพยระหวางกอสรางระหวางงวด 107.87

โอนเปนสินทรัพยระหวางงวด (100.26)

ยอดคงเหลือยกไป ณ 30 ก.ย. 59 118.20

หนวย : ลานบาท

2559 2558

เดินสะพัดบัญชีระหวางกัน 30.50 27.92

เงินโอนระหวางเขตกับสํานักงานใหญ 113.91 96.63

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ 0.41    0.44

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 144.82 124.99

หนวย : ลานบาท

2559 2558

คาเชารถยนตโดยสาร 11.54 10.08

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,706.96 1,731.91

คาเหมาซอม 943.34 1,103.39

เจาหนี้อื่น ๆ   348.63   338.45

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น ๆ 3,010.47 3,183.83
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Unit : Million baht

cost Accumulated depreciation Net value

Bring forward balance Bring forward balance

1 Oct 15 increase decrease 30 Sept 16 1 Oct 15 increase decrease 30 Sept 16 30 Sept 16 30 Sept 15

Offi  ce equipment 6.52 0.30 0.32 6.50 5.43 0.32 0.32 5.43 1.07 1.09

car 565.25 1.99      -   567.24 218.82 103.54      -  322.36 244.88 346.43

Total 571.77 2.29 0.32 573.74 224.25 103.86 0.32 327.79 245.95 347.52

 - As deferred income

 5.9 Assets during construction were the budged allocated for the construction of bus garages. As of 30 September 2016 there 
have been changes as followes:

 5.10 Other non-current assets consist of the following:

 5.11 Trade account payables and other consist of

Unit : Million baht

Amount brought forward as of 1 October 2015 110.59

Assets during construction period 107.87

Transfered as assets between installment period (100.26)

Balance carried forward as of 30 September 2016 118.20

Unit : Million baht

2016 2015

Current between accounts 30.50 27.92

Head offi  ce and operation zone transfer 113.91 96.63

Other non-current assets 0.41    0.44

Total non-current assets 144.82 124.99

Unit : Million baht

2016 2015

Cost of Car rental 11.54 10.08

Expense Fuel and Lubrication 1,706.96 1,731.91

Expense Repair 943.34 1,103.39

Other creditors   348.63   338.45

Including trade and other payables 3,010.47 3,183.83
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 5.12 สวนของหน้ีสินระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป ณ 30 ก.ย.58 มีรายการเปล่ียนแปลง ดังนี้

หนวย : ลานบาท

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันท่ี 1 ต.ค.58 13,046.50

รับโอนจากเงินกูยืมระยะยาวและพันธบัตรระหวางงวด 10,169.30

จายชําระเงินกูยืมและไถถอนพันธบัตรที่ครบกําหนด (13,046.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย.59   10,169.30

 5.13 เงินกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 8,149.28 ลานบาท เปนเงินกูที่มีกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันเงินตน
และดอกเบี้ย ประกอบดวย
 5.13.1 ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มวีงเงินกูจํานวน 2,300.00 ลานบาท เบิกเงินกูแลวในงวดปบัญชี 2559 จํานวน 
2,148.38 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป นับตั้งแตวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 เปนตนไป กําหนดชําระคืนตนเงินกูในงวดเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 
5 ตุลาคม 2559 กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ในอัตราดอกเบ้ียเทากับดอกเบ้ียอางอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ท่ีประกาศ
โดยธนาคารแหงประเทศไทย บวกรอยละ 0.0358 ตอป
 5.13.2 ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีวงเงินกูจํานวน 2,590.00 ลานบาท เบิกเงินกูแลวในงวดปบัญชี 2559 จํานวน 
2,275.00 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป นับตั้งแตวันท่ี 8 เมษายน 2559 เปนตนไป กําหนดชําระคืนตนเงินกูในงวดเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 
8 เมษายน 2560 กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ในอัตราดอกเบ้ียเทากับดอกเบ้ียอางอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน 
ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย บวกรอยละ 0.0335 ตอป
 5.13.3 ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 มีวงเงินกูจํานวน 3,725.90 ลานบาท เบิกเงินกูแลวในงวดปบัญชี 2559 จํานวน 
3,725.90 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2559 เปนตนไป กําหนดชําระคืนตนเงินกูในงวดเดียวทั้งจํานวน
ในวันท่ี 25 เมษายน 2560 กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ในอัตราดอกเบ้ียเทากับดอกเบ้ียอางอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน 
ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย บวกรอยละ 0.0568 ตอป

 5.14 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท

2559 2558

เจาหนี้อุบัติเหตุคางจาย 59.97 61.15

คาปรับชําระหนี้เกินกําหนด 528.03 406.76

เงินเดือนและสวัสดิการคางจาย 526.93 477.83

เงินโอนเขตสํานักงานใหญคางจาย 113.91 96.63

คาสาธารณูปโภคคางจาย 0.62 0.67

คางจายอื่น ๆ 51.61 41.59

รายไดรับลวงหนา     75.94     82.09

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,357.01 1,166.72

 5.15 เงินกูยืมระยะยาว ซึ่งมีกระทรวงการคลังรับภาระเงินตนและเปนผูค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
มีรายการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท

เงินกูยืมระยะยาว พันธบัตรเงินกู ขสมก. รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 58 6,120.30 56,512.88 62,633.18

เพิ่มจากการกูเงินและออกพันธบัตร 8,167.50 11,595.50 19,763.00

โอนไปสวนของหนี้สินระยะยาว ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (4,360.30)   (5,809.00) (10,169.30)

คงเหลือ ณ  วันที่ 30 ก.ย. 59  9,927.50 62,299.38 72,226.88
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 5.12 Long-term payables due within 1 year as of 30 September 2015, having changes as follows:

Unit : Million baht

Balance cost forward as of 1 October 2015 13,046.50

Recieved Transfer from long-term loans and bonds during the period 10,169.30

Pay the loan and redeem bonds maturing as due to (13,046.50)

Balance as outstanding of 30 September 2016   10,169.30

 5.13 The amount of short-term loans as of 30 September 2016 was 8,149.28 million Baht. Ministry of Finance is the guarantor 
of principal and interest of these loans.
 5.13.1 Government Savings Bank dated 1 October 2015; the credit limit was 2,300.00 million Baht. The granted loan was 
withdrawn in fi scal year 2016 for 2,148.38 million Baht. The repayment schedule is within one year commencing on 5 October 2015. 
The schedule for principal repayment in full was on 5 October 2016 and interest repayment was due every 6 months at the interest rate 
equivalent to BIBOR for 6 months as announced by Bank of Thailand plus 0.0358% annually.
 5.13.2 Government Savings Bank dated 29 March 2016; the credit limit was 2,590.00 million Baht. The granted loan was 
withdrawn in fi scal year 2016 for 2,275.00 million Baht. The repayment schedule is within one year commencing on 8 April 2016. The 
schedule for principal repayment in full was on 8 April 2017 and interest repayment was due every 6 months at the interest rate equivalent 
to BIBOR for 6 months as announced by Bank of Thailand plus 0.0335% annually.
 5.13.3 Government Savings Bank dated 18 April 2016; the credit limit was 3,725.90 million Baht. The granted loan was 
withdrawn in fi scal year 2016 for 3,725.90 million Baht. The repayment schedule is within one year commencing on 25 April 2016. 
The schedule for principal repayment in full was on 25 April 2017 and interest repayment was due every 6 months at the interest rate 
equivalent to BIBOR for 6 months as announced by Bank of Thailand plus 0.0568% annually.

Unit : Million baht

2016 2015

payable accrued accident 59.97 61.15

fi nes for overdue debt 528.03 406.76

Accured welfare and salary 526.93 477.83

Accured head offi  ce and zone transfer 113.91 96.63

Accured utility cost 0.62 0.67

Other accured payable 51.61 41.59

Advanced revenue     75.94     82.09

Total other current liability 1,357.01 1,166.72

 5.14 Other current liabilities consist of:

 5.15 Long-term loans of which Ministry of Finance is guarantor of principal and interest as of 30 September 2016 consist of 
the following changes.

Unit : Million baht

Long-term loan BMTA bond Total

Brought forward as of 1 Oct. 2015 6,120.30 56,512.88 62,633.18

Increasing from loan and bond issuance 8,167.50 11,595.50 19,763.00

Transferred to long-term liabilities one year payable   (4,360.30)   (5,809.00) (10,169.30)

Balance as of 30 Sep. 2016  9,927.50 62,299.38 72,226.88
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  5.15.1  เงินกูยืม (สัญญากูระยะยาว TERM LOAN) จํานวน 9,927.50 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้

  5.15.2 พันธบัตรเงินกู ขสมก. จํานวน 62,299.38 ลานบาท  มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : ลานบาท

ธนาคาร
ผูใหกู

สัญญา
ลงวันที่

วงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย รอยละตอป
(คํานวณจากอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจํา 6 เดือน ต่ําสุด)

กูเพิ่ม
ระหวางงวด

โอนเปนหน้ีที่
ครบกําหนด
ชําระใน1ป

ยอดคงเหลือ

กรุงไทย 31 มี.ค. 54 986.00 6 ป +1.45% - 986.00 -

ออมสิน 24 ก.พ. 55 1,760.00 6 ป +1.32% - - 1,760.00

ออมสิน 2 เม.ย. 55 2,412.00 5 ป +1.29% - 2,412.00 -

ทหารไทย 1 ส.ค. 57    1,000.00 3 ป +0.59% - 962.30 -

กรุงเทพ 5 ต.ค. 58 8,167.50 2 ป 3 เดือน +0.25% 8.167.50 - 8,167.50

รวม 14,325.50 8,167.50 4,360.30 9,927.50

หนวย : ลานบาท

พันธบัตร
ขสมก.

จําหนายโดย
ธนาคาร

วงเงิน กําหนด
ไถถอน

วันที่ออก
พันธบัตร

วันที่ครบ
กําหนด

อัตรา
ดอกเบี้ย
ตอป

ออก
จําหนาย
ระหวาง
งวด

โอนเปนหนี้ที่
ครบกําหนด
ชําระใน 1 ป

คงเหลือ

พ.ศ. คร้ังที่

2552 2 ไทยพาณิชย 1,000.00 8 ป 4 พ.ย. 51 4 พ.ย. 59 4.220 - 1,000.00 -

2553 1 ทหารไทย 1,000.00 12 ป 28 ต.ค. 52 28 ต.ค. 64 4.850 - - 1,000.00

2553 2 กสิกรไทย 883.88 10 ป 4 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 62 4.380 - - 883.88

2553 3 กสิกรไทย 1,000.00 12 ป 4 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 64 4.590 - - 1,000.00

2553 4 ไทยพาณิชย 1,000.00 10 ป 6 พ.ค. 53 6 พ.ค. 63 3.660 - - 1,000.00

2553 6 กรุงเทพ 1,000.00 8 ป 26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 61 3.560 - - 1,000.00

2553 7 กรุงเทพ 1,000.00 7 ป 2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 60 3.420 - 1,000.00 -

2553 8 กรุงเทพ 950.00 9 ป 2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 62 3.500 - - 950.00

2554 1 สแตนดารดชารเตอร 980.00 10 ป 16 มิ.ย. 54 16 มิ.ย. 64 3.750 - - 980.00

2554 2 กรุงเทพ 1,940.00 8 ป 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 62 4.300 - - 1,940.00

2554 3 กรุงเทพ 1,000.00 10 ป 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 64 4.380 - - 1,000.00

2554 4 กรุงเทพ 1,000.00 12 ป 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 66 4.450 - - 1,000.00

2555 1 กรุงไทย 1,000.00 10 ป 17 ต.ค. 54 17 ต.ค. 64 3.970 - - 1,000.00

2555 2 ออมสิน 1,000.00 7 ป 13 ธ.ค. 54 13 ธ.ค. 61 3.585 - - 1,000.00

2555 3 กรุงเทพ 1,259.00 5 ป 4 ม.ค. 55 4 ม.ค. 60 3.460 - 1,259.00 -

2555 4 กรุงเทพ 1,000.00 6 ป 8 ก.พ. 55 8 ก.พ. 61 3.340 - - 1,000.00

2555 5 สแตนดารดชารเตอร 800.00 10 ป 16 ก.พ. 55 16 ก.พ. 65 3.500 - - 800.00

2555 6 กรุงเทพ 1,200.00 10 ป 2 เม.ย. 55 2 เม.ย. 65 4.020 - - 1,200.00

2555 7 กรุงเทพ 650.00 5 ป 17 เม.ย. 55 17 เม.ย. 60 3.734 - 650.00 -

2555 9 ซีไอเอ็มบี ไทย 900.00 5 ป 25 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 60 3.750 - 900.00 -

2555 11 ดอยซ แบงค เอจี 1,000.00 5 ป 29 ส.ค. 55 29 ส.ค. 60 3.440 - 1,000.00 -

2556 4 ซีไอเอ็มบี ไทย 1,850.00 5 ป 26 มี.ค. 56 26 มี.ค. 61 3.450 - - 1,850.00
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  5.15.1 Loan (LONG TERM LOAN) amount 9,927.50 million baht, having details as follows:

  5.15.2 BMTA loan bond amount 62,299.38 million baht, having details as follows :

Unit : Million baht

Lending 
bank

Date of 
agreement

Credit line period Interest rate per year (calculated 
from the interest rate of 
6 month fi xed account)

Additional 
borrowing 

during 
the period

Transferred 
as long-term 
payable within

1 year

Balance

Krung Thai 31 Mar 11 986.00 6 years +1.45% - 986.00 -

Government 
Savings

24 Feb 12 1,760.00 6 years +1.32% - - 1,760.00

Government 
Savings

2 Apr 12 2,412.00 5 years +1.29% - 2,412.00 -

Thai Military 1 Aug 14    1,000.00 3 years +0.59% - 962.30 -

Bangkok 
Bank

5 Oct 15 8,167.50 2 years,
3 months

+0.25% 8.167.50 - 8,167.50

Total 14,325.50 8,167.50 4,360.30 9,927.50

Unit : Million baht

BMTA
bond

Selling banks Credit 
line

maturity Date of
bond

Due date Interest 
rate per 

year

 Issued 
paying 
during 

the period

Transferred 
as long-term 
payable within

1 year

Balance

year times

2009 2 Siam Commercial 1,000.00 8 yrs. 4 Nov 08 4 Nov 16 4.220 - 1,000.00 -

2010 1 Thai Military 1,000.00 12 yrs. 28 Oct 09 28 Oct 21 4.850 - - 1,000.00

2010 2 Kasikornthai 883.88 10 yrs. 4 Dec 09 4 Dec 19 4.380 - - 883.88

2010 3 Kasikornthai 1,000.00 12 yrs. 4 Dec 09 4 Dec 21 4.590 - - 1,000.00

2010 4 Siam Commercial 1,000.00 10 yrs. 6 May 10 6 May 20 3.660 - - 1,000.00

2010 6 Bangkok Bank 1,000.00 8 yrs. 26 Aug 10 26 Aug 18 3.560 - - 1,000.00

2010 7 Bangkok Bank 1,000.00 7 yrs. 2 Sep 10 2 Sep 60 3.420 - 1,000.00 -

2010 8 Bangkok Bank 950.00 9 yrs. 2 Sep 10 2 Sep 62 3.500 - - 950.00

2011 1 Standard Chartered 980.00 10 yrs. 16 Jun 11 16 Jun 21 3.750 - - 980.00

2011 2 Bangkok Bank 1,940.00 8 yrs. 28 Jul 11 28 Jul 19 4.300 - - 1,940.00

2011 3 Bangkok Bank 1,000.00 10 yrs. 28 Jul 11 28 Jul 21 4.380 - - 1,000.00

2011 4 Bangkok Bank 1,000.00 12 yrs. 28 Jul 11 28 Jul 23 4.450 - - 1,000.00

2012 1 Krung Thai 1,000.00 10 yrs. 17 Oct 11 17 Oct 21 3.970 - - 1,000.00

2012 2 Government Savings 1,000.00 7 yrs. 13 Dec 11 13 Dec 18 3.585 - - 1,000.00

2012 3 Bangkok Bank 1,259.00 5 yrs. 4 Jan 12 4 Jan 17 3.460 - 1,259.00 -

2012 4 Bangkok Bank 1,000.00 6 yrs. 8 Feb 12 8 Feb 18 3.340 - - 1,000.00

2012 5 Standard Chartered 800.00 10 yrs. 16 Feb 12 16 Feb 22 3.500 - - 800.00

2012 6 Bangkok Bank 1,200.00 10 yrs. 2 Apr 12 2 Apr 22 4.020 - - 1,200.00

2012 7 Bangkok Bank 650.00 5 yrs. 17 Apr 12 17 Apr 17 3.734 - 650.00 -
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หนวย : ลานบาท

พันธบัตร
ขสมก.

จําหนายโดย
ธนาคาร

วงเงิน กําหนด
ไถถอน

วันที่ออก
พันธบัตร

วันที่ครบ
กําหนด

อัตรา
ดอกเบี้ย
ตอป

ออก
จําหนาย
ระหวาง
งวด

โอนเปนหนี้ที่
ครบกําหนด
ชําระใน 1 ป

คงเหลือ

พ.ศ. ครั้งที่

2556 5 กรุงเทพ 400.00 7 ป 29 เม.ย. 56 29 เม.ย. 63 3.545 - - 400.00

2556 6 กรุงศรีอยุธยา 1,000.00 5 ป 3 มิ.ย. 56 3 มิ.ย. 61 3.134 - - 1,000.00

2556 7 สแตนดารดชารเตอร 1,000.00 10 ป 3 มิ.ย. 56 3 มิ.ย. 66 3.530 - - 1,000.00

2556 8 ไทยพาณิชย 1,300.00 5 ป 14 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 61 3.238 - - 1,300.00

2556 9 ฮองกงและเซ่ียงไฮฯ 1,000.00 10 ป 14 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 66 3.780 - - 1,000.00

2556 10 ไทยพาณิชย 1,000.00 5 ป 24 มิ.ย. 56 24 มิ.ย. 61 3.655 - - 1,000.00

2556 11 ทหารไทย 1,000.00 7 ป 2 ก.ค. 56 2 ก.ค. 63 3.850 - - 1,000.00

2556 12 ไทยพาณิชย 400.00 5 ป 5 มิ.ย. 56 5 มิ.ย. 61 3.195 - - 400.00

2556 13 ไทยพาณิชย 950.00 5 ป 4 ก.ค. 56 4 ก.ค. 61 3.760 - - 950.00

2556 14 ทหารไทย 1,000.00 7 ป 5 ส.ค. 56 5 ส.ค. 63 3.940 - - 1,000.00

2556 15 ทหารไทย 650.00 5 ป 5 ส.ค. 56 5 ส.ค. 61 3.720 - - 650.00

2556 17 กรุงเทพ 500.00 10 ป 20 ก.ย. 56 20 ก.ย. 66 4.520 - - 500.00

2557 1 กรุงเทพ 1,000.00 5 ป 29 ต.ค. 56 29 ต.ค. 61 3.795 - - 1,000.00

2557 2 กรุงเทพ 1,000.00 7 ป 17 ธ.ค. 56 17 ธ.ค. 63 4.030 - - 1,000.00

2557 3 สแตนดารดชารเตอร 1,000.00 8 ป 14 ม.ค. 57 14 ม.ค. 65 4.160 - - 1,000.00

2557 4 กรุงเทพ 1,300.00 10 ป 24 ม.ค. 57 24 ม.ค. 67 4.275 - - 1,300.00

2557 5 ไทยพาณิชย 1,000.00 5 ป 17 ก.พ. 57 17 ก.พ. 62 3.590 - - 1,000.00

2557 6 กรุงเทพ 900.00 10 ป 13 มี.ค. 57 13 มี.ค. 67 3.985 - - 900.00

2557 7 ไทยพาณิชย 1,000.00 10 ป 10 เม.ย. 57 10 เม.ย. 67 4.000 - - 1,000.00

2557 8 สแตนดารดชารเตอร 1,000.00 5 ป 10 เม.ย. 57 10 เม.ย. 62 3.530 - - 1,000.00

2557 9 ไทยพาณิชย 1,000.00 8 ป 24 เม.ย. 57 24 เม.ย. 65 3.800 - - 1,000.00

2557 10 สแตนดารดชารเตอร 1,300.00 10 ป 6 พ.ค. 57 6 พ.ค. 67 3.810 - - 1,300.00

2557 11 สแตนดารดชารเตอร 1,960.00 10 ป 6 มิ.ย. 57 6 มิ.ย. 67 3.980 - - 1,960.00

2557 11 กรุงไทย 40.00 10 ป 6 มิ.ย. 57 6 มิ.ย. 67 3.980 - - 40.00

2557 12 กรุงไทย 2,400.00 7 ป 6 มิ.ย. 57 6 มิ.ย. 64 3.740 - - 2,400.00

2557 13 ไทยพาณิชย 2,000.00 12 ป 7 ก.ค. 57 7 ก.ค. 69 4.000 - - 2,000.00

2557 14 ไทยพาณิชย 1,000.00 8 ป 7 ก.ค. 57 7 ก.ค. 65 3.835 - - 1,000.00

2558 2 กรุงไทย 1,000.00 5 ป 15 ธ.ค. 57 15 ธ.ค. 62 2.598 - - 1,000.00

2558 3 ซีไอเอ็มบี ไทย 2,000.00 6 ป 23 ม.ค. 58 23 ม.ค. 64 2.600 - - 2,000.00

2558 4 ซีไอเอ็มบี ไทย 2,000.00 10 ป 23 ม.ค. 58 23 ม.ค. 68 2.880 - - 2,000.00

2559 1 กรุงเทพ 4,100.00 15 ป 11 เม.ย. 59 11 เม.ย. 74 2.310 4,100.00 - 4,100.00

2559 1 กรุงไทย 4,075.50 15 ป 11 เม.ย. 59 11 เม.ย. 74 2.310 4,075.50 - 4,075.50

2559 1 กสิกรไทย 3,420.00 15 ป 11 เม.ย. 59 11 เม.ย. 74 2.310 3,420.00 - 3,420.00

                        รวม 68,108.38 11,595.50 5,809.00 62,299.38
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Unit : Million baht

BMTA
bond

Selling banks Credit 
line

maturity Date of
bond

Due date Interest 
rate per 

year

Issued 
paying 
during 

the period

Transferred 
as long-term 
payable within

1 year

Balance

year times

2012 9 CIMB Thai 900.00 5 yrs. 25 Jun 12 25 Jun 17 3.750 - 900.00 -

2012 11 Deutsch Bank AG 1,000.00 5 yrs. 29 Aug 12 29 Aug 17 3.440 - 1,000.00 -

2013 4 CIMB Thai 1,850.00 5 yrs. 26 Mar 13 26 Mar 18 3.450 - - 1,850.00

2013 5 Bangkok Bank 400.00 7 yrs. 29 Apr 13 29 Apr 20 3.545 - - 400.00

2013 6 Krungsri 1,000.00 5 yrs. 3 Jun 13 3 Jun 18 3.134 - - 1,000.00

2013 7 Standard Chartered 1,000.00 10 yrs. 3 Jun 13 3 Jun 23 3.530 - - 1,000.00

2013 8 Siam Commercial 1,300.00 5 yrs. 14 Jun 13 14 Jun 18 3.238 - - 1,300.00

2013 9 Hong Kong Shanghai 1,000.00 10 yrs. 14 Jun 13 14 Jun 23 3.780 - - 1,000.00

2013 10 Siam Commercial 1,000.00 5 yrs. 24 Jun 13 24 Jun 18 3.655 - - 1,000.00

2013 11 Thai Military 1,000.00 7 yrs. 2 Jul 13 2 Jul 20 3.850 - - 1,000.00

2013 12 Siam Commercial 400.00 5 yrs. 5 Jun 13 5 Jun 18 3.195 - - 400.00

2013 13 Siam Commercial 950.00 5 yrs. 4 Jul 13 4 Jul 18 3.760 - - 950.00

2013 14 Thai Military 1,000.00 7 yrs. 5 Aug 13 5 Aug 20 3.940 - - 1,000.00

2013 15 Thai Military 650.00 5 yrs. 5 Aug 13 5 Aug 18 3.720 - - 650.00

2013 17 Bangkok Bank 500.00 10 yrs. 20 Sep 13 20 Sep 23 4.520 - - 500.00

2014 1 Bangkok Bank 1,000.00 5 yrs. 29 Oct 13 29 Oct 18 3.795 - - 1,000.00

2014 2 Bangkok Bank 1,000.00 7 yrs. 17 Dec 13 17 Dec 20 4.030 - - 1,000.00

2014 3 Standard Chartered 1,000.00 8 yrs. 14 Jan 14 14 Jan 22 4.160 - - 1,000.00

2014 4 Bangkok Bank 1,300.00 10 yrs. 24 Jan 14 24 Jan 24 4.275 - - 1,300.00

2014 5 Siam Commercial 1,000.00 5 yrs. 17 Feb 14 17 Feb 19 3.590 - - 1,000.00

2014 6 Bangkok Bank 900.00 10 yrs. 13 Mar 14 13 Mar 24 3.985 - - 900.00

2014 7 Siam Commercial 1,000.00 10 yrs. 10 Apr 14 10 Apr 24 4.000 - - 1,000.00

2014 8 Standard Chartered 1,000.00 5 yrs. 10 Apr 14 10 Apr 19 3.530 - - 1,000.00

2014 9 Siam Commercial 1,000.00 8 yrs. 24 Apr 14 24 เม.ย. 22 3.800 - - 1,000.00

2014 10 Standard Chartered 1,300.00 10 yrs. 6 May 14 6 พ.ค. 24 3.810 - - 1,300.00

2014 11 Standard Chartered 1,960.00 10 yrs. 6 Jun 14 6 มิ.ย. 24 3.980 - - 1,960.00

2014 11 Krung Thai 40.00 10 yrs. 6 Jun 14 6 มิ.ย. 24 3.980 - - 40.00

2014 12 Krung Thai 2,400.00 7 yrs. 6 Jun 14 6 มิ.ย. 21 3.740 - - 2,400.00

2014 13 Siam Commercial 2,000.00 12 yrs. 7 Jul 14 7 ก.ค. 26 4.000 - - 2,000.00

2014 14 Siam Commercial 1,000.00 8 yrs. 7 Jul 14 7 ก.ค. 22 3.835 - - 1,000.00

2015 2 Krung Thai 1,000.00 5 yrs. 15 Dec 14 15 ธ.ค. 19 2.598 - - 1,000.00

2015 3 CIMB Thai 2,000.00 6 yrs. 23 Jan 15 23 ม.ค. 21 2.600 - - 2,000.00

2015 4 CIMB Thai 2,000.00 10 yrs. 23 Jan 15 23 ม.ค. 25 2.880 - - 2,000.00

2016 1 Bangkok Bank 4,100.00 15 yrs. 11 Apr 16 11 Apr 31 2.310 4,100.00 - 4,100.00
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 5.16  รายไดรอการรับรู ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการเปล่ียนแปลงดังนี้

หนวย : ลานบาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 58 347.52

บวก รับบริจาคทรัพยสินระหวางงวด    2.29

349.81

หัก คาเสื่อมราคา 103.86

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 245.95

 5.17 ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 4,342.59 ลานบาท เปนเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย 
ซึ่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดจัดต้ังเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานเพื่อไวจายเปนเงินบําเหน็จใหกับพนักงานท่ีพนสภาพการเปนพนักงานตาม
เกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฉบับท่ี 47 วาดวยเงินบําเหน็จ และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพจายสมทบเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน รอยละ 12 ของเงินเดือนพนักงานทุกส้ินเดือน และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน และ ณ 
วันสิ้นงวดจะจายเงินสมทบเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานใหเทากับภาระผูกพันที่จะตองจาย โดยจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สวนดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน รับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 5.18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีภาระสําหรับเงิน
ชดเชยพนักงานท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงองคการขนสงมวลชนกรุงเทพถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
 ขอสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
 - ผลประโยชนพนักงาน คํานวณจากเงินชดเชยพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 60 ป เปนรายบุคคล
 - ใชอัตราเงินเดือน เดือนสุดทาย (ในปครบเกษียณ) เทากับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตําแหนงปจจุบัน
 - อัตราที่ใชคิดลด ใชอัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลในการคํานวณ

 การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

หนวย : ลานบาท

2559 2558

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 1 ต.ค. 58 1,464.36 1,459.05

ผลประโยชนพนักงานสําหรับงวด 204.04 149.53

ผลประโยชนพนักงานที่จายระหวางงวด         (198.13).        (144.22)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59 1,470.27 1,464.36

หนวย : ลานบาท

2559 2558

เงินประกันและเงินค้ําประกันตัวพนักงาน 31.21 35.38

เงินประกันสัญญาและเงินกองทุนอุบัติเหตุ 157.12 143.69

เงินรับฝากอื่นๆ 1.34 9.51

เงินมัดจํา 27.62 11.33

เงินรับลวงหนากรณีอุบัติเหตุ    2.30    2.82

รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 219.59 202.73

 5.19 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย
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Unit : Million baht

BMTA
bond

Selling banks Credit 
line

maturity Date of
bond

Due date Interest 
rate per 

year

Issued 
paying 
during 

the period

Transferred 
as long-term 
payable within

1 year

Balance

year times

2016 1 Krung Thai 4,075.50 15 yrs. 11 Apr 16 11 Apr 31 2.310 4,075.50 - 4,075.50

2016 1 Kasikornthai 3,420.00 15 yrs. 11 Apr 16 11 Apr 31 2.310 3,420.00 - 3,420.00

                        Total 68,108.38 11,595.50 5,809.00 62,299.38

 5.16 Deferred revenue as of 30 September 2016 has changes as follows:

Unit : Million baht

Brought forward as of 1 Oct. 2015 347.52

Plus donated assets    2.29

349.81

Deduction for depreciation 103.86

Carried forward as of 30 Sep. 2016 245.95

 5.17 Estimate of Long-Term Liabilities as of 30 September 2016 was 4,342.59 million Baht. This consists of outstanding employee 
pension funds which Bangkok Mass Transit Authority has established an employee pension fund aimed for payment of pension to employees 
whose employment is terminated according to the criteria set forth in Bangkok Mass Transit Authority Regulation no. 47 on Pension and 
amendments. On this matter, Bangkok Mass Transit Authority is obligated to pay contribution to the fund at the rate of 12% of the employee’s 
salary. This contribution is recognised in Profi t and Loss Statement and at the end of period BMTA will make payment of the fund contribution 
at the amount equivalent to obligated amount. This will be recognised in Comprehensive Profi t and Loss Statement. The profi t arising from 
the employee pension fund, on the other hand, is recognised as income in the Comprehensive Profi t and Loss Statement.
 
 5.18 Obligation in Employee Benefi ts
 Employees’ post-employment benefi ts: Bangkok Mass Transit Authority is obligated to compensate for personnel after their 
employment as required by Labour Law. Bangkok Mass Transit Authority considers such compensation a post-employment benefi t 
program for its employees.
 Hypothesis of primary assessment per actuarial
 - Employee benefi ts calculated from compensation of retirement at the age of 60 years old, individually
 - Using the salary rate of the last payable salary (in the retirement year) equivalent to the maximum salary rate of current position
 - The rate used to calculate for reduction is the market yields of government bonds in the calculation.

Changes in current value of obligation in employee benefi ts

Unit : Million baht

2016 2015

Obligation in employee benefi ts as of 1 October 2015 1,464.36 1,459.05

Employee benefi ts for the period 204.04 149.53

Employee benefi ts payable in between periods         (198.13).        (144.22)

Obligation in employee benefi ts as of 30 September 2016 1,470.27 1,464.36
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 5.20 สวนเกินทุนจากการรับบริจาค เปนสินทรัพยที่ไดรับบริจาคตั้งแตเริ่มจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มียอดยกมา ณ วันที่ 
1 ตุลาคม 2558 จํานวน 10.08 ลานบาท ตัดคาเส่ือมราคา จํานวน 0.30 ลานบาท จําหนายออกจากบัญชี จํานวน 0.01 ลานบาท คงเหลือสวนเกินทุน
จากการรับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 9.77 ลานบาท (ตามหมายเหตุที่ 5.8)
 5.21 รายได สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  ประกอบดวย
 5.21.1 รายไดจากการเดินรถ

หนวย : ลานบาท

2559 2558

รายไดจากการจําหนายต๋ัวรถโดยสาร 3,208.62 3,278.10

รายไดคาโดยสารรัฐรับภาระ 3,189.46 3,109.85

รายไดจากการจําหนายบัตรเดือน 15.50 15.63

รายไดจากการจําหนายต๋ัวคูปอง 129.87 126.00

สวนแบงคาโดยสารรถรวมบริการ 472.88 27.29

สวนแบงคาโดยสารรถเมลเล็ก 23.68 22.46

สวนแบงคาโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย) 7.80 8.66

สวนแบงคาโดยสารรถตู 73.86 80.25

รายไดจากการใหเชารถเหมาคัน     28.24     13.77

รวมรายไดจากการเดินรถ 7,149.91 6,682.01

  5.21.2  รายไดอื่น

หนวย : ลานบาท

2559 2558

รายไดคาปรับผิดสัญญาตางๆ 40.58 49.22

รายไดดอกเบี้ยรับ 13.65 15.07

รายไดสวนลดรับ 3.62 3.73

รายไดจากการใหสิทธิโฆษณา 84.17 83.59

รายไดจากการขายวัสดุและครุภัณฑ 3.19 5.21

รายไดจากการรับบริจาค 103.86 102.43

รายไดอื่นๆ   23.96 194.86

รวมรายไดอื่น 273.03 454.11
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 5.19 Other non-current liabilities include:

Unit : Million baht

2016 2015

Insurance and employee guarantee amounts 31.21 35.38

Contractual insurance and accident fund 157.12 143.69

Other deposits 1.34 9.51

Deposits 27.62 11.33

Advance receivables in case of accidents    2.30    2.82

Total non-current liabilities 219.59 202.73

 5.20 Capital surplus from donation: is the property that has been received from donation since the establishment of Bangkok 
Mass Transit Authority. The brought forward amount as of 1 October 2015 was 10.08 million Baht, depreciated by 0.30 million Baht, 
disposed out of account for 0.01 million Baht. Therefore, the capital surplus from donation as of 30 September 2016 was 9.77 million Baht 
(per note 5.8).
 5.21 Income for the year ended on 30 September 2016 consists of:
 5.21.1 Income from bus operation

Unit : Million baht

2016 2015

Income from fare ticket sales 3,208.62 3,278.10

Income of fare burdened by the government 3,189.46 3,109.85

Income from monthly ticket sales 15.50 15.63

Income from coupon ticket sales 129.87 126.00

Share of fares from private joint buses 472.88 27.29

Share of fares from small buses 23.68 22.46

Share of fares from category 4 buses (alley buses) 7.80 8.66

Share of fares from bus vans 73.86 80.25

Income from charter hire     28.24     13.77

Total income from bus operation 7,149.91 6,682.01

  5.21.2 Other incomes

Unit : Million baht

2016 2015

Income from contractual breach penalties 40.58 49.22

Income from receivable interest 13.65 15.07

Income from receivable discounts 3.62 3.73

Income from advertisement authorisation 84.17 83.59

Income from material and hardware sales 3.19 5.21

Income from donation 103.86 102.43

Other incomes   23.96 194.86

Total other incomes 273.03 454.11
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 5.22 คาใชจาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  ประกอบดวย
 5.22.1 ตนทุนในการเดินรถ

หนวย : ลานบาท

                                                                                                               2559   2558

                                                                                                        คาใชจายในการ

เดินรถ ซอมบํารุง รวม รวม

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 3,308.93 38.45 3,347.38 3,273.06

สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบําเหน็จ 645.27 3.97 649.24 634.45

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 118.98 0.92 119.90 101.78

คาน้ํามันเช้ือเพลิง แกสและน้ํามันหลอลื่น 1,898.79           - 1,898.79 2,140.03

คาซอมบํารุงรถเกาองคการฯ       -   16.82 16.82 26.99

คาจางเหมาซอมรถยนตโดยสารขององคการฯ       -   1,209.00 1,209.00 1,225.05

คาจางเหมาซอมรถปรับอากาศใชแกส       -   206.79 206.79 150.38

คากิโลเมตรเกินรถโดยสาร       -   57.70 57.70 51.41

คาเชารถยนตโดยสาร 143.91           - 143.91 133.96

คาผานทางดวน 91.74           - 91.74 85.83

คาเสื่อมราคา 101.60           - 101.60 99.17

คาประกันภัย 69.79           - 69.79 64.58

คาเสียหายอุบัติเหตุ 0.58           - 0.58 0.56

คาปรับจายชําระหนี้เกินกําหนด 89.43 31.84 121.27 122.53

คาใชจายอ่ืนๆ     25.84            -         25.84     23.16

รวมตนทุนการเดินรถ 6,494.86 1,565.49 8,060.35 8,132.94
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 5.22 Expenses for the year ended on 30 September 2016 consist of:
 5.22.1 Bus operation costs

Unit : Million baht

                                                                                                               2016   2015

                                                                                                        Expenses:

Bus operation Repair Total Total

Salary and remuneration 3,308.93 38.45 3,347.38 3,273.06

Employee benefi ts, funds and pension 645.27 3.97 649.24 634.45

Employee post-employment benefi ts 118.98 0.92 119.90 101.78

Cost of fuel, gas, and lubricant 1,898.79           - 1,898.79 2,140.03

Repair of BMTA’s old buses       -   16.82 16.82 26.99

Contractual repair of BMTS’s buses       -   1,209.00 1,209.00 1,225.05

Contractual repair of air-conditioned natural gas using buses       -   206.79 206.79 150.38

Excess mileage of buses       -   57.70 57.70 51.41

Bus lease 143.91           - 143.91 133.96

Toll 91.74           - 91.74 85.83

Depreciation 101.60           - 101.60 99.17

Insurance 69.79           - 69.79 64.58

Accident damage 0.58           - 0.58 0.56

Adjustment of repayment overdue 89.43 31.84 121.27 122.53

Other expenses     25.84            -         25.84     23.16

Total bus operation costs 6,494.86 1,565.49 8,060.35 8,132.94
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 5.22.2  คาใชจายในการบริหาร

หนวย : ลานบาท

                                                                                                               2559   2558

กองปฏิบัติ
การเดินรถ

สํานักงานเขต สํานักงาน
ใหญ

รวม

เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 331.23 335.62 317.22 984.07 976.25

สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบําเหน็จ 82.60 71.87 67.02 221.49 237.00

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 18.53 17.04 15.99 51.56 47.75

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ     -        -   2.42 2.42 2.18

คาเชาที่ดิน 73.54 5.68 6.82 86.04 76.07

คาเชาและใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร 0.46 2.28 2.30 5.04 4.63

คาน้ํามันเช้ือเพลิง แกสและน้ํามันหลอลื่น 1.02 2.12 2.16 5.30 5.47

คาสาธารณูปโภค 21.64 3.30 9.99 34.93 31.19

คาใชจายฝกอบรมและดูงาน 0.05 1.05 11.54 12.64 16.25

หนี้สงสัยจะสูญ     -   4.19 572.44 576.63 112.97

หนี้สูญ 2.24 4.90 1.26 8.40 13.50

คาเสื่อมราคา 14.57 24.15 5.60 44.32 42.41

คาใชจายอ่ืน   61.86   31.91     44.76    138.53    155.07

รวมคาใชจายในการบริหาร 607.74 504.11 1,059.52 2,171.37 1,720.74

 5.23 ผลการดําเนินงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 สรุปไดดังนี้

หนวย : ลานบาท

2559 2558 เพิ่ม (ลด)

จํานวนเงิน รอยละ

รายได

      รายไดจากการเดินรถ 7,149.91 6,682.01     467.90      7.00

      รายไดเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 886.02 926.41     (40.39)      (4.36)

      รายไดอื่น     273.03     454.11         (181.08) (39.88)

รวมรายได  8,308.96  8,062.53    246.43       3.06

คาใชจาย

      ตนทุนในการเดินรถ 8,060.35 8,132.94      (72.59)       (0.89)

      คาใชจายในการบริหาร 2,171.37 1,720.74 450.63     26.19

      คาใชจายอ่ืน 1.95 0.17 1.78 1,047.06

      ตนทุนทางการเงิน  2,877.52  2,999.08    (121.56)      (4.05)

รวมคาใชจาย 13,111.19 12,852.93   258.26       2.01

ขาดทุนสําหรับงวด (4,802.23) (4,790.40)      (11.83)      (0.25)
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 5.22.2 Administrative costs

Unit : Million baht

                                                                                                               2016   2015

Operation 
Section

District Offi  ce Head
quarter

Total Total

Salary and remuneration 331.23 335.62 317.22 984.07 976.25

Employee benefi ts, funds and pension 82.60 71.87 67.02 221.49 237.00

Employee post-employment benefi ts 18.53 17.04 15.99 51.56 47.75

Board of Directors meeting allowance     -        -   2.42 2.42 2.18

Land lease 73.54 5.68 6.82 86.04 76.07

Computer lease and use 0.46 2.28 2.30 5.04 4.63

Cost of fuel, gas, and lubricant 1.02 2.12 2.16 5.30 5.47

Public utility 21.64 3.30 9.99 34.93 31.19

Training and fi eld trips 0.05 1.05 11.54 12.64 16.25

Doubtful accounts     -   4.19 572.44 576.63 112.97

Bad debt 2.24 4.90 1.26 8.40 13.50

Depreciation 14.57 24.15 5.60 44.32 42.41

Other expenses   61.86   31.91     44.76    138.53    155.07

Total administrative costs 607.74 504.11 1,059.52 2,171.37 1,720.74

 5.23 Performance of Bangkok Mass Transit Authority for the year ended 30 September 2017 can be summarised as follows.

Unit : Million baht

2016 2015 Increase (decrease) 

Amount Percentage

Income

     Income from bus operation 7,149.91 6,682.01     467.90      7.00

     Income from public service grant-in-aid 886.02 926.41     (40.39)      (4.36)

     Other incomes     273.03     454.11         (181.08) (39.88)

Total Income  8,308.96  8,062.53    246.43       3.06

Expenses

     Bus operation cost 8,060.35 8,132.94      (72.59)       (0.89)

     Administrative cost 2,171.37 1,720.74 450.63     26.19

     Other expenses 1.95 0.17 1.78 1,047.06

     Financial cost  2,877.52  2,999.08    (121.56)      (4.05)

Total Expenses 13,111.19 12,852.93   258.26       2.01

Loss for the period (4,802.23) (4,790.40)      (11.83)      (0.25)
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 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 11.83 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 0.25 สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากการประมาณการเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานและสํารองหนี้สงสัย
จะสูญ

6. ภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีภาระผูกพันเปนสัญญาเชาที่ดิน ระหวางองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
กับรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่น ๆ เพื่อเปนสถานที่ทําการสํานักงาน ลานจอดรถยนตโดยสาร และทาปลอยรถ จํานวน 24 แหง รวมเปนเงินเชาที่ดิน
ตอเดือน ประมาณ 6.79 ลานบาท  แบงเปน
  - ลานจอดรถและทาปลอยรถ  จํานวน 9 แหง
  - สถานที่ทําการสํานักงาน จํานวน 5 แหง
  - สถานที่ทําการ ที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ใชประโยชนฟรี จํานวน 10 แหง

7. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
 7.1 คดีท่ีองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนโจทกฟองคูกรณีในศาลตาง ๆ ท่ีมีเขตอํานาจรวม 56 คดี เปนทุนทรัพยรวม 738.26 ลานบาท 
ซึ่งอยูระหวางพิจารณาศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา
 7.2 คดีที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนจําเลย รวม 152 คดี  ทุนทรัพยรวม 1,511.98 ลานบาท  ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา แยกเปน
  - ศาลชั้นตน จํานวน 104  คดี จํานวนทุนทรัพย 1,086.58  ลานบาท
  - ศาลอุทธรณ จํานวน 30  คดี จํานวนทุนทรัพย 2,239.20  ลานบาท
  - ศาลฎีกา จํานวน 18  คดี จํานวนทุนทรัพย 186.20  ลานบาท

8. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 8.1 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดทําสัญญากูเงินจากธนาคารออมสิน จํานวน 4,400.00 ลานบาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 
เพื่อจายชําระเงินกู ไถถอนพันธบัตร จายชําระดอกเบี้ยที่ครบกําหนด รวมทั้งจายชําระคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเหมาซอมรถโดยสาร
 8.2 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดทําสัญญากูเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 6,243.68 ลานบาท โดยองคการฯ 
ไดรับหนังสือยืนยันการใหวงเงินสินเชื่อจากธนาคารดังนี้
 8.2.1 วงเงินสินเช่ือแบบไมผูกพัน ประเภทไมหมุนเวียน จํานวน 2,697.85 ลานบาท เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดซ้ือ
รถโดยสาร NGV 489 คัน จํานวน 1,735.55 ลานบาท และเพื่อจายชําระเงนิกู จํานวน 962.30 ลานบาท
 8.2.2 ขอตกลงแกไขเพิ่มเติมวงเงินสินเชื่อแบบไมผูกพัน ประเภทไมหมุนเวียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 จํานวน 3,545.83 
ลานบาท เพื่อจายตนเงินกูและดอกเบี้ยที่ครบกําหนด ชําระคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเหมาซอมรถโดยสารท่ีคางชําระ
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 For the year ended on 30 September 2016, Bangkok Mass Transit Authority’s performance resulted in an increased loss at the 
amount of 11.83 million Baht or 0.25%. The majority loss was caused by increased administrative costs due to estimate of employee 
pension funds and reserve for doubtful accounts.

6. Obligation
 As of 30 September 2016, Bangkok Mass Transit Authority has obligations in terms of land lease contract between Bangkok 
Mass Transit Authority and state enterprises and private organisations for use as offi  ce, bus parking area, and bus terminal totalling 24 
pieces of land. The accumulated rental per month is approximately 6.79 million Baht. The leased lands can be categorised as follows.
 - Parking areas and terminals total 9 locations
 - Offi  ces total 5 locations
 - Offi  ces where Bangkok Mass Transit Authority uses for free total 10 locations
7. Potential Liabilities
 7.1 There are total 56 cases in which Bangkok Mass Transit Authority is plaintiff  making a prosecution against litigants in various 
courts with jurisdiction. The accumulated cost for proceedings is 738.26 million Baht. The cases are under inquest in civil courts, appellate 
courts, and the Supreme Court.
 7.2 There are total 152 cases in which Bangkok Mass Transit Authority is defendant with the total proceeding cost of 1,511.98 
million Baht. These cases are under inquest in civil courts, appellate courts, and the Supreme Court.
 - Civil Court total 104 cases total cost 1,086.58 million Baht
 - Appellate Court total 30 cases total cost 239.20 million Baht
 - Supreme Court total 18 cases total cost 186.20 million Baht

8. Events Occurring after the Reporting Period
 8.1 Bangkok Mass Transit Authority entered into loan contract with the Government Savings Bank for a loan of 4,400.00 million 
Baht on 28 September 2016. The loan is aimed to be spent for loan repayment, bond redemption, payment of mature interests, and 
payment of fuel and bus repair contracts.
 8.2 Bangkok Mass Transit Authority has entered into loan contract from Krungthai Bank PCL for a loan of 6,243.68 million Baht. 
BMTA has received loan approval confi rmation letter from the Bank with detail as follows.
  8.2.1 Non-binding credit limit, non-current, at the amount of 2,697.85 million Baht granted on 2 December 2016 with 
the purpose to purchase 489 NGV buses at the amount of 1,735.55 million Baht and another 962.30 million Baht was for loan repayment.
  8.2.2 Amended agreement on the fi rst additional non-binding credit limit, non-current, granted on 28 December 2016 
at the amount of 3,545.83 million Baht. The loan was for loan repayment and payment of mature interest, as well as payment of 
outstanding fuel cost and bus repair contracts.



เขต/สํานักงาน
Zone/Offi  ce

สถานทีตัง
Location

โทรศัพท
Telephone

เขต/สํานักงาน
Zone/Offi  ce

สํานักงานใหญ
Head Offi  ce

131 ถ.วัฒนธรรม หวยขวาง กทม. 10310
131 Watthanatham Rd., Huai Khwang Bangkok 
10310

0 2246 0339
0 2246 0741-4

กปด.
Bus Oper.

อูเก็บรถ
Garage

จํานวนรถ
No. of bus

เสนทางการเดินรถ
Bus routes

เขตการเดินรถที 1
Bus Operation  Zone 1

113 ถ.พหลโยธิน บางเขน กทม. 10220
113 Phaholyothin Rd., Bangkhen, Bangkok 
10220

0 2552 0885-6
0 2521 44554
0 2567 4820
0 2567 3078
0 2567 4820

1
2,3

2

บางเขน / Bangkhen
รังสิต / Rangsit

ธรรมศาสตร / Thammasat
รวม(คัน) / Total (buses)

132
242

10
384

95,107,129,543,543 ก/543 kor
29,34,39,95 ก/95 kor,185,510,520,
555,34,5,503,522
510
18 เสนทาง / routes

เขตการเดินรถที 2
Bus Operation  Zone 2

8/192-198 ซ.สวยสยาม 9 ถ.สวนสยาม แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
8/192-198 Soi Suan Siam 9. Suan Siam Rd. 
Kannayao District, Bangkok 10230

0 2919 8711-2
0 2919 8709-10
0 2919 87637-8
0 2919 8713
แฟกซ 0 2919 8713
0 2517 2181-2
แฟกซ 0 2540 7271
0 2919 8952
0 2517 2264
แฟกซ 0 2919 8952
0 2540 3328
0 2540 3329
0 2540 3338
แฟกซ 0 2540 3329

1

2

3

มีนบุรี / Minburi

สวนสยาม / Suan siam

สวนสยาม / Suan siam

รวม(คัน) / Total (buses)

164

90

96

356

26,197,96,519,514,131,143

60,71,517,168

11,22,93,206,501,502,525,526

19 เสนทาง / routes

เขตการเดินรถที 3
Bus Operation  Zone 3

100 ม.8 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 (เมกา บางนา)
100 Village 8, Bangna-Trad Rd., Bangkaew 
Subdistrict Bang Phli District 
Samut Prakan Province 10540

0 2388 0062-3
02388 0036
02382-7248
0 2382-7248
0 2389-3033
0 2316 1693

1

2
3

แพรกษา / Praksa

ฟารมจระเข / Crocodile Farm
เมกา / Mega
รวม(คัน) / Total (buses)

135

166
116
417

25,102,145

142,508,511,536
2,23,45,206 ปอ./air-con 206
11 เสนทาง / routes

เขตการเดินรถที 4
Bus Operation  Zone 4

148 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กทม. 10110
148 Sunthon Kosa Rd., Khlong Toei, 
Khloog Toei District, Bangkok 10110

02249 3638
แฟกซ 0 2249 4263
0 2249 4025
แฟกซ 0 2249 4033
0 2294 4246
แฟกซ 0 2294 4248
0 2247 6497
แฟกซ 0 2247 6497

1
205
2

3

คลองเตย / Khlong Toei

สาธุประดิษฐ / Sathupradit

พระราม 9 / Rama 9

รวม(คัน) / Total (buses)

159

106

76

341

4,13,47,72,136,195

1,62,67,77,180

12,137,179

15 เสนทาง / routes

เขตการเดินรถที 5
Bus Operation  Zone 5

66/19 ม.4 ถ.พระราม 2 ซ.94 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน 138 กทม. 10150
66/19 Village 4, Rama 2 Rd., Soi 94 Samae Dam 
Bangkhunthean District, Bangkok 10150

0 2896 2341
0 2896 2343
0 2451 4101

1
2
3

พระประแดง / Phrapradaeng
ธารทิพย / Tharnthip
แสมดํา / Samae Dam
รวม(คัน) / Total (buses)

75
90
169
340

20,82,ปอ.138/air-con138,
15,21,37,75,710
68,76,105,111,ปอ.140/ air-con140,ปอ.141/
air-con141
14 เสนทาง / routes

เขตการเดินรถที 6
Bus Operation  Zone 6

51 ม.2 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
51 Village 2 Rai King. Sampran District,
Nakhon Pathom Province 73210

0 3438 8999
แฟกซ 0 3438 8999 
ตอ 105
0 3438 899
0 2413 0655

0 2413 1164

1
2

3

ไรขิง / Rai king
พุทธมณฑลสาย 2
Phutthamonthon 2
พุทธมณฑลสาย 2
Phutthamonthon 2
รวม(คัน) / Total (buses)

104
104

109

317

84,84ก/84 kor,189,556,ปอ.84/air-
con 84
42,80ก/80 kor,91ก/91 kor,165,720
ปอ.79/air-con79,ปอ.80/air-con80,509
7,7ก/7kor,101,ปอ.91/air-con91,515

18 เสนทาง / routes

เขตการเดินรถที 7
Bus Operation  Zone 7

82/3 ม.3 ซ.ทาอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางรักนอย 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
82/3 Village 3 Soi Tha It Rattanathibet Rd., 
Bangrak Noit Muang District. Nonthaburi 11000

0 2594 3306
0 2594 3337
แฟกซ 0 2594 3396
0 2594 3239
0 2594 3306
0 2595 8075
0 2594 3306 
ตอ 14,15
0 2443 0736
0 2595 8154
0 2594 3306 ตอ 19

1

2
3

ทาอิฐ / Tha It
บางบัวทอง / Bangbuathong

นครอินทร / Nakhon In
ทาอิฐ / Tha It

รวม(คัน) / Total (buses)

104
57

72
127

360

18,32,ปอ.166/air-con166,203,751
134,ปอ.516/air-con516,

50,63,114
53,65,66,70,97
ปอ.505/air-con505

16 เสนทาง / routes

เขตการเดินรถที 8
Bus Operation  Zone 8

8/192-198 สวนสยาม 9 ถ.สวนสยาม คันนายาว 
กทม. 10230
8/192-198 Suan Siam 9, Suan Siam Rd., 
Kannayao District, Bangkok 10230

0 2919 8949
0 2936 2790
0 2537 0281-2
0 2540 4948

1
2
3

หมอชิต 2 / Mochit 2
หมอชิต 2 / Mochit 2
สวนสยาม / Suan Siam
รวม(คัน) / Total (buses)

85
104
101
313

3,16,24,49
36,54,73,117,204
36ก/36kor,73ก/73kor,156,178,191
14 เสนทาง / routes

ฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ
Private Joint Bus Operation Depanment
                                   131 ถ.วัฒนธรรม หวยขวาง กทม. 10320
                                   131 Watthanatham Rd., Huai Khwang 
                                    Bangkok 10320

ฝรร.      0 2246 2800
Dept.     0 2246 2800
กรร.1     0 2248 8465      ดูแลความรับผิดชอบรถรวมขนาดใหญ
Div.1     0 2248 8465       responsible for joint  big bus
กรร.2     0 2248 8466      ดูแลความรับผิดชอบรถมินิบัส
Div.2      0 2248 8466      responsible for minibus
กรร.3     0 2248 8897      ดูแลความรับผิดชอบรถตูปรับอากาศ
Div.3     0 2248 8897       responsible for air conditioned van
กรร.4     0 2248 8467      ดูแลความรับผิดชอบรถรวมซอย (หมวด 4)
Div.4     0 2248 8467       responsible for shuttle in Soi (category 4)




