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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)

ประวัติความเป็นมา	ขสมก.

 กิจการรถโดยสารประจ�าทางในกรงุเทพมหานคร ในสมยั
ก่อนเรียกว่า รถเมล์  เข้าใจว่าคงเรียกชื่อตามเรือเมล์  รถเมล์ท่ี               
เกิดข้ึนครั้งแรกใช้ก�าลังม้าลากจูง  ซึ่งพระยาภักดีนรเศรษฐ                            
(นายเลิศ เศรษฐบุตร) เป็นผู้ริเริ่มกิจการรถเมล์ เมื่อปี พ.ศ. 2450  
ว่ิงจากสะพานยศเส (กษตัรย์ิศึก)  ถึงประตูน�า้สระปทมุ แต่เนือ่งจาก
ใช้ม้าลากจึงไม่รวดเร็วทันใจ  และไม่สามารถให้ความสะดวกแก่              
ผูโ้ดยสารได้เพียงพอ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2456  พระยาภักดนีรเศรษฐ
จึงได้ปรับปรุงกิจการใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินรถ              
โดยน�ารถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดมาวิ่งแทนรถเดิมที่ใช้ม้าลาก พร้อมทั้งได้
ขยายเส้นทางให้ไกลขึ้นถึงบางพลู (ประตูใหม่ตลาดยอด)
 การประกอบอาชีพรถโดยสารประจ�าทางได้ขยายตัวข้ึน   
เมือ่รฐับาลได้สมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 150 ปี (พ.ศ. 2475) ได้สร้าง
สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ  เพ่ือเชื่อมการคมนาคมระหว่างฝั่ง
พระนครและธนบุรี   ต่อมาในปี พ.ศ. 2476  กิจการรถเมล์เริ่มเป็น
ปึกแผ่น  มีเศรษฐีชาวจีนเล็งเห็นว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและท�า         
รายได้ดีอย่างหน่ึง  จึงได้ก่อตั้งบริษัท ธนนครขนส่ง  เดินรถจาก
ตลาดบางล�าพูถึงวงเวียนใหญ่  หลังจากน้ัน มีผู้ลงทุน ตั้งบริษัท
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจ และราชการก็ท�าการเดินรถ
ด้วย ได้แก่  เทศบาลนครกรุงเทพ   เทศบาลนนทบุรี   บริษัท ขนส่ง 
จ�ากัด องค์การรบัส่งสนิค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.)  และบรษิทัเอกชน
อีก 24 บริษัท   รวมจ�านวนผู้ประกอบการในขณะนั้นมีถึง  28 ราย

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ราชการได้ขายรถบรรทกุให้เอกชน
เป็นจ�านวนมาก  ซึง่เอกชนได้น�ามาดดัแปลงเป็นรถโดยสารประจ�าทาง  
มีการเลือกเส้นทางเดินรถเอง โดยไม่ให้ซ�้ากับเส้นทางที่มี                               
รถรางวิ่งอย่างเสรีก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้น รัฐบาลจึงได้ออก              
พระราชบัญญัติการขนส่งในปี พ.ศ. 2497 มาควบคุม โดยก�าหนด
ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ�าทาง ต้องขออนุญาตประกอบ
การขนส่ง ระยะต่อมาการให้บริการ รถเมล์มกีารเดนิรถทับเส้นทาง
กันบ้าง แก่งแย่งผูโ้ดยสารกันบ้าง  การให้บริการของบรษิทัก็ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  การเดินรถกันอย่างเสรี ท�าให้เกิดปัญหาความ
คับค่ังของการจราจร  เนื่องจากจ�านวนรถในท้องถนนมีมากเกิน
ความจ�าเป็น  ผลเสียจึงตกอยู่กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การประสบปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากราคาน�า้มนัในตลาด
โลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา  แต่
ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับข้ึนอัตราค่าโดยสารให้สมดุลกับ
ราคาน�้ามันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลให้หลายบริษัท
เริ่มประสบปัญหาการขาดทุน  บางบริษัทมีฐานะทรุดลงจนไม่
สามารถรกัษาระดบับรกิารทีด่แีก่ประชาชนต่อไปได้   จงึเป็นท่ีมาของ
การรวมรถโดยสารประจ�าทางต่างๆ ให้เหลอืเพียงหน่วยงานเดยีว
 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2518  สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.                        
คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติของคณะรัฐมนตรี          
ให้รวมรถโดยสารประจ�าทางในกรุงเทพมหานครเป็นบริษัทเดียว
เรียกว่า “บริษัท มหานครขนส่ง จ�ากัด” เป็นรูปรัฐวิสาหกิจประเภท
บริษัท จ�ากัด   รัฐบาลถือหุ้น 51 % และเอกชนถือหุ้น 49 % แต่การ
จดัตัง้บริษทั มหานครขนส่ง จ�ากัด ในขณะนัน้  มปัีญหาบางประการ
ด้านกฎหมายการจัดตั้งในรูปแบบของการประกอบการขนส่ง             
ต่อมาในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี  
จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเป็นองค์การของรัฐ ชื่อว่า 
“องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519  
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Information	on	State	Enterprises
Bangkok	Mass	Transit	Authority	(BMTA)

BMTA	History

 In the past, bus services in Bang-
kok 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 first introduced in   
1907 by Phraya Phakdi Noraset (Lert Set-
thabutr) . However, the horse-drawn car-
riages were not fast and convenient 
enough to serve the rising demand of the 
commuters. Later in 1913, Phraya Phakdi 
Noraset modified his business, changing 
the means of transportation. He brought 
Ford motorcars in replacement of the horse-
drawn carriages and expanded the route 
to Bang Lamphu (Pratu mai Talad Yod). 
 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 gov-
ernment agency also ran bus route such as 
Bangkok Municipality, Nonthaburi Munici-
pality, the Transport Company Limited, 
Express Transportation of Thailand, as well 
as 24  other private companies making the 
total 28 at the time.
 After World War ll, the govern-
ment sold many transport trucks to the 
private sector, which were modified to 
become buses for public transportation. 
The bus route was identified 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 requlations for permission to 
operate buses. In the following period, bus 
services were operated on some overlap-
ping routes and competed for passengers. 
The services were also not of the same 
standard. The open competition created 
traffic congestion because there were too 
many buses on the road than necessary. 
The negative impact therefore fell on the 

service consumers,   especially entrepre-
neurs 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 back-
ground which led to the creation of single 
bus operating service.
 In September 1975, When M.R. 
Kukrit Pramoj was prime Minister, a Cab-
inet resolution combined all bus operators 
into one entity called Mahanakhon Trans-
port 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 Mahanak-
hon Transport Company Limited  at  that 
time created certain legal problems in term 
of creating a bus operating agency. Later, 
when M.R. Seni Pramoi 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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วิสัยทัศน์,	ภารกิจ,	พันธกิจ,	
วัตถุประสงค์	,เป้าหมายการด�าเนินงาน

วิสัยทัศน ์
 “ผู้น�าการให้บริการรถโดยสารประจ�าทาง”

Visions
 “The Leader of the Bus Service”

ภารกิจ	
 “จดับรกิารรถโดยสารประจ�าทางว่ิงรับส่งผูโ้ดยสารใน
เขตกรงุเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง 5 จงัหวัด คอื นนทบรุี 
ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม นอกจากนี้ 
ยงัมีหน้าที่ในด้านประกอบการอื่น ๆ  ที่เกีย่วกบัหรอืต่อเนือ่งกบั
การประกอบการขนส่งบุคคล”

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

พันธกิจ 
 “บริการรถโดยสารประจ�าทางท่ีมีคุณภาพ แบบมือ
อาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม” 

Mission 
 “We provide the quality and professional                        
bus service with advance and environmenfriendly                 
technologies” 

วัตถุประสงค์
 1)  เพ่ือให้ ขสมก. เป็นองค์กรทีใ่ห้บรกิารขนส่งมวลชน
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทัน
สมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกและปลอดภัย
 2) เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตนเองได้ลดภาระ          
กับภาครัฐ

Objective
 1) To service mass transportation efficiently and 
quality with advance technologies for the convenience 
and safety of service users.
 2) To become self-sufficient and minimize burden 
of state sector.

เป้าหมาย
 1. ให้บริการรถโดยสารประจ�าทางส�าหรับประชาชน
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในการเดนิทางประกอบธุรกิจ
และด�าเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
 2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการจัดหา                 
รถโดยสารปรับอากาศ NGV รถโดยสารไฟฟ้ามาให้บรกิาร เพ่ือ
ลดมลพิษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพ่ือพัฒนาระบบ              
การขนส่งมีการเช่ือมประสานกันอย่างบูรณาการ โดยการ
ปรบัปรงุเส้นทางให้สามารถเชือ่มต่อกับระบบขนส่งรปูแบบอืน่ 
อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดนิ, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ 
การเดินทางทางน�้าและทางอากาศ 

Objectives	of	operation
 1. To service buses for people in Bangkok               
Metropolitan Region conveniently and safely. 
 2. To develop service quality by supplying 
air-conditioned NGV buses and electric buses in order 
to minimize pollution in Bangkok Metropolitan Region. 
 3. Cooperated with Department of Land Transport 
to develop the integrated transportation system by                   
improving the route to connect with other transports such 
as subway, BTS, airport rail link, and water and air                 
transport. 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ	 (Statement	 Of	 Directions	 :	

SODs)	ที่มีต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 กระทรวงการคลัง ได้ประสานกับคณะกรรมการจัดท�า

บันทึกข้อตกลงฯ (รายสาขา) กระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวง

เจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส�านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.)และส�านกังานนโยบายเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพ่ือสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้น             

ภาครัฐ (Statement Of Directions : SODs) ที่มีต่อขสมก. ที่จะใช้

เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และชี้ประเด็นที่ ขสมก. 

ควรให้ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการตลอดจนใช้เป็นแนวทาง      

ในการก�าหนดตวัชี้วดัส�าหรบัการประเมนิผลการด�าเนนิงานของ ข

สมก. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement Of           

Directions : SODs) ที่มีต่อ ขสมก. มี 3 ระดับ ดังนี้

1.	แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม	 	 	
	 เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคม                            

ของประเทศบนพ้ืนฐานการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตาม                             

หลักธรรมาภิบาล

2.	แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส่ง

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบขนส่งเชื่อมโยงโครง

ข่ายและการให้บรกิารให้มมีาตรฐาน สนบัสนนุบรกิารขนส่งมวลชน

และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ                

ภาคเอกชน

แนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ

3.	 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐท่ีมีต่อองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ

 พัฒนาคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงเส้นทางให้

สามารถรองรบัการขยายตวัของระบบขนส่งในภาพรวม และแก้ไข

ปัญหาทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม

 เพ่ือให้นโยบายผู้ถือหุ้นสามารถแปลงไปสูก่ารปฎบิตัทิีเ่ป็น

รูปธรรมมากย่ิงข้ึน จึงได้ก�าหนดหลักการและแนวทางการด�าเนิน

งานตาม SODs ดังนี้ 

แผนระยะสั้น

 1.  ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือฟื้นฟูฐานะ         

การเงินและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

 2.  ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงเพื่อใช้ในการปรับปรุง

ราคาค่าโดยสารให้มีประสิทธิภาพ

 3.  จัดหารถโดยสารที่ใช้พลังงานทางเลือก

แผนระยะยาว

 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยแยกบทบาทก�ากับดแูลออกจาก

การประกอบการ
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	 The Ministry of Finance has coordinated with the  Com-
mittee to Draft the Memorandum (Sectoral), Ministry of Transport 
as the supervisory agency and other related agencies such as 
the Office of Transport and Traffic 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:

1.	General	Statement	of	Directions	for	State	Enterprises	
 To be a tool for driving the country’s economic and 
social strategy on the basis of efficiency and good governance.

2.	Statement	of	Directions	for	State	Enterprises	in	the	Transport	
Sector
 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.

Statement	of	Directions	(SOD)

3.	Statement	of	Directions	for	Shareholders	in	the		Govern-
ment	Sector	for	the	BMTA
 To develop the qulity of services and improve routes to 
be able to respond to the expansion of the transportation system 
as a whole and concretely solve financial issues.
 in order to achieve concrete implementation, the                      
following principles and guidelines were identified. 

Short-term	Plan
 1 . Improve organizational management to rehabilitate 
the financial situation and efficiently provide services to the 
public
 2. Study the true investment costs per unit to efficiently 
determine bus fares 
 3. Procure buses that use alternative energy

Long-Term	Plan	
 To Improve organizational structure by separating the 
supervision role from the operation role.

Statement	of	Directions	for	Shareholders	in	the		Government	Sector	for	the	Bangkok	Mass	Transit	Authority
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
ประเภทกิจการ
 องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ เป็นหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภค สงักัดกระทรวงคมนาคมจดัตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีา
จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) 

ลักษณะประกอบการ
 1. ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานครและระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร 
และนครปฐม
 2. ประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหรือข้อต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล

Type	of	Operation	and	Business	Characteristics
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, Nonthaburi, Pathum 
Thani, Samut Prakan Samut Sakhon and Nakhon Pathom
 2. Operate other services related to or continuous from mass transportation services

ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสารและสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ	25	ขึ้นไป

ชื่อ :         องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประเภทธุรกิจ :            ประกอบการขนส่งบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สถานที่ตั้ง :        ส�านักงานใหญ่ 131 ถนนวัฒนธรรม ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ :       0-2246-0339 , 02246-0741-4  Call Center 1348
โทรสาร :        0-2247-2189
เว็บไซต์ :        http://www.bmta.co.th
อีเมล์ :        แนะน�าบริการ 1348@bmta.co.th แนะน�าเว็บไซต์ webmaster@bmta.co.th
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

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

Name :         Bangkok Mass Transit Authority
Type of Business :    Provide mass transit in Bangkok and greater metropolitan area
Location :        Head Office 131 Watthanatham Rd., Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone :       0-2246-0339 , 02246-0741-4  Call Center 1348
Facsimile :        0-2247-2189
Website :        http://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

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Baht

ปีงบประมาณ	/	Fiscal	year

รายการ	/	Item

 สินทรัพย์รวม 

 หนี้สินรวม 

 ทุนและส่วนเกินทุน 

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 

 ส่วนของทุน 

 รายได้จากการด�าเนินงาน 

 รายได้รวม (รวมได้อื่น ๆ) 

 ค่าใช้จ่ายรวม 

 ดอกเบี้ยจ่าย 

 ขาดทุนสุทธิ 

 EBITDA 

 (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย, ค่าเสื่อม) 

 ค่าใช้จ่ายบุคคล 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

Total assets 

Total liabilities   

Capital & Capital surplus  

Accumulated (loss) profit    

Equity   

Operating income 

Total revenue (including others) 

Total expense  

Interest expense  

Net loss  

(excluding interest expense, depreciation) 

Personel expense  

Current assets  

Current liability  

2553 / 2010     2554 / 2011   2555 / 2012   2556 / 2013    2557 / 2014    2558 / 2015    2559 / 2016    2560 / 2017   2561 / 2018     2562/ 2019 

 7,673.29  9,020.63  7,871.85  7,502.39  7,645.64  8,000.06  7,980.74  8,127.19  8,160.00 11,677.09 

 69,666.68 76,146.40 81,927.52 86,873.54 92,214.04  97,382.04 102,057.39 107,098.98 113,237.50 124,348.88 

 11,479.01 11,473.56 11,473.10 11,472.69 11,472.35  11,449.17 11,556.73 11,578.39 11,647.24 11,655.47 

(73,472.40) (78,599.33) (85,528.76) (90,843.84) (96,040.76) (100,831.15) (105,633.38) (110,550.18) (116,724.74) (124,327.26)

(61,993.39) (67,125.77) (74,055.66) (79,371.16) (84,568.40) (89,381.98) (94,076.65) (98,971.79) (105,077.50) (112,671.79)

 7,166.01  7,084.80  6,853.79  6,781.00  6,649.13  6,682.01  7,149.91  6,981.50  4,512.37  4,572.76 

 7,985.04  7,901.29  7,754.86  7,489.89  7,798.25  8,062.53  8,308.96  8,114.07  7,045.61  7,028.35 

 12,957.62 13,028.21 13,197.25 12,804.97 12,995.16  12,852.93 13,111.18 13,030.87 13,220.17 14,630.87 

 2,323.35  2,242.47  2,653.02  2,756.98  2,900.68  2,999.08  2,877.52  2,890.27  2,876.52  2,879.09 

(4,972.58) (5,126.92) (5,442.38) (5,315.08) (5,196.91) (4,790.40) (4,802.23) (4,916.80) (6,174.56) (7,602.52)

(2,386.77) (2,619.13) (2,660.70) (2,503.62) (2,154.72) (2,453.61) (1,778.79) (1,882.79) (3,154.91) (4,548.24)

 4,929.83  5,248.74  5,425.28  4,978.48  5,242.88  5,270.30  5,383.39  5,522.63  5,612.62  5,609.06 

 3,238.57  3,682.96  4,722.58  5,103.39  5,269.18  5,579.79  5,564.30  6,117.99  5,852.42  7,960.30 

 10,789.15 15,678.02 16,848.29 18,554.09 15,587.51  28,485.34 23,552.12 28,710.56 17,679.23 26,046.30 
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อัตราส่วนทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายรวม/รายได้รวม 

 ค่าใช้จ่ายบุคคล/ค่าใช้จ่ายรวม (%) 

 ค่าดอกเบี้ยจ่าย/รายได้รวม (%) 

 สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วน 

 เงินหมุนเวียน 

 (สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) 

 ความสามารถในการท�าก�าไร (%) 

 อัตราส่วนก�าไรสุทธิ 

 (ก�าไรสุทธิหลังหักภาษี/ยอดขายสุทธิ) 

Total expense/ Total revenue   

Personel expense/Total expense (%) 

Interest expense/Total revenue (%) 

Liquidity ratio current ratio  

(Current assets /Current liability)   

(Current assets /Current liability) 

Profitability  ratio  (%) 

Net profit margin  

(net profit after tax2net sales) 

ปีงบประมาณ

รายการ	/	Item 2552	/	2009				 	2553	/	2010								2554	/	2011								2555	/	2012								2556	/	2013										

   1.22      1.62      1.65      1.70      1.71 

   0.50      0.38      0.40      0.41      0.38 

   0.29      0.29      0.28      0.34      0.36 

    

    

   0.24      0.30      0.23      0.28      0.28 

       

 (51.08)   (62.27)   (64.86)   (70.18)   (70.96) 
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Financial		ratio

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Baht

Fiscal	year

	2557	/	2014		 	2558	/	2015								2559	/	2016			 2560		/	2017		 2561		/	2018							2562	/	2019				

   1.67     1.59     1.59     1.61     1.88     2.08 

   0.41      0.41      0.41      0.42      0.42      0.38 

   0.37      0.37      0.37      0.36      0.41     0.41 

     

     

   0.34      0.20      0.20      0.21      0.33       0.31 

         

 

(66.64)   (59.42)   (57.80)   (60.60)   (87.64)   (108.17)
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

ปัจจัยภายใน
 1.  โครงสร้างการบริหารจัดการของ ขสมก. มีขนาดใหญ่          
ส่งผลให้ต้นทุนในการด�าเนินงานท่ีสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรถเอกชน     
ร่วมบรกิาร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายหลกั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน          
ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าบ�ารุงรักษารถโดยสาร เป็นต้น
 2. สภาพรถโดยสารท่ีช�ารดุทรดุโทรม จากการใช้งานมากกว่า 
20 ปี นอกจากจะมีผลกระทบประสิทธิภาพในการให้บริการแล้ว ยังส่ง
ผลกระทบต่อค่าซ่อมบ�ารุงท่ีสูงกว่ารถโดยสารทั่วไป รวมท้ังจ�านวน       
รถโดยสารมจี�านวนไม่เพียงพอต่อการให้บรกิาร ท�าให้เสยีโอกาสในการ
หารายได้ โดยในปี 2562 ขสมก. เร่งด�าเนินการจัดหารถโดยสารใหม่ 
ประกอบด้วย การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ�านวน 35 คัน พร้อม
สถานอีดัประจไุฟฟ้า จ�านวน 1 แห่ง การเช่ารถโดยสารไฮบรดิ (Hybrid) 
จ�านวน 400 คัน การเช่ารถโดยสาร NGV จ�านวน 300 คัน และการ       
จดัซือ้รถโดยสารไฮบรดิ (Hybrid) จ�านวน 1,453 คนั รวมท้ังการปรบัปรงุ
สภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จ�านวน 323 คัน รวมทั้งน�าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) 
พร้อมอปุกรณ์ การใช้สญัญาณ WIFI บนรถโดยสาร การช�าระค่าโดยสาร
ผ่านระบบ QR-Code เป็นต้น 
 3. ขาดความต่อเนื่องของบุคลากร โดยในแต่ละปีมีบุคลากร
ทยอยเกษยีณอายุ ขณะท่ีขาดผูเ้ข้ามา รบัช่วงต่อองค์ความรูใ้นสายอาชพี
เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี นิติกร เศรษฐศาสตร์ สถิติวิเคราะห์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)             
ปี 2538 ไม่ให้ ขสมก. เพ่ิมอตัราก�าลงัในส่วนของพนกังานประจ�าส�านักงาน
 4. การขาดทุนจากการด�าเนินงานและหน้ีสะสม เน่ืองจาก           
ขสมก. เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ ที่ให้บริการแก่ประชาชนท่ีมี
รายได้น้อยถึงปานกลางเป็นหลักและไม่มีเงินทุนประเดิมต้ังแต่เริ่ม       
ก่อตัง้ประกอบกับนโยบายของรฐับาลก�าหนดมาตรฐานการให้บรกิารสงู 
แต่ ขสมก. ไม่สามารถก�าหนดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมกับต้นทุนได้ 
รวมถึงขสมก. ต้องเดนิรถเชงิสงัคมในบางเส้นทางและเส้นทางท่ีเปิดใหม่
ที่มีผู้โดยสารน้อย ซึ่งท�าให้รายได้ต�่ากว่าต้นทุนท่ีด�าเนินการ ส่งผลให้            
ขสมก. มผีลประกอบการท่ีขาดทนุ และหนีส้ะสมเกินความสามารถของ 
ขสมก.ที่จะช�าระคืนได้
 5. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ที่เกิดจากการ
ด�าเนินธุรกิจท�าให้ ขสมก. มภีาระดอกเบีย้จ่ายท่ีสงูมาก ตลอดจนประสบ
ปัญหาขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ไม่มคีวามสามารถช�าระหนีไ้ด้ในปัจจบุนั
 6. สถานทีท่�าการ (อู)่ ถงึแม้ว่า ขสมก. จะมอีูจ่อดรถจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มรถเอกชนร่วมบริการ แต่ด้วยอู่      
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมสทิธ์ิของ ขสมก. เป็นการเช่าจากท้ังเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐท�าให้ต้องมีการย้ายอู่เม่ือหมดสัญญาเช่าเป็นระยะ        
ขณะท่ีพ้ืนทีใ่หม่ ๆ  ทีจ่ะใช้ในการสร้างอู ่เริม่หายากมากข้ึนและอยู่ไกลมากข้ึน                    
ก่อให้เกิดความสญูเสยีจากการว่ิงรถเปล่าส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้

ปัจจัยภายนอก
 1. รถโดยสารประเภทอื่น ๆ มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น การวิ่ง           
ให้บรกิารรบัส่งผูโ้ดยสารบนถนนใหญ่ ทับเส้นทางกับรถโดยสารประจ�าทาง
ของ ขสมก. เช่น รถส่ีล้อเล็ก รถสองแถวในซอย รถตู้ป้ายด�า เป็นต้น      
ซึง่สร้างปัญหาการจราจรตดิขดั ความไม่ปลอดภัยของผูโ้ดยสาร จากการ
จอดรับผู้โดยสารตามป้ายหยุดรถประจ�าทางเป็นเวลานาน รวมทั้ง       
จอดรถรับส่งผู้โดยสารนอกป้าย ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง ส่งผล 
กระทบให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. ลดลง
 2. สภาพแวดล้อมในการเดินทางโดยรถโดยสารประจ�าทาง  
ไม่เอื้ออ�านวยจากสภาพการจราจรท่ีติดขัดหนาแน่น มีการสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะขนาดใหญ่ สภาวะการแข่งขันของขนส่งประเภทอืน่
มากข้ึน เช่น ระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางน�้า เป็นต้น ท�าให้
ประชาชนมทีางเลอืกในการใช้บรกิาร เพ่ือประหยัดเวลาในการเดนิทาง
และมีความสะดวกสบายมากขึ้น
 3. เส้นทางเดินรถโดยสารไม่เป็นระบบตามสภาพแวดล้อม        
ที่เปลี่ยนแปลงและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากเส้นทางเดินรถโดยสาร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการก�าหนดเป็นรายเส้นทาง
โดยไม่ได้พิจารณาถึงภาพรวมการขยายตัวของชุมชน และความเจริญ
ของเมือง ท่ีต้องมีการปรับผังเมือง การขยายถนน ไปสู่นอกเมือง 
ปริมณฑลแต่เส้นทางการเดินรถเท่าเดิมและไม่ได้มีการปรับปรุงตาม
ความเป็นจริง ประกอบกับการก�ากับดูแลท่ีมุ่งเน้นความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อย และผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการเป็นหลกั จงึท�าให้เส้นทาง
มีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องใช้รถจ�านวนมากในการให้บริการ และมี 
เส้นทางรถโดยสารประจ�าทาง (สาย) จ�านวนมากทีท่บัซ้อนกันอยู่ในช่วง
ถนนเดียวกัน สร้างปัญหาจากการจราจรเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ
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The		Factors	That	Makes	a	main
	Affect	to	Business	

Internal	Factors
 1. Management structure of BMTA is large so it resulted 
in the high cost of operation when comparing to the private 
contract buses, particularly the main expenses that included the 
expense for employees, employee welfare, bus maintenance, 
and etc.  
 2. The deteriorated buses that had been used for 20 
years not only affected the service efficiency but also the higher 
maintenance cost. In addition, the number of buses did not 
sufficient for service so it was the loss of chance for earning 
revenue. In 2019, BMTA supplied  Procurement of 35 electric 
vehicles (EV) and 1 EV charging station, rented 400 hybrid   
buses, 300 NGV buses, and purchased 1,453 hybrid buses, 
including repaired and maintenance the existing 323 NGV buses. 
Advance technologies, such as Enterprise Resource Planning 
(ERP),WIFI on bus, and fare pay with QR-Code were implemented.
 3. There was the disruption of personnel continuity 
because some employees retired each year while there was the 
insufficiency of the new person in the specific professions such 
as law, accounting, lawyer, economics, statistical analysis, and 
information technology. In addition, the resolution of the cabinet 
in 1995 did not allow BMTA to increase the manpower for the 
full-time staff. 
 4. The loss from operation and accumulated liabilities. 
As BMTA is the government public utility for people who earn 
low to moderate income, BMTA did not have the historical cap-
ital from the beginning of the establishment and the government 
policy required the high service standard which BMTA was 
unable to set the appropriate fare to the cost. Moreover, BMTA 
had to operate some routes for the collective community and 
some new routes where there were low volumes of passengers 
so the earnings was lower than the cost of operation. As a result, 
BMTA lost money and had exceeding accumulated debt to repay.
 5. BMTA lacked of financial liquidity from the loan debt 
for the business operation so there was the burden of high inter-
est and continuing deficit which led to the lack of solvency.       
 6. Although BMTA had many depots comparing to the 
public-private joint venture, BMTA had no ownership of most 
depots. BMTA rented them from the public sector and govern-
ment sector so there was the relocation after the rental contract 
finished. Meanwhile, the new area for depot construction was 
rare and in the distant area so it caused the loss from running 
the empty bus. Consequently, the expenses increased.  

External	factors	
 1. There were more other types of bus which the 
main route was overlapped with BMTA buses such as small 
public car, minibus, and black plate van. They caused the 
traffic jam problem and non-safety of passenger because 
they stopped at the bus stop and other locations. This prob-
lem was still unsolved so the numbers of service users of 
BMTA decreased. 
 2. The environment of taking bus was inconvenient. 
Because of the traffic congestion, the large mass transport 
system was set which led to the competition with other types 
of transportation such as rail transportation and water trans-
portation. For this reason, people had alternative to save 
time and were more convenient.  
 3. The route was inefficient and did not follow the 
plan because of the changing environment. The bus routes 
in Bangkok Metropolitan Region did not considered the 
expansion of community and the city growth that the city 
plan needed the adjustment, the expansion of road to the 
suburb while the routes were not increase. Additionally, the 
focus was on the order and the benefits of the entrepreneur 
so the routes were more complex and required more buses 
to service. Moreover, there were many overlapping routes 
on the same road which caused the traffic problem. 
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การให้บริการรถโดยสารในปี	2562
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ต่อวัน จ�านวน  438,414 คน แบ่งออกเป็น           
รถปรับอากาศ จ�านวน   216,437 คน, รถธรรมดา จ�านวน  206,504 คน, และผู้ใช้บริการบัตรสวัสการแห่งรัฐ จ�านวน 15,473 คน 
 1.  จ�านวนรถโดยสารประจ�าทางรวมทั้งสิ้น  12,932 คัน แยกเป็น
  - รถโดยสาร ขสมก. จ�านวน  3,005 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.24 แยกเป็น รถโดยสารธรรมดา จ�านวน 1,520 คัน            
รถโดยสารปรับอากาศ จ�านวน 1,368 คัน และรถ PBC จ�านวน 117 คัน
  - รถเอกชนร่วมบรกิาร จ�านวน  9,927 คนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 76.76 แบ่งเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่ จ�านวน 3,302 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 25.53 รถมินิบัส จ�านวน 881 คัน คิดเป็นร้อยละ 6.81, รถเล็กวิ่งในซอย จ�านวน 2,039 คัน คิดเป็นร้อยละ 15.77                        
รถตู้โดยสารปรบัอากาศ จ�านวน 3,619 คัน คิดเป็นร้อยละ 27.98  และรถตูเ้ชือ่มต่อท่าอากาศสุวรรณภมู ิจ�านวน 86 คนั คิดเป็นร้อยละ 0.67
 รถโดยสารประจ�าทางแต่ละประเภทมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันไป ซึ่ง ขสมก. มีนโยบายในการก�ากับ ควบคุมกิจการ
รถโดยสารประจ�าทางทกุประเภทให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับประชาชนท้ังด้านอตัราค่าโดยสาร ความสะดวก ความปลอดภัย รวมทัง้กิรยิา
มารยาทในการให้บริการของพนักงานประจ�ารถและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตารางแสดงจ�านวนรถและเส้นทางเดินรถโดยสารประจ�าทาง		(ณ	วันที่	30	กันยายน	2562)

หมายเหต ุ: 1. ตัวเลขใน ( ) จ�านวนเส้นทางที่วิ่งร่วมกับเส้นทางของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ โดยจะไม่น�ามารวมกับจ�านวนเส้น
        ทางที่ได้รับอนุญาต
        2. ข้อมูลจากหนังสือสรุปสถานภาพองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดือน กันยายน 2562

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

รถ ขสมก.

รถร่วมบริการ (รถใหญ่)

รถมินิบัส

รถเล็กวิ่งในซอย

รถตู้โดยสารปรับอากาศ

รถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รวม

3,005

3,302

881

2,039

3,619

86

12,932

23.24

25.53

6.81

15.77

27.98

0.67

100

117

94

(41)

98

139

8

456

25.66

20.61

-

21.49

30.48

1.75

100

ประเภทผู้ให้บริการ จ�านวนรถ ร้อยละ จ�านวนเส้นทาง ร้อยละ
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BMTA buses

Private joint buses (big bus)

Minibuses

Shuttles in sois

Air-conditioned microbuses

Suvarnnabhumi Airport connection microbuses

Total

3,005

3,302

881

2,039

3,619

86

12,932

23.24

25.53

6.81

15.77

27.98

0.67

100

117

94

(41)

98

139

8

456

25.66

20.61

-

21.49

30.48

1.75

100

Type	of	service Buses Percentage PercentageRoutes

Industry	Situation	and	Future	Prospects

Bus	Services	for	2019
 In the fiscal year 2019, 438,414 passengers used BMTA service; 216,437 passengers used air-conditioned bus, 
206,504 passengers used ordinary bus, and 15,473 passengers used the service with the state welfare smart card. 
 1 . The number of buses totaled 12,932 as follows :
  - BMTA buses : 3,005  buses, or 23.24 percent. Of this number, there are 1,520 regular buses, 1,368  
air-conditioned buses and 117 PBC vehicles
  - Private joint buses 9,927  buses, or 76.76  percent. Of this number, there are 3,302 big buses (25.53 
percent), 881 minibuses (6.81 percent), 2,039 shuttles in sois (15.77percent), 3,619  air-conditioned microbuses (27.98 
percent) and 86  Suvarnnabhumi Airport connection microbuses (0.67 percent).
 Buses in each category will have difference 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.

Number	of	buses	and	routes	for	2019	(As	of	30	September	2019)

Note : 1. Numbers in ( ) indicate routes shared with regular and air-conditioned vehicles in normal  traffic, without                       
            counting  authorized routes
            2. Data from the Summary of Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) Status - September 2019
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 2. จ�านวนเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางรวมทุกประเภท จ�านวน 456 เส้นทาง แบ่งเป็น
  - เส้นทางการเดินรถ ขสมก. จ�านวน 117 เส้นทาง
  - เส้นทางการเดินรถเอกชนร่วมบริการ (รถใหญ่) จ�านวน 94 เส้นทาง
  - เส้นทางการเดินรถเล็กวิ่งในซอย (รถหมวด 4) จ�านวน 98 เส้นทาง
  - เส้นทางการเดินรถตู้โดยสาร (รวมรถตู้ CNG) จ�านวน 139 เส้นทาง
  - เส้นทางรถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�านวน 8 เส้นทาง
 เมื่อพิจารณาสัดส่วนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกแต่ละประเภทแล้ว พบว่า เส้นทาง
รถตู้โดยสารปรับอากาศมีสัดส่วนมากที่สุด คือร้อยละ 30.48 และรองลงมาได้แก่ เส้นทาง ขสมก. คิดเป็นร้อยละ 25.66
 ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายประหยัดพลังงานน�้ามันเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ จึงสนับสนุนให้ใช้รถโดยสารใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) บริการผู้โดยสารเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ขสมก.จึงได้จัดซ้ือรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)           
เพื่อน�ามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น�้ามันดีเซล จ�านวน 489 คัน

ตารางแสดงจ�านวนรถโดยสารที่ใช้น�้ามันดีเซลและก๊าซธรรมชาติ	(NGV)	เป็นเชื้อเพลิง

รถ ขสมก.

รถร่วมบริการ (รถใหญ่)

รถมินิบัส

รถเล็กวิ่งในซอย

รถตู้โดยสารปรับอากาศ

รถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รวม

3,005

3,302

881

2,039

3,619

86

12,932

929

3,302

881

488

3,619

86

9,305

2,076

-

-

1,551

-

-

3,627

ประเภทผู้ให้บริการ จ�านวนรถใช้

น�้ามันดีเซล

จ�านวนรถใช้

ก๊าซธรรมชาติ
รวม

จ�านวนรถ	ณ	30	กันยายน	2562

หมายเหต ุ: ข้อมูลจากหนังสือสรุปสถานภาพองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดือน กันยายน 2562
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 2. The total number of routes including all types of buses is 456 routes, as follows .
   - 117  routes for BMTA buses
  -  94  routes for private joint buses 
  -  98  routes for shuttles in sois
  - 139  routes for passenger microbuses (including CNG microbuses)
  - 8  routes for Suvarnnabhumi Airport connection  microbuses
 When considering the proportion of passenger bus route types in the Bangkok area, it is found that air-conditioned 
microbuses take the highest share (30.48 percent), followed by BMTA buses (25.66 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

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

BMTA buses

Private joint buses (big bus)

Minibuses

Shuttles in sois

Air-conditioned microbuses

Suvarnnabhumi Airport connection microbuses

Total

3,005

3,302

881

2,039

3,619

86

12,932

929

3,302

881

488

3,619

86

9,305

2,076

-

-

1,551

-

-

3,627

Type	of	service Buses	using

diesel

Buses	using

natural	gas
Total

Buses	as	of	30	September	2019



2019

 การเดินทางของประชาชนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ 

เพราะมเีส้นทางครอบคลมุทัว่กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล อกีทัง้ยังสามารถเชือ่มต่อไปยังระบบขนส่งรปูแบบอืน่ อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดนิ, 

รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การเดินทางทางน�้าและทางอากาศ แต่ในปัจจุบันการให้บริการยังประสบปัญหาในเรื่องการ

ให้บริการ เช่น ขับรถเร็วปาดซ้าย-ขวา รับผู้โดยสาร ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย ขับรถขวางการจราจร การจราจรหนาแน่น รถโดยสาร

ส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารเก่าที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี ใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงท�าให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ

  ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นระบบ กระทรวงคมนาคม              

จึงมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ขสมก.น�ารถโดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง พร้อมให้น�า

ระบบเทคโนโลยีท้ังระบบ GPS และระบบตัว๋ร่วม (e-Ticket) มาตดิตัง้บนรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือจดัเก็บข้อมลูและเชือ่มโยงไปยังศนูย์

ควบคุม ท�าให้สามารถบริหารจัดการการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีคุณภาพมากข้ึน 

จึงมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้

 1. โครงการจัดหารถโดยสารใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. โครงการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) มาใช้กับรถโดยสารขององค์การ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เชื่อมโยงระบบบัตรโดยสารร่วม (Common Ticket) และโครงสร้างราคาค่าโดยสารร่วม (Common Fare Structure) กับระบบขนส่ง

สาธารณะประเภทอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการรั่วไหลของรายได้

 3. โครงการการใช้สัญญาณ WiFi บนรถโดยสาร เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล ที่มีประโยชน์ได้

อย่างเท่าเทียม ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ให้กับ ขสมก. มีความทันสมัย รวมท้ังเพ่ิมมูลค่า          

ทรัพย์สินของขสมก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวโน้มการให้บริการ	และแผนงาน/
โครงการในอนาคต
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 Main transport channel of people in the city is public transportation system, particularly public bus because the 

routes cover Bangkok Metropolitan Region and it connects to other transport systems such as subway, BTS, airport rail 

link, and water and air transportation. However, some problems regarding the service are found such as fast-driving, 

crosscut drive to take the passenger, driving in the middle of the lane, and traffic blockade. Moreover, most buses have 

been used for more than 20 years and use diesel, which causes air pollution.

  Therefore, to be the guidelines for resolving the problems by using the systematic public transport Ministry of 

Transport sets the policy to promote BMTA to use NGV and EV buses, and install GPS and e-Ticket system on the public 

buses in order to collect data and link to the control center. This would help the efficient bus operation management and 

the development of service quality. Thus, the following plans/projects are initiated. 

 1. New Environmental-friendly Bus Procurement Project. 

 2. Installation project of e-Ticket system to the buses to be ready for connecting with the Common Ticket system 

and common fare structure of other types of transport system in the future to prevent the leak of revenue. 

 3. WiFi on Bus Project aims to facilitate the equal access of information and digital service that upgrades quality 

of life of people and creates the image of BMTA to become more modern. Moreover, it is the project to add value to BMTA 

properties for the highest benefits.  

Tendency	of	service	and	plan/
project	in	the	future	
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โครงสร้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ส�านักผู้อ�านวยการ
Director	Office	Department	

ผู้ตรวจการ
Inspectors	General

กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
Special	Inspectors

ฝ่ายบริหาร		
Management		Division	

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร   
  Deputy Director  Administration

ผูช่้วยรองผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร   
  Assistant  Deputy Director 

For Administration
งานธุรการ  Administration Operation

หมวดธุรการ  Administration Section 

หมวดธุรการ  Administration Section 

- งานระบบบริหารงานบุคคล Personnel  management  System Operation
- งานข้อมูลบุคคล Personnel  Information Operation
- งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ Discipline and Labour Relations Operation

- งานธุรการกลาง 
  Central Administration Operation 
- งานบริการ  
  Service Operation 

-  หมวดธุรการ  
   Administration Section
-  งานอุบัติเหตุ  
   Accident Claim Operation 

-  งานคดี  
   Litigation Operation 
-  งานติดตามหนี้และบังคับคดี  
   Debt Collection and Enforcement  Operation

- งานสวัสดิการ welfare Operation
- งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและแพทย์  
  Safety and Occupational health and medical Operation

- งานวิชาการ  Academics  Operation
- งานฝึกอบรม Training Operation 

 หมวดธุรการ  Administration Section 

- งานประมวลบัญชีและทรัพย์สิน 
  Accounting and Assets Process Operation
- งานตรวจจ่าย  Disbursement Operation

- งานบริหารการเงิน Finance Management Operation
- งานรับจ่าย  Cashier Operation 

ส�านักการเจ้าหน้าที่  
personnel Department  ส�านักบริการและจัดซื้อ  

Office of Service and Procurement 
personnel Department  

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
Personnel  Management  Division 

กลุ่มงานบริการ 
Service Operation 

กลุ่มงานจัดซื้อ  
Procurements  Division

กลุ่มงานนิติกรรม 
Legal Act Division 

กลุ่มงานคดี 
Lawsuits Operation Division 

ส�านักกฎหมาย
 legal Department 

กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ  
welfare System Division

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
Personnel  Development  Division 

ส�านักบัญชีและกองทุนกลาง 
Accounting and Central Fund Office 

กลุ่มงานบัญชี  
Account Division 

กลุ่มงานการเงินและกองทุนกลาง  
Finance and Central Fund Division

- หมวดธุรการ Administration Section

- งานประชาสัมพันธ์ 
  Public relations Operation
- งานบริการประชาชนและผู้โดยสารสัมพันธ์ 
  Public service and passenger relations Operation

- งานเลขานุการ 
  Secretarial Operation
- งานประชุม 
  Meeting Operation

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
	Public	Relations	division

กลุ่มงานเลขานุการและงานประชุม	
Secretariat	and	Meeting	Division

- งานสายตรวจพิเศษ
- งานสอบสวน
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Organizational	Structure	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority
The	Board	of	Directors	of	the	Bangkok	Mass	Transit	Authority

ผู้อ�านวยการ		
Director

ฝ่ายแผนและพัฒนา		
Planning	and	Development		Division

ฝ่ายการเดินรถองค์การ	
Bus	Operation	Division

ส�านักบริหารการเดินรถ  
Bus Operation Management Office 

เขตการเดินรถ 1-8  
Bus Operation Zones 1-8 

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	
State	Enterprise	Audit	Committee	

กลุ่มงานตรวจสอบ	1		
Local	Audit	Subdivision	1		

กลุ่มงานตรวจสอบ	2		
Local	Audit	Subdivision	2		

กลุ่มงานตรวจสอบ	3		
Local	Audit	Subdivision	3		

ส�านักตรวจสอบ	
Audit	Department	

รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา   
Deputy Director of Planning and Development Division 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 
Deputy Director of Bus Operation 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
General Administration Division 

กลุ่มงานควบคุมและวิเคราะห์การเดินรถ  
Control and  Analysis Division Bus Operations 

กลุม่งานบรหิารท่ัวไป  
General Administration Division

กลุม่งานบญัชแีละการเงิน 
Account and Finance Division 

กลุม่งานปฏิบตักิารเดินรถ 1-3   
Bus Operation 1-3 Division

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1   
Assistant Director of Bus Operation Office 1

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2  
Assistant Director of Bus Operation Office 2

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา
 Assistant Deputy Director of Planning and Development Division 

งานธุรการ Administration Operation

งานธุรการ  Administration Operation

งานธุรการ Administration Operation

- งานแผนโครงการและงบประมาณการเดินรถ 
  Project Planning and Bus Operation Budget Operation
- งานใบอนุญาตประกอบการรถโดยสาร Bus License Operation

- งานก�ากับควบคุมศูนย์การเดินรถ 
  Bus Operation Supervision and Control Center
- งานวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารการเดินรถ 
  Analysis and Evaluation of Bus Operation Management
- งานวิทยุสื่อสาร Communication Radio Operation
- งานก�ากับควบคุมการซ่อมบ�ารุง  
  Repair and Maintenance Supervision Operation

- งานอุบัติเหตุ  Accidents Claim Operation
- งานตรวจการ  Inspection Operation
- งานบริหารศูนย์ควบคุมการเดินรถเขต 
  Bus Operation Control Center Management

- งานบริการ  Service Operation
- งานบริหารงานบุคคล Personnel  Management Operation
- งานแผนงานเขต Zone Planning Operation

-งานตรวจสอบ Audit Division 
-งานบัญชีและงบประมาณ Account and Budget Division 
-งานการเงิน Finance Division 

 งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ 
 Bus Operation Administration

งานธุรการ 
Administration Operation

งานธุรการ  Administration Operation งานธุรการ  Administration Operation

-  งานแผนโครงการ  
   Project Planning Operation
-  งานงบประมาณ 
   Budget Operation

-  งานวิเคราะห์และประเมินผล  
   Analysis and Evaluation Operation
-  งานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
   Analysis and Development Operation

- งานแผนและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Planning and Dissemination of Information   
  Technology Operation
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  Information Systems Development Operation

-  งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
   Computer Operation
-  งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
   Computer Systems and Network Services Operation

-  งานบริหารความเสี่ยง  
   Risk Management Operation
-  งานควบคุมภายใน  
   Internal Control Operation

ส�านักแผนงาน  
Planning  Department 

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Office of  Information Technology

กลุ่มงานวางแผน 
Planning Operation Division

กลุ่มงานวิเคราะห์

 กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน  

Risk Management Division  
and internal  Control Division

กลุ่มงานวางแผนและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Planning and Information Technology 
System  Development Division

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
Computer and Network Operation Division 



2423

ประวัติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ	ประจ�าปีงบประมาณ		2562
(ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่		22		พฤษภาคม		2561)

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ปริญญาโท พาณิชยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  ที่ปรึกษา บมจ.ปตท.สผ.
-  อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
   ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท.
-  อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
   ปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท.
-  อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บมจ.ปตท.

Education	Qualification		
- Bachelor of Engineering ( Civil) Chiang Mai University 
- Master of Commerce Thammasat University 
Current	Position	/Working	Experience
- The advisor of PTT Exploration and  
   Production Public Company Limited (PTTEP)
- The former chairman of business practitioner 
   The primary petroleum and natural gas of  PTTEP
- The former chairman of business practitioner
   The last petroleum and natural gas of PTTEP
-  The former senior manager of organization strategy 
    of PTTEP

Mr.Nattachat	Charuchinda

นายณัฐชาติ		จารุจินดา
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BMTA	s	Board	of	Director	2019	
(Appointing	from	the	resolution	of	the	cabinet	on	22	May	2018)

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อย
   พระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก  (2)
-  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
-  รองเสนาธิการทหารบก กองบัญชาการทหารบก
-  ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
-  รองแม่ทัพภาคที่ 1
-  ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

Education	Qualification		
- Bachelor of Science, Chulachomklao Royal Military 
  Academy,  Class 29 
- Master of Public Administration Program,  
   Sripatum University
-  Mechanical Engineering
Current	Position	/Working	Experience
-  Special Advisor at  Royal Thai Army (2)
-  Member of National Reform Steering Council
-  Deputy Chief of Staff,   Royal Thai Army Headquarters
-  1st  Division Deputy Commanding General, 
   The King’s Guard
-  CG, 1st Army Area Deputy Command
-  Narathiwat Task Force Commander 

General	Varah	Boonyasit

พลเอก	วราห์		บุญญะสิทธิ์	
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ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยม  อันดับ 2) 
    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  อธิบดีกรมบัญชีกลาง
-  รองปลัดกระทรวงการคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
   ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
    (นักวิชาการด้านทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง  

Education	Qualification		
- Bachelor of Business Administration (2nd Class Honours) 
  Ramkhamhaeng University 
- Bachelor of Laws (2nd Class Honours), Thammasat  University 
- Master of Accountancy, Chulalongkorn 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

Miss	Suttirat		Rattannachot

น.ส.สุทธิรัตน์		รัตนโชติ
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ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
-  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  อธิบดีกรมเจ้าท่า
-  รองปลัดกระทรวงคมนาคม
-  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
-  ผู้อ�านวยการส�านักแผนงาน กรมเจ้าท่า
-  ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
-  ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7

Education	Qualification		
- Diector General Marine Department 
- 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

Mr.	Somsak		Hommuang	

นายสมศักดิ์		ห่มม่วง
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ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
   สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาโท (M.S in Chemical Engineering)  
   University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาเอก (PhD in Chemical Engineering)  
   University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  ข้าราชการบ�านาญ ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ
   ผู้อ�านวยการ โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนส�านักงาน
   พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Education	Qualification		
- Bachelor of Engineering 
  (Chemical Engineering) (Honors), 
  Chulalongkorn University
- M.S in Chemical Engineering, 
  University of Texas at Austin, USA
- PhD. in Chemical Engineering, 
  University of Texas at Austin, USA
Current	Position	/Working	Experience
- Retired government official, Asst. Prof. at Department 
   of Chemical Engineering, kasetsart university 
- President of Energy and Environment Research 
  Cluster and Director of Sustainable Environment Program, 
  National Science and Technology Development 
  Agency (NSTDA)

Assoc.	Prof.	Thumrongrut	Mungcharoen

รศ.	ธ�ารงรัตน์			มุ่งเจริญ
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ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ

-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

   สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการค้า

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน

-  อดีตรักษาการในต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการองค์การ

    ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

-  อดีตรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (ขสมก.)

-  อดีตผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (ขสมก.)

-  อดีตผู้อ�านวยการส�านักแผนงาน (ขสมก.)

Education	Qualification		

- Bachelor of Economics Program 

  in Business Economics, College of Commerce

Current	Position	/Working	Experience

- Former Acting Director of BMTA

- Former Administrative Deputy Director (BMTA)

- Former Assistant of Administrative Director   (BMTA)

- Former Director of Planning Office (BMTA)

Mr.Yuk	Jaruphum	

นายยุกต์		จารุภูมิ
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ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (โยธา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                            
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   (สาขาวิศวกรรมระบบจราจรและการขนส่ง)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า
-  กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
-  กรรมการบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Education	Qualification		
- Bachelor of Engineering 
  (Civil Engineering), Chiang Mai University 
- Master of Engineering 
  (Transport and Traffic Engineering), 
  Chulalonglorn  University 
Current	Position	/Working	Experience
- Former Director of Marine Department 
- Director of Port Authority of Thailand
- Director of Suvarnabhumi Airport Hotel 
  Company  Limited

Mr.	Sorasak		Sanesombat

นายศรศักดิ์		แสนสมบัติ
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Mr.Chaichana	Mitrpant

นายชัยชนะ		มิตรพันธ์

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  Rice University,
    Houston, Texas, U.S.A
-  ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    University of Michigan Ann Arbor, Michigan,  U.S.A
-  ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    Universitaet Duisburg - Essen, Essen, NRW, Germany
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (องค์กรมหาชน)    
-  ผู้อ�านวยการหน่วยบริการโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ  
   ศูนย์เทศโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
   ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
 

Education	Qualification		
- Bachelor of Engineering, 
  Rice University,Houston, Texas, U.S.A
- Master of Engineering, University of    
  Michigan Ann Arbor, Michigan, U.S.A
- Doctor of Engineering, Universitaet  Duisburg - Essen, 
  Essen, NRW, Germany
Current	Position	/Working	Experience
- Deputy Director of Electronic
  Transactions Development Agency (Public Organization)
- Assistant Director of Electronic Transactions Development 
  Agency (Public Organization)
- Director of Information Security Infrastructure Service 
  Center, National Electronics and Computer 
  Technology Center
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Asst.	Prof.	Wanchai	Rattanawong		

ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ
-  ปรญิญาตร ีB.Ed (Physics) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒบางแสน
-  ปริญญาโท M.Ed.(Physics) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ประสานมิตร
-  ปริญญาโท  M.Eng.(Computer integrated Manufacturing) 
   Swinburne  University  of Technology,  
   Melbourne, Australia
-  ปริญญาเอก Ph.D. (Manufacturing Engineering)
   Swinburne  University  of Technology,  Melbourne, Australia
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน
-  รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-  ประธานกรรมการบริษัท Sonic Interfreight Ltd.
-  กรรมการบอร์ดบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)

รศ.	วันชัย		รัตนวงษ์

Education	Qualification		
-  B.Ed (Physics),  Srinakharinwirot University, Bang Saen
-  M.Ed. (Physics),  Srinakharinwirot University  
-  M. Eng. (Computer integrated 
   Manufacturing) Swinburne  University  
   of Technology,  Melbourne,  Australia
-  Ph.D. (Manufacturing Engineering) Swinburne  
   University  of Technology, Melbourne, Australia
Current	Position	/Working	Experience
- Senior Vice President for Organization 
  Potential Development, University of the Thai 
  Chamber of Commerce
- President of Sonic Interfreight Ltd.
- Director of PTG Energy Public Limited
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ประวัติการศึกษา	และคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท ทางกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย   

   Nice, Sophia  Antipolis,

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	/	ประวัติการท�างาน

-  ผู้อ�านวยการกองกฎหมายการพาณิชย์

   และอุตสาหกรรม (ผู้อ�านวยการเฉพาะด้านนิติการสูง)   

  (รักษาการราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน

  เลขาธิการ) ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Education	Qualification		

-  Bachelor of Laws, Thammasat University

-  Master of Laws 

  (International Trade Regulation), 

  Nice, Sophia - Antipolis

Current	Position	/Working	Experience

-   Director Commercial and Industrial Law Division 

   ( Director (Legal Affairs), Higher Level )   

   (Acting Director of the Secretariat Office)  

   Office of the Council of State   

Mr.	Wichit	Jarassuksawas	

นายวิชิต		จรัสสุขสวัสดิ์
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รายชื่อคณะผู้บริหาร	ขสมก.	ปี	2562	
(1	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562)

นายสุระชัย	เอี่ยมวชิรสกุล	
Mr.Surachai		lamwachirasakul

ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 4 ก.ค.62 - ปัจจุบัน)
Director of Bangkok Mass Transit Authority
(Has taken a position since 4 Jul 19 - Present) 

นายประยูร	ช่วยแก้ว
Mr.Prayoon		Choygeo

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Deputy Director of Bus Operation Acting 

Director of Bangkok Mass Transit Authority 
(Has taken a position since 1 Aug 17 - 3 Jul 19)

นางพนิดา		ทองสขุ
Mrs.Panida		Thongsuk

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

Deputy Director Administration
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BMTA	s		Management	Team	
(1	OCTOBER	2018	-	30	SEPTEMBER	2019)	

นายคมสัน		โชติประดิษฐ์
Mr.Komson		Chotpradit

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

รักษาการในต�าแหน่ง
รองผูอ้�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร
Assistant Director of Private Joint Bus Operation 

Acting Deputy Director of Ptivate 
Joint  Bus Operation

นางพริ้มเพรา		วงศ์สุทธิรัตน์
Mrs.Phimphaw	Wongsuthirat

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายแผนและพัฒนา

Assistant to the Director of Planning and Development  

นายสมควร		นาสนม
Mr.Somkaun		Nasanom

 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
Assistant Director Bus Operation office 1
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นายสาคร		รุ่งสวัสดิ์
Mr.Sakon		Rongsawat

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
Assistant Director Bus Operation office 2

นางบุษบา		มะนะโส
Mrs.Busaba		Manaso

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ
Director of Audit Department

นางสาวสิริกร		อุดมผล
Miss	Sirikorn		Udomphont

ผู้อ�านวยการส�านักผู้อ�านวยการ
Director of Director Office Department
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นางสาวสุปรียา		เทพมาก
Miss	Supreeya	Teapmark

ผู้อ�านวยการส�านักการเจ้าหน้าที่
Director of Personnel Department

นางญาณี	ไชยสรรกิจ
Mrs.Yanee	Chaisankit

ผู้ตรวจการระดับ 7
 รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร
Inspector Level 7

Acting Director of Personnel
Development Department
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นางอารดา		อารีวโรดม
Mrs.Arada		Areewarodom

ผู้อ�านวยการส�านักบัญชีและกองทุนกลาง
Director of Account and Central 

Fund Department

นางสาวรัชนี		ลออทรัพยาภัทร
Miss	Ratchanee	Laorsapayapat				

ผู้อ�านวยการส�านักบริการและจัดซื้อ
Director of Service and Purchasing Department

(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61-11 มี.ค.62)

(Has taken a position since 1 Oct 18 -11 Mar 19)
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นางสาวเพียร	บวรสิทธิไพบูลย์	

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักการเจ้าหน้าที่ 
รักษาการในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักบริการและจัดซื้อ
(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 12 มี.ค.62 - 30 ก.ย.62)

Assistant Director of the Bureau of Personnel

Acting Director of Service and 
Purchasing Department

(Has taken a position since 12 Mar 19-30 Sep 19)

นางสาวเกษริน		สินวิสูตร
Miss	Kesarin		Sinvisoot

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Department
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นายสวงค์		ฉิมพลี
Mr.Sawong		Chimplee

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

Director of Legal Department

นายชิดชัย		ภู่อารีย์
Mr.Chidchai		Phuearee

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเดินรถ
Director of Bus Management Department  
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นายเกรียงศักดิ์	เยียวยาสัตว์
Mr.Kriangsak		Yeowyasat

 หัวหน้ากลุ่มงานรถเอกชนร่วมบริการ 1
รักษาการในต�าแหน่ง

ผูอ้�านวยการส�านกัปฏิบตักิารรถเอกชน ร่วมบรกิาร 1
Head of Private Joint Bus Operation 1 Division

Acting Director of Private Joint Bus Operation 1 
Department

นางสาวเบญจวรรณ		เปี่ยมสุวรรณ
Miss	Benchawan		Piemsuwan

ผูอ้�านวยการส�านักปฏิบตักิารรถเอกชน ร่วมบรกิาร 2
Director of Ptivate Joint Bus Operation 2 

Department
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นายณัฐพงษ์	อนันต์ไพฑูรย์
Mr.Nattapong		Ananpaitoon	

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 1
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 1
Assistant Director of Bus Operation Zone 1

Acting Director of Bus Operation Zone 1

นายมงคล	จ�านงพิศ
Mr.Mongol	Chamnongpit

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 2
Director of Bus Operation Zone 2
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นายวิโรจน์		แหวนทองค�า
Mr.Viroch	Wanthongkam

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 3
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 3
Assistant Director of Bus Operation Zone 3

Acting Director of Bus Operation Zone 3

นายสังเวียน		พยัฆวรรณ์
Mr.Sungwien		Phayakwan	

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 4
Director of Bus Operation Zone 4
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นายก้องพัฐสิษฐ์		ถิ่นมาบแค
Mr.Kongpattasit		Tinmabkhe

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 5
Director of Bus Operation Zone 5

นายช�านาญ		อยู่สอาด
Mr.Chamnan		Yoosaard

ผูอ้�านวยการเขตการเดนิรถที ่6
Director of Bus Operation Zone 6
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นายดุสิต		แซ่ด่าน
Mr.Dusit		Saedarn

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 7
Director of Bus Operation Zone 7

นายวิชา		สินอุดม
Mr.Wicha		Sinudom

ผูอ้�านวยการเขตการเดนิรถที ่8
Director of Bus Operation Zone 8
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สรุปจ�านวนพนักงานที่มีปัจจุบัน	
เปรียบเทียบกับข้อก�าหนด	

ณ	วันที่	31	เดือนตุลาคม	2562

ล�า
ดับ

ระดับ ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ต�าแหน่ง

ส�านักงานใหญ่ เขตการเดินรถ รวมทั้งองค์การ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

11
10
9
8
7

 6-7
5

 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4

3
4
3

 1-2
4
3

 1-2
3

 1-2
4
3

 1-2
4
3

 1-2
4
3

 1-2

1
3
5

16
15
35
65
18
3

12
3

39
4
9

23
4

22
13
1
2

18
4
7
2

10
50
2
5
2
9

17

2
6

13

1
2
2
6

11
28
51
18
3

12
3

39
4
9

23
4

22
13
1
2

18
4
7
2

10
50
2
5
2
9

17

2
6

13

0
-1
-3

-10
-4
-7

-14
-4
-2
-3
0
-3
-1
-2

-16
0
-8
-5
-1
-2
-1
-4
-7
-2
-8

-20
-1
0
-1
-1
-5
0
0
0
0
0
0
0
-5
-6

8
8

40
97
32
8

8
32

16

1

59

32
40
24
24

189
24
24

148

62

4
8

40
76
27
0

1
33

16

0

0

29
36
19
15

136
19
20

126

46

-4
0
0

-21
-5
-8
0
-7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0

-59
0
0
0
-3
-4
-5
-9

-53
-5
-4

148
0
0

-16

1
3
5

24
23
75

162
50
11
12
11
71
4
9

23
4

22
13
1
2

34
4
7
3

10
109

2
5
2

41
57
24
24

189
24
24

148
2
6

75

1
2
2

10
19
68

127
41
1
9
4

69
3
7
7
4

14
8
0
0

33
0
0
0
2

30
1
5
1

37
48
19
15

136
19
20

126
2
1

53

0
-1
-3

-14
-4
-7

-35
-9

-10
-3
-7
-2
-1
-2

-16
0
-8
-5
-1
-2
-1
-4
-7
-3
-8

-79
-1
0
-1
-4
-9
-5
-9

-53
-5
-4

-22
0
-5

-22

ผู้อ�านวยการ (อัตราจ้าง)

รองผู้อ�านวยการฝ่าย

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย

ผู้อ�านวยการส�านัก/ผู้ตรวจการ ระดับ 8 /ผู้อ�านวยการเขต

ผูช่้วยผูอ้�านวยการส�านกั/ผูช่้วยผู้ตรวจการ ระดบั 7 ผูช่้วยผู้อ�านวยการเขต

หัวหน้ากลุ่มงาน /ผู้ตรวจการ ระดับ 6

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

นิติกร

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

เจ้าหน้าที่สถิติ  

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  

บุคลากร /เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย

พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลเทคนิค 

ช่าง 

ช่าง 

ช่าง 

ช่างสื่อสาร

ช่างสื่อสาร

ช่างสื่อสาร

พนักงานการเงินและบัญชี  

พนักงานการเงินและบัญชี  

พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานการเงินค่าโดยสาร)

พนักงานการเงินค่าโดยสาร

พนักงานการเงินค่าโดยสาร

พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานบัญชีค่าโดยสาร)

พนักงานบัญชีค่าโดยสาร

พนักงานบัญชีค่าโดยสาร

พนักงานสื่อสาร 

พนักงานสื่อสาร 

พนักงานสื่อสาร  
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‘Summarize	the	current	number	of	employees.	
Compared	with	specifications	

September	30,	2019

se

quence
Level Specified 

man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Position

HO Zone 					Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

11
10
9
8
7

 6-7
5

 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4
 3-4

3
4
3

 1-2
4
3

 1-2
3

 1-2
4
3

 1-2
4
3

 1-2
4
3

 1-2

1
3
5

16
15
35
65
18
3

12
3

39
4
9

23
4

22
13
1
2

18
4
7
2

10
50
2
5
2
9

17

2
6

13

1
3
5

16
15
35
65
18
3

12
3

39
4
9

23
4

22
13
1
2

18
4
7
2

10
50
2
5
2
9

17

2
6

13

0
-1
-3

-10
-4
-7

-14
-4
-2
-3
0
-3
-1
-2

-16
0
-8
-5
-1
-2
-1
-4
-7
-2
-8

-20
-1
0
-1
-1
-5
0
0
0
0
0
0
0
-5
-6

8
8

40
97
32
8

8
32

16

1

59

32
40
24
24

189
24
24

148

62

4
8

40
76
27
0

1
33

16

0

0

29
36
19
15

136
19
20

126

46

-4
0
0

-21
-5
-8
0
-7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0

-59
0
0
0
-3
-4
-5
-9

-53
-5
-4

148
0
0

-16

1
3
5

24
23
75

162
50
11
12
11
71
4
9

23
4

22
13
1
2

34
4
7
3

10
109

2
5
2

41
57
24
24

189
24
24

148
2
6

75

1
2
2

10
19
68

127
41
1
9
4

69
3
7
7
4

14
8
0
0

33
0
0
0
2

30
1
5
1

37
48
19
15

136
19
20

126
2
1

53

0
-1
-3

-14
-4
-7

-35
-9

-10
-3
-7
-2
-1
-2

-16
0
-8
-5
-1
-2
-1
-4
-7
-3
-8

-79
-1
0
-1
-4
-9
-5
-9

-53
-5
-4

-22
0
-5

-22

Director (Hired Position) 

Department Deputy Director 

Department Assistant Deputy Director

Bureau Director/Ombudsman/Zone Director  

Bureau Assistant Director/Assistan Ombudsman/Assistan Zone Director  

Chief of work Group/Equivalent 

Chief of work /Equivalent 

Finance 

Internal Control Officer

Internal Auditor

Risk Management Officer 

General Administration Officer

Public Relations Officer 

Training Officer

Lawyer

Supplies Officer 

Computer System Office

Policy and Plan Analyst 

Statistics Officer 

Medical Science Officer 

Occupational Health Personnel/Officer

Nurse

Technical Nurse 

Mechanic

Mechanic

Mechanic

Communication Officer 

Communication Officer 

Communication Officer 

Finance and Account Employee 

Finance and Account Employee 

Finance and Account Employee (Fare Finance)

Fare Finance Employee 

Fare Finance Employee 

Finance and Account Employee (Fare Account Employee)

Fare Account Employee  

Fare Account Employee 

Communication Employee

Communication Employee

Communication Employee
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66

67
68
69

70
71

1
2

	3-4
	3-4

0
0
0

0
0
0

1
9
10

1
9
10

3
 1-2

4
3

 1-2
 1-2
 1-2
 1-2

3
 1-2

3
3
3
2
2
5
4
3
1
1
1
1

5,6

2
2
2

1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

6,312
6,312

6,312

19
0

5,553
5,572

20
70

5,699

19
0

-759
-740
20
70

-613

0
0

6,312
6,312

0
0

6,312

19
0

5,553
5,572

20
70

5,699

19
0

-759
-740
20
70

-613

2
3

25
29
71
39
5

1
3

10
250

0
29

2
0

1
0

20
23
55
35
5

0
0
4

72

0
30

2
1

3

-1
-3
-5
-6

-16
-4
0
0
-1
-3
-6

-178
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3

32
73

185

14
126

1

192

77
53
64

432
175
11
0
0
0

26
63

163

7
90

0

129

62
29
44

298
110

7
2
3
0

0
0
-6

-10
-22
0
-7

-36
0
-1
0
0

-63
0

-15
-24
-20

-134
-65
-4
2
3
0

2
3

57
102
256
39
19

126
1
4

10
250
192

0
106
53
64

432
175
13
0
0
0

1
0

46
86

218
35
12
90
0
0
4

72
129

0
92
29
44

298
110

9
3
3
3

-1
-3

-11
-16
-38
-4
-7

-36
-1
-4
-6

-178
-63
0

-14
-24
44

-134
-65
-4
3
3
0

							รวมพนักงานส�านักงาน	(ไม่รวม	ผอก.)	 	 																		908	 	543	 	-365	 	2,311	 1,684	 	-457	 3,219	 2,22								-992

							รวม	พกส.	 	 	 	 			0	 					0	 				0	 		6,312	 5,789	 	-523	 6,312	 5,789	 -523

						รวมพนักงานองค์การ	 	 	 									908	 								543	 							-365	 							14,935							13,045							-1,720	 					15,843	 					13,588	 					-2,255

						รวมพนักงานทั้งองค์การ+อัตราจ้าง+ผอก.	 	 												908													559											-365										14,935						13,073								-1,720					15,843							13,632							-2,085

หน่วยงาน	 	 	 	 สนญ.  ขดร.1  ขดร.2 ขดร.3  ขดร.4 ขดร.5 ขดร.6 ขดร.7 ขดร.8 รวม

309	 919	 984	 872	 774	 1,571	 879	 950	 806									8,064

234	 925	 721	 755	 588	 319	 641	 678	 663									5,524

543	 1,844	 1,705	 1,627	 1,362	 1,890	 1,520	 1,628								1,469						13,588

พนักงานคอมพิวเตอร์

พนักงานคอมพิวเตอร์  

พนักงานธุรการ  

พนักงานธุรการ 

พนักงานธุรการ  

พนักงานธุรการ (1348)  

พนักงานควบคุมระบบสารสนเทศการเดินรถ

พนักงานธุรการ (จ่ายงาน) 

พนักงานพัสดุ 

พนักงานพัสดุ 

ครูฝึกขับรถ  

สายตรวจพิเศษ 

นายตรวจ 

พนักงานขับรถช่าง

พนักงานขับรถประจ�าส�านักงาน

ผู้จัดการสาย 

ผู้ช่วยผู้จัดการสาย

นายท่า /นายท่าอู่

พนักงานเติมน�้ามันหรือเชื้อเพลิง

พนักงานท�าความสะอาด 

นักการ

ยาม

ประจ�าฝ่ายเดินรถองค์การ

พนักงานขับรถรายวัน 

พนักงานขับรถรายเดือนเดิม

พนักงานขับรถรายเดือนใหม่

รวม พขร.

พนักงานเก็บค่าโดยสารรายวัน 

พนักงานเก็บค่าโดยสารรายเดือนเดิม 

พนักงานเก็บค่าโดยสารรายเดือนใหม่ 

นิติกร (อัตราจ้าง)

พนักงานขับรถโดยสาร (อัตราจ้าง)

ชาย

หญิง

รวมพนักงานองค์การแยกชายหญิง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พยาบาล

15

28

0	 15	 0

0	 28	 0

แยก	ชาย	-	หญิง	แยกสังกัด

พนักงาน	outsource

รวมพนักงาน	outsource

ล�าดับ ระดับ ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ต�าแหน่ง

ส�านักงานใหญ่ เขตการเดินรถ รวมทั้งองค์การ

สรุปรวมพนักงานองค์การ+อัตราจ้าง+outsource	ทั้งหมด 13,642
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66

67
68
69

70
71

1
2

	3-4
	3-4

0
0
0

0
0
0

1
9
10

1
9
10

3
 1-2

4
3

 1-2
 1-2
 1-2
 1-2

3
 1-2

3
3
3
2
2
5
4
3
1
1
1
1

5,6

2
2
2

1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

6,312
6,312

6,312

19
0

5,553
5,572

20
70

5,699

19
0

-759
-740
20
70

-613

0
0

6,312
6,312

0
0

6,312

19
0

5,553
5,572

20
70

5,699

19
0

-759
-740
20
70

-613

2
3

25
29
71
39
5

1
3

10
250

0
29

2
0

1
0

20
23
55
35
5

0
0
4

72

0
30

2
1

3

-1
-3
-5
-6

-16
-4
0
0
-1
-3
-6

-178
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3

32
73

185

14
126

1

192

77
53
64

432
175
11
0
0
0

26
63

163

7
90

0

129

62
29
44

298
110

7
2
3
0

0
0
-6

-10
-22
0
-7

-36
0
-1
0
0

-63
0

-15
-24
-20

-134
-65
-4
2
3
0

2
3

57
102
256
39
19

126
1
4

10
250
192

0
106
53
64

432
175
13
0
0
0

1
0

46
86

218
35
12
90
0
0
4

72
129

0
92
29
44

298
110

9
3
3
3

-1
-3

-11
-16
-38
-4
-7

-36
-1
-4
-6

-178
-63
0

-14
-24
44

-134
-65
-4
3
3
0

														Total	Office	Staff	(Not	included	Director)	 																		908	 	543	 	-365	 	2,311	 1,684	 	-457	 3,219	 2,22	 -992

									 	 	 	 	 			0	 					0	 				0	 		6,312	 5,789	 	-523	 6,312	 5,789	 -523

Total	BMTA	Staff	 	 	 	 									908	 								543	 							-365	 							14,935							13,045							-1,720	 					15,843	 					13,588	 					-2,255

							Total	BMTA	Staff+(Hired	Position)	+Director	 																908													559											-365										14,935						13,073								-1,720					15,843							13,632							-2,085

Department		 	 	 Office Zone.1 Zone.2 Zone.3 Zone.4 Zone.5 Zone.6 Zone.7 Zone.8 Total

309	 919	 984	 872	 774	 1,571	 879	 950	 806									8,064

234	 925	 721	 755	 588	 319	 641	 678	 663									5,524

543	 1,844	 1,705	 1,627	 1,362	 1,890	 1,520	 1,628								1,469						13,588

Computer Employee

Computer Employee

General  Employee 

General  Employee 

General  Employee 

General  Employee (1348)

Bus Operation IT System Control Employee

General Employee (Job Distribution) 

Supplies Employee  

Supplies Employee  

Driver Trainer 

Special Inspector 

Inspector 

Driver (Mechanic Bus) 

Office Driver

Route Manager 

Assistant Route Manager

Bus Controller/Head of station

Gasoline/Fuel Filling Employee

Cleaner

Janitor

Guard 

Regular Bus Operation Division 

staff daily driver

Old monthly staff fare collector

New Staff driver monthly

Include staff driver

Daily keep fare staff

Old monthly staff fare collector

New monthly staff fare collector

Lawyer  (Hired Position) 

Bus Driver (Hired Position) 

Male 

Female

Total BMTA Staff  Separate Male - Female

Lawyer  

Nurse 

15

28

0	 15	 0

0	 28	 0

Separate	Male	-	Female	Separate	

	Staff	outsource

Total		Staff	outsource	

	Total	BMTA	Staff+	Hired	Position	+outsource		 13,642

Include keep fare staff

Level Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Position

HO Zone 					Total

sequence
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ผลการด�าเนินงานขององค์กร	ปีงบประมาณ	2562

รายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน	
 ปีงบประมาณ 2562 องค์การจัดรถโดยสารประจ�าทางให้บริการประชาชน ท้ังรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ 
รวมทั้งที่ให้สัมปทานแก่เอกชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�านวนทั้งสิ้น 12,932 คัน ประกอบด้วย

1.	รถโดยสารขององค์การ	3,005	คัน	(รวมรถโดยสาร	PBC	117	คัน)	แยกเป็น

                                         - รถธรรมดา   1,520                   คัน
                                       - รถปรับอากาศ   1,485                   คัน 

2.	รถโดยสารของเอกชน	ขนาดใหญ่	3,302	คัน		แยกเป็น

                                                   - รถธรรมดา  1,909               คัน
                                       - รถปรับอากาศ  1,393               คัน 

3.	รถโดยสารของเอกชน	ขนาดเล็ก	6,625	คัน		แยกเป็น

                                       - รถมินิบัส     881               คัน
                                       - รถในซอย  2,039               คัน
                                       - รถตู้โดยสาร  3,619               คัน 
                                       - รถตู้ NGV       86               คัน 

 ในส่วนขององค์การน�ารถโดยสารออกให้บริการ เฉลี่ย 2,835 คัน/วัน เป็นรถธรรมดา 1,484 คัน  รถปรับอากาศ 1,350 คัน              
คดิเป็นร้อยละ 94 ของรถประจ�าการ ในจ�านวนเส้นทาง 117 เส้นทาง โดยมเีท่ียวว่ิงบรกิาร รวม 8,469,590 เท่ียว ระยะทางท่ีว่ิงให้บรกิาร 
รวม 257,033,174 กม. ใช้เชือ้เพลงิทัง้สิน้ แยกเป็น น�า้มนัดเีซล 60,984,172 ลติร ก๊าซ 42,540,279 กก. โดยมยีอดการจ�าหน่ายตัว๋                 
รวม 387.975 ล้านใบ หรอืเฉลีย่ 1.063 ล้านใบ/วัน และมีรายได้ค่าโดยสารภาพรวม 4,127.565 ล้านบาท หรือเฉล่ีย11.308 ล้านบาท/วัน

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ	
 การด�าเนินงานปีงบประมาณ 2562 องค์การน�ารถออกว่ิง เฉลี่ย/วัน 2,835 คัน คิดเป็นร้อยละ 94 ของรถประจ�าการมีเที่ยววิ่ง
รวมเฉลี่ย 23,204 เที่ยว/วัน กม.ท�าการ เฉลี่ย 704,200 กม./วัน ใช้น�้ามันดีเซล เฉลี่ย 167,080 ลิตร/วัน ใช้ก๊าซ เฉลี่ย 116,549 กก./วัน 
โดยจ�าหน่ายตั๋วได้ทั้งสิ้น 387.975 ล้านใบหรือเฉลี่ย 1.063 ล้านใบ/วัน และมีรายได้ค่าโดยสารในภาพรวม 4,127.565 ล้านบาท หรือ
เฉลี่ย 11.308 ล้านบาท/วัน   
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Outcome	of	operations	for	fiscal	year	2019

 
 In fiscal year 2019, BMTA provided bus services for the public, for both ordinary and air-conditioned buses and 
private joint buses. As of  30 September 2019, the services included a total of 13,543  buses, as follows :

1.	BMTA	buses	-	3,005	(including	117	PBC	buses)	,	divided	as

                                                      - Regular buses  1,520               buses
                                                      - Air-conditioned buses              1,485               buses

2.	Private	joint	buses	(big	buses)		3,302			divided	as	

                                                      - Regular buses  1,909               buses
                                                      - Air-conditioned buses              1,393               buses

3.		Private	joint	buses	(small	buses)		6,625			divided	as	

                                          - Minibuses                              881            buses
                                                      - Shuttles in sois                         2,039               buses
                                                      - Microbuses                              3,619               buses
                                                      - Microbuses NGV                          86                buses

 On the part of BMTA 2,835  buses/day were out for service, as 1,484 regular buses and 1,350  airconditioned  
buses, totaling  94  percent of  all  buses  Of  the 117 routes,  there were 8,469,590  rides/year in a total distance of 
257,033,174 km./year, using  60,984,172  liters of diesel oil/year and 42,540,279 kg. of gas/year. Ticket sales  totaled 
387,975  million tickets/year, or 1.063 million tickets/day, with total revenue  of 4,127.565  million baht/ year, or 11.308 
million baht/day.

Camparison	of	Bus	Operations
 In fiscal year 2019, BMTA serviced out 2,835 buses/day, totaling 94 percent of all buses  On average there were 
23,204  rides/day in a total distance of 704,200  km./day, using 167,080 liters of diesel oil/day and 116,549 kg. of gas/day. 
Ticket sales totaled 387,975 million tickets, or 1.063  million tickers/day, with total revenue of 4,127.565  million baht, or 
11.308 million baht/day. 
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 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น หากน�าผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ ปีงบประมาณ 2562 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เกิดจริง
ปีงบประมาณ 2561 และเกิดจริงปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

1.		การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ		ปีงบประมาณ	2562	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 การให้บริการ  ปีงบฯ 2562 องค์การน�ารถออกวิ่งเฉลี่ยต่อวัน 2,835 คัน คิดเป็นร้อยละ 94 ของรถประจ�าการ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย รถออกวิ่งสูงกว่าเป้าหมาย 44 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.61 เนื่องจากองค์การเร่งรัดการซ่อมรถให้สามารถออกวิ่งได้มากขึ้น 
ประกอบกับได้รับรถโดยสารปรับอากาศ NGV 489 คัน ครบภายในเดือน มีนาคม 2562 ส่งผลให้ เท่ียวว่ิงและ กม.ท�าการ สูงกว่า         
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.90 และ 1.04 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งรถธรรมดาและภาพรวมของรถปรับอากาศ ด้านการใช้เชื้อเพลิง การใช้
น�้ามันต�่ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 8.74 ส่วนการใช้ก๊าซสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.59 เนื่องจากผันแปรตาม  กม.ท�าการ 
ของรถใช้น�้ามันและรถใช้ก๊าซ
 การหารายได้  รายได้ค่าโดยสารภาพรวมต่อวัน เฉลี่ย 11.325 ล้านบาท ต�่ากว่าเป้าหมาย (ตามงบประมาณ) 2.133 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 15.85 เน่ืองจากองค์การน�ารถโดยสารเก็บเงินมาว่ิงบริการฟรีในงานพระราชพิธีต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี                                
บรมราชาภิเษก บริเวณท้องสนามหลวง งานอุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.61 ถึง 19 ม.ค.
62) เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางไปใช้
ระบบการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นแทน
 

2.		การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ		ปีงบประมาณ	2562	เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ	2561
 การให้บริการ  ปีงบฯ 2562 เปรียบเทียบกับปีงบฯ 2561 รถออกวิ่งเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้น 253 คัน คิดเป็นร้อยละ 9.81 เนื่องจาก
รถประจ�าการเพิ่มขึ้นจากการรับรถโดยสาร NGV 489 คันครบจ�านวน ส่งผลให้เที่ยววิ่งและกม.ท�าการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33 และ 5.97 
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนรถปรับอากาศ จากการเพิ่มเที่ยววิ่งปกติ เที่ยววิ่งเสริมและเที่ยววิ่งรวมได้มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ด้านการใช้
เชื้อเพลิง การใช้น�้ามันลดลงร้อยละ 10.08 ขณะที่การใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.66 เนื่องจากผันแปรตาม กม. ท�าการ ของรถใช้น�้ามัน
และรถใช้ก๊าซ  
 การหารายได้  รายได้ค่าโดยสารภาพรวมเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมขึ้นจากปีงบฯ 61 เท่ากับ 1.066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.39          
จากการเพ่ิมข้ึนของรถประจ�าการ (รถโดยสารปรับอากาศ NGV 489 คนั ครบจ�านวน) และการให้บริการทีเ่พ่ิมข้ึน รวมท้ังมกีารปรบัราคา    
ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม (เริ่มเดือน เม.ย.62)   
 

3.		การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ		ปีงบประมาณ	2562	เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ	2560
 การให้บริการ  ปีงบฯ 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบฯ 2560 รถออกวิ่งเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมขึ้น 235 คัน คิดเป็นร้อยละ 9.04 
เนื่องจากรถประจ�าการเพิ่มขึ้นจากการรับรถโดยสาร NGV จ�านวน 489 คัน ส่งผลให้เที่ยววิ่งและ กม.ท�าการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33 และ 
7.64 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนรถปรับอากาศ จากการเพิ่มเที่ยวว่ิงปกติ เที่ยววิ่งเสริมและเที่ยววิ่งรวมได้มากขึ้นจากปีงบฯ 2560  ด้าน
การใช้เชื้อเพลิง การใช้น�้ามันลดลงร้อยละ 10.37 ขณะที่การใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.78 เนื่องจากผันแปรตาม กม. ท�าการ ของรถใช้
น�้ามันและรถใช้ก๊าซ  
 การหารายได้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวมเฉล่ียต่อวัน เพ่ิมข้ึน 2.786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.62 จากการเพ่ิมขึ้นของ         
รถประจ�าการ (รบัรถโดยสารปรบัอากาศ NGV 489 คนั ครบจ�านวน) และการให้บริการทีเ่พ่ิมข้ึน รวมท้ังมกีารปรับราคาค่าโดยสารเพ่ิมขึน้
จากเดิม (เริ่มเดือน เม.ย.62) 
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 From the details above, when comparing the bus operations in fiscal year 2019 as compared to the target set, the 
actual operations in fiscal year 2018, and fiscal year 2017, the following can be analyzed

1.		Route	operation	performance	analysis	of	the	fiscal	year	2019		comparing	to	the	goal	
 Service In the fiscal year 2019, 2,835 buses were operated per day, accounting for 94% of the total operating 
buses. When comparing to the goal, 44 operating buses were operated more than expected (1.61%) because BMTA 
accelerated the bus repair and maintenance for more operation. Furthermore, all 489 air-conditioned buses arrived in 
March 2019 so the routes and operational distance (kilometer) was higher than expected for both ordinary and air-condi-
tioned buses (0.90 and 1.04% respectively). For the use of fuel and oil, it was lower than expected (874%) whereas the 
use of gas was higher than expected (0.59%) due to the operational distance of the buses using oil and gas.       
 Earnings The overall daily fare earnings was 11.325 million baht, which was lower than expected (referring to the 
budget) at 2.133 million baht (15.85%) because BMTA offered free service during the royal ceremonies, such as Corona-
tion Ceremony at Sanam Luang, and “Oon Ai Rak Klai Kwam Nao’ Festival with Rattanakosin Rivers theme” (during 9 
December 2018 to 19 January 2019). Moreover, more sky train services were operated so some people chose to use the 
service from other public transports.  

2.		Route	operation	performance	analysis	of	the	fiscal	year	2019	comparing	to	the	performance	of	the	fiscal	year	2018
 Service  When comparing the fiscal year 2019 to 2018, the average operating buses per day increased 253         
buses (9.81%) because all 489 NGV buses arrived so the volume of routes and operational distance (kilometer) of the 
air-conditioned buses increased (4.33 and 5.97% respectively). The volume of normal routes, extra routes and total routes 
increased from the previous year. In terms of fuel use, the use of oil decreased 10.08% while the use of gas increased 
45.66% due to the change of operational distance (kilometer) of the vehicles using oil and gas.    
 Earnings The average daily fare earnings increased from that of the fiscal year 2018 at 1.066 million baht (10.39%) 
due to the increasing number of operating buses (all 489 NGV buses were operated), and the increase of service and fare 
(started from April 2019). 
 

3.		Route	operation	performance	analysis	of	the	fiscal	year	2019	comparing	to	the	performance	of	the	fiscal	year	2017
 Service  When comparing the fiscal year 2019 to 2017, the average operating buses per day increased 235         
buses (9.04%) because of 489 operating NGV buses so the volume of routes and operational distance (kilometer) of the 
air-conditioned buses increased (4.33 and 7.64% respectively). The volume of normal routes, extra routes and total routes 
increased from the fiscal year 2017. In terms of fuel use, the use of oil decreased 10.37% while the use of gas increased 
56.78% due to the change of operational distance (kilometer) of the vehicles using oil and gas.
 Earnings The average daily fare earnings increased 2.786 million baht (32.62%) due to the increase of operating 
buses (all 489 NGV buses were operated), and the increase of service and fare (started from April 2019). 
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บทวิเคราะห์ทางการเงิน

 1. การหารายได้จากรายได้หลัก  คือรายได้ค่าโดยสารที่
มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากองค์การปลด รถโดยสารที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้ออกจากรถประจ�าการ ท�าให้รถประจ�าการคงเหลือ 
3,005 คัน ขณะที่ปริมาณรถจอดซ่อมมีจ�านวนสูงข้ึนอย่าง               
ต่อเนื่อง
 2. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของค่า
ภาระผลประโยชน์พนักงาน การปรบัขึน้เงินเดอืนประจ�าปี รวมถึง
ต้นทนุทางการเงนิได้แก่ดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญากู้ยืมเงนิระยะยาว
 3. ผลการด�าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ฐานะ
ทางการเงินขาดสภาพคล่องมาโดยตลอด เนื่องจากมีภาระหนี้สิน
สูงกว่าส่วนของทุน โดยในปีงบประมาณ 2562 ขาดทุนสุทธิ 
7,602.52 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของทุนติดลบ 112,671.79 ล้าน
บาท EBITDA  ขาดทุน 4,548.24 ล้านบาท
 4. อัตราส่วนทางการเงิน
  4.1 ค่าใช้จ่ายรวม / รายได้รวม อยู่ในอัตรา 
2.08 : 1  เนื่องจากรายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายมาก จากการที่จัดเก็บ
ค่าโดยสารต�่ากว่าต้นทุน และผู้ใช้บริการมีแนวโน้มลดลงจากการ
เจริญเติบโตของระบบขนส่งสาธารณะ ขณะที่มีค่าใช้จ่ายคงที่ 

  4.2 ค่าใช้จ่ายบุคคล / ค่าใช้จ่ายรวม คิดเป็น
ร้อยละ 38.34 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก เนื่องจากสัดส่วน จ�านวน
พนักงานต่อจ�านวนรถโดยสาร 4.53 คน ต่อรถ 1 คัน (จ�านวน
พนักงานเฉลี่ย 13,606 คน จ�านวนรถ 3,005 คัน) เกินค่าเฉลีย่ของ
สากล 3.50 คน ต่อรถ 1 คนั คดิเป็นร้อยละ 29.43 ท�าให้ ประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท
เดียวกันในประเทศอื่น ๆ
  4.3  ค่าดอกเบี้ยจ่าย / รายได้รวม คิดเป็นร้อย
ละ 40.96 จากการที่องค์การขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้
ต้องกู้เงินเพื่อน�ามาช�าระค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม 
  4.4 สภาพคล่องทางการเงิน มีอัตราส่วนเงิน
ทุนหมุนเวียน อยู่ในอัตรา 0.31:1 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ามาก
แสดงว่าองค์การมีขีดความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นที่          
ต�่ามาก คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 0.31 บาท ที่สามารถน�าไป
ช�าระหนี้สินหมุนเวียนได้ทุก ๆ 1 บาท เท่านั้น ท�าให้เกิดการค้าง
ช�าระหนี้ที่สูงมาก
  4.5  ความสามารถในการท�าก�าไร  มีอัตราส่วน
ก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือก�าไรสุทธิต่อขายสุทธิอยู่ใน
อัตราติดลบร้อยละ 108.17 แสดงว่าองค์การนอกจากจะไม่มี
ก�าไรแล้วยังขาดทุนสูงด้วย
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Financial	Analysis

 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 
3,500 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 
benefits for employees, raising salary rate, including finan-
cial cost from long-term loan interest payable.
 3. Continued operating loss, resulting in lack of            
financial liquidity due to liability 
higher than  equity. In fiscal year 2019, the BMTA  had 
7,602.52  million baht net loss which caused the equity to 
become minus 112,671.79 million baht and EBITDA to                
become 4,548.24 million baht as loss.
 4. Financial ratio
  4.1 Total expense/total revenue ratio is 
2.08 : 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 pub-
lic transportation system growth, while the expense is stable.

  4.2 The personnel  expense/total expense 
is 38.34  which is very high. This is due to the fact that the 
number of employees per bus ratio which is 4.53 employ-
ees per 1 bus (average employees 13,606, the number of 
buses 3,005) is higher than the international average ratio 
which is 3.50 employees per 1 bus, or 29.43, causing the 
low efficiency in personal management when compared 
with the same type of business in other countries.
  4.3 Interest paid/total  revenue  is 40.96  
The lack of  financial  liquidity  causes the BMTA to get loan 
to pay for the  gasoline cost and repair. 
  4.4 Financial liquidity : The current ratio is 
0.31:1 which is very low, This reflects the BMTA’s low capa-
bility in paying short-term debt, having current assets only 
0.31 baht to pay for every 1 baht of current liability. 
  4.5 Protability ratio, having net profit mar-
gin of (108.17)  which is net profit per net sale, showing that 
the BMTA has no profit with high deficit.
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การบรหิารความเสีย่งขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

ประจ�าปีงบประมาณ	2562

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยด�าเนินการ อย่างต่อเนื่อง ตาม                 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร และมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท�าแผนการบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ        
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงจ�านวน 15 ประเด็น ดังนี้
	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk	Management)
 SRM 1 :  ความเสี่ยงด้านการจัดหารถโดยสารใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 SRM 2 :  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การไม่เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน
 SRM 3 :  ความเสี่ยงด้านความไม่สอดคล้องของพนักงานกับกรอบโครงสร้างองค์กร
 SRM 4 :  ความเสี่ยงด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร(ERP) ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด
 SRM 5 :  ความเสี่ยงด้านการขาดบุคลากรสายงานนิติศาสตร์ บัญชีและการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	(Operation	Risk	Management)
 ORM 1 :  ความเสี่ยงด้านการหารายได้จากการเดินรถไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ORM 2 :  ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ กม.บริการรถโดยสารธรรมดา (PSO) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ORM 3 :  ความเสี่ยงด้านการลดและป้องกันภัยจากการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจ�าทางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ORM 4 :  ความเสี่ยงด้าน Database server  ไม่สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมาย
 ORM 5 :  ความเสี่ยงด้านผู้ใช้งานระบบขาดทักษะด้านดิจิทัล และระบบสารสนเทศในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk	Management)
 FRM 1 :  ความเสี่ยงด้านการจัดท�าบัญชี รายงานทางการเงินล่าช้าไม่ทันความต้องการและเกิดความผิดพลาด
 FRM 2 :  ความเสี่ยงด้านองค์การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
 FRM 3 :  ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่าตอบแทนรถเอกชนร่วมบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงด้านกฎ	ระเบียบ	และกฎหมาย	(Compliance	Risk	Management)
 CRM 1 :  ความเสี่ยงด้านการด�าเนินคดีภายในอายุความไม่ได้ตามเป้าหมายท�าให้องค์การเสียหาย
 CRM 2 :  ความเสี่ยงด้านองค์การต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีแทนรถร่วมบริการ                       

ผลการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2562
 การด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 15 ประเด็น สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
จ�านวน 3 ประเด็นความเสี่ยง คือ SRM 2 , ORM 1 และ FRM 3 ความเสี่ยงที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ�านวน 12 ประเด็น 
ความเสี่ยง คือ SRM 1, SRM 3 ,SRM 4, SRM 5, ORM 2, ORM 3, ORM 4, ORM 5, FRM 1, FRM 2, CRM 1 และ CRM 2  ดังนี้
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Risk	Management	of	Bangkok	Mass	Transit	

Authority	for	the	Fiscal	Year	2019	

 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) prioritizes and implements risk management constantly according to the 
criteria of Ministry of Finance regarding risk management standard and criteria for the state agency B.E. 2562. The risk 
management policy is set for the entire organization and the risk management sub-committee is appointed to supervise 
and monitor the efficient risk management, and plan for the consistent risk management to be consistent with the goal, 
vision, mission, and rehabilitation plan of BMTA. The 15 risk aspects include:  

Strategic	Risk	Management
 SRM 1:  Risk of non-achievement of new bus procurement provision. 
 SRM 2:  Risk of unacceptable reputation to the public. 
 SRM 3:  Risk of inconsistency of the employee with the organizational structure.
 SRM 4:  Risk of delay Enterprise Resource Planning (ERP). 
 SRM 5:  Risk of insufficiency of personnel in jurisprudence, accounting and finance, and information technology.

Operation	Risk	Management
 ORM 1: Risk of non-achievement of earning income from the transport operation. 
 ORM 2:  Risk of non-achievement of Public Service Obligation (PSO) distance service (kilometer). 
 ORM 3:  Risk of non-achievement of the reduction and prevention for dangers of public transport caused by buses. 
 ORM 4:  Risk of non-application of database server. 
 ORM 5:  Risk of insufficient digital and information system skills of the user.

Financial	Risk	Management
 FRM 1:  Risk of delay and mistake of accounting and finance report issue.
 FRM 2:  Risk of lacking financial liquidity 
 FRM 3:  Risk of non-achievement of collecting the compensation from private contract  buses. 

Compliance	Risk	Management
 CRM 1:  Risk of non-achievement of proceeding within limitations that damages the organization.
 CRM 2:  Risk of restitution for the private contract bus to the party. 

Performance	of	the	fiscal	year	2019	
 From 15 aspects of risk management of the fiscal year 2019, 3 aspects were achieved, which were SRM 2, ORM 
1 and FRM 3 while 12 aspects which included SRM 1,  SRM 3, SRM 4, SRM 5, ORM 2, ORM 3, ORM 4, ORM 5, FRM 1, 
FRM 2, CRM 1, and CRM 2 were not achieved. 
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SRM 1 :ความเสี่ยงด้านการจัดหารถโดยสาร
ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
SRM 2 : ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์
ขององค์การไม่เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน
SRM 3 : ความเสี่ยงด้านความไม่สอดคล้อง
ของพนักงานกับกรอบโครงสร้างองค์กร
SRM 4 : ความเสี่ยงด้านการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร (ERP) ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก�าหนด
SRM 5 : ความเสี่ยงด้านการขาดบุคลากร
สายงานนิติศาสตร์ บัญชี การเงิน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ORM 1 : ความเสี่ยงด้านการหารายได้จาก
การเดินรถไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ORM 2 : ความเสี่ยงด้านการบริหาร
จัดการกิโลเมตรบริการรถโดยสารธรรมดา
(PSO) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ORM 3 : ความเสี่ยงด้านการลดและป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะโดยรถ 
โดยสารประจ�าทางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ORM 4 : ความเสี่ยงด้าน Database Server 
ไม่สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมาย
ORM 5 : ความเสี่ยงด้านผู้ใช้งานระบบขาด
ทักษะด้านดิจิทัล และระบบสารสนเทศใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง 
FRM 1 : ความเสี่ยงด้านการจัดท�าบัญชี
รายงานทางการเงินล่าช้าไม่ทันความ
ต้องการและเกิดความผิดพลาด
FRM 2 : ความเสี่ยงด้านองค์การขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน
FRM 3 : ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่า
ตอบแทนรถเอกชนร่วมบริการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
CRM 1 : ความเสี่ยงด้านการด�าเนินคดี
ภายในอายุความไม่ได้ตามเป้าหมายท�าให้
องค์การเสียหาย
CRM 2 : ความเสี่ยงด้านองค์การต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีแทนรถร่วมบริการ
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สูง
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สูง

สูงมาก

ต�่า

สูงมาก

สูง

- ในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่มีการจัดซื้อรถ   
   โดยสารใหม่
- สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย

- การปรับโครงสร้างใหม่ยังอยู่ระหว่าง
  การพิจารณาของกระทรวงคมนาคม
- องค์การอยู่ระหว่างการปฏิรูป  การบริหารงาน  
  เข้าสู่ยุคดิจิทัล และบุคคลากรในสายงานที่มีอยู่
  อย่างจ�ากัด ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
- มติคณะรัฐมนตรีปี 2538 ไม่อนุญาตให้รับ
  พนักงานในต�าแหน่งอื่นๆ ได้ ยกเว้น พนักงาน
  ขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร
- สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย

- การเปลี่ยนกะบ่ายของ พนักงานขับรถและ
  พนักงานเก็บค่าโดยสารต�่ากว่าเป้าหมายท�าให้
  กิโลเมตรบริการไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
- มาตรการควบคุมความเสีย่งยังด�าเนินการไม่ครบ

- การจัดท�า TOR  อุปกรณ์ดักจับความชื้นใน
  อากาศส�าหรับห้อง Data Center  มีความล่าช้า
- การจัดอบรมด้านทักษะดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน
  ยังไม่ได้ด�าเนินการ

- การว่าจ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอกที่มีใบรับ
  รองเป็น ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ยัง
  ไม่ได้ด�าเนินการ
- องค์การจดัเก็บค่าโดยสารต�า่กว่าต้นทนุทีแ่ท้จรงิ

- สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย

- จ�านวนคดีขาดอายุความมีมากกว่าเป้าหมายที่ 
  ก�าหนด

- รถร่วมบริการมีหลายเส้นทางควบคุมดูแลยาก 
  และพนักงานขับรถไม่ได้ผ่านการอบรมอย่าง
  เคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง															โอกาส	 	ผลกระทบ				ค่าเกณฑ์วัด	 										ผลการด�าเนินงาน

 ทั้งน้ี หลังจากบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว ขสมก. ได้ส่งมอบความเส่ียงให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงไป
บริหารจัดการ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงอีกต่อไป เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นงานที่คาบเกี่ยวในกระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงาน จึง
ต้องน�ามาบูรณาการร่วมกัน ส�าหรับความเสี่ยง ซึ่งมีความส�าคัญและเป็นภารกิจหลักขององค์การ จะน�าไปบริหารความเสี่ยงต่อในปีถัดไป โดยเพ่ิม
กิจกรรม/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (หลังจากได้มีการน�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2562 ต่อ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ได้มีการปรับตัวเลขโอกาสกับผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงด้าน SRM 2)
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SRM 1: Risk of non-achievement of new 
bus procurement provision
SRM 2: Risk of unacceptable reputation 
to the public 
SRM 3: Risk of inconsistency of the 
employee with the organizational 
structure
SRM 4: Risk of delay Enterprise 
Resource Planning (ERP)
SRM 5 : Risk of insufficiency of personnel 
in jurisprudence, accounting and 
finance, and information technology
ORM 1: Risk of non-achievement of 
earning income from the transport 
operation
ORM 2: Risk of non-achievement of 
Public Service Obligation (PSO) 
distance service (kilometer)  
ORM 3: Risk of non-achievement of the 
reduction and prevention for dangers of 
public transport caused by buses. 
ORM 4: Risk of non-application of 
database server
ORM 5: Risk of insufficient digital and 
information system skills of the user
 FRM 1: Risk of delay and mistake of 
accounting and finance report issue
FRM 2: Risk of the lack of financial
 liquidity
FRM 3: Risk of non-achievement of 
collecting the compensation from private 
contract buses.
CRM 1: Risk of non-achievement of 
proceeding within prescription period 
that damages the organization
CRM 2: Risk of restitution for the private 
contract bus to the party.
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Very High

Low

Very High

Very High

Very High

Moderate

Very High

Very High

High

Very High

High

Very High

Low

Very High

High

- No new bus was purchased during the 
  fiscal year 2019. 
- Achieved the goal.

- Structural adjustment was under the 
  consideration of Ministry of Transport 

- Digital transformation was under the 
  process. Number of personnel was limited. 
- The cabinet resolution of 1995 did not 
allow the employee to hold other position 
except from the driver and fare collector. 

- Achieved the goal.

- The afternoon shift transfer of the driver 
and fare collector was lower than expected 
so the service (kilometer) was not achieve 
the goal. 
- Incomplete risk management measure.

- TOR for the hygrometer in the data center 
delayed.

- The digital skills training for the operator 
had not yet been organized. 
- Employment of the external consultant who 
was the certified public accountant (CPA) 
had not yet been processed.  
- The fare was collected at the lower rate 
than the actual cost. 
- Achieved the goal.  

- Number of case precluded by prescription 
was higher than expected. 

- Private contract buses operated many 
route so it was difficult to control and the 
drivers had not been trained intensively. 

Risk	issue	 	 						Possibility	 		Impacts	 Criteria		 	 Performance

 After risk management is acceptable, BMTA hands over the risk to the responsible divisions to control and manage the risk. Since 
risk management relates to a procedure of each division, the integration is required for any significant risk, which is the key mission of the 
following year, by increasing the activities or measures for efficient risk management (After presenting the performance report of the fiscal 
year 2019 to the Organization Management Committee, the number of possibility and impacts of SRM 2 were adjusted).  
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การควบคุมภายใน	

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีท่ี ขสมก. ก�าหนด โดยให้เขตการเดินรถที่ 1-8 
และส�านักต่างๆ จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนิน
การสุ่มสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการ
ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ ทันเวลาและโปร่งใส รวมท้ัง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 
 จากการประเมินผลดังกล่าวพบว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเร่ืองการขับรถเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของพนักงานขับรถหรือเหตุสุดวิสัยระหว่างปฏิบัติงานบนท้องถนน ซึ่ง ขสมก. ได้ก�าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้แล้ว โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และน�าเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในรับทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส
 ผลการด�าเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
 1. สุ่มสอบทานกระบวนการบริหารจัดการระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
 2. สอบทานการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบและตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากการสุ่มสอบทานระบบ (GPS)
 3. สรุปรายงานการประเมินตนเองในภาพรวมทุกไตรมาส น�าเสนอผู้ก�ากับดูแล
 4. จัดท�าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1)  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค. 4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เสนอปลัดกระทรวงคมนาคม
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Internal	control

 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) has set the internal control system in accordance with the criteria from 
the Ministry of Finance regarding the standard and criteria for internal control for government agency B.E. 2561. BMTA 
requires Bus Operation Zone 1-8 and the offices to have Control Self-Assessment (CSA)each quarter to obtain the                      
information for random monitor and internal control system evaluation to achieve the objective of internal control in terms 
of efficient and effective operation, reliable, and transparent financial and non-financial report, and the compliance with                
laws, rules, and regulation related to the operation.  
 From the evaluation, it revealed that the internal control system of the organization was sufficient, consistent, and 
in accordance with the criteria. However, Road accidents caused from the careless of drivers or the force majeure during 
work For this reason, BMTA had set the improvement of internal control system by having the regular follow up and                    
reporting to the Internal Control Monitoring and Evaluation Committee for the consideration and suggestions for planning 
the quarterly revision. 
 Performance of internal control operation of the fiscal year 2019 shown as follows. 
 1. Audit the GPS management process randomly.
 2. Audit the improvement of the detected faults or the observations or suggestions from the GPS random                   
audit process.
 3. Summarized the self-assessment report every quarter and report to the supervisor. 
 4. Prepared the certification of internal control assessment (Por Kho 1) reported the evaluation result of internal 
control component (Por Kho 4), reported the internal control evaluation result (Por Kho 5), and proposed to Permanent 
Secretary for Ministry of Transport.



6261

การตรวจสอบภายใน

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส�านักตรวจสอบยึด  

แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายในและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจปี 

2555 ของกระทรวงการคลัง โดยมีบทบาทในการช่วยคณะกรรม              

การตรวจสอบในการติดตามดูแลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง                

การควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติงานต่างๆ 

ขององค์การอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเครื่องมือท่ีช่วย

ให้ฝ่ายบริหารมั่นใจ โดยการตรวจสอบและให้ค�าปรึกษาอย่างเป็น

อิสระ เท่ียงธรรม เพ่ือให้องค์การบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ในปี 2562 ส�านักตรวจสอบปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงาน     

ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง

ขององค์การ มีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี และส�านักตรวจสอบ                  

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนา

ความสามารถต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้          

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเชี่ยวชาญ มีความ

ระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยก�าหนด

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ือง และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องเข้ารับการอบรม

ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน

 ส�านักตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ           

มีการรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ                                         

และผู้อ�านวยการ รวมทั้งได้จัดท�ากฎบัตรส�านักตรวจสอบ ซึ่งก�าหนด

บทบาทความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้พนักงานใน

องค์การรับทราบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 ส�านกัตรวจสอบมกีารหารอืเก่ียวกับการวางแผนการตรวจสอบ

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และมีการด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ

ตรวจสอบ โดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักตรวจสอบ

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมครบถ้วน และ

ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ นโยบาย ค�าสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระบบงานท่ีมีผลกระทบ

ส�าคัญต่อการด�าเนินงาน และการรายงานความเหมาะสมของการเก็บ

รักษาทรัพย์สิน รวมท้ังประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์การเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ส�านักตรวจสอบให้ความส�าคัญต่อ

ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิบัติ

งานตรวจสอบทุกคร้ัง จะมีการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม 

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ

สื่อสาร การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานและการรายงาน

 ส�านักตรวจสอบจัดท�าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ์ 

แผนการตรวจสอบประจ�าปี และแผนการตรวจสอบในรายละเอียด 

พิจารณาจากความเสี่ยงท่ีอาจท�าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ

องค์การไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ มีการน�าปัจจัยเสี่ยงของ

ส�านักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมาใช้ประกอบกับปัจจัย

เสี่ยงที่ส�านักตรวจสอบก�าหนดขึ้น เพ่ือจัดล�าดับความส�าคัญในการ

ก�าหนดแผนการตรวจสอบ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล                    

ต่อองค์กร มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีได้

จากการตรวจสอบ และจัดท�ารายงานสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขของ

หน่วยรับตรวจเป็นรายไตรมาส และรายปี น�าเสนอผู ้อ�านวยการ

องค ์การขนส ่งมวลชนกรุงเทพ และคณะกรรมการตรวจสอบ

การรักษาคุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 ส�านักตรวจสอบได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการ

ประเมินคุณภาพ โดยหน่วยรับตรวจภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

และประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี แล้วน�าผลการประเมินมา

วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
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The	internal	auditing	procedure	of	the	Audit

 Department was conducted according to the Interna-

tional 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 effectiveness 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 

Achieve the objectives and efficiently and effectively.

 In 2019 the Audit Department followed the framework 

in conducting the internal audit of state enterprises as below: 

Qualications		of	Internal	Auditors

 The internal auditor as stated in the organization’s stan-

dard qualifications must have at least a bachelor degree. The 

Audit Department encourages its internal auditors to acquire 

knowledge and skills and develop various capabilities accord-

ing 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 
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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.

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 Di-

rector. It also created the Audit Department’s Charter which 

clearly defined its roles and responsibilities and was dissemi-

nated to employees in the organization for their acknowledge-

ment. Besides, the internal auditor also revealed his/her confict 

of interest before conducting the auditing every time.

Relationship	to	the	Executive	Department

 The Audit Department held a consultation  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 comple-

tion and reliability of financial data,  the organization’s practice 

according to the related law, regulations, policies and orders. It 

also covered the work system which had significant effects on 

the operation, the report on appropriateness of assets mainte-

nance as well as the evaluation for the effective and efficient 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 eval-

uation, risk evaluation, control activities, information and commu-

nication and work follow-up and evaluation were carried out.

Operation	and	Report

 The Audit Department vetted the strategic audit plan,                

annual audit plan and detailed audit plan. It also considered the 

possible risks affecting 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 effectiveness and efficiency 

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 Bang-

kok 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 annu-

ally and analyzed the evaluation result in order to improve their 

work effectiveness.
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การด�าเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)

 ขสมก. ให้ความส�าคัญในการด�าเนินโครงการท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการ          
ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเน่ืองทุกปี การด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนให้
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือปลูกฝัง และสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในภายนอกองค์การควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน              
อย่างยัง่ยืน โดยมวีตัถุประสงค์ในการด�าเนนิงาน คอื เพ่ือลดปัญหาสิง่แวดล้อมและปรบัปรงุคณุภาพชวิีตของสงัคมให้ดขีึน้ เพ่ือเสรมิสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้รถโดยสารประจ�าทางอย่างปลอดภยัให้กับเยาวชน การน�าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก�าหนดแผนธุรกิจทีช่่วยลดค่าใช้จ่าย
ให้กับประชาชน 
 ส�าหรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2562 ขสมก. ก�าหนดแผน/
โครงการ CSR จ�านวน 7 โครงการ 

โครงการนักเรียนปลอดภัยใช้บริการ	ขสมก.
 ขสมก. จัดกิจกรรม นิทรรศการ ในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีของเขตการเดินรถท่ี 1-8  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กและ
เยาวชน ในการใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ให้นักเรียนน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้กับชีวิตประจ�าวัน เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุจากการใช้บริการรถโดยสารประจ�าทาง 
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Implementation	of	Actions	on	Corporate	Social
Responsibility	(CSR)

 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) prioritizes the implementation of projects that express the responsibility to the 
society, community, and environment by setting up the annual action plan to promote Corporate Social Responsibility (CSR)            
continuously. Staff are encouraged to participate in the projects to have consciousness of social responsibility, both in-house and 
outside the organization, coupled with sustainable implementation. The objectives are to eradicate environmental problems and 
improve the standard of living of the society in order to strengthen understanding amongst youth on the safe use of buses, and the 
utilization of the Sufficiency Economy Philosophy in business plan to minimize the costs for the public.
 For the fiscal year 2019, the BMTA has formulated a total of seven plans/projects under the CSR Action Plans as follows.

Students	Safety	with	the	BMTA	Service	Project
 The BMTA organizes the activities and exhibitions in educational institutions in Bus Operation Zone 1-8 aiming to construct 
knowledge and understanding of the safe and due use of BMTA services to the juveniles, thus, they are able to apply the knowledge 
to their routine to prevent accident from using the bus service.
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โครงการบริจาครถโดยสารปลดระวาง 
 ขสมก. จัดท�าโครงการบริจาครถโดยสารปลดระวาง ให้กับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ มูลนิธิ และวัดท่ีมีความประสงค์ขอรับ
บริจาครถโดยสารปลดระวาง เพื่อน�าไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการรณรงค์ลดใช้กระดาษในส�านักงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
 ขสมก. รณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษในส�านักงาน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานประจ�าส�านักงาน ลดการใช้
กระดาษหรือใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการช่วยลดการผลิตกระดาษที่จะต้องมีการตัดต้นไม้เป็นจ�านวนมาก  รวมทั้งช่วยลดพลังงาน
และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษอีกทางหนึ่งด้วย 
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Less	Paper	for	Environment	Campaign
 The BMTA campaigns to reduce the use of paper in office for environment-friendly and encouraging officer staff to                    
use less paper or use it for the highest benefits. It helps to reduce paper making that cutting lots of tree is required, and minimize 
the energy and greenhouse gas emission caused by the paper making process.

Discharged	bus	donation	project	
 BMTA initiated the discharged bus donation project to the educational institute, government agency, foundation, and 
temple to support the public activities.  
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โครงการส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซล	B20	
 ขสมก. จัดโครงการส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซล B20  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  
ด้วยการใช้น�้ามันปาล์มภายในประเทศ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม  และลดมลภาวะทางอากาศ  

โครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 ขสมก. ได้ก�าหนดแผนในการจัดหารถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  โดยเปลี่ยนจากการใช้น�้ามันดีเซลมาเป็น     
ก๊าซธรรมชาติ  เพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง  และลดการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก   
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Greenhouse	Gas	Reduction	Project	
 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) set a plan for new buses procurement consuming the environmental-friendly 
energy by using natural gas to replace diesel oil in order to minimize the pollution emission from fuel combustion and reduce 
greenhouse effect.     

Diesel	B20	Promotion	Project	
 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) initiated Diesel B20 Promotion Project to respond to the government and Ministry 
of Transport policy by promoting the use of renewable energy from palm oil to assist Thai palm growers and reduce air pollution.   
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โครงการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร
 ขสมก. ได้จัด “โครงการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร”  โดยติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติการเดินรถ GPS บนรถโดยสารประจ�าทาง จ�านวน 2,210 คัน  เพื่อให้ผู้ใช้บริการและประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ในการใช้รถประจ�าทาง 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณอู่จอดรถโดยสาร
 ขสมก. ได้จัดท�าโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณอู่จอดรถโดยสารประจ�าทาง  โดยเฉพาะเขตเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่น โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณชุมชนใกล้พื้นที่อู่จอดรถโดยสาร  หรือจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณถนนรวมถึง
ท่อน�้าทิ้งใกล้เคียงพื้นที่อู่  โดยมีการประสานงานกับผู้น�าชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
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Environmental	Development	Project	for	Communities	around	the	Depot	
 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) organized the environmental development project for the communities around 
the depots, especially at the crowded urban area by planting the trees or cooperating with the community leaders to organize                  
a Big Cleaning Day to clean the streets and drains around the depots.   

Life	and	Properties	Safety	Project	for	Public	and	Service	Users		
 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) organized “Life and Properties Safety Project for Public and Service Users”                    
by installing Global Positioning System (GPS) on 2,210 buses for the safety of users’ life and properties   
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส�านักงานใหญ่	เลขที่	131	ถนนวัฒนธรรม	เขตห้วยขวาง	กทม.	10310

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

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม  โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  และตรวจสอบได้ 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีถือเป็นกลไกส�าคัญที่สนับสนุนให้บรรลุ
เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ            
ผู้บริหาร  และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. ส่งเสริมให้เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต  ตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณธรรม และยุติธรรมกับพนักงานทุกระดับ
 3. ส่งเสริมให้พนักงานองค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพร้อมมีจิตส�านึกการให้บริการ  และรับผิดชอบต่อสังคมและ                            
สิ่งแวดล้อม 
 4. ตอบสนองและเชื่อมต่อการบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส�าหรับกลุ่มคนทุกประเภท
อย่างมืออาชีพ

         

         สั่ง ณ วันที่ 21  ธันวาคม  2558
    
                                                                      พลต�ารวจเอก  
 
                          (เอก   อังสนานนท์)
               ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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Bangkok	Mass	Transit	Authority
Head	Office	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		Bangkok	Mass	Transit	Authority

  Subject : Corporate governance policy of Bangkok Mass Transit Authority

 The sub-committee promotes the organization to have corporate governance and intend to promote Bangkok 
Mass Transit Authority to be an effective organization providing services for people, having corporate governance,              
morality, transparency, integrity and auditability. It also recognizes stakeholders and takes corporate social responsibility. 
Corporate governance  is  another  essential  mechanism  to achieve  such  intention  and  thus  the organization deter-
mines corporate governance policy  for  the board of directors of  Bangkok  Mass Transit Authority as well as executives 
and employees to hold as code of conducts as follows. 
 1. Promoting the organization to have effective, transparent, honest and auditable management system.
 2. Promoting  ethical  and  fair  human resource  management  process  for employees  at all levels.
 3. Promoting the organization s employees to engage in development with service mind and social and  environ-
mental responsibility.                                                 
 4. Responding and connecting with other public transport services with universal standard for  every group  of 
persons in a professional manner.

                                       Ordered on  21  December  2016 
     
                                                                                         Police General 
                                                                                                                         
            (Aek  Angsananont)
        Chairman of  the Executive  Board  of  the Bangkok Mass Transit Authority
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส�านักงานใหญ่	เลขที่	131	ถนนวัฒนธรรม	เขตห้วยขวาง	กทม.	10310

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

ค�าสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่	855	/	2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

	 ตามค�าสั่งองค์การมวลชนกรุงเทพที่ 476/2561 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี  (CG)  นั้น
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 ประกอบกับมติคณะกรรรมการ
บริหารกิจการองค์การ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเป็นคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ จึงให้ยกเลิกค�าสั่งองค์การที่ 476/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (CG)  และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ประกอบด้วยบุคคล                 
ดังต่อไปนี้ 
 1. นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์      เป็น ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    เป็น อนุกรรมการ
 3. รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร      เป็น อนุกรรมการ
 4. รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ    เป็น อนุกรรมการ
 5. รองผู้อ�านวยการฝ่ายองค์การเดินรถเอกชนร่วมบริการ   เป็น อนุกรรมการ
 6. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร     เป็น อนุกรรมการ
 7. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1,2    เป็น อนุกรรมการ
 8. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ   เป็น อนุกรรมการ
 9. ผู้อ�านวยการส�านักผู้อ�านวยการ     เป็น อนุกรรมการ
 10. ผู้อ�านวยการส�านักบัญชีและกองทุนกลาง    เป็น อนุกรรมการ
 11. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เป็น อนุกรรมการ
 12. ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ    เป็น อนุกรรมการ
 13. ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย     เป็น อนุกรรมการ
 14. ผู้อ�านวยการส�านักบริการและจัดซื้อ     เป็น อนุกรรมการ
 15. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร     เป็น อนุกรรมการ
 16. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ     เป็น อนุกรรมการ
 17. ผู้อ�านวยการส�านักการเจ้าหน้าที่                                        เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
 18. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักการเจ้าหน้าที่    เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
 19. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล     เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  โดยให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก�ากับ ดูแลการบริหารงานขององค์การให้เป็น ไปตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)
 2. ก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)
 3. ให้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างานได้ตามความจ�าเป็น
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมอบหมาย
 5. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเป็นระยะเพื่อพิจารณา

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        สั่ง ณ วันที่ 19  ธันวาคม  2562
    

               (นายวิทยา  ยาม่วง)
           ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	 ส�านักผู้อ�านวยการ	
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Bangkok	Mass	Transit	Authority
Head	Office	131	Watthanatham	Rd.,	Huai	Khwang	District,	Bangkok	10310	

Tel.	0-2246-0339,	0-2246-0741-4,	0-2246-0750-2,	Fax	0-2247-2189

Order	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority	No.	855/2562

On Appointment of Corporate Governance Promotion Subcommittee

	 Per	orders	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority	no.	855/2562	dated	29	June	2018	on	Appointment	of	Corporate	Governance																	
Promotion	Subcommittee	.
	 By	virtue	of	Section	15	of	Royal	Decree	Establishing	Bangkok	Mass	Transit	Authority	B.E.	2519	and	the	resolution	of	Organiza-
tional	Management	Committee	Meeting	No.	1/2019	on	19	December	2019,	 it	was	agreed	 to	appoint	 the	Organizational	Management	
Committee	as	the	committees	and	sub-committees.	Therefore,	the	Oder	No.	476/2018	dated	29	June	2018		Appointment	of	Corporate	
Governance	Subcommittee	(Additional)	and	The	Corporate	Governance	Promotion	Subcommittee	is	appointed	as	follows.	
	 1.	Mr.	Sorapong	Paitoonphong	 	 	 	 	 Chairman	of	the	Sub-committee		
	 2.	Director	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority	 	 	 	 as		Subcommittee	
	 3.	Deputy	Director	(Administration)	 	 	 	 	 as		Subcommittee	
	 4.	Deputy	Director	(Bus	Operation)	 	 	 	 	 as		Subcommittee	
	 5.	Deputy	Director	(Private	Joint	Bus	Operation)	 	 	 as		Subcommittee	
	 6.	Assistant	Director	(Administration)	 	 	 	 	 as		Subcommittee	
	 7.	Assistant	Director	(Bus	Operation	1	and	2)	 	 	 	 as		Subcommittee	
	 8.	Assistant	Director	(Private	Joint	Bus	Operation)	 	 	 as		Subcommittee	
	 9.	Director	of	Director	Office	Department	 	 	 	 as		Subcommittee
	 10.Director	of	Account	and	Central	Fund	Department	 	 	 as		Subcommittee
	 11.Director	of	Risk	Management	and	Internal	Control	Department		 as		Subcommittee
	 12.Director	of	Information	Technology	Department	 	 	 as		Subcommittee
	 13.	Director	of	Legal	Department	 	 	 	 	 as		Subcommittee
	 14.	Director	of	Service	and	Purchasing	Department	 	 	 as	Subcommittee
	 15.	Director	of	Personnel	Development	Department	 	 	 as		Subcommittee
	 16.	State	Enterprise	Union	Representative	 	 	 	 as		Subcommittee
	 17.	Director	of	Personnel	Department		 	 	 	 as	Subcommittee	and	Secretary
	 18.		Assistant	Director	of	Personnel	Department	 	 	 as	Assistant	Secretary
	 19.	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	fit.
	 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  19  December  2019 
	 	 	 	 	

                                                                                                                     (Mr.Withaya  Yamoung)
              Chairman of the Board of Directors of Bangkok Mass Transit

	 Office	of	Director	Authority
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หลักในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการน�าหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพผู้บริหาร และพนักงาน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์การมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพเป็นต้นแบบ ในการด�าเนินงานเพ่ือขยายผลไปยังผู้บริหารให้สามารถก�ากับดูแลกิจการที่ดี และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้วย
ความส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้วยความรู้ส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ในฐานะที่เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 7 ประการ 
 1. หลักนิติธรรม (Equity) 
     บริหารจัดการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรม  และเสมอภาค
 2. หลักคุณธรรม (Integrity) 
     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค์การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ/ค่านิยม เพื่อศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานที่ดีของรัฐ
 3. หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Honety)  
     แสดงความซื่อสัตย์สุจริต  ในการจัดท�าแผนโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และไม่ 
     แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว/พวกพ้อง
 4. หลักความโปร่งใส (Transparenty) 
     แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงานให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเปิดเผยตามกรอบเวลาและ
     ตรวจสอบได้
 5. หลักการมีส่วนร่วม (Particpation)  
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�าไปพัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 6. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
     สร้างจิตส�านึกความเป็นเจ้าของและความรู้ส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่สนองตอบต่อปัญหา  และความต้องการของผู้ใช้บริการ ประชาชนและ
     สังคมโดยรวม
 7. หลักความคุ้มค่า (Efficiency) 
     บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณ ทรัพยากรการผลิตทุกประเภท และบุคลากร โดยสมประโยชน์ มีความคุ้มค่า  
     รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
     รวดเร็ว ปลอดภัย  มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การในการก�าหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในกิจการด้านต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Corporate Governance) มีความรับผิดชอบ 
ส�านึกในหน้าท่ี มุ่งพัฒนาคุณภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ในการบริหารงานท่ีดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการท�างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้ลูกค้า พนักงาน ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เชื่อมั่น
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  น�ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืน
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จึงได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในระดับองค์การ โดยใช้ชื่อเรียกว่า “นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี”  และมีแนวทางการปฏิบัติรองรับนโยบายด้านนั้นๆ ให้มีความชัดเจน  ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆในองค์การปฏิบัติตาม 
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Comporate	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                     
effective, 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, order, 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 practice 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. Efficiency
     Manage to ensure the highest efficiency of spending budget, all kinds of production resources, and personnel to be suitable, 
      efficient, keeping public interest, consistent with objectives/goals, practically effective, 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 aware-
ness, 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 flows 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 
different agencies.
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การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	
และคณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน	จ�านวน	2	ครั้ง

ล�าดับ งบประมาณปี	2562 จ�านวนเงิน

1 เดือนพฤศจิกายน 2561 16,000 บาท

2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 8,000 บาท 

รวมปีงบประมาณ 2562 24,000 บาท 
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Board	meetings	and	Remuneration	
And	the	Subcommittee/	working	group	Had	2	meetings

No. Fiscal	year	2019 Amount of Money

1 November 2018 16,000 Baht

2 February 2019 8,000 Baht 

Total Fiscal year 2019 24,000 Baht 
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โครงสร้างของคณะกรรมการ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกิจการ	ขสมก.

ประธานกรรมการบริหารกิจการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ กรรมการกรรมการ กรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่ 2

กรรมการและเลขานุการ
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The	Structure	of	the	Board	and	
its	Responsibility

Structure	Chart	of	BMTA	Executive	Board	

Chairman	of	the	Bangkok	Mass	

Transit	Authority	Executive	Board

Vice Chairman 1

Director

Director Director Director Director

Director Director

Vice Chairman 2

Director and Secretary



8483

บทบาทคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี  โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้าน จากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคน
แต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน และให้ผู้อ�านวยการเป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยต�าแหน่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ต่อรัฐวิสาหกิจตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519  โดยคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นใน
การบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนและสังคมโดยรวม ยึดหลักการท�างานร่วมกันภายใต้กรอบของ
หลักธรรมาภิบาลและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในเชิงประจักษ์
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Role	of	the	BMTA	Board	of	Direct

 The Board of Directors of the Bangkok Mass Transit Authority was appointed by the cabinet by considering the 
qualications of eminent persons specialized in various fields 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 eleven persons. The Director of  the 
BMTA serves as the ex-officio 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 good policy of corporate 
governance In order to enhacing  increase efficiency and effectiveness of BMTA.
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นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ก�าหนดการประชุมตามปกติ เป็นประจ�าทุกเดือน และมีการ
ประชุมพิเศษตามความจ�าเป็น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย
ประชุม ก�าหนดขึ้นโดยกระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2556 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายอัตราค่าตอบแทนรายเดือน  โดยให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการจ่ายเบี้ยประชุมในอัตราคนละ 8,000 บาท โดยประธานกรรมการจะได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25  เป็นเงิน 10,000 บาท  
รองประธานคนที่ 1, 2 จะได้รับเพิ่มอีกคนละ 12.5 % เป็นเงิน 9,000  บาท
 ส�าหรับในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การได้มีการประชุม จ�านวน 9  ครั้ง  โดยมีค่าเบี้ยประชุม
เป็นเงิน จ�านวน 572,000 บาท และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน จ�านวน 720,911.74 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน จ�านวน  
1,292,911.74  บาท

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี		
เมื่อวันที่		22		พฤษภาคม		2561		

   1.  นายณัฐชาติ  จารุจินดา   ประธานกรรมการ 
   2. พลเอก วราห์   บุญญะสิทธิ์    กรรมการ
   3. นางสาวสุทธิรัตน์     รัตนโชติ  กรรมการ
   4. นายสมศักดิ์  ห่มม่วง  กรรมการ
   5. รศ. ธ�ารงรัตน์  มุ่งเจริญ  กรรมการ
   6. นายยุกต์    จารุภูมิ  กรรมการ
   7.   นายศรศักดิ์    แสนสมบัติ   กรรมการ              
   8.   นายชัยชนะ  มิตรพันธ์ กรรมการ
   9. รศ. วันชัย    รัตนวงษ์  กรรมการ
   10.   นายวิชิต    จรัสสุขสวัสดิ์ กรรมการ
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Policy	and	Details	on	Remuneration	of	the	BMTA	
Board	of	Directors

 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 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 time 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 first and second vice chairman receiving 12.5 % more  to total 
9,000 baht.
 It fiscal year 2019, the Board of Directors held a total of 9 meetings, receiving meeting allowance of 572,000  baht 
and monthly allowance of 720,911.74 baht, totaling 1,292,911.74  baht.

The	Administrative	Committee	of	BMTA	appointing	by	the	cabinet	on	22	may	2018		

   1.         Mr. Nattachat     Charuchinda               Chairman
   2.        Gen Varah    Boonyasit  Director
   3.        Miss Suttirat      Rattanachot  Director
   4.        Mr. Somsak    Hommuang  Director
   5.        Assoc. Prof. Thumrongrut   Mungcharoen             Director
   6.        Mr. Yook     Jarupume  Director
   7.        Mr. Sorasak     Saensombat  Director
   8.        Mr. Chaichana   Mitrpant  Director
   9.        Assoc. Prof. Wanchai    Rattanawong  Director
   10.      Mr. Vichit    Charadsooksawad Director  
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คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	มีการประชุม	จ�านวน	9		ครั้ง

นายณัฐชาติ จารุจินดา  

พลเอก วราห์  บุญญะสิทธิ์ 

น.ส.สุทธิรัตน รัตนโชติ 

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง 

รศ. ธ�ารงรัตน์ มุ่งเจริญ

นายยุกต์    จารุภูมิ

นายศรศักดิ์   แสนสมบัติ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

รศ. วันชัย   รัตนวงษ์ 

นายวิชิต    จรัสสุขสวัสดิ์

นายประยูร ช่วยแก้ว

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่  1

รองประธานกรรมการคนที่  2

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

9

5

7

6

7

9

6

5

9

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ล�าดับที่	 	 			ผู้เข้าประชุม	 		 																			 						ต�าแหน่ง	 	 			จ�านวนครั้ง

  ล�าดับที่  1   ลาออกตั้งแต่วันที่    1   มิถุนายน   2562
  ล�าดับที่  2   ลาออกตั้งแต่วันที่    7   พฤษภาคม   2562
  ล�าดับที่  3   ลาออกตั้งแต่วันที่    1   มิถุนายน   2562
  ล�าดับที่  4   ลาออกตั้งแต่วันที่    1  มิถุนายน   2562
  ล�าดับที่  5   ลาออกตั้งแต่วันที่    1   มิถุนายน  2562
  ล�าดับที่  6   ลาออกตั้งแต่วันที่    1   มิถุนายน   2562
  ล�าดับที่  7   ลาออกตั้งแต่วันที่    21   มีนาคม   2562
  ล�าดับที่  8   ลาออกตั้งแต่วันที่    24   พฤษภาคม   2562
  ล�าดับที่  9   ลาออกตั้งแต่วันที่    1   มิถุนายน   2562
  ล�าดับที่  10   ลาออกตั้งแต่วันที่    1   มิถุนายน   2562
  ล�าดับที่  11   รักษาการในต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม
    2560  และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  14  เมษายน  2562 ได้แก้ไขพระราช
    กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519  มาตรา 27 เป็น เมื่อผู้อ�านวยการไม่
    สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ด้วยเหตใุดเหตหุนึง่หรือเม่ือต�าแหน่งผู้อ�านวยการว่างลง ให้คณะกรรมการ
    แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ให้ผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการมีอ�านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ�านวยการ
    และต้องปฏิบัติกิจการให้อยู่ในแผนงานที่ผู้อ�านวยการก�าหนดไว้
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The	Administrative	Committee	of	BMTA	had	9	meetings

Mr. Nattachat     Charuchinda   

Gen Varah   Boonyasit

Miss Suttirat     Rattanachot

Mr. Somsak   Hommuang

Assoc.Prof.Dr.Thamrongrat   Mungcharoen   

Mr. Yook     Jarupume

Mr. Sorasak    Saensombat                                      

Mr.Chaichana   Mitrpant

Assoc. Prof. Wanchai   Rattanawong                    

Mr. Vichit    Charadsooksawad                               

Mr.Prayoon    Choygeo

Chairman

Vice president Chairman No.1

Vice president Chairman No.2

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director and secretary

9

5

7

6

7

9

6

5

9

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Order	 	Name	of	Person	Attending	the	Meeting										 																					Position	 																	

  No.1   Resigned on December     1   June   2019. 
  No.2   Resigned on December    7  May   2019. 
  No.3   Resigned on December    1  June   2019. 
  No.4   Resigned on December    1  June   2019. 
  No.5   Resigned on December    1  June   2019. 
  No.6   Resigned on December    1  June   2019. 
  No.7   Resigned on December    21  March   2019. 
  No.8   Resigned on December    24   May   2019. 
  No.9   Resigned on December    1  June   2019. 
  No.10   Resigned on December    1 June   2019. 
  No.  11   Acting Director of Bangkok Mass Transit Authority from 1 October 2017. Gazettes 
    announced on 14 April 2019 to amend the Royal Decree Establishing Bangkok Mass  
    Transit Authority B.E. 2519, Section 27 as when the Director is incapable of performing  
    duty due to any causes or when there is a vacancy, the Committee shall appoint a 
    surrogate who has the same authority with the Director to perform the duty followed the 
    plan designated by the Director. 

	No.	of	
Meetings
	Attended
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ให้รัฐวิสาหกิจรายงานค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง “ผู้บริหารระดับสูง” 
หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	ขสมก.

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน	/	เดือน

ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

1 นายสุระชัย          เอี่ยมวชิรสกุล ผูอ้�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 120,000 129,648 129,648

2 นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อ�านวยการ 87,970 93,810 97,890

3 นางพนิดา ทองสุข รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 87,970 93,810 99,970

4 นายคมสัน โชติประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินเอกชนร่วม
บริการ รักษาการในต�าแหน่ง รองผู้อ�านวย
การฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

84,230 87,970 91,820

5 นายสมควร นาสนม ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1 69,840 73,370 73,370

6 นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 62,900 66,350 66,350
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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.

Remuneration	of	the	BMTA	Executives

Name Position
Remuneration	/	Month

Year	2017 Year	2018 Year	2019

1 Mr.Surachai     Iamwachirassakul Director of Bangkok Mass transit Authority 120,000 129,648 129,648

2 Mr.Prayoon     Choygeo Acting Director 87,970 93,810 97,890

3 Mrs.Panida     Thongsuk Deputy Director (Administration) 87,970 93,810 99,970

4 Mr.Komson     Chotpradit Assistant Director 0f Private Joint Bus 
Operation Acting Deputy Director of 
Private Joint Bus Operation

84,230 87,970 91,820

5 Mr.Somkaun    Nasanom Assistant Director (Bus Operation 1) 69,840 73,370 73,370

6 Mr.Sakon         Rongsawat Assistant Director  (Bus Operation 2) 62,900 66,350 66,350
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ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์พ.ศ.2553

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 26 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 และเพ่ือให้เป็นไปตาม                   
พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงวางระเบียบว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี และมี ความชัดเจน เกิดความรวดเร็วเป็นธรรม ขจัดการทุจริตมิชอบ รวมถึง 
หลีกเลี่ยงกฎหมาย เพ่ือแสวงหา ประโยชน์ส่วนตน เป็นการป้องกันการดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
พนักงานและลูกจ้างไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2553”
 ข้อ 2 ในระเบียบนี้
 “องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท้ังท่ีด�ารงต�าแหน่งบริหารและมิได้ดารงต�าแหน่งบริหาร และให้
หมายความรวมถึงลูกจ้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” 
หมายความว่า การใช้ต�าแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งทางตรง และทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง คู่สมรส เครือญาติ พวกพ้องหรือบุคคล
อื่นใด  โดยอาศัยการกระทาใดๆ ที่มีกับองค์การหรือในนามองค์การ หรือมีผลถึงกิจกรรมขององค์การ ซึ่งท�าให้เกิดผลประโยชน์ได้เสียในการกระทานั้น และ
ขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์องค์การ
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
 “ญาติ “ หมายความว่า บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้     
สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
   “ พวกพ้อง” หมายความว่า ญาติ มิครสหาย
   “ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ สิน ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินหรือ สิ่งอื่นใด
 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรีและให้หมายรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดที่ให้เป็นรางวัล หรือโดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจและหมายความรวมถึงการให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิได้เป็นสิทธิที่จัดไว้ส�าหรับบุคคล
ทั่วไป ในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับการบริการหรือความบันเทิง หรือรับการฝึกอบรม ตลอดจนการออกค่า ใช้จ่ายใน
การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช�าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการ
คืนเงินให้ในภายหลัง
 “ประโยชน์อืน่ใด” หมายความว่า สิง่ทีม่มีลูค่า เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับรกิาร การรบัการฝึกอบรม หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกัน
 “ประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส�าคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การ
แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันตามปกติในสังคมด้วย
     ข้อ 3 การกระท�าหรือเหตุการณ์ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  (1) การใช้ข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
           (2) การด�ารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสาคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เว้นแต่การด�ารง ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต�าแหน่งการบริหารอื่นที่
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
      (3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 ข้อ 4 การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
      (1) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ หรือบุคคลในครอบครัวที่ไม่เป็นไปตามปกติประเพณีนิยม หรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกิน
กว่าสามพันบาทกรณี มีความจ�าเป็นที่ต้องรับ ของขวัญ ไว้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ผู้รับต้องแจ้งข้อเท็จจริงในแบบรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ 1) ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระท�าได้ เพื่อให้ค�าวินิจฉัยว่ามีความเหมาะสมและสมควรที่จะให้รับของขวัญไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่าไม่สมควรก็ให้ส่งมอบของขวัญนั้นเป็นสิทธิขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  (2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่า เกินกว่าสามพันบาท จากผู้ใต้บังคับ
บัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน  ได้รับของขวัญไว้ก่อนแล้ว
แต่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบในภายหลัง ให้ด�าเนินการตามข้อ 5 (1) หรือ ข้อ 7 แล้วแต่กรณี
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Regulations	of	the	Bangkok	Mass	Transit	Authority

On	Conflict	of	Interest	Year	2010	(B.E.	2553)

 By the virtue of thr Section 26 (2) 0f 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 issues 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 Conflict of Interest, stupulating the rules and procedures to promote the organixation’s good corporate governance, as 
well as for greater clarity, expediency, justice, anti-corruption and prevent vested interest of its personnel, as follows :
 Item  1 This regulations is called “Regulations of the Bangkok Mass Transit Authority on Conflict of interest Year 2010 (B.E. 2553)”
 Item 2  In this regulation 
 “the organization” means the Bangkok Mass Transit Authority.
 “officer” means personnel of the Bangkok Mass Transit Authority both in the executive management position and not in such posi-
tion and including the employee of the Bangkok Mass Transit Authority.
 “the conflict of interest or the overlapping interest between personal benefit and the benefit 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 affecting the organization’s activity which can bring good or bad benefit from such 
act and are in conflict or affecting the organization’s interest.
 “person in the family” means spouse, son, daughter, mother, father, brother and sister of full blood, or of half blood
 “ralative” means parent, descendant, brother and sister of full blood, or of half blood, uncle, aunt, spouse, parent or descendant 
of spouse, adopted child or child adopter.
 “partisan” means relative, friend
 “benefit” means money, property or other benefits given to each other by choice, and it is to include money, property or other 
benefits as a prize, voluntarily given or as assistance, as acts of kindness, special benefits 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 benefits” 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 congratu-
lations, gratitude, welcoming, condolences or giving assistance according to the traditional practive in the society.
 Item 3 Any act or situation in the following cases is considered as a conflict 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 positons assigned in written from 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 Receive  or giving a gift a gift in the following cases is considered as a conflict of interest :
  (1) To receive a gift which is not for usual or traditional occasion or worth more than three thousand baht from 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 ralationship, the 
receiver must notify the fact in the report form for conflict 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 officer has already received such gift, and the officer 
knows that later, it should be proceeded according to item (4) or item 7 as the case may be.
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     (3) การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การรับ
หรือการให้ของขวัญตาม (1) ถึง (3) ถ้าเป็นไปตามประเพณีนิยมและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินกว่าสามพัน ให้สามารถกระท�าได้
     (4)  พนักงานผู้ใดมีการกระท�าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานผู้นั้นเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น
จนถึงผู้อ�านวยการทันทีที่สามารถประจ�าได้ตามแบบรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ1) และให้พนักงานผู้นั้นขอถอนตัวจากกการเป็น
กรรมการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
    ข้อ 5 ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
      (1) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ รวมทั้งดูแลการใช้
ทรัพย์สินขององค์การให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก
         (2) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์การไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
         (3) ไม่อาศยัหรอืยอมให้ผูอ้ืน่อาศยัต�าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง  ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมหาผลประโยชน์จากองค์การเพ่ือตนเองหรอืผูอ้ืน่
   (4) รักษาความลับของลูกค้าและขององค์การ รวมถึงไม่น่าความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
   (5) ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การ
   (6) ต้องเปิดเผยในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใด หรือธุรกรรมใดท่ีจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การ และไม่เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเอง มีผลประโยชน์อยู่ด้วย
   (7) ไม่กระท�าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในการด�าเนินงานหรือปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลทุก ๆ โครงการโดย
มุ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ร่วมงานมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารและผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
     (8)  ไม่กระท�าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในขบวนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งเป็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (9) ต้องให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้าหรือลูกค้าด้วยวิธีที่เปิดเผยและให้โอกาสลูกค้าหรือคู่ค้าเท่าเทียมกัน
  (10) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ลูกค้าหรือคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�าเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้ง หรือมอบหมายผู้ที่ อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นคณะกรรมการ คณะท�างาน หรือเป็นผู้พิจารณา 
หรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลให้ความเห็นหรือมีอ�านาจสั่งการในเรื่องนั้น
 ข้อ 7 ให้ผู้อ�านวยการและพนักงานปฏิบัติ งานทุกคนจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสาร-แนบ) เป็นประจ�าในเดือนธันวาคม
ของทุกปี หรือเมื่อได้รับต�าแหน่งใหม่ หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี
  รายงานของผู้อ�านวยการให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส�าหรับพนักงานให้น�าเสนอต่อผู้
บงัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้จนถึงผูอ้�านวยการ และให้รองผูอ้�านวยการ ผูอ้�านวยการส�านกั / ผูอ้�านวยการเขต เป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานดงักล่าวไว้ อย่างน้อย 2 ปี
 ข้อ 8 การใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ด�าเนินการ ดังนี้
  (1) ให้พนกังานทุกคนรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบคุคลตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ 1)
     (2) ให้รองผู้อ�านวยการ/ ผู้อ�านวยการส�านัก / ผู้อ�านวยการเขตจัดท�าสรุป รายงานความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน              
ทุกคนในสังกัด ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับพนักงานสังกัด ผู้อ�านวยการให้จัดท�าสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เสนอผู้อ�านวยการ
  ข้อ 9 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือค�าวินิจฉัยของผู้อ�านวยการเป็นที่สุด
   

                                                                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                  ให้ไว้ ณ วันที่ 30  เมษายน  2553

          (นายโอภาส  เพชรมุณี)
         ผู้อ�านวยการองค์การการขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 
 ฝ่ายบริหาร
 ส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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  (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.
  (4) Any employee acts in terms of conflict 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 conflict of interest (Attachment 1). That employee must also resign from 
a committee member or refrain from any activity involved.
 Item 5 Concerning the conflict of interest, an officer should conduct himself as follows :
  (1) To insoect and solve the conflict of interest problem which may occur between an officer and the organization, and to 
oversee the use of the organization,s property correctly and mainly for the benefit of the organization.
  (2) To perform duty for the must interest of the organization, not seeking for personal interest.
  (3) Do not use or alllow other to use one’s own position directly or intirectly for seeking the interest from the organization.
  (4) To keep secrets of customer and the organization, do not ise such secret for the benefit of oneself or others.
  (5) Do not allow personal interest or interest of related person in conflict with the organization’s interest.
  (6) To reveal one’s own interest in any organization or any legal deed which will be in conflict 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 particpating in the project according to the government’s policy.
  (8) Do not take any action, directly or indirectly, on purchasing process, procurement, contract for service which will be 
conflict 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 of correct it.
 Item 6 The superior must not not appoint or assign a person who may have have conflict 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 conflict of interest (Attachment 1) in December annually, or when 
having been appointed in new position or a conflict of interest case occurred during the year. The director’s report must be oresented to the 
Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority. The employee’s report must be presented to the superior up to the director respec-
tively, and the deputy director/ bireau director/zone director must keep the said report for 2 years at least.
 Item 8 To use the report form for conflict of interest case, should proceed as follows : 
  (1) Every employee must individually report any conflict of interest as per the report form for conflict of interest (Attachment 1)
  (2) Deputy director/ bureau director/ zone director must make a conflict of interest summary report of every employee in 
the chain of command as per the report form for conflict of interest. For employee under the director, the said summary report must be pre-
sented 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 final. Effective 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  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน กฎหมาย และการ
บริหารองค์กร จ�านวน 3 ท่าน คือ นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ เป็นประธานกรรมการ พลเอก วราห์  บุญญะสิทธ์ิ และนายยุกต์ จารุภูมิ                      
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี ซึ่งในปีงบประมาณ 
2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
	 1.	การสอบทานรายงานทางการเงิน
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงินประจ�าปี 2561 และงบการเงินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 รวมท้ัง
พิจารณารายงานผลการด�าเนินงาน ประมาณการเงินสดรับ-จ่าย และผลวิเคราะห์การด�าเนินงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็น            
รายเดือน โดยพิจารณากระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�าอย่างครบถ้วน              
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
	 2.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	และกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
     คณะกรรมการตรวจสอบโดยส�านักตรวจสอบ ได้สอบทานกระบวนการจัดท�ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 พร้อมติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อย รวมทั้งสอบทานและให้ข้อเสนอแนะ  
เกีย่วกับการปฏบิตังิานตามระบบงาน ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิกิจการขององค์การ เช่น การแก้ไขปัญหาการขาด
อัตราก�าลังพนักงานขับรถ การบริหารสัญญาการซ่อมบ�ารุงรักษารถยนต์โดยสาร การบริหารสัญญาเช่าระบบ E-Ticket การบริหารสัญญาเช่า
ระบบ GPS การบริหารสัญญาและการก�ากับดูแลรถเอกชนร่วมบริการ การปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุและมาตรการป้องกัน ระบบการจัดซื้อ         
จัดจ้าง ระบบงานควบคุมพัสดุตั๋ว น�้ามัน การตรวจนับทรัพย์สินประจ�าปีของคณะกรรมการ การควบคุมรถใช้งานส่วนกลาง รายงานความ                  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
	 3.	การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนมุตักิฎบตัรส�านักตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์     
(Strategic Audit Plan)  แผนการตรวจสอบประจ�าปี (Audit Plan) ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณประจ�าปี และแผนพัฒนา
บุคลากร สอบทานคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส�าหรับด้านการเสริมสร้างความมั่นใจในงานตรวจสอบภายใน จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน และจัดท�าแผน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ในงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
	 4.	การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี
    คณะกรรมการตรวจสอบประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในประเด็นเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตจาก
การตรวจสอบงบการเงิน ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รายการปรับปรุงบัญชีที่มีสาระส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ ประเด็น
ที่อาจเกิดการทุจริต หรือการกระท�าผิดกฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงิน แต่ไม่ได้ออกรายงานเป็นข้อสังเกต
	 5.	การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน         
เขตการเดินรถที่ 1-8 และส�านักงานใหญ่ โดยไม่พบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 6.	การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
      คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินผล
งานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ที่ก�าหนดโดยกระทรวงการคลัง 
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
	 7.	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้สอบบัญชี โดยได้รับค่าตอบแทน                          
เป็นจ�านวนเงิน 1,100,000.-บาท
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Audit	Committee’s	Report

 The Committee to Inspect State Enterprises for the Bangkok Mass Transit Authority comprises tree eminent persons with 
experiences in finance, law and organizational management, namely Miss.Suttirat Rattanachot, Committee Chair, Lt.Gen.Varah 
Boonyasit and Mr.Yook Jarupume 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 Char-
ter of the Committee. The Committee’s policy focuses on implementing good governance activities and an effective internal audit-
ing/inspection system. In fiscal year 2019, the Committee held three meetings in consultation with the executives, internal auditors 
and  a certified accountant on related issues. Summary is as  follows:
	 1.	Verification	of	Financial	Reports
 The Audit Committee has conducted verification of financial statements for the fiscal year 2018 and quarterly financial 
statements of fiscal year 2019 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 financial reports and disclo-
sure of information to ensure that all the financial reports have been prepared in a complete, accurate, reliable manner and in 
compliance with accepted accounting standards.
 2.Audit	of	risk	management,	effectiveness	of	internal	control	system,	and	good	governance		
 Audit Committee from the Audit Office reviewed the process of internal control report issue according to the regulations 
of State Audit Commission (SAC) and criteria of Ministry of Finance regarding the internal control standard and criteria for the state 
agency B.E. 2561, monitored the improvement result of internal control obtained from the self-assessment of sub-divisions, as well 
as verified and gave the suggestions on the operation followed the system, rules, regulations, and relevant laws to the organiza-
tional operations, such as dealing with the insufficient drivers problem,  managing the vehicle maintenance contract, E-ticket and 
GPS rental contract, and private contract buses supervision, operating accidents preventive measures, procurement system, 
ticket and oil control system, processing the annual inventory check, controlling the use of the vehicles, reporting the conflict of 
interest and consultant employment, and etc.      
 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 and the Annual Audit Plan which included the work plan, 
annual budget and personnel development plan. The Handbook for Internal Audit was also reviewed to build confidence in internal 
auditing Moreover, the Audit Committee arranged the internal report quality assessment and set a plan to the internal audit perfor-
mance, follow up the progression, as well as promote and support the internal auditor to improve knowledge of internal audit 
constantly.   
	 4.	Discussion	with	the	auditor	
 Audit Committee discussed with the auditor about the guidelines of the auditor, observations from financial audit, prob-
lems or obstacles to the audit process, audit adjustment with the essence discovered from the audit, tentative corruption or offense, 
and other aspects detected from the financial audit that were remarked but did not mentioned on the report.
	 5.	Checking	the	report	on	conflict	of	interests
The Committee reviewed and checked the report on conflict of interests of the BMTA employees in Bus Operation Zones 1-8 and 
the headquarters and did not find any case of conflict of interests.
	 6.	Maintaining	quality	of	Audit	Committee	
Audit Committee shall comply with the charter of Audit Committee and evaluate the performance of the entire committee in accor-
dance with the practice for Audit Committee in the enterprise determined by Ministry of Finance, and report the evaluation result 
to the Administrative Committee. 
	 7.	Remuneration	for	the	Certified	Accountant
 Bangkok Mass Transit Authority is a state enterprise with the Office of the Auditor-General acting as its certified accoun-
tant.  The remuneration is 1,100,000 baht.  
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
Report	of	the	Selection	



9897

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1  5,545,885,600.54  3,978,479,723.87 

ลูกหนี้การค้า 5.2  86,091,206.86  119,451,950.66 

ลูกหนี้อื่น 5.3  2,125,842,698.76  1,546,293,235.87 

ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ 5.4  950,666.21  11,500,064.76 

พัสดุคงเหลือ 5.5  16,956,528.89  22,713,497.21 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5.6  184,577,471.96  173,981,801.09 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  7,960,304,173.22  5,852,420,273.46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 5.7  37,300,455.20  -   

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5.8  3,333,227.21  3,333,227.21 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.9  3,566,884,934.09  2,096,450,040.27 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 5.10  -    123,854,450.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.11  109,273,322.00  83,947,822.96 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,716,791,938.50  2,307,585,540.44 

รวมสินทรัพย์  11,677,096,111.72  8,160,005,813.90 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  

หน่วย	:	บาท
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Bangkok	Mass	Transit	Authority	
Statement	of	Financial	Position	

As	of	30	September	2019

Remarks 2019 2018

Assets

Current	assets	

cash and cash equivalent 5.1  5,545,885,600.54  3,978,479,723.87 

Account receivable 5.2  86,091,206.86  119,451,950.66 

Other receivable 5.3  2,125,842,698.76  1,546,293,235.87 

Receivable from dismissed employee 5.4  950,666.21  11,500,064.76 

Retained material 5.5  16,956,528.89  22,713,497.21 

Other current assets 5.6  184,577,471.96  173,981,801.09 

Total current assets  7,960,304,173.22  5,852,420,273.46 

Non-current	assets	

Long  term investment 5.7  37,300,455.20  -   

Long term loan 5.8  3,333,227.21  3,333,227.21 

Property, plant and equipment - net 5.9  3,566,884,934.09  2,096,450,040.27 

Assets during construction 5.10  -    123,854,450.00 

Other non- current assets 5.11  109,273,322.00  83,947,822.96 

Total non-current assets  3,716,791,938.50  2,307,585,540.44 

Total	assets	  11,677,096,111.72  8,160,005,813.90 

Remarks	are	the	intergral	part	of	this	financial	statement		

Unit	:	Baht
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5.12  704,829,847.37  1,125,080,859.35 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.13  17,937,156,828.72  11,940,781,722.28 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 5.14  5,641,585,000.00  2,946,803,000.00 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  837,757,801.59  852,683,693.33 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.15  924,970,585.84  813,885,959.17 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  26,046,300,063.52  17,679,235,234.13 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาว 5.16  89,808,223,000.00  88,533,797,000.00 

รายได้รอการรับรู้ 5.17  64,028,200.86  58,691,684.53 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.18  1,554,256,951.36  1,463,868,885.05 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 5.19  5,865,121,171.89  4,508,441,495.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5.20  1,010,956,491.84  993,466,204.24 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  98,302,585,815.95  95,558,265,268.82 

รวมหนี้สิน  124,348,885,879.47  113,237,500,502.95 

ส่วนของทุน

ทุนรับจากงบประมาณ  11,449,312,427.81  11,440,950,427.81 

ทุนจากการรับโอนกิจการ บมส.  189,723,158.13  189,723,158.13 

ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค 5.21  8,153,078.41  8,287,464.99 

ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มทรัพย์สิน  8,278,582.57  8,278,582.57 

ขาดทุนสะสม (124,327,257,014.67) (116,724,734,322.55)

รวมส่วนของทุน (112,671,789,767.75) (105,077,494,689.05)

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  11,677,096,111.72  8,160,005,813.90 

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  
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BangBangkok	Mass	Transit	Authority	
Statement	of	Financial	Position

As	of	30	September	2019

Remarks 2019 2018

Liabilly	and	Capital

Current liability 

Account payable and others  5.12  704,829,847.37  1,125,080,859.35 

Long-term payable within 1 year 5.13  17,937,156,828.72  11,940,781,722.28 

Shot-term loan 5.14  5,641,585,000.00  2,946,803,000.00 

Accrued interest  837,757,801.59  852,683,693.33 

Other current liabillity 5.15  924,970,585.84  813,885,959.17 

Total current liabillity  26,046,300,063.52  17,679,235,234.13 

Non-current		liabillity	  

Long term loan 5.16  89,808,223,000.00  88,533,797,000.00 

Deferred income 5.17  64,028,200.86  58,691,684.53 

Estimated long-term liability  5.18  1,554,256,951.36  1,463,868,885.05 

Estimated long-term liability  5.19  5,865,121,171.89  4,508,441,495.00 

Other non-current assets  5.20  1,010,956,491.84  993,466,204.24 

Total non-current assets   98,302,585,815.95  95,558,265,268.82 

Total		liabillity  124,348,885,879.47  113,237,500,502.95 

Capital

Budgetary capital  11,449,312,427.81  11,440,950,427.81 

Business capital surplue  189,723,158.13  189,723,158.13 

Donated capital surplus 5.21  8,153,078.41  8,287,464.99 

Assets surplus  8,278,582.57  8,278,582.57 

Deficit (124,327,257,014.67) (116,724,734,322.55)

Total capital (112,671,789,767.75) (105,077,494,689.05)

Total		liabillity	and	capital  11,677,096,111.72  8,160,005,813.90 

Unit	:	Baht

Remarks	are	the	intergral	part	of	this	financial	statement	
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 					ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562 	

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายได้จากการเดินรถ 5.22.1  4,572,762,151.10  4,512,371,704.12 

รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  2,251,643,576.48  2,259,376,226.89 

รายได้อื่น 5.22.2  203,948,346.38  273,865,639.48 

รวมรายได้  7,028,354,073.96  7,045,613,570.49 

ค่าใช้จ่าย	

ต้นทุนในการเดินรถ   5.23.1  8,668,446,132.46  8,639,353,718.83 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  5.23.2  1,542,749,698.38  1,647,413,565.22 

ค่าใช้จ่ายอื่น 5.23.3  1,540,585,390.98  56,878,308.92 

ต้นทุนทางการเงิน  2,879,095,544.26  2,876,525,593.01 

รวมค่าใช้จ่าย  14,630,876,766.08  13,220,171,185.98 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  (7,602,522,692.12)  (6,174,557,615.49)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -    -   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  (7,602,522,692.12)  (6,174,557,615.49)

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  
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Bangkok	Mass	Transit	Authority	
Profit	and	Loss	Statement
As	of	30		September	2019

Remarks 2019 2018

Revenue

Revenue from bus operation   5.22.1  4,572,762,151.10  4,512,371,704.12 

Revenue from public service subsidy  2,251,643,576.48  2,259,376,226.89 

Others 5.22.2  203,948,346.38  273,865,639.48 

Total Revenue  7,028,354,073.96  7,045,613,570.49 

Expense	

Bus operation overhead  5.23.1  8,668,446,132.46  8,639,353,718.83 

Administration overhead   5.23.2  1,542,749,698.38  1,647,413,565.22 

Others 5.23.3  1,540,585,390.98  56,878,308.92 

Financial cost  2,879,095,544.26  2,876,525,593.01 

Total	expense  14,630,876,766.08  13,220,171,185.98 

Profit and loss for the Period  (7,602,522,692.12)  (6,174,557,615.49)

Other Profit and loss for the Period  -    -   

	Profit	and	loss	Total	for	the	Period  (7,602,522,692.12)  (6,174,557,615.49)

Remarks	are	the	intergral	part	of	this	financial	statement	

Unit	:	Baht
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หน่วย	:	บาท

ทุน ส่วนเกินทุนจากการ ขาดทุนสะสม รวมส่วน
ของทุน

งบประมาณ รับโอนกิจการ บมส. รับบริจาค เพิ่มทรัพย์สิน

ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560

 11,370,900,237.81  189,723,158.13  9,488,130.28  8,278,582.57  (110,550,176,707.06)  (98,971,786,598.27)

เงินรับจากงบประมาณ  70,050,190.00  -    -    -    -    70,050,190.00 

รับรู้รายได้จากส่วนเกินทุน
จากการรับบริจาค

 -    -   -  -    -    -   

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับบริจาค  -    -    (1,200,665.29)  -    -    (1,200,665.29)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 2561  -    -    -    -    (6,174,557,615.49)  (6,174,557,615.49)

ยอดคงเหลือปลายงวด  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

 11,440,950,427.81  189,723,158.13  8,287,464.99  8,278,582.57  (116,724,734,322.55)  (105,077,494,689.05)

ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561

 11,440,950,427.81  189,723,158.13  8,287,464.99  8,278,582.57  (116,724,734,322.55)  (105,077,494,689.05)

เงินรับจากงบประมาณ  8,362,000.00  -    -    -    -    8,362,000.00 

รับรู้รายได้จากส่วนเกินทุน
จากการรับบริจาค

 -    -   -  -    -    -   

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับบริจาค  -    -    (134,386.58)  -    -    (134,386.58)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 2562  -    -    -    -    (7,602,522,692.12)  (7,602,522,692.12)

ยอดคงเหลือปลายงวด		
ณ	วันที่	30	ก.ย.	2562

 11,449,312,427.81  189,723,158.13  8,153,078.41  8,278,582.57  (124,327,257,014.67)  (112,671,789,767.75)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562
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	Capital Capital	surplus	from Accumulated	deficit Total	capital

 Budget Business Donation received Assets surplus

Beginning balance 
as of 1 October 2017

 11,370,900,237.81  189,723,158.13  9,488,130.28  8,278,582.57  (110,550,176,707.06)  (98,971,786,598.27)

Money received the budget  70,050,190.00  -    -    -    -    70,050,190.00 

Recognized revenue from 
donation surplus

 -    -   -  -    -    -   

Depreciation of donated assets  -    -    (1,200,665.29)  -    -    (1,200,665.29)

Net loss year 2018  -    -    -    -    (6,174,557,615.49)  (6,174,557,615.49)

Ending balance as of 
30 September 2018

 11,440,950,427.81  189,723,158.13  8,287,464.99  8,278,582.57  (116,724,734,322.55)  (105,077,494,689.05)

Beginning balance 
as of 1 October 2018

 11,440,950,427.81  189,723,158.13  8,287,464.99  8,278,582.57  (116,724,734,322.55)  (105,077,494,689.05)

Money received the budget  8,362,000.00  -    -    -    -    8,362,000.00 

Recognized	revenue	from	
donation	surplus	

 -    -   -  -    -    -   

Depreciation of donated assets  -    -    (134,386.58)  -    -    (134,386.58)

Net loss year 2019  -    -    -    -    (7,602,522,692.12)  (7,602,522,692.12)

Ending	balance	as	of	
30	September	2019

 11,449,312,427.81  189,723,158.13  8,153,078.41  8,278,582.57  (124,327,257,014.67)  (112,671,789,767.75)

Remarks	are	the	intergral	part	of	this	financial	statement	

Bangkok	Mass	Transit	Authority	
Statement	of	changes	in	Capital	

As	for	year	ended	30	September	2019

Unit	:	Baht
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ขาดทุนส�าหรับงวด  (7,602,522,692.12)  (6,174,557,615.49)

รายการปรับปรุงกระทบยอดขาดทุนส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมด�าเนินงาน   

ค่าเสื่อมราคา  175,187,980.50  143,130,720.91 

สินทรัพย์โอนเป็นค่าใช้จ่าย  15,820.00 

หนี้สงสัยจะสูญ  108,567,914.36  148,003,024.87 

หนี้สูญ  262,084.35  2,834,681.34 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  290,155,816.31  170,445,171.97 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  9,885,122.78  56,888,950.32 

ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี  1,530,192,494.89  -   

ต้นทุนทางการเงิน  2,879,095,544.26  2,876,525,593.01 

รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้  (2,654,404.12)  (85,107,334.30)

ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาคโอนเป็นรายได้  (731.53)  (1,017,372.86)

ดอกเบี้ยรับ  (41,088,901.36)  (35,978,517.15)

ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน    

 (2,652,919,771.68)  (2,898,816,877.38)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้า  (15,957,035.49)  (136,315,107.01)

ลูกหนี้อื่น  (605,615,310.14)  2,670,651,492.38 

ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ  (20,399,541.45)  (9,212,599.07)

พัสดุคงเหลือ  5,756,968.32  1,915,308.11 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (10,595,670.87)  (10,548,259.64)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (25,572,009.04)  (15,929,103.02)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ  (420,251,011.98)  418,205,974.79 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  81,372,896.67  32,151,647.08 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว  (173,512,818.00)  108,036,502.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  17,490,287.60  427,539,678.42 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน (3,820,203,016.06)  587,678,656.66 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (170,056,020.00) (171,648,730.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (3,990,259,036.06)  416,029,926.66 

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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Bangkok	Mass	Transit	Authority	
Cash	flow	Statemen

As	for	year	ended	30	September	2019

Unit	:	Baht

2019 2018

Cash flow from operation

Loss for the year  (7,602,522,692.12)  (6,174,557,615.49)

Adjustments net profit to cash receivable (payable) from operation

Depreciation  175,187,980.50  143,130,720.91 

Asset transfer to expense   15,820.00 

Doubtful accounts  108,567,914.36  148,003,024.87 

Bad debts  262,084.35  2,834,681.34 

Employee benefits obligation  290,155,816.31  170,445,171.97 

Loss from fixed asset sale  9,885,122.78  56,888,950.32 

Loss from lawsuits  1,530,192,494.89  -   

Financial cost  2,879,095,544.26  2,876,525,593.01 

Deferred income as income  (2,654,404.12)  (85,107,334.30)

Capital surplus from donation transferred to income  (731.53)  (1,017,372.86)

Interest receivable  (41,088,901.36)  (35,978,517.15)

Operation loss before change in assets and operation debt  (2,652,919,771.68)  (2,898,816,877.38)

Change in assets and operation debe 

Operation assets (increase) decrease

Account receivable  (15,957,035.49)  (136,315,107.01)

Other receivable  (605,615,310.14)  2,670,651,492.38 

Receivable  from dismissed employee  (20,399,541.45)  (9,212,599.07)

Retained materrial  5,756,968.32  1,915,308.11 

Other current assets  (10,595,670.87)  (10,548,259.64)

Other non-current assets  (25,572,009.04)  (15,929,103.02)

Operation liabillity (increase) decrease  

Account payable and others  (420,251,011.98)  418,205,974.79 

Other current liabillity  81,372,896.67  32,151,647.08 

Estimated long-term liabillty  (173,512,818.00)  108,036,502.00 

Other non-current liabillty  17,490,287.60  427,539,678.42 

Cash received (paid) from operation (3,820,203,016.06)  587,678,656.66 

Employee benefits pay  (170,056,020.00) (171,648,730.00)

Net cash used in operation activities  (3,990,259,036.06)  416,029,926.66 

Remarks	are	the	intergral	part	of	this	financial	statement		
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

2562/2019 2561/2018

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน/ Cash flow from operation

เงินลงทุนระยะยาว/ Long term investment (37,300,455.20)  -   

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์/ Cash Sale of property receivable  585,376.00  17,382,554.36 

เงินจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/ Cash Building and equipment payable (11,121,147.70)  (43,166,178.91)

เงินสดจ่ายซื้อรถยนต์โดยสาร/ Cash for bus purchase (1,504,652,000.00)  (386,800,000.00)

เงนิสดซือ้ทรพัย์สนิระหว่างก่อสร้าง/ Cash paid for assets purchase during construction (8,362,000.00)  (70,050,190.00)

ดอกเบี้ยรับ/ Interest receivable  38,591,469.19  30,446,038.29 

เงนิสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน/ Net cash provided used in investing activities (1,522,258,757.71) (452,187,776.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน/ Cash flow from financing activities

เงินสดรับจากงบประมาณ/ Cash received from budget  8,362,000.00  70,050,190.00 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น/ Cash Short-term loan receivable  8,153,556,000.00  2,946,803,000.00 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมธนาคารระยะยาว/ Cash Long-term loan receivable  20,156,450,000.00  29,841,757,000.00 

เงนิสดจ่ายช�าระเงนิกู้ยืมธนาคารระยะสัน้/ Cash Long-term bond issuance receivable (5,458,774,000.00)  (2,962,300,000.00)

เงนิสดจ่ายช�าระเงนิกู้ยืมระยะยาวก่อนครบก�าหนดช�าระ/ Cash Short-term loan payable (944,867,171.28)  (1,181,877,167.70)

เงินสดจ่ายช�าระส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี/ 
Cash Long-term loan payment prior to the due date

(11,940,781,722.28)  (23,335,250,000.00)

เงินสดจ่ายช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม/ Cash Long term payable within 1 year (2,894,021,436.00)  (2,946,804,501.11)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน/ Cash loan interest payable  7,079,923,670.44  2,432,378,521.19 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)/ 
Net cash provided by by financing activities

 1,567,405,876.67  2,396,220,671.59 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  วันต้นปี/  
Cash and cash equivalent at the beginning of the year 

 3,978,479,723.87  1,582,259,052.28 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/ 
Cash and cash equivalent at the end of the year

 5,545,885,600.54  3,978,479,723.87

หน่วย	:	บาท	/	Unit	:	Baht

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้/	Remarks	are	the	intergral	part	of	this	financial	statement	 	

Bangkok	Mass	Transit	Authority	Cash	flow	Statemen
As	for	year	ended	30	September	2019
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รายงานของผู้สอบบัญชี	

เสนอ	คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

ความเห็น
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (องค์การ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน         
ณ  วันที่ 30 กันยายน 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562               
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น	
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้ 
 1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เรื่อง การด�าเนินงานต่อเน่ืองและการบริหารสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การมีผลขาดทุน
สะสมเกินส่วนของทุน จ�านวน 112,671.79 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 18,086.00 ล้านบาท และข้อ 5.24 เรื่อง ผล
การด�าเนินงานขององค์การส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน จ�านวน 7,602.52 ล้านบาท โดยองค์การมีผล
การด�าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม องค์การยังสามารถด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาล
 2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เรื่อง สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่  30 กันยายน 2562 องค์การมีสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เป็นโจทก์ฟ้องคู่กรณี จ�านวน 330 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 1,043.31 ล้านบาท และมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง จ�านวน 104 คดี ทุนทรัพย์
ประมาณ 2,288.92 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
 ทั้งนี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้   

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย  ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อม่ัน    
ต่อข้อมูลอื่น 
 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
 เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน	
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิด
ชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกองค์การหรือหยุด
ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินขององค์การ
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Auditor’s	Report

Presented	to	the	Executive	Board	of	the	BMTA

Opinion
 The Office of the Auditor General of Thailand audited the financial statement of  the BMTA. The audit composed of the financial position state-
ment as of 30 September 2019,  the port and loss statement, the statement of changes in capital and cash for statement for the same period, and notes 
to financial statement including notes to important accounting policy.
 State Audit Office of the Kingdom of Thailand agrees that such financial statement shows financial status of Bangkok Mass Transit Authority 
as of 30 September 2019. Overall operation and cash flow for the year ending on the same date are correct as it should be in subject matters according 
to financial reporting standard 

Criteria	of	giving	opinions	
 State Audit Commission (SAC) noted to observe the following note to the financial statement.  
 1. Note to the financial statement no.10 regarding the continuing operation and liquidity management as of 30 September 2019. BMTA had 
the exceeding deficit to the capital at 112,671.79 million baht and the current liabilities were higher than the current assets at 18,086.00 million baht. 
Further, the note to the financial statement no. 5.24 regarding the performance of BMTA of the year ending 30 September 2019 noted that BMTA lost 
money from the operation at 7,602.52 million baht. However, BMTA was able to continue the operation continuously, though it had been encountering 
the deficit situation, with the government aid. 
 2. Note to the financial statement no.7 regarding the tentative assets and liabilities as of 30 September 2019, BMTA might have the assets 
from being a complainant to sue a litigant of 330 cases which the cost of capital was 1,043.31 million baht, and the tentative liabilities caused from the 
prosecution of 104 cases which the cost of capital was 2,288.92 million baht, and the cases are currently under the court consideration. 
 However, State Audit Office of the Kingdom of Thailand  and does not gire an opinion on this matter      

Other	data		
 Executives are responsible for other data including data in annual report but excluding the financial statement and auditor’s report in that 
annual report. The executives will prepare an annual report for State Audit Office of the Kingdom of Thailand after the date specified in this auditor’s report. 
 Opinions of State Audit Office of the Kingdom of Thailand do not cover other data and the State Audit Office did not put trust in other data. 
 Responsibility of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand concerning financial statement audit is reading and considering if there 
are other data contrary to subject matters of the financial statement or knowledge after audited by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand or 
of it appears to have other data presented against facts as subject matters.
 When the State Audit Office read the annual report, if the State Audit Office summarizes that data are against fact as subject matters, the State 
Audit Office will communicate such matter to the supervisors.

Responsibility	of	executives	and	financial	statement	supervisors		
 The executives have duty to provide and present a financial statement correctly according to financial reporting standard and take responsi-
bilities internal control considered necessary by the executives so the financial statement is made without showing data contrary to facts as subject 
matters whether it is caused by frauds or mistakes.
 To make a financial statement, the responsible executives evaluate capability of the business of going concern and disclose information about 
going concern as seen proper. They also need to use accounting principles for going concerns unless the executives intend to close the business or 
cease operations or cannot continue the business.        
 A person in charge of supervision has duties to monitor process in making a financial report of the business.



112111

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน	
 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหลักเกณท์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายงานหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณท์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช ี
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินรวมถึง
 - ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ  ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 - ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การ
 - ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
 - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุป
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถขององค์การใน
การด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตเป็นเหตุให้
องค์การต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
 - ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

                                                                                          นางสาวบรรลูน  ศิริสิงห์สังชัย
                                                                 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11

                                                                                     นางสุไลวรรณ์ เพียรเพิ่มภัทร
                                                                                      นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
วันที่ 27 มีนาคม 2563 
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Responsibility	of	auditor	for	financial	statement	auditing
 The State Audit Office of the Kingdom of Thailand’s audit is aimed to obtain trust that the financial statement is free from data against facts as 

subject matters whether it is due to frauds or mistakes and to present the auditor’s report which includes opinions of the State Audit Office of the Kingdom 

of Thailand. Reasonable trust is trust at high level but it does not guarantee that the audit operations meeting state auditing standard and auditing    

standard can always detect data contrary to facts as essence. Data against facts may be caused by the frauds or mistakes and are deemed as essence 

when it comes with reasonable forecast that the report is contrary to facts. Each report or consolidated reports will affect economic decision making of 

the financial statement users. 

 To perform audit of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand according to state auditing standard and auditing standard, the State 

Audit Office uses discretion and observation and is curious like a professional along with the examination. Operations of the State Audit Office include 

 - Identify and assess risk from presenting data against facts as essence in the financial statement due to either frauds or mistakes, and design 

and follow audit procedures to respond such risks and to obtain sufficient and suitable auditing evidences as criteria of giving opinions of the State 

Audit Office.  Risks with no facts against facts as essence as a result from frauds will be higher than risks from mistakes because frauds may be involved 

in conspiracy, forgery, intentional omission of data presentation, showing data against facts or interference of internal controls. 

 - Understand internal control system about the audit to design proper audit method by situations. However, it is not aimed to give opinions on 

efficiency of the business’s internal control.

 - Evaluate suitability of accounting policy employed by the executives and  reasonability of accounting estimation and data disclosure                    

provided by the executives.

 - Summarize properness of using accounting criteria for going concern of the executives and from received accounting evidences and             

conclude whether it appears uncertainty of essence related to situations or events that may be a significant cause of suspicions towards the business’s 

capability in operating going concern or not. If the State Audit Office has a conclusion that there are some uncertain points as essence, they must be 

mentioned in the auditor’s report of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand with observations of data disclosure in relevant financial statements. 

If data disclosure is not adequate, opinions of the State Audit Office may change. Conclusions of the State Audit Office depends on auditing evidences 

received until the date in the auditor’s report of the State Audit Office. However, events or situations in the future may be a cause for the business to 

cease going concern.

 - Evaluate the presentation, structure and contents of consolidated financial statement and disclose data whether the financial statement 

shows particulars and events in proper and correct format of presentation or not.

 The State Audit Office has communicated with a person in charge of supervisions about all essential matters as well as scope and period of 

audit as. Significant issues found from the audit include defects in internal controls if the State Audit Office has found during the audit of the State Audit Office.

     

         Miss Banloon Sirisingsangchai
         Director of Officer Financial  Monitoring and Parcel Management 11

         Miss Sulaiwan Phianpermphat
        Senior professional state audit technical officer.

The State Audit Office of the Kingdom of Thailand
27 March 2020
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562

1.	ข้อมูลทั่วไป
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (องค์การ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัด
ระบบการขนส่งโดยสารรถประจ�าทางในกรุงเทพมหานครให้ด�าเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบโดยประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร
และระหว่างกรงุเทพมหานครกับจงัหวัดนครปฐม นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ สมทุรสาคร และประกอบกิจการอืน่ทีเ่ก่ียวกันหรอืต่อเน่ืองกับการประกอบ
การขนส่งบุคคล ทัง้นีไ้ด้รบัโอนสนิทรพัย์และหนีส้นิ ตลอดจนพนกังานจากบรษิทั มหานครขนส่ง จ�ากัด (บมส.) มาด�าเนนิการตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม 2519

2.	เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 การจัดท�างบการเงินขององค์การได้จัดท�าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 และมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับอนุมัติเพิ่มเติม
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0805.1/ว95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
กระทรวงการคลังได้ก�าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้
เสียสาธารณะให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
 งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย             
การบัญชี
 งบการเงินน้ีจัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานขององค์การ และแสดงข้อมูลทางการเงินใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นหน่วยล้านบาทเว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึง่องค์การยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบตัก่ิอนวนัมผีลบงัคบัใช้ มรีายละเอยีด ดงันี้
 - มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ 
       ช่วยเหลือจากรัฐบาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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Remarks	for	the	financial	Statement
for	the	fiscal	year	ending	in	30	September	2019

1.		General	information
 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 efficiency 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.		Criteria	for	Financial	Statement
 This financial statement is issued according to the accounting principles under Accounting Act, B.E. 2543 which includes the   
accounting standards issued under Accounting Profession Act, B.E. 2547, as well as the interpretation and accounting practice announced 
by Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King,  the notification of the Federation of Accounting 
Professions regarding the compendium in financial statement B.E. 2554, dated 28 September, and the accounting standards that Federation 
of Accounting Professions is approved additionally.  
 Notification of Ministry of Finance (urgent notification) No. Kor Kho 0805.1/Wor 95 dated 20 October 2011 regarding the compliance 
with the new financial reporting standards that Ministry of Finance has set the policy for the state enterprise to comply with the accounting 
and financial reporting standard for for the business without public interest from the accounting period starting on 1 October 2011.This            
financial statement is issued based on historical cost principle to value the component of the financial statements unless otherwise disclosed 
in the accounting policies. 
 This financial statement is issued and displays the currency in Thai Baht, which is  the currency used for organizational operations. 
The financial information shown in the note  to financial statements is in Million Baht unit unless otherwise stated.   

3.	Thai	Financial	Reporting	Standards	by	Federation	of	Accounting	Professions		
 The details of financial reporting standards that have been announced on the Government Gazette but BMTA has not implemented 
before the effective date was as follows. 
 - To be in effect for the remaining accounting period or after 1 January 2019

 Account standard issue no. 1 (revised 2018) Subject : Financial statement presentation
 Account standard issue no.2 (revised 2018) Subject : Remaining goods
 Account standard issue no. 7 (revised 2018) Subject : Cash flow statement 
 Account standard issue no.8 (revised 2018) Subject : Accounting policy, changes in account estimated and errors
 Account standard issue no. 10 (revised 2018) Subject : Post-reporting period incidents
 Account standard issue no. 12 (revised 2018) Subject Income tax
 Account standard issue no. 16 (revised 2018) Subject : Land, buildings and facilities
 Account standard issue no. 17 (revised 2018) Subject : Lease contract
 Account standard issue no. 19 (revised 2018) Subject : Employee benefits
 Account standard issue no.20 (revised 2018) Subject : Accounting for financial support from the government  and disclosure of  
                     its support information
 Account standard issue no.21 (revised 2018) Subject : Impact of foreign currency exchange rate fluctuation
 Account standard issue no.23 (revised 2018) Subject : Loan costs
 Account standard issue no.24 (revised 2018) Subject : Disclosure of information on related person or business
 Account standard issue no.26 (revised 2018) Subject : Accounting and reporting on Retirement Benefits Project
 Account standard issue no.27 (revised 2018) Subject : Financial statement on specific business
 Account standard issue no.28 (revised 2018) Subject : Investment  in  affiliated company and joint venture
 Account standard issue no.29 (revised 2018) Subject : Financial reporting in time of severe economic inflation
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้และสนิทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง เกษตรกรรม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1   เรื่อง การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การรวมธุรกิจ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง สัญญาประกันภัย
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและการด�าเนนิงานทีย่กเลกิ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง งบการเงินรวม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การร่วมการงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
         อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
         กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
         การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและ 
         การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  
         (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
         เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�าหนดเงิน 
         ทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ  
         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) 
         เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
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 Account standard issue no.33 (revised 2018)   Subject : Profit per share
 Account standard issue no.34 (revised 2018)   Subject . Interim financial statement
 Account standard issue no.36 (revised 2018)   Subject : Asset depreciation
 Account standard issue no.37(revised 2018)    Subject  : Estimated liabilities, likely liabilities, likely liabilities and assets
 Account standard issue no.38 (revised 2018)   Subject : Intangible assets
 Account standard issue no.40 (revised 2018)   Subject . Immovables for investment
 Account standard issue no.41 (revised 2018)   Subject : Agriculture
 Financial report standard  issue no.1    Subject : First application of the financial reporting standard
 Financial report standard  issue no.2 (revised 2018)  Subject : Total financial statement
 Financial report standard  issue no.3 (revised 2018)  Subject : Business merger
 Financial report standard  issue no.4 (revised 2018)  Subject  : Insurance contract
 Financial report standard  issue no.5 (revised 2018)  Subject   :  Non-current assets held  for sale and discontinued operation
 Financial report standard  issue no.6 (revised 2018)  Subject : Survey and evaluation of mineral resource sites
 Financial report standard  issue no.8 (revised 2018)  Subject : Operation
 Financial report standard  issue no.10 (revised 2018)  Subject : Total financial statement
 Financial report standard  issue no.11 (revised 2018)  Subject : Work collaboration
 Financial report standard  issue no.12 (revised 2018)  Subject : Disclosure of information on a person’s stake in other  
         business(es)
 Financial report standard issue no.13 (revised 2018)   Subject : Justice  value  measurement
 Financial report standard issue no.15    Subject : Income from the customer contacts
 Account standard issue interpretation no.10 (revised 2018) Subject : Government’s assistance in case of no specific  
         relation  to  the  current  activities
 Account standard issue interpretation no.15 (revised 2018)  Subject : Operation lease leasing incentive
 Account standard issue interpretation no.25 (revised 2018) Subject . Income tax-changes in tax status of the business or   
         shareholders
 Account standard issue interpretation no.27 (revised 2018) Subject : Evaluation of the  content of lease contract made  
         according  to  legal  guideline
 Account standard issue interpretation no.29 (revised 2018) Subject : Disclosure of information on service concession  
         agreement
 Account standard issue interpretation no.32 (revised 2018) Subject : Intangible assets-website cost
 Financial report standard interpretation no.1 (revised 2018) Subject : Changes in liabilities from demolition, renovation and  
         other similar liabilities
 Financial report standard interpretation no.4 (revised 2018) Subject : Evaluation whether the agreement is composed of   
         lease  contract  or  not
 Financial report standard interpretation no.5 (revised 2018) Subject : Rights in gain and loss from demolition fund, 
         renovation and environmental improvement
 Financial report standard interpretation no.7 (revised 2018) Subject : Back-dated  revision  under  accounting standard  
         issue  no.29  (revised in 2018),  Subject :  Financial  
         Reporting in
 Financial report standard interpretation no.10 (revised 2018) Subject :  Interim  financial  statement  and  depreciation
 Financial report standard interpretation no.12 (revised 2018)  Subject :  Service  concession  agreement
 Financial report standard interpretation no.14 (revised 2018)  Subject :  Asset  limitation  according  to  benefits  project,  
         minimum  capital  requirement   and  Interaction  of   
         these items for  accounting  standard issue no.19,  
         (revised 2018) Subject : Employee Benefits
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22   เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือ
         จ่ายล่วงหน้า

 - มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1   เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2   เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7   เรื่อง งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8   เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10   เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12   เรื่อง ภาษีเงินได้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16   เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19   เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20   เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ 
       ช่วยเหลือจากรัฐบาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21   เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23   เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26   เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27   เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28   เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29   เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32   เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33   เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34   เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36   เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37   เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38   เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40   เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41   เรื่อง เกษตรกรรม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
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 Financial report standard interpretation no.17 (revised 2018) Subject : Non-Cash asset payment 
 Financial report standard interpretation no.20 (revised 2018) Subject : Cost of opencast operation for opencast mining
 Financial report standard interpretation no.21 (revised 2018) Subject : Money sent to the state
 Financial report standard interpretation no.22    Subject : foreign exchange and or advance payment

 - To be in effect for the remaining accounting period or after 1 January 2020
 Account standard issue no. 1   Subject : Financial statement presentation
 Account standard issue no. 2   Subject : Remaining goods
 Account standard issue no. 7   Subject : Cash flow statement
 Account standard issue no. 8   Subject : Accounting policy, changes in accounting estimate and errors
 Account standard issue no. 10   Subject : Post-reporting period incidents
 Account standard issue no. 12   Subject : Income tax
 Account standard issue no. 16   Subject : Land, buildings and facilities
 Account standard issue no. 19   Subject : Employee benefits
 Account standard issue no. 20   Subject : Accounting for the government’s financial support  and   disclosure of  
       information  on its support
 Account standard issue no.21   Subject  : Impact  of  foreign  currency  exchange  rate fluctuation
 Account standard issue no.23   Subject : Loan costs
 Account standard issue no.24   Subject : Disclosure of information on related person or business 
 Account standard issue no.26   Subject : Accounting and reporting of the project on employee benefits upon  
       retirement
 Account standard issue no.27   Subject : Specific business financial statement
 Account standard issue no.28   Subject : Investment in  affiliated  company  and   joint venture
 Account standard issue no.29   Subject : Financial reporting in severe economic inflation
 Account standard issue no.32  Subject :  Financial Instrument  List
 Account standard issue no.33   Subject : Project per share
 Account standard issue no.34   Subject . Interim financial statement
 Account standard issue no.36   Subject : Asset depreciation
 Account standard issue no.37   Subject : Liability estimation, likely liabilities and assets
 Account standard issue no.38   Subject . Intangible assets
 Account standard issue no.40   Subject .  Immovables for investment
 Account standard issue no.41   Subject : Agriculture
 Financial report standard issue no.1  Subject : First application of the financial reporting standard
 Financial report standard issue no.2   Subject : Payment based on shareholding
 Financial report standard issue no.3   Subject : Business merger
 Financial report standard issue no.4   Subject : Insurance contract
 Financial report standard issue no.5   Subject : Non-current assets held for sale and discontinued  operation
 Financial report standard issue no.6   Subject : Surwey and evaluation of mineral resource value
 Financial report standard issue no.7  Subject : Financial Instrument Disclosure
 Financial report standard issue no.8   Subject : Operation
 Financial report standard issue no.9  Subject :  Financial Instrument
 Financial report standard issue no.10  Subject : Total financial statement
 Financial report standard issue no.11  Subject : Work collaboration
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  เรื่อง สัญญาเช่า
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10   เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ 
        เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25   เรื่อง ภาษเีงินได้-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรอืของผูถื้อหุ้น
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32   เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ 
        หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
        สภาพแวดล้อม
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  
        การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า 
        และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี   
        ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรบัหรอืจ่ายล่วงหน้า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
 ผู้บริหารขององค์การได้ประเมินผลกระทบและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นเมื่อน�ามาถือปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่ม
ใช้ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ

4.	สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 4.1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากประจ�าไม่เกิน 3 เดือน
 4.2. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2548 โดยก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ�านวนลูกหนี้ ส�าหรับหนี้ที่ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเรียกช�าระได้หรือค้างช�าระเกินกว่า 1 
ปี ขึ้นไป โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 13/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 อนุมัติหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

	 ระยะเวลาหนี้ที่ค้างช�าระ	 	 อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 เกินกว่า 6 เดือน-9 เดือน    50
 เกินกว่า 9 เดือน-1 ปี     75
 เกินกว่า 1 ปี     100
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 Financial report standard issue no.12   Subject :  Disclosure  of  information  on  stakes in  other  business 
 Financial report standard issue no.13   Subject : Justice  value  measurement
 Financial report standard issue no.15   Subject :  Income from the customer contacts
 Financial report standard issue no.16   Subject :  Lease contract
 Accouting  standard  interpretation  issue  no.10  Subject : Government’s support - in case of no specific relation to the  
        current business
 Accouting  standard   interpretation  issue  no.25  Subject . Income tax-change in tax status of the business or  shareholders
 Accouting  standard   interpretation  issue  no.29  Subject : Disclosure of  information on service concession agreement
 Accouting  standard   interpretation  issue  no.32  Subject :  Intangible  assets-web site costs
 Financial report standard interpretation no.1   Subject : Change in liabilities from demolition, renovation and similar  
        liabilities
 Financial report standard interpretation no.5   Subject : Right in stakes from demolition fund, renovation and   
        environmental improvement
 Financial report standard interpretation no.7   Subject : Back-dated revision under accounting standard issue no.29 ,
        Subject:  Financial reporting on severe economic inflation
 Financial   report standard   interpretation  no.10  Subject . Interm financial statement and depreciation
 Financial   report  standard  interpretation  no.12  Subject : Service   concession  agreement
 Financial   report  standard  interpretation  no.14  Subject : Asset limitation according to benefit project, minimum capital  
        requirement and interaction between these items for accounting 
        standard issue no.19,  Subject :  Employee  Benefits
 Financial   report   standard   interpretation   no.16 Subject :  Risk Prevention for Net Capital in Foreign  Agencies
 Financial   report   standard   interpretation   no.17  Subject :   Non-cash asset payment
 Financial   report   standard   interpretation   no.19 Subject :  Settlement  with Equity Instrument
 Financial   report   standard   interpretation   no.20  Subject : Cost of opencast operation for opencast mining
 Financial   report   standard   interpretation   no.21  Subject : Money sent to the state
 Financial   report   standard   interpretation   no.22 Subject : Foreign Exchange and or advance payment
 Financial   report   standard   interpretation   no.23 Subject : uncertainty about income tax.
 The executives evaluated the impact and believed that Thai accounting standard, Thai financial report standard, Thai accounting 
standard interpretation, and Thai financial report interpretation as mentioned above shall not have significant impact on the financial                      
statement  Starting year, except the financial reporting standard No.16 regarding Lease Agreement which is under the process of impacts 
evaluation.

4.	Essential	accounting	policy	summary
 4.1. Cash and cash equivalent consist of cash. current deposits and within 3-month fixed 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 1 1 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
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 ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นต้นไป
 4.3. ลูกหน้ีอุบัติเหตุ-ระหว่างด�าเนินการ และเจ้าหน้ีอุบัติเหตุ-ระหว่างด�าเนินการ บันทึกบัญชีโดยใช้ราคาประเมินตามที่ส่วนงานอุบัติเหตุของ
องค์การก�าหนด
 4.4. พัสดุคงเหลือ รับรู้ในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO)
 4.5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ในราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ ดังนี้
	 ประเภท	 	 	 	 อายุการใช้งาน	 	 มูลค่าคงเหลือ
 สิ่งปลูกสร้าง   10-30 ปี   -
 รถโดยสาร   10 ปี   ร้อยละ 10
 รถยนต์ใช้งาน   4-8 ปี   ร้อยละ 10
 เครื่องมือและเครื่องใช้ส�านักงาน 10 ปี   -
 เครื่องมือช่าง   8 ปี   -
 สินทรัพย์จากการรับบริจาค ก่อนปี 2553 บันทึกบัญชีคู่กับส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค
 4.6. รายได้รอการรับรู้ ตั้งแต่ปี 2553
 การรับรู้รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์เพ่ือเก็บไว้ใช้ในการด�าเนินงานมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีให้รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ไว้ก่อน 
แล้วจึงทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์รับบริจาคนั้น
 4.7. การรับรู้รายได้
  4.7.1. รายได้จากการเดินรถ รับรู้เมื่อจ�าหน่ายตั๋วรถโดยสาร บัตรเดือน และตั๋วคูปอง
  4.7.2. รายได้ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ รับรู้ตามอัตราส่วนแบ่งค่าโดยสารและ/หรือค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมประกอบ              
การเดินรถ
  4.7.3. รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
  4.7.4. รายได้ค่าปรับผิดสัญญา รับรู้เมื่อคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา
  4.7.5. รายได้จากการให้เช่าสิทธิโฆษณา รับรู้ตามอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าเนื้อที่โฆษณา
  4.7.6. รายได้จากการให้บริการข่าวสารทางวิทยุบนรถเมล์ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 4.8. การรับรู้ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 4.9. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ องค์การใช้ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและคิด
ลดผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ ค�านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล โดยรับรู้เป็นหนี้สิน ผลแตกต่างที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละงวดบัญชีจะรับรู้เข้าก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 4.10. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 องค์การและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน) ตามพระราช
บัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน ส่งเสริมการออมทรัพย์
ของพนักงาน และเป็นหลักประกันที่มั่นคงแก่พนักงานและครอบครัว เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือถึงแก่กรรม โดยองค์การจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนเป็นรายเดือนส�าหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี จ่ายสมทบร้อยละ 9 และอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป จ่ายสมทบร้อยละ 10 ของค่าจ้างต่อเดือน 
ตามล�าดับ ส�าหรับพนักงานจ่ายเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยองค์การรับรู้เงิน
จ่ายสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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 So that  And to proceed with the criteria set from September 30, 2006 onwards.
 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 finishing date. depreciation is recorded as expenses in 
profit or loss, calculated with straight-line method based on the useful life of the asset components. Estimation of useful life of asset is shown 
as follows.  
 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.
 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 fines 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 benefits obligation
Benets after termination of employment according to the labor law - the BMTA uses mathematical insurance principles for its estimation, 
reducing the benefits by reducing each estimated unit, reducing benefits according to the interest of the government bond, realized as 
ilability. The difference from the estimation as derived from mathematical insurance principles in each accounting period is realized as Prof-
it and comprehensive loss.
 4.10. Provident Fund  
 The organization and employees has formed “BMTA Provident Fund” which was registered on 19 May 1997, according to Provident 
Fund Act, B.E. 2530. The objectives are to offer the welfare to the employees, promote the saving and provide the security to the employees 
and their family after termination or death. BMTA pays monthly contribution, 9% of monthly wage, for the employee whose the service year 
is not over 20 years and 10% for those whose whose the service year is over 20 years. The employee pays at least 3% but not over 15% of 
the wage every time of payment. BMTA recognizes the contribution  as the expenses in the statement of comprehensive income.
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	 			5.	ข้อมูลเพิ่มเติม
 5.1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
                       หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เงินสด 19.27 34.16

รายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝาก-ประเภทกระแสรายวัน 31.86 0.15

เงินฝาก-ประเภทออมทรัพย์ 5,106.06 3,559.04

เงินฝาก-ประเภทประจ�า 388.69 385.13

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,545.88 3,978.48

   
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินสด จ�านวน 19.27 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าโดยสารของเขตการเดินรถต่าง ๆ ที่น�าฝากธนาคารไม่ทันใน
วันที่รับเงิน จ�านวน 18.26 ล้านบาท และเงินคงเหลือของส�านักงานใหญ่อีก จ�านวน 1.01 ล้านบาท ซึ่งองค์การได้น�าฝากธนาคารในวันท�าการถัดมา
 เงินฝากออมทรัพย์ จ�านวน 5,106.06 ล้านบาท เป็นเงินที่ฝากไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของส�านักงานใหญ่และส�านักงานเขต
 5.2. ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
                    หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

จ�านวน ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

สุทธิ สุทธิ

ลูกหนี้รถเมล์เล็ก 42.20 37.76 4.44 13.38

ลูกหนี้รถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ 388.86 319.96 68.90 83.34

ลูกหนี้รถตู้ปรับอากาศ 129.61 116.91 12.70 22.62

ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย) 0.59 0.54 0.05 0.11

ลูกหนี้ผ่อนช�าระ 391.75 391.75 -    -    

รวมลูกหนี้การค้า 953.01 866.92 86.09 119.45

 ลูกหนี้ผ่อนช�าระ จ�านวน 391.75 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ ได้ท�าหนังสือรับสภาพหนี้ที่ค้าง
ช�าระค่าสัมปทานในการเดินรถ
 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
                 หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 64.67 84.43

ครบก�าหนดช�าระ

เกินกว่า 6 เดือน - 9 เดือน 27.79 46.29

เกินกว่า 9 เดือน - 1 ปี 30.13 47.52

เกินกว่า 1 ปี 830.42 758.82

953.01 937.06
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5.	Additional	Information
 5.1. Cash and cash equivalent consists of 
                    Unit : Mllion Baht

2019 2018

cash 19.27 34.16

cash equivalent

deposit-current 31.86 0.15

deposit-savings 5,106.06 3,559.04

deposit-3-month fixed 388.69 385.13

total cash and cash equivalent 5,545.88 3,978.48

   
 As of 30 September 2019, the amount of cash was 19.27 million baht; consist of 18.26 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 1.01 million 
baht was the Headquarters’ remaining cash. BMTA deposited these amounts in bank on the following day.
 Savings of 5,106.06 million baht was deposited for the use of administration of both Headquarters and district offices.
 5.2.  Account  receivable  consists  of
                 Unit : Mllion Baht

2019 2018

Amount Allowance 
for doubtful

Net Net

Mini  bus  receivable 42.20 37.76 4.44 13.38

Bus and air conditioned bus receivable 388.86 319.96 68.90 83.34

Air-conditioned van receivable 129.61 116.91 12.70 22.62

Category 4 receivable (shuttle in Sois) 0.59 0.54 0.05 0.11

Installment  receivable 391.75 391.75 -    -    

Total account receivable 953.01 866.92 86.09 119.45

 Installment receivables in the amount of 391.75 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.
 Trade accounts receivable Can be classified by age as follows        
                 Unit : Mllion Baht

2019 2018

Not yet due 64.67 84.43

Due

More than 6-9 Months 27.79 46.29

More than 9  Months- 1 year 30.13 47.52

More than 1 year 830.42 758.82

953.01 937.06
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 5.3. ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
              หน่วย : ล้านบาท 

2562 2561

จ�านวน ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

สุทธิ สุทธิ

ลูกหนี้พนักงานปัจจุบัน 21.12 - 21.12 38.81

ลูกหนี้ผู้ค้�าประกันพนักงาน 1.82 1.67 0.15 0.10

ลูกหนี้บุคคลภายนอก 9.32 6.65 2.67 1.07

ลูกหนี้กองทุนอุบัติเหตุรถร่วมบริการรถเมล์เล็ก 221.91 188.66 33.25 58.48

ลูกหนี้ประกันภัย 38.90 38.90 - -    

ลูกหนี้อุบัติเหตุระหว่างด�าเนินการ 59.44 - 59.44 60.24

เงินทดรองจ่ายกรณีอุบัติเหตุ 18.75 - 18.75 18.81

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 1.16 - 1.16 1.71

ลูกหนี้ค่าโดยสารขาดส่ง 0.06 0.05 0.01 -

ลูกหนี้เงินขาดบัญชี 1.75 1.75 - -

ลูกหนี้ค่าโดยสารตั๋วหาย 0.01 0.01 - 0.03

ลูกหนี้อื่น ๆ    671.56 670.89       0.67       0.03

1,045.80 908.58    137.22    179.28

รายได้ค้างรับ 1,952.80  - 1,952.80 1,317.53

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     35.82      -   .     35.82     49.48

รวมลูกหนี้อื่น 3,034.42 908.58 2,125.84 1,546.29

 ลูกหนี้อื่น ๆ จ�านวน 671.56 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ผิดสัญญาเช่าพื้นที่โฆษณารถโดยสาร และค้างช�าระเป็นเวลานาน
 รายได้ค้างรับ จ�านวน 1,952.80 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้างรับ จ�านวน 12.30 ล้านบาท และรายได้ค้างรับอื่น ๆ จ�านวน 1,940.50 ล้าน
บาท ซึ่งรายได้ค้างรับอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) จ�านวน 1,816.02 ล้านบาท
 - รายได้บัตรสวัสดิการค้างรับ จ�านวน 89.03 ล้านบาท องค์การบันทึกบัญชีรายได้บัตรสวัสดิการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทาง รัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้กับระบบ e-Ticket เร่ิมตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2562
 - รายได้ค่าโดยสารเครื่อง EDC จ�านวน 0.57 ล้านบาท องค์การเรียกเก็บค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเครดิตร่วม                
(Co-brand) และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น โดยระบบจะหักบัญชีของผู้ช�าระอัตโนมัติ และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีขององค์การในวันถัดไป เริ่มตั้งแต่
วันที่ 8 มีนาคม 2562
 - ค้างรับอื่น ๆ จ�านวน 34.88 ล้านบาท ประกอบด้วย ส�านักงานใหญ่ จ�านวน 31.02 ล้านบาท (รายได้จากการให้เช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถโดยสาร 
จ�านวน 29.23 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใช้สอยอื่น จ�านวน 1.79 ล้านบาท) และเขตการเดินรถ จ�านวน 3.86 ล้านบาท
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 5.3. Other receivable, consists of
                Unit: Million Baht 

2019 2018

Amount Allowance 
for doubtful

Net Net

Current employee receivable 21.12 - 21.12 38.81

Employee guarantor receivable 1.82 1.67 0.15 0.10

External persons receivable 9.32 6.65 2.67 1.07

Joint bus accident fund Mini bus 221.91 188.66 33.25 58.48

Insurance receivable 38.90 38.90 - -    

Account receivable accidents during operation 59.44 - 59.44 60.24

Advance payment for accident 18.75 - 18.75 18.81

Advance receivable 1.16 - 1.16 1.71

Non payment of fare receivable 0.06 0.05 0.01 -

Overdrawn receivable 1.75 1.75 - -

Lost ticket receivable 0.01 0.01 - 0.03

Other receivable    671.56 670.89       0.67       0.03

1,045.80 908.58    137.22    179.28

Accrued income 1,952.80  - 1,952.80 1,317.53

Accrued expense     35.82      -   .     35.82     49.48

Total other receivable 3,034.42 908.58 2,125.84 1,546.29

 Other debtors at the amount of 671.56 million baht include debtors who breached contract of advertisement area lease on bus and 
had been overdue for a long period of time.
 Accrued income of 1,952.80 million baht consists of 12.30 million baht accrued interest, and 1,940.50 million baht of other accrued 
incomes with detail as follows.
 -  Public Service Obligation (PSO) grant-in-aid of  1,816.02  million baht
 -  Accrued interest from welfare card for 89.03 million baht. The organization recorded the welfare card income accounting accord-
ing to the cost of living deduction policy in terms of transportation. The government provided aid with the welfare state via the government 
welfare card using with e-Ticket system since November 2017 during  7 March 2019   
  - Income from EDC fare, 0.57 million baht. BMTA collects the fare via debit card, co-brand and state welfare card. The system 
shall deduct the fare from the payer’s account automatically and the bank will transfer to BMTA’s account on the following day. Started on 8 
March 2019. 
 -  Other accrued income of 34.88 million baht consists of 31.02 million baht from Headquarters, 29.23 million baht from leasing 
advertisement area on buses, 0.02  million baht  and the income of the space renting amounts 1.79 million baht. The rest belongs to the bus 
routes amounting 3.86 million baht .
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 5.4. ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ ประกอบด้วย          
                              หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

จ�านวน ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

สุทธิ สุทธิ

ลูกหนี้อุบัติเหตุ-พนักงานพ้นสภาพ 298.45 297.50 0.95 11.50 

ลูกหนี้ผู้ค้�าประกัน-พนักงานพ้นสภาพ     2.73     2.73  - -

รวมลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ 301.18 300.23 0.95 11.50

 ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ-สุทธิ จ�านวน 0.95 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากพนักงานขับรถโดยสารองค์การประสบอุบัติเหตุต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้คู่กรณี โดยองค์การได้ช�าระหนี้แทนไปก่อน
 5.5. พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
                 หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ 0.51 1.10

น้�ามันเชื้อเพลิงและน้�ามันหล่อลื่น 6.45 13.06

ตั๋วและวัสดุส�านักงาน 10.00   8.55

รวมพัสดุคงเหลือ 16.96 22.71

 5.6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
                         หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เงินประกันตัวพนักงาน 37.57 36.92

เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 140.64 133.56

หลักประกันซอง ระบบ e-Bidding     6.37     3.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 184.58 173.98

 เงินประกันตัวพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 37.57 ล้านบาท น�าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝากประจ�า               
12 เดือน สาขาห้วยขวาง เลขที่บัญชี 033-2-03448-8
 เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 140.64 ล้านบาท น�าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภท
เงินฝากประจ�า 12 เดือน สาขาส�านักพระราม 9 เลขที่บัญชี 001-21-041044-7
 หลักประกันซองระบบ e-Bidding ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 6.37 ล้านบาท น�าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์ สาขาตลาดห้วยขวาง เลขท่ีบัญชี 033-0-36059-0 เพ่ือส�าหรับรับหลักประกันซองจากการประมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านกรมบัญชีกลางโดยระบบ 
e-Bidding
 5.7. เงินลงทุนระยะยาว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จ�านวน 37.30 ล้านบาท เป็นเงินฝากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทฝากประจ�า                 
22 เดือน สาขาตลาดห้วยขวาง เลขที่บัญชี 033-2-10574-1
 5.8. เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 3.33 ล้านบาท เป็นการจ่ายช�าระหนี้แทนบริษัท มหานครขนส่ง จ�ากัด (บมส.)                 
ที่องค์การจ่ายแทน บมส. ที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชี
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 5.4. Terminated employee debtors consist of          
                            Unit: Million Baht

2019 2018

Amount  Allowance 
for doubtful

Net Net

Accident debtor - terminated employees 298.45 297.50 0.95 11.50 

Surety debtor - terminated employees     2.73     2.73  - -

Total terminated employees debtors 301.18 300.23 0.95 11.50

 The amount of terminated employee debtors at 0.95 million baht  being the debtor because the driver had an accident and had to 
compensate for damage to the litigant. The organization repaid.             
 5.5.   Retained material consists of
               Unit: Million Baht

2019 2018

Parts and equipment 0.51 1.10

Fuel and lubricant 6.45 13.06

Tickets and office supplies 10.00   8.55

Total remaining inventory 16.96 22.71

 5.6. Other current liability consist of
                       Unit: Million Baht

2019 2018

Employee guarantor 37.57 36.92

Employee pension fund 140.64 133.56

Bid bond for e-Bidding.     6.37     3.50

Total other current liability 184.58 173.98

 Employee guarantor as of 30 September 2019 was 37.57 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 2019 amounting to 140.64 million baht deposited in a 12 month at account of the 
Government Housing Bank, Phraramklao office Branch Account No. 001-21-041044-7
 Bid bond of e-Bidding as of 30 September 2019, 6.37 million baht, was deposited to the saving account of Krung Thai Bank, Huay 
Kwang Market Branch, Account No. 033-0-36059-0 for auction security from the procurement auction via The Comptroller General’s Depart-
ment by e-Bidding.
 5.7 Long-term investment as of 30 September 2019 was 37.30 million baht. It is the 22-month fixed deposit with Krung Thai Bank, 
Huay Kwang Market District. Account number is 033-2-10574-1.
 5.8 Long term loan receivable as of 30 September 2019 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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 5.9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ

ยอดยกมา     
1 ต.ค. 61

เพิ่ม ลด คงเหลือ      
30 ก.ย. 62

ยอดยกมา
  1 ต.ค. 61

เพิ่ม ลด คงเหลือ      
30 ก.ย.62

30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61

ที่ดิน 812.51   - - 812.51 -  - - - 812.51 812.51

อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง 611.05 132.46 0.10 743.41 288.56 26.50     0.10 314.96 428.45 322.49

เครื่องจักร เครื่องมือ 28.37   9.91 3.00 35.28 19.36 2.13 2.73 18.76 16.52 9.01

เครื่องใช้ส�านักงาน 193.07 1.21 8.02 186.26 128.24 14.23 7.73 134.74 51.52 64.83

รถโดยสาร 5,265.30 1,512.65 224.24 6,553.71 4,402.02 132.47 201.83 4,332.66 2,221.05 863.28

รถยนต์ใช้สอย 9.73   - 5.87 3.86 8.76   - 5.29 3.47 0.39 0.97

ทรัพย์สินรอจ�าหน่าย   247.09   241.24   118.66   369.67    223.73 217.69 108.19   333.23    36.44     23.36

รวม 7,167.12 1,897.47 359.89 8,704.70 5,070.67 393.02 325.87 5,137.82 3,566.88 2,096.45

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนมียอดเพิ่มขึ้น จ�านวน 1,897.47 ล้านบาท เป็นการซื้อสินทรัพย์อื่น จ�านวน 11.12 ล้านบาท ซื้อรถโดยสารปรับ
อากาศ จ�านวน 1,504.65 ล้านบาท รับบริจาครถโดยสารจากบุคคลภายนอก จ�านวน 8.00 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ได้รับจากเงินงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายใน
โครงการก่อสร้างอู่จอดรถยนต์โดยสาร จ�านวน 132.22 ล้านบาท ปรับปรุงค่าออกแบบก่อสร้างอู่และอาคารอู่กัลปพฤกษ์ จ�านวน 0.24 ล้านบาท รับโอน
ระหว่างบัญชี จ�านวน 241.24 ล้านบาท ราคาทุนมียอดลดลง จ�านวน 359.89 ล้านบาท เป็นการขายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ จ�านวน 118.65 ล้านบาท 
และโอนออกระหว่างบัญชี จ�านวน 241.24 ล้านบาท
 ค่าเสื่อมราคาสะสมมียอดเพิ่มขึ้น จ�านวน 393.02 ล้านบาท เป็นต้นทุนในการเดินรถ จ�านวน 132.48 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�านวน 
42.71 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาคระหว่างปี จ�านวน 0.14 ล้านบาท รับโอนระหว่างบัญชี จ�านวน 217.69 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสมมียอด
ลดลง จ�านวน 325.87 ล้านบาท เป็นการขายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ จ�านวน 108.18 ล้านบาท และโอนออกระหว่างบัญชี จ�านวน 217.69 ล้านบาท
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 3,566.88 ล้านบาท ในจ�านวนดังกล่าวมีสินทรัพย์รับบริจาค ดังนี้
 - รับรู้เป็นส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ

ยอดยกมา     
1 ต.ค. 61

เพิ่ม ลด คงเหลือ
30 ก.ย.62  

ยอดยกมา
 1 ต.ค. 61

เพิ่ม ลด คงเหลือ
30 ก.ย.62

30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61

ที่ดิน 6.98   - - 6.98 - - -   - 6.98 6.98

อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง 20.22   - - 20.22 18.93 0.14 - 19.07 1.15 1.29

เครื่องจักร เครื่องมือ 2.85   - 0.95 1.90 2.85 - 0.95 1.90 - -

เครื่องใช้ส�านักงาน 4.87   - 0.41  4.46  4.86 - 0.40 4.46 - 0.01

รถโดยสาร   0.22 - -   0.22   0.21 .       -   .  0.01.   0.20    0.02 0.01

รวม 35.14   - 1.36 33.78 26.85 0.14 1.36 25.63 8.15 8.29
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 5.9. Property, building and equipment
Unit: Million Baht

Cost Accumulated	depreciation Net	value

Bring 
forward
1 Oct 18

increase decrease Balance
30 sept 19

Bring 
forward
1 Oct 18

increase decrease Balance
30 sept 19 

30 sept 19 30 sept 18

property 812.51   - - 812.51 -  - - - 812.51 812.51

Building 611.05 132.46 0.10 743.41 288.56 26.50     0.10 314.96 428.45 322.49

Machinery 28.37   9.91 3.00 35.28 19.36 2.13 2.73 18.76 16.52 9.01

Spare parts 193.07 1.21 8.02 186.26 128.24 14.23 7.73 134.74 51.52 64.83

Office equipment 5,265.30 1,512.65 224.24 6,553.71 4,402.02 132.47 201.83 4,332.66 2,221.05 863.28

Bus 9.73   - 5.87 3.86 8.76   - 5.29 3.47 0.39 0.97

Car   247.09   241.24   118.66   369.67    223.73 217.69 108.19   333.23    36.44     23.36

Non- performing 7,167.12 1,897.47 359.89 8,704.70 5,070.67 393.02 325.87 5,137.82 3,566.88 2,096.45

 The capital of land, buildings, and equipment increased 1,897.47 million baht; buying other assets for 11.12 million baht, AC bus 
for 1,504.62 million baht, Accepted the buses from the outsiders, total value is 8.00 million baht assets from budget to spend in depot          
construction project for 132.22 million baht, Adjusted the cost of ports and Kanlapaphruek Port construction design, 0.24 million baht and 
transferring between the accounts for 241.24 million baht. Cost price decreased for 359.89 million baht from asset selling and amortization 
for 118.65 million baht and transferring between the accounts for 241.24  million baht. 
         Accumulated depreciation increased by 393.02 million baht: Bus operation and administrative expenses was 132.48 and 42 million 
baht respectively. Capital surplus from the donation during the year was 0.14 million baht. and  217.69 million baht  was capital surplus from 
donation ; Accumulated depreciation decreased 325.87 million baht  108.18 million baht  was property sale and disposal and 217.69 million 
baht   was inter-account transfer payable.  Land, building, and equipment - Net value as of 30 September 2019 was 3,566.88 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
1 Oct 18

increase decrease Balance
30 sept19

Bring 
forward
1 Oct 18

in-

crease

decrease Balance
30 sept 19 

30 sept 19 30 sept 18

property 6.98   - - 6.98 - - -   - 6.98 6.98

Building 20.22   - - 20.22 18.93 0.14 - 19.07 1.15 1.29

Machinery 2.85   - 0.95 1.90 2.85 - 0.95 1.90 - -

Office equipment 4.87   - 0.41  4.46  4.86 - 0.40 4.46 - 0.01

Bus   0.22 - -   0.22   0.21 .       -   .  0.01.   0.20    0.02 0.01

Total 35.14   - 1.36 33.78 26.85 0.14 1.36 25.63 8.15 8.29
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 - รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ

ยอดยกมา     
1 ต.ค. 61

เพิ่ม ลด คงเหลือ
30 ก.ย.62  

ยอดยกมา
 1 ต.ค. 61

เพิ่ม ลด คงเหลือ
30 ก.ย.62

30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61

เครื่องใช้ส�านักงาน 1.75 -   0.16 1.59 1.32 0.17 0.12 1.37 0.22 0.43

รถโดยสาร 565.25 8.00 - 573.25 506.99 2.45 -    509.44 63.81 58.26

รวม 567.00 8.00 0.16 574.84 508.31 2.62    0.12 510.81 64.03 58.69

 5.10. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นเงินที่ได้รับจากเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารองค์การ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
          หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 123.85

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างระหว่างปี 8.36

โอนเป็นทรัพย์สินระหว่างปี    (132.21)

ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 -

 5.11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เดินสะพัดบัญชีระหว่างกัน 29.75 25.39

เงินโอนระหว่างเขตกับส�านักงานใหญ่ 71.38 58.15

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ     8.14   0.41

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 109.27 83.95

 5.12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

ค่าเช่ารถโดยสาร 10.12 10.76

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 102.98 161.36

ค่าเหมาซ่อม 381.98 381.57

เจ้าหนี้อื่น ๆ 209.75   571.39

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 704.83 1,125.08
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 - As  deferred  income
Unit: Million Baht

Cost Accumulated	depreciation Net	value

Bring 
forward
1 Oct 18

increase decrease Balance
30 sept19

Bring 
forward
1 Oct 18

increase decrease Balance
30 sept 19 

30 sept 19 30 sept 18

Office equipment 1.75 -   0.16 1.59 1.32 0.17 0.12 1.37 0.22 0.43

Car 565.25 8.00 - 573.25 506.99 2.45 -    509.44 63.81 58.26

Total 567.00 8.00 0.16 574.84 508.31 2.62    0.12 510.81 64.03 58.69

 5.10.   Assets during construction were the budged allocated for the construction of  bus garages.  As of  30 September 2019  there 
have been changes as follows:
 Unit: Million Baht

Amount brought forward as of 1 October 2018 123.85

Construction assets during the year 8.36

Transfer to property during the year    (132.21)

Balance carried forward as 30 Septemper 2019 -

 5.11. Other non-current assets consist of the following:
 Unit: Million Baht

2019 2018

Current between accounts 29.75 25.39

Head office and operation zone transfer 71.38 58.15

Other non-current assets     8.14   0.41

Total non-current assets 109.27 83.95

 5.12.  Trade  account  payables  and  other  consist  of
                      Unit : Million Baht

2019 2018

Cost of Car rental 10.12 10.76

Expense Fuel and Lubrication 102.98 161.36

Expense Repair 381.98 381.57

Other creditors 209.75   571.39

Including trade and other payables 704.83 1,125.08
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 5.13. ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
                  หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 11,940.78

รับโอนจากเงินกู้ยืมระยะยาวและพันธบัตรระหว่างปี 17,937.16

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมและไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบก�าหนด (11,833.26)

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมก่อนครบก�าหนด (107.52)

ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 17,937.16

 5.14. เงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 5,641.59 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
ประกอบด้วย
                           หน่วย : ล้านบาท

ล�าดับ ธนาคารผู้ให้กู้ สัญญา
ลงวันที่

วงเงิน ระยะ
เวลา

ก�าหนด
ช�าระคืน

อัตรา
ดอกเบี้ย

ร้อยละต่อปี

กู้เพิ่ม
ระหว่างปี

ช�าระหนี้
เงินต้น

ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย.62

1 ออมสิน 26 ก.ย. 60 1,540.71 1 ปี 2 ต.ค. 61 1.54 - 1,511.97 -

2 ออมสิน 26 มี.ค. 61 1,554.60 1 ปี 2 เม.ย. 62 1.54 - 1,434.83 -

3 ออมสิน 28 ก.ย. 61 2,511.97 9 เดือน 2 ก.ค. 62 1.70 2,511.97 2,511.97 -

4 ออมสิน 22 มี.ค. 62 4,000.00 1 ปี 26 มี.ค. 63 ดอกเบี้ย
อ้างอิง

ลบ 0.1212

4,000.00 - 4,000.00

5 กรุงไทย 22 มี.ค. 62 2,365.99 1 ปี 26 มี.ค. 63 ดอกเบี้ย
อ้างอิง

ลบ 0.1113

1,641.59 - 1,641.59

11,973.27 8,153.56 5,458.77 5,614.59

 5.15. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เจ้าหนี้อุบัติเหตุค้างจ่าย 75.15 76.45

ค่าปรับช�าระหนี้เกินก�าหนด 0.28 0.16

เงินเดือนและสวัสดิการค้างจ่าย 665.53 543.93

เงินโอนเขตส�านักงานใหญ่ค้างจ่าย 71.38 58.34

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.80 0.53

ค้างจ่ายอื่น ๆ 56.55 73.29

รายได้รับล่วงหน้า   55.28   61.19

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 924.97 813.89
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 5.13. Long-term payables due  with in 1 year as of 30  September 2019,  having  changes  as  follows:
                                                                                                           Unit : Million Baht

Brough forward as of 1 Oct .2018 11,940.78

Received Transfer from long-term loans and bonds during the year 17,937.16

Pay the loan and redeem bonds maturing as due to (11,833.26)

Loan settlement before due (107.52)

The balance is replaced to 30 Sep. 2019 17,937.16

 5.14. The short-term loan on 30 September 2019 amounts 5,641.59 million baht guaranteed by the Ministry of Finance The principle 
and interest consist of : 

Unit : Million Baht

No. Reference 
Interest Rate

Lender Contract 
Dated

Credit Period Term of 
Payment

Interest Rate 
(Percentage/

year

Additional 
Loan During 

the Year

Repayment 
of Principal 

During 
the Year

1 Government 
Savings

26 sep 17 1,540.71 1 years 2 Oct 18 1.54 - 1,511.97 -

2 Government 
Savings

26 Mar 18 1,554.60 1 years 2  Apr 19 1.54 - 1,434.83 -

3 Government 
Savings

28 Sep 18 2,511.97 9 Mth 2 Jul 19 1.70 2,511.97 2,511.97 -

4 Government 
Savings

22 Mar 19 4,000.00 1 years 26 Mar 20 Reference 
interest- 
0.1212

4,000.00 - 4,000.00

5 Krung Thai 22 Mar 19 2,365.99 1 years 26 Mar 20 Reference 
interest- 
0.1113

1,641.59 - 1,641.59

 5.15. Other Current liabilities consist of:
 Unit : Million Baht

2019 2018

Payable accrued accident 75.15 76.45

Fines for overdue debt 0.28 0.16

Accured welfare and salary 665.53 543.93

Accured head office and zone transfer 71.38 58.34

Accured utility cost 0.80 0.53

Other accured payable 56.55 73.29

Advanced revenue   55.28   61.19

Total other current liability 924.97 813.89
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    5.16. เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
           หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

พันธบัตร
เงินกู้ ขสมก.

รวม

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 31,410.76 57,123.04 88,533.80

เพิ่มจากการกู้เงิน 20,156.45 - 20,156.45

โอนไปส่วนของหนีส้นิระยะยาวทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี (12,653.28) (5,283.88) (17,937.16)

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมก่อนครบก�าหนด (944.87) -  (944.87)

ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 37,969.06 51,839.16 89,808.22

  5.16.1. เงินกู้ยืม (สัญญากู้ระยะยาว TERM LOAN) จ�านวน 37,969.06 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
           หน่วย : ล้านบาท

ธนาคาร
ผู้ให้กู้

สัญญา
ลงวันที่

วงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

(ค�านวณจาก
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�า 
6 เดือน ต�่าสุด)

กู้เพิ่ม
ระหว่างปี

ช�าระหนี้
เงินต้นแล้ว

โอนเป็นหนี้ที่
ครบก�าหนด
ช�าระใน 1 ปี

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 62

กรุงไทย 22 มิ.ย. 60 2,438.77 3 ปี +1.63% - - 2,140.86 -

ออมสิน 27 พ.ย. 60 4,810.11 2 ปี +1.55% - - 4,718.48 -

กรุงไทย 20 ธ.ค. 60 4,167.50 5 ปี +1.72% - - - 4,167.50

ออมสิน 5 ก.พ. 61 4,722.30 5 ปี +1.70% - - - 4,722.30

กรุงไทย 7 ก.พ. 61 1,000.00 5 ปี +1.71% - - - 1,000.00

ออมสิน 20 มี.ค. 61 6,107.75 3 ปี +1.55% - - - 6,107.75

ออมสิน 26 มี.ค. 61 1,656.15 2 ปี +1.55% 254.92 - 1,224.71 -

กรุงไทย 9 พ.ค. 61 2,013.08 2 ปี +1.54% 729.00 363.44 1,649.64 -

ออมสิน 30 พ.ค. 61 4,650.00 4 ปี +1.54% - - - 4,650.00

ออมสิน 25 ก.ค. 61 1,650.00 5 ปี +1.70% - - - 1,650.00

กรุงไทย 22 ต.ค. 61 3,851.26 1 ปี 6 เดือน +1.64% 3,501.02 581.43 2,919.59 -

ออมสิน 25 ธ.ค. 61 3,968.73 3 ปี +1.65% 3,968.73 - - 3,968.73

ออมสิน 22 มี.ค. 62 6,000.00 2 ปี +1.85% 6,000.00 - - 6,000.00

กรุงไทย 22 มี.ค. 62 77.85 2 ปี +1.86% 77.85 - - 77.85

ออมสิน 26 มิ.ย. 62 5,000.00 2 ปี +1.85% 5,000.00 - - 5,000.00

กรุงไทย 1 ก.ค. 62 624.93 2 ปี +1.86% 624.93 - - 624.93

รวม 52,738.43 20,156.45 944.87 12,653.28 37,969.06
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 5.16.  Long-term  loans of which Ministry of  Finance is guarantor of principal and  interest  as  30  September 2019 
consist of the following  changes.           
                     Unit : Million Baht

Long-term loan
Long term BMTA

BMTA bond
BMTA Loan

Total

Brought forward as of 1 Oct. 2018 31,410.76 57,123.04 88,533.80

Increasing from loan 20,156.45 - 20,156.45

Transferred to long-term liabilities one year payable (12,653.28) (5,283.88) (17,937.16)

The repayment before due (944.87) -  (944.87)

The balance is replaced to 30 Sep. 2019 37,969.06 51,839.16 89,808.22

  5.16.1. Loan ( LONG TEAM LOAN) amount  37,969.06  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 fixed 

account)

Additional 
borrowing 

during the year

principle 
debt has 

been paid

Transferred 
as long-term 

payable 
within 1 year

Balance

Krung Thai 22 Jun 17 2,438.77 3 years +1.63% - - 2,140.86 -

Government Savings 27 Nov 17 4,810.11 2 years +1.55% - - 4,718.48 -

Krung Thai 20 Dec 17 4,167.50 5 years +1.72% - - - 4,167.50

Government Savings 5 Feb 18 4,722.30 5 years +1.70% - - - 4,722.30

Krung Thai 7 Feb 18 1,000.00 5 years +1.71% - - - 1,000.00

Government Savings 20 Mar 18 6,107.75 3 years +1.55% - - - 6,107.75

Government Savings 26 Mar 18 1,656.15 2 years +1.55% 254.92 - 1,224.71 -

Krung Thai 9 May 18 2,013.08 2 years +1.54% 729.00 363.44 1,649.64 -

Government Savings 30 May 18 4,650.00 4 years +1.54% - - - 4,650.00

Government Savings 25 Jul 18 1,650.00 5 years +1.70% - - - 1,650.00

Krung Thai 22 Oct 18 3,851.26 1 years +1.64% 3,501.02 581.43 2,919.59 -

Government Savings 25 Dec 18 3,968.73 6  mth +1.65% 3,968.73 - - 3,968.73

Government Savings 22 Mar 19 6,000.00 3 years +1.85% 6,000.00 - - 6,000.00

Krung Thai  22 Mar 19 77.85 2 years +1.86% 77.85 - - 77.85

Government Savings 26 Jun 19 5,000.00 2 years +1.85% 5,000.00 - - 5,000.00

Krung Thai   1 Jul 19 624.93 2 years +1.86% 624.93 - - 624.93

 Total 52,738.43 20,156.45 944.87 12,653.28 37,969.06
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  5.16.2.พันธบัตรเงินกู้ ขสมก. จ�านวน 51,839.16 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
           หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร
ขสมก.

จ�าหน่ายโดยธนาคาร วงเงิน ก�าหนด
ไถ่ถอน

วันที่ออก
พันธบัตร

วันที่ครบ
ก�าหนด

อัตรา
ดอกเบี้ย

ต่อปี

ออก
จ�าหน่าย
ระหว่างปี

โอนเป็นหนี้ที่
ครบก�าหนด
ช�าระใน 1 ปี

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย.
62พ.ศ. ครัง้ที่

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

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

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

2553 4 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 10 ปี 6 พ.ค. 53 6 พ.ค. 63 3.660      - 1,000.00 -

2554 1 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 980.00 10 ปี 16 มิ.ย.54 16 มิ.ย.64 3.750      -      - 980.00

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

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

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

2555 5 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 800.00 10 ปี 16 ก.พ.55 16 ก.พ.65 3.500      -      - 800.00

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

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

2556 7 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,000.00 10 ปี 3 มิ.ย.56 3 มิ.ย.66 3.530      -      - 1,000.00

2556 9 ฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้ฯ 1,000.00 10 ปี 14 มิ.ย.56 14 มิ.ย.66 3.780      -      - 1,000.00

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

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

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

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

2557 3 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,000.00 8 ปี 14 ม.ค.57 14 ม.ค.65 4.160      -      - 1,000.00

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

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

2557 7 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 10 ปี 10 เม.ย.57 10 เม.ย.67 4.000      -      - 1,000.00

2557 9 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 8 ปี 24 เม.ย.57 24 เม.ย.65 3.800      -      - 1,000.00

2557 10 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,300.00 10 ปี 6 พ.ค.57 6 พ.ค.67 3.810      -      - 1,300.00

2557 11 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,960.00 10 ปี 6 มิ.ย.57 6 มิ.ย.67 3.980      -      - 1,960.00

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

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

2557 13 ไทยพาณิชย์ 2,000.00 12 ปี 7 ก.ค.57 7 ก.ค.69 4.000      -      - 2,000.00

2557 14 ไทยพาณิชย์ 1,000.00 8 ปี 7 ก.ค.57 7 ก.ค.65 3.835      -      - 1,000.00

2558 2 กรุงไทย 1,000.00 5 ปี 15 ธ.ค.57 15 ธ.ค.62 2.598      - 1,000.00 -
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  5.16.2.BMTA loan bond amount  51,839.16 million baht, having  details as  follows:  
           Unit : Million Baht

BMTA 
bond

Selling banks Credit
line

maturity Date of 
bond

Due date Interest
rate per

year

Issued
Paying
during 

the year

Transferred
as long-term

payable 
within 1 year

Balance
30 Sep 19

Year times

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 -

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

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 Bangkok Bank 1,000.00 10 Yrs. 17 Oct 11 17 Oct 21 3.970      -      - 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

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

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

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

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

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

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

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 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 9 Siam Commercial 1,000.00 8 Yrs. 24 Apr 14 24 Apr 22 3.800      -      - 1,000.00

2014 10 Standard Chartered 1,300.00 10 Yrs. 6 May 14 6 May 24 3.810      -      - 1,300.00

2014 11 Standard Chartered 1,960.00 10 Yrs. 6 Jun 14 6 Jun 24 3.980      -      - 1,960.00

2014 11 Krung Thai 40.00 10 Yrs. 6 Jun 14 6 Jun 24 3.980      -      - 40.00

2014 12 Krung Thai 2,400.00 7 Yrs. 6 Jun 14 6 Jun 21 3.740      -      - 2,400.00

2014 13 Siam Commercial 2,000.00 12 Yrs. 7 Jul 14 7 Jul 26 4.000      -      - 2,000.00

2014 14 Siam Commercial 1,000.00 8 Yrs. 7 Jul 14 7 Jul 22 3.835      -      - 1,000.00

2015 2 Krung Thai 1,000.00 5 Yrs. 15 Dec 14 15 Dec 19 2.598      - 1,000.00 -
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           หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร
ขสมก.

จ�าหน่ายโดยธนาคาร วงเงิน ก�าหนด
ไถ่ถอน

วันที่ออก
พันธบัตร

วันที่ครบ
ก�าหนด

อัตรา
ดอกเบี้ย

ต่อปี

ออก
จ�าหน่าย
ระหว่างปี

โอนเป็นหนี้ที่
ครบก�าหนด
ช�าระใน 1 ปี

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย.62

พ.ศ. ครัง้ที่

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

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

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

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

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

2560 1 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,157.00 19 ปี6 เดือน 4 ม.ค.60 4 ก.ค.79 3.610      - 1,157.00

2560 1 ซีไอเอ็มบี ไทย 900.00 19 ปี6 เดือน 4 ม.ค.60 4 ก.ค.79 3.610      - 900.00

2560 2 กรุงศรีอยุธยา 1,450.00 4 ปี11 เดือน 3 เม.ย.60 3 มี.ค.65 2.300      - 1,450.00

2560 2 กรุงไทย 490.00 4 ปี11 เดือน 3 เม.ย.60 3 มี.ค.65 2.300      - 490.00

2560 2 ซีไอเอ็มบี ไทย 1,566.66 4 ปี11 เดือน 3 เม.ย.60 3 มี.ค.65 2.300      - 1,566.66

2560 3 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 2,000.00 9 ปี7 เดือน 3 เม.ย.60 3 พ.ย.69 3.000      - 2,000.00

2560 3 กรุงศรีอยุธยา 700.00 9 ปี7 เดือน 3 เม.ย.60 3 พ.ย.69 3.000      - 700.00

2560 3 กรุงไทย 1,500.00 9 ปี7 เดือน 3 เม.ย.60 3 พ.ย.69 3.000      - 1,500.00

2560 3 ซีไอเอ็มบี ไทย 1,100.00 9 ปี7 เดือน 3 เม.ย.60 3 พ.ย.69 3.000      - 1,100.00

รวม 57,123.04      - 5,283.88 51,839.16

 5.17. รายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

                          หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 58.69

บวก รับบริจาคทรัพย์สินระหว่างปี   8.00

66.69

หัก รับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคระหว่างปี   2.66

ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 64.03
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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 year

Transferred
as long-term

payable 
within 1 year

Balance
30 Sep 19

Year times

2015 3 CIMB Thai 2,000.00 6 Yrs. 23 Jan 15 23 Jan 21 2.600      -      - 2,000.00

2015 4 CIMB Thai 2,000.00 10 Yrs. 23 Jan 15 23 Jan 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

2016 1 Krung Thai 4,075.50 15 Yrs. 11 Apr 16 11 Apr 31 2.310      -      - 4,075.50

2016 1 Kasikornthai 3,420.00 15 Yrs. 11 Apr 16 11 Apr 31 2.310      - 3,420.00

2017 1 Standard Chartered 1,157.00 19  Yrs. 6Mth 4 Jan 17 4 Jan 36 3.610      - 1,157.00

2017 1 CIMB Thai 900.00 19  Yrs. 6Mth 4 Jan 17 4 Jan 36 3.610      - 900.00

2017 2 Krung sri 1,450.00 19  Yrs. 6Mth 3 Apr 17 3 May 22 2.300      - 1,450.00

2017 2 Krung Thai 490.00 4 Yrs. 11Mth 3 Apr 17 3 May 22 2.300      - 490.00

2017 2 CIMB Thai 1,566.66 4 Yrs. 11Mth 3 Apr 17 3 May 22 2.300      - 1,566.66

2017 3 Standard Chartered 2,000.00 9Yrs. 7 Mth 3 Apr 17 3 Nov 26 3.000      - 2,000.00

2017 3 Krung sri 700.00 9Yrs. 7 Mth 3 Apr 17 3 Nov 26 3.000      - 700.00

2017 3 Krung Thai 1,500.00 9Yrs. 7 Mth 3 Apr 17 3 Nov 26 3.000      - 1,500.00

2017 3 CIMB Thai 1,100.00 9Yrs. 7 Mth 3 Apr 17 3 Nov 26 3.000      - 1,100.00

รวม 57,123.04      - 5,283.88 51,839.16

 5.17. Deferred  revenue as of 30 September 2019  has changes as follows:

               Unit : Million baht

Brought  forward  as  of  1 Oct.  2018 58.69

Plus  donated  assets   8.00

66.69

Deduct  deferred income from the deferred donated assets   2.66

The balance is replaced to 30 Sep. 2019 64.03
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 5.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน องค์การมีภาระส�าหรับเงินชดเชยพนักงานที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามพระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งองค์การถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 - ผลประโยชน์พนักงาน ค�านวณจากเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 60 ปี เป็นรายบุคคล
 - ใช้อัตราเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ในปีครบเกษียณ) เท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับต�าแหน่งปัจจุบัน
 - อัตราที่ใช้คิดลด ใช้อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลในการค�านวณ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด 1,463.87 1,463.63

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 116.90 128.21

ต้นทุนบริการในอดีต 111.01 -

ต้นทุนดอกเบี้ย 62.25 42.24

ปรับปรุงโอนเป็นเจ้าหนี้ใบส�าคัญจ่ายระหว่างปี   (199.77) (170.21)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด 1,554.26 1,463.87

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) 
ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่า
ชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจ�านวน 400 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีผลกับลูกจ้างที่เกษียณอายุตั้งแต่วัน
ที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้องค์การมีภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนจ�านวน 111.01 ล้านบาท องค์การได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้
จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดปัจจุบัน

 5.19. ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�านวน 5,865.12 ล้านบาท ประกอบด้วย
 1. เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน จ�านวน 4,334.93 ล้านบาท ซึ่งองค์การได้จัดตั้งเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานเพ่ือไว้จ่ายเป็นเงินบ�าเหน็จให้กับ
พนักงานท่ีพ้นสภาพการเป็นพนักงานตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 47 ว่าด้วยเงินบ�าเหน็จ และท่ีแก้ไขเพ่ิม
เติม โดยองค์การจ่ายสมทบเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานร้อยละ 12 ของเงินเดือนพนักงานทุกส้ินเดือน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และทุกวันสิ้นงวดจะจ่ายเงินสมทบเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานให้เท่ากับภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่าย โดยจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส่วนดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานรับรู้เป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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 5.18. Obligation in Employee Benefits 
 Employees’ post-employment benefits: Bangkok Mass Transit Authority is obligated to compensate for personnel after their            
employment as State Enterprise Labour Relations Act B.E. 2543. Bangkok Mass Transit Authority considers such compensation a post-             
employment benefit program for its employees.
 Hypothesis of primary assessment per actuarial
 - Employee benefits 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 benefits

                                        Unit : Million Baht

2019 2018

Obligation to the employee benefits at the beginning of the period   1,463.87 1,463.63

Current cost of service 116.90 128.21

Previous cost of service 111.01 -

Interest cost 62.25 42.24

adjusted to the accounts payable voucher during the year   (199.77) (170.21)

Obligation to the employee benefits at the end of the period 1,554.26 1,463.87

 On 26 September 2019, the notification of State Enterprise Labour Relations Act regarding  the Minimum Standards of Employment 
Conditions in State Enterprise (Vol. 4) announced the Government Gazette that determined the additional compensation rate for the layoff 
of the employee who has worked for 20 years consecutively to receive the compensation not less than 400 days of the last wage rate. It was 
effective on 27 September 2019 to the employee who was retired from 30 September 2019. The change was the revision of the benefits 
after employment so the employee benefit obligations increased 111.01 million baht. BMTA recorded the impacts of the change by recog-
nizing the previous cost of service as the expenses in the statement of comprehensive income of the current period.         

 5.19. Long-tern provision as of 30 September 2019, 5,865.12 million baht  
 1. Pension fund, 4,334.93 million baht. Pension fund was established to spend for the employee who has terminated according to 
the criteria defined in the regulations of BMTA Vol. 47 regarding pension and the additional amendment. BMTA shall pay the contribution to 
the pension fund at 12% of the employee’s salary at the end of moth. This will be recognized as the expense in the statement of comprehen-
sive income. On the last day of period, the contribution to the pension fund shall be paid equally to the obligation to be paid, which will be 
recognized as the expense in the statement of comprehensive income. The interest from the pension fund will be recognized as the income 
in the statement of comprehensive income. 
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 ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดีมียอดเพิ่มขึ้น จ�านวน 1,530.19 ล้านบาท เนื่องจากมีการประมาณการหนี้สินส�าหรับคดีความที่องค์การ

ถูกฟ้องเป็นจ�าเลย ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่องค์การจะต้องจ่ายภาระผูกพันนั้นในอนาคต โดยมีคดีที่มีนัยส�าคัญ จ�านวน 2 คดี ดังนี้

 1) คดีพิพาทระหว่างบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ�ากัด และพวก รวม 4 ราย (ผู้ฟ้องคดี) กับองค์การ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครอง ตามคดีหมายเลข

คดีด�าที่ 502, 955/2560 เพื่อขอให้ศาลบังคับให้องค์การตรวจรับรถโดยสารจ�านวน 390 คัน ช�าระราคารถโดยสารตามสัญญา และการบอกเลิกสัญญาของ

องค์การไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถบังคับได้ หากองค์การไม่สามารถตรวจรับรถโดยสารได้ให้ชดใช้ค่าเสียหาย จ�านวน 4,036.39 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลาง มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 662-663/2561 ให้องค์การชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการไม่

ช�าระราคารถโดยสาร พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (วันฟ้อง) รวมเป็นเงิน 1,048.50 ล้านบาท ค่าเสียหายจาก

การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ�ารุง จ�านวน 12.09 ล้านบาท ค่าจ้างซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถโดยสาร จ�านวน 98.83 ล้านบาท และค่าเสียหายจากการคืนหนังสือค�้า

ประกันล่าช้า จ�านวน 0.55 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่องค์การต้องชดใช้ จ�านวน 1,159.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจ�านวน 

1,147.83 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ และให้องค์การส่งมอบหนังสือค�้าประกันของธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

เลขที่ HOB28301B600284 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ หากไม่อาจคืนให้ได้ให้ชดใช้เงินตามจ�านวนตามหนังสือค�้าประกันดังกล่าวให้

แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

 องค์การไม่เห็นพ้องด้วยกับค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง จึงได้มีหนังสือองค์การที่ ขสมก. 620/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 แจ้งความ

ประสงค์ให้อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง และฟ้องแย้งทุนทรัพย์ จ�านวน 1,152.57 ล้านบาท ต่อศาลปกครองสูงสุด และส�านักงานคดีปกครอง 

ส�านักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือที่  อส 0027.4/1800 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แจ้งว่าศาลปกครองสูงสุด มีค�าสั่งรับค�าแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องทั้งสี่แล้ว ตาม

คดีหมายเลขด�าที่ อ.357-358/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

 2) คดีพิพาทระหว่างบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับองค์การ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จากการที่องค์การค้างช�าระค่าจ้างซ่อมไม่เป็นไป

ตามสัญญาและช�าระไม่ครบตามที่เรียกเก็บ และหักค่าปรับรถจอด รถเสียระหว่างทาง รถควันด�า ซึ่งองค์การได้หักไว้จากค่าบริการที่ผู้ฟ้องคดีเรียกเก็บเต็ม

จ�านวนตามสัญญาทุกสัญญา ต่อมาในระหว่างปีศาลปกครองกลางได้พิพากษาตามค�าชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ จ�านวน 4 คดี สั่งให้องค์การชดใช้ค่า

เสียหายเป็นเงินต้น จ�านวน 258.09 ล้านบาท และดอกเบี้ย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จ�านวน 99.85 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 357.94 ล้านบาท

 2. ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี จ�านวน 1,530.19 ล้านบาท แสดงการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนี้
                                  
                  หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 -

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นระหว่างปี 1,530.19

จ่ายประมาณการหนี้สินระหว่างปี -

ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 1,530.19
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 Provisions from prosecution increased 1,530.19 million baht because it involved the provisions of  the case which BMTA was the 

accused, which is quite certain that BMTA has to pay for the obligation in the future. The significant cases are the 2 following cases.  

 1) Dispute to the Administrative Court between Bestrin Group Co., Ltd. et. al., 4 persons (Prosecutor) and BMTA (Accused), unde-

cided case No. 502, 955/2560, to request the court to enforce BMTA to accept 390 buses, pay for the buses as stated in the contract, for 

the illegal contract termination. If BMTA is unable to accept the buses, the compensation 4,036.39 million should be paid.  

 On 10 April 2018, Administrative Court passed the judgment of the decided case No. 662-663/2561 to enforce BMTA to pay for the 

compensation for non-payment of buses with the interest from 12 April 2017 to 7 June 2017 (dispute date), 1,048.50 million baht in total, as 

well as the damage from  the maintenance center construction for 12.09 million baht, buses maintenance cost for 98.83 million baht, and 

damage from the delayed return of warranty for 0.55 million baht. Total compensation to be paid, starting from the dispute date until the final 

payment) is 1,159.97 million baht with the interest 7.5% per year of  the capital 1,147.83 million baht. Then, BMTA should submit the             

warranty of Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited, No. HOB28301B600284 dated 30 September 2016 to 

all 4 prosecutors otherwise BMTA should pay the compensation at the amount on the warranty to all 4 prosecutors within 60 days, from the 

final judgment day, and refund partial court fees to them.  

 The organization disagreed to the judgment of Administrative Court. BMTA issued the letter  No. BMTA 620/2561 dated 4 May 2018 

to request an appeal for the judgment of Administrative Court  and counterclaim for the capital 1,152.57 million baht to the Administrative Court. 

The letter no. Or Sor 0027.4/1800 dated 30 August 2018 to inform that Supreme Administrative Court accepted the appeal of  4 prosecutors, 

according to the undecided case No. Or 357-358/2561 dated 28 August 2018. Currently,  the case is under court consideration process.  

 2) Dispute between Thonburi Automotive Assembly Plant Co., Ltd. (Prosecutor) and BMTA (Accused) since BMTA had the overdue 

repairing payment and the incomplete payment, as well as the deduction of non-operating, breakdown, and black exhaust smoke fines, 

which BMTA had deducted from the cost of service that the prosecutors collected in full amount of all contracts. During the year, Adminis-

trative Court had the final judgment based on the arbitral award for 4 cases and enforced BMTA to pay the compensation as the capital 

258.09 million baht and the interest (as of 30 September 2019) 99.85 million baht, 357.94 million baht in total.  

 2. Provisions from prosecution was 1,530.19 million Baht.  The expected change of provisions is as follows.  
                                  

                                                                                           Unit : Million Baht

 Brought  forward as of 1 Oct. 2018 -

Provision of increasing liabilities during the year 1,530.19

 Paying provisions during  the year -

Balance carryforward as of 30 Sep 2019 1,530.19



146145

 5.20. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

         

          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เงินประกันและเงินค�้าประกันตัวพนักงาน 35.54 33.73

เงินประกันสัญญาและเงินกองทุนอุบัติเหตุ 178.73 163.80

เงินรับฝากอื่น ๆ 339.82 339.95

เงินมัดจ�า 455.60 454.82

เงินรับล่วงหน้ากรณีอุบัติเหตุ       1.27     1.17

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,010.96 993.47

 5.21. ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์การ มียอดยกมา ณ วันที่  1 ตุลาคม 2561 จ�านวน 8.29 ล้าน

บาท ตดัค่าเสือ่มราคา จ�านวน 0.14 ล้านบาท คงเหลอืส่วนเกินทนุจากการรบับรจิาค ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จ�านวน 8.15 ล้านบาท (ตามหมายเหตขุ้อ 5.9)

 5.22. รายได้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
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 5.20. Other non-current liabilities include: 
        
 Unit : Million Baht

2019 2018

Insurance and employee guarantee amounts 35.54 33.73

Contractual insurance and accident fund 178.73 163.80

Other deposits 339.82 339.95

Deposits 455.60 454.82

Advance receivables in case of accidents       1.27     1.17

Total non-current liabilities 1,010.96 993.47

 5.21. 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 2018 was 8.29 million baht, depreciated by 0.14 million baht,  The surplus 

donation balance on 30 September 2019 amounts 8.15 million baht (according to the note No.5.9)

 5.22. Income for the year ended on 30 September 2019 consists of
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  5.22.1. รายได้จากการเดินรถ

          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

รายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วรถโดยสาร 3,931.13 3,615.22

รายได้ค่าโดยสารรัฐบาลรับภาระ 138.08 351.83

รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรเดือน 19.48 14.20

รายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วคูปอง 204.14 139.80

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ 112.98 139.55

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก 21.89 41.80

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย) 6.94 7.59

ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้ 82.72 72.03

รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน     55.40    130.35

รวมรายได้จากการเดินรถ 4,572.76 4,512.37

  5.22.2. รายได้อื่น

          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

รายได้ค่าปรับผิดสัญญาต่าง ๆ 28.09 27.96

รายได้ดอกเบี้ยรับ 41.09 35.98

รายได้ส่วนลดรับ - 3.86

รายได้จากการให้สิทธิโฆษณา 83.41 91.87

รายได้จากการขายวัสดุและครุภัณฑ์ 4.48 1.87

รายได้จากการรับบริจาค 2.66 84.91

รายได้อื่น ๆ   44.22   27.42

รวมรายได้อื่น 203.95 273.87
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  5.22.1. Income from bus operation

 Unit : Million Baht

2019 2018

Income from fare ticket sales 3,931.13 3,615.22

Income of fare burdened by the government 138.08 351.83

Income from monthly ticket sales 19.48 14.20

Income from coupon ticket sales 204.14 139.80

Share of fares from private joint buses 112.98 139.55

Share of fares from small buses 21.89 41.80

Share of fares from category 4 buses (alley buses) 6.94 7.59

Share of fares from bus vans 82.72 72.03

Income from charter hire     55.40    130.35

Total income from bus operation 4,572.76 4,512.37

  5.22.2. Other incomes

 Unit : Million Baht

2019 2018

Income from contractual breach penalties 28.09 27.96

Income from receivable interest 41.09 35.98

Income from receivable discounts - 3.86

Income from advertisement  authorisation 83.41 91.87

Income from material and hardware sales 4.48 1.87

Income from donation 2.66 84.91

Other incomes   44.22   27.42

Total other incomes 203.95 273.87
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 5.23. ค่าใช้จ่าย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
  5.23.1. ต้นทุนในการเดินรถ

          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 3,769.46 3,623.69

สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและเงินบ�าเหน็จพนักงาน 561.73 691.38

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 201.31 118.58

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง แก๊สและน�้ามันหล่อลื่น 2,102.76 2,258.86

ค่าซ่อมบ�ารุงรถเก่าองค์การ - 2.92

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขององค์การ 1,175.77 1,206.98

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถปรับอากาศใช้แก๊ส 324.43 218.97

ค่ากิโลเมตรเกินรถโดยสาร 17.33 47.02

ค่าเช่ารถโดยสาร 130.81 148.73

ค่าเช่าระบบและอุปกรณ์ GPS 56.34 43.11

ค่าผ่านทางด่วน 107.05 103.42

ค่าเสื่อมราคา 132.48 92.95

ค่าประกันภัย 61.55 58.06

ค่าเสียหายอุบัติเหตุ 1.38 0.66

ค่าปรับจ่ายช�าระหนี้เกินก�าหนด 0.12 0.16

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     25.93     23.86

รวมต้นทุนในการเดินรถ 8,668.45 8,639.35
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 5.23. Expenses for the year ended on 30 September 2019 consist of:
  5.23.1. Bus operation costs

 Unit : Million Baht

2019 2018

Salary and remuneration 3,769.46 3,623.69

Employee benefits, funds and pension staff 561.73 691.38

Employee post-employment benefits 201.31 118.58

Cost of fuel, gas, and lubricant 2,102.76 2,258.86

Repair of BMTA’s old buses - 2.92

Contractual repair of BMTS’s buses 1,175.77 1,206.98

Contractual repair of air-conditioned natural gas 324.43 218.97

Excess mileage of buses 17.33 47.02

Bus lease 130.81 148.73

GPS system and equipment rental fee 56.34 43.11

Toll 107.05 103.42

Depreciation 132.48 92.95

Insurance 61.55 58.06

Accident damage 1.38 0.66

Adjustment of repayment overdue 0.12 0.16

Other expenses     25.93     23.86

Total bus operation costs 8,668.45 8,639.35
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  5.23.2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 856.95 896.03

สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและเงินบ�าเหน็จพนักงาน 167.48 222.49

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 88.85 51.87

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 1.96 2.48

ค่าเช่าที่ดิน 99.68 95.78

ค่าเช่าและใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 5.72 6.65

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง แก๊สและน�้ามันหล่อลื่น 5.24 4.77

ค่าสาธารณูปโภค 28.06 26.94

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและดูงาน 12.95 9.75

หนี้สงสัยจะสูญ 108.57 148.00

หนี้สูญ 0.26 2.83

ค่าเสื่อมราคา 42.71 50.18

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    124.32    129.64

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,542.75 1,647.41

  5.23.3. ค่าใช้จ่ายอื่น

          หน่วย : ล้านบาท

2562 2561

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 10.39 56.88

ผลขาดทุนจากการถูกฟ้องคดี 1,530.19 -

รวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,540.58 56.88
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  5.23.2. Administrative cost

                       Unit : Million Baht

2019 2018

Salary and remuneration 856.95 896.03

Employee benefits, funds and pension พนักงาน 167.48 222.49

Employee post-employment benefits 88.85 51.87

Board of Directors meeting allowance 1.96 2.48

Land lease 99.68 95.78

Computer lease and use 5.72 6.65

Cost of fuel, gas, and lubricant 5.24 4.77

Public utility 28.06 26.94

Training and field trips 12.95 9.75

Doubtful accounts 108.57 148.00

Bad debt 0.26 2.83

Depreciation 42.71 50.18

Other expenses    124.32    129.64

Total administrative costs 1,542.75 1,647.41

  5.23.3. Other expenses  

                       Unit : Million Baht

2019 2018

Loss on sale of fixed assets 10.39 56.88

Loss on prosecution 1,530.19 -

Total other expenses 1,540.58 56.88
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 5.24. ผลการด�าเนินงานขององค์การ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้

                        หน่วย : ล้านบาท

2562 2561 เพิ่ม (ลด)

จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการเดินรถ 4,572.76 4,512.37 60.39 1.34

รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 2,251.64 2,259.37 (7.73) (0.34)

รายได้อื่น     203.95 273.87 (69.92) (25.53)

รวมรายได้   7,028.35 7,045.61 (17.26) (0.24)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการเดินรถ 8,668.45 8,639.35 29.10 0.34

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,542.75 1,647.41     (104.66)        (6.35)

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,540.58 56.88 1,483.70 2,608.47

ต้นทุนทางการเงิน   2,879.09 2,876.53       2.56 0.09

รวมค่าใช้จ่าย 14,630.87 13,220.17 1,410.70 10.67

ขาดทุนส�าหรับปี (7,602.52) (6,174.56) 1,427.96 23.13
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 5.24. Performance of Bangkok Mass Transit Authority for the year ended 30 September 2019 can be summarised as follows.

                    Unit : Million Baht

2019 2018 Increase (decrease)

Amount Percentage

Income

Income from bus operation 4,572.76 4,512.37 60.39 1.34

Income from public service grant-in-aid 2,251.64 2,259.37 (7.73) (0.34)

Other incomes     203.95 273.87 (69.92) (25.53)

Total Income   7,028.35 7,045.61 (17.26) (0.24)

Expenses

Bus operation cost 8,668.45 8,639.35 29.10 0.34

Administrative cost 1,542.75 1,647.41     (104.66)        (6.35)

Other expenses 1,540.58 56.88 1,483.70 2,608.47

Financial cost   2,879.09 2,876.53       2.56 0.09

Total Expenses 14,630.87 13,220.17 1,410.70 10.67

Loss for the year (7,602.52) (6,174.56) 1,427.96 23.13
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 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น จ�านวน 1,427.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.13 

ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้อื่นลดลง ในบัญชีรายได้จากการรับบริจาค เน่ืองจากมีการโอนทรัพย์สินรับบริจาค (รถโดยสาร) เป็นทรัพย์สินรอการจ�าหน่าย ซึ่ง

องค์การได้หยุดคิดค่าเสื่อมราคาแล้ว ท�าให้การรับรู้รายได้รอการรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สินลดลง และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

จากการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี ส�าหรับคดีความท่ีองค์การถูกฟ้องเป็นจ�าเลย ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่องค์การจะต้องจ่าย

ภาระผูกพันน้ันในอนาคต และผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินในระหว่างปี ท�าให้ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ประกอบกับรายได้รวมลดลง ส่งผลให้

องค์การมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

6.	ภาระผูกพัน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การมีภาระผูกพันเป็นสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างองค์การกับรัฐวิสาหกิจและเอกชนอื่น ๆ เพื่อเป็นสถานที่ท�าการ

ส�านักงาน ลานจอดรถโดยสาร และท่าปล่อยรถ จ�านวน 27 แห่ง รวมเป็นเงินค่าเช่าที่ดินต่อเดือน จ�านวน 8.57 ล้านบาท ดังนี้

 - ลานจอดรถและท่าปล่อยรถ   จ�านวน 8 แห่ง เป็นเงิน 3.03 ล้านบาท

 - สถานที่ท�าการส�านักงาน   จ�านวน 6 แห่ง เป็นเงิน 5.54 ล้านบาท

 - สถานที่ท�าการที่องค์การใช้ประโยชน์ฟรี  จ�านวน 13 แห่ง เป็นเงิน    - ล้านบาท

  รวม    จ�านวน 27 แห่ง เป็นเงิน 8.57 ล้านบาท

7.	สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 7.1. คดทีีอ่งค์การเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องร้องคูก่รณีในศาลต่าง ๆ รวม 330 คด ีทุนทรพัย์รวม 1,043.31 ล้านบาทซึง่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดงัน้ี

 - ศาลชั้นต้น  จ�านวน 320 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 1,030.26  ล้านบาท

 - ศาลอุทธรณ์  จ�านวน 7 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 8.26  ล้านบาท

 - ศาลฎีกา   จ�านวน 3 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 4.79  ล้านบาท

      รวม   จ�านวน 330 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 1,043.31  ล้านบาท
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 For the year ended on 30 September 2019, Bangkok Mass Transit Authority’s performance  resulted in an increased loss at the 

amount of  1,427.96  million baht or  23.13 % Resulted from the decreasing income from bus operation On the income account from donation, 

since the transfer of donated assets (buses) is the property foreclosed which BMTA does not calculate the depreciation, revenue recognition 

from assets donation decreased while other expenses increased significantly. From the provisions from prosecution on the case, which BMTA 

was the accused, it was quite certain that BMTA should pay for the obligation in the future. The loss from assets sale during the year increased 

the total expenses greatly. With the decreasing total income, BMTA had deficit continuously.  

6.	Obligation

 As of 30 September 2019, 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 office, bus parking area, and bus terminal  totalling  27  as follows  

pieces of land. The accumulated rental per month is approximatel 8.57    million Baht. The leased lands can be categorised  As follows.

 - Parking  areas  and  terminals    amount 8     locations monty 3.03 million Baht

 - Offices       amount 6     locations monty 5.54 million Baht

 - Offices where Bangkok Mass Transit Authority uses for free amount   13   locations monty    - million Baht

  Total      amount 27   locations monty 8.57 million Baht

7.	Asset	and	Potential	Liabilities

 7.1. There are total 330 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  1,043.31 million baht. The cases are under inquest in courts  As follows. 

 - Civil Court  Total 320 cases Total cost 1,030.26  million Baht

 - Appellate Court  Total 7 cases Total cost 8.26  million Baht

 - Supreme Court  Total 3 cases Total cost 4.79  million Baht

            Total    Total 330 cases Total cost 1,043.31  million Baht
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 7.2. คดีที่องค์การถูกฟ้องร้องเป็นจ�าเลย รวม 104 คดี ทุนทรัพย์รวม 2,288.92 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนี้

 - ศาลปกครองกลาง  จ�านวน  1 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 1,556.07  ล้านบาท

 - ศาลชั้นต้น  จ�านวน  98 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 723.60  ล้านบาท

 - ศาลอุทธรณ์  จ�านวน  5 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 9.25  ล้านบาท

         รวม   จ�านวน 104 คดี จ�านวนทุนทรัพย์ 2,288.92  ล้านบาท

 องค์การได้ท�าสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (e-Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคล บริษัท ช.ทวี จ�ากัด (มหาชน) ตามสัญญา

เลขที่ ช.15/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) และเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Cash Box) พร้อมอุปกรณ์ 

ระยะเวลาเช่า 5 ปี วงเงินจ�านวน 1,665.00 ล้านบาท ต่อมาองค์การได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานให้เป็นไป           

ตามสัญญาได้

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท ช.ทวี จ�ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นฟ้ององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขด�าที่ 1998/2562 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับแก่บริษัท เป็นเงินจ�านวน 1,556.07 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันช�าระแล้วเสร็จ และให้คืนหลักประกันสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการ

คืนหลักประกันสัญญาล่าช้าดังกล่าว เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 อัยการได้ด�าเนินการแก้ต่างและฟ้องแย้งแทนองค์การ ตามค�าให้การผู้ถูกฟ้อง คดี

หมายเลขด�าที่ 1998/2562 โดยองค์การให้การปฏิเสธค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น

8.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 ในงวดบัญชีนี้องค์การจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 172.18 ล้านบาท แสดงรวมไว้ในรายการสวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและ

เงินบ�าเหน็จพนักงาน ประกอบด้วย ต้นทุนในการเดินรถ จ�านวน 127.95 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�านวน 44.23 ล้านบาท ส�าหรับสมาชิกที่

มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 และอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างต่อเดือน

 องค์การได้แต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือด�าเนินการบริหารงานกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31                        

ธันวาคม 2564

9.	การด�าเนินงานตามแผนฟื้นฟู

 แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง) พฤษภาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้เห็นชอบ

ในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ส�าหรับการด�าเนินการตามกลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ โดยองค์การได้จัดท�าแผน

ฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระภาครัฐ ซึ่งมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้

 1. จัดหารถโดยสารใหม่

  - จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

  - การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV

  - จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า

  - จัดหารถโดยสารไฮบริด และ NGV



158157

 7.2. There are total 104  cases in which Bangkok Mass Transit Authority is defendant with the  total proceeding cost of  2,288.92 

million baht. These cases are under inquest in  courts  As follows.

 - Central administrative court Total 1 cases Total cost  1,556.07  million Baht

 - Civil Court   Total 98 cases Total cost 723.60  million Baht

 - Appellate Court   Total 5 cases Total cost 9.25  million Baht

       Total     Total 104 cases Total cost 2,288.92  million Baht

 

 The organization had signed the rental contract for e-Ticket system with the juristic persons, Cho Thavee Public Company Limited, 

contract No. Cho 15/2560 dated 15 June 2017. It was the rental of e-Ticket system and cash box for 5 years, total credit was 1,665.00 million baht. 

Later, BMTA issued the letter to terminate the rental contract because the company was unable to handover the work as stated on the contract.  

 On 4 September 2019, Cho Thavee Public Company Limited (Prosecutor) filed BMTA (accused) to  Administrative Court, the un-

decided case No. 1998/2562 to claim for the damages or compensation for tasks and designed rental to the company for 1,556.07 million 

baht (not including tax) with the interest 7.5% per year from the following day of  the prosecution day until the final day of final payment, and 

to return the collateral and related fees from the delay return. On 21 February 2020, the state attorney held a brief and counterclaimed on behalf 

of BMTA based on the testimony of the accused of  the undecided case No. 1998/2562.BMTA refused the prosecution of the prosecutor. 

8.	Provident	Fund

 The organization paid the contribution to the Provident Fund 172.18 million baht  in this period, which shown in the list of employee 

welfare, funds and pension; it included cost of operation 127.95 million baht and administrative expenses 44.23 million baht.  The contribu-

tion from BMTA is 9% for the employees whose the service year was less than 20 years and 10% of the monthly wage for those with more 

than 20 years of service. 

 The organization has appointed The Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. to operate and manage the fund from 1 January 2019 

to 31 December 2021. 

9.	Rehabilitation	plan	operation		

 BMTA rehabilitation plan (Revision) May 2019, according to the resolution of the cabinet on 25 June 2019 agreed with the principles 

of the rehabilitation plan to follow the strategies and guidelines under the plan.BMTA set the rehabilitation plan for the resilience and to reduce 

the burden of government sector. The 4 strategies are:  

 1.  New buses procurement  

  - NGV air conditioned buses  

  - NGV bus maintenance 

  - Electric buses and EV charging station 

  - Hybrid and NGV buses  
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 2. การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

  - การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (e-Ticket)

  - การติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)

  - ระบบบริหารงานหลักองค์การ (ERP)

 3. การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน

  - ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN)

  - การเกษียณอายุก่อนก�าหนด (Early Retirement)

  - ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานให้มีความเหมาะสม

  - การจ้างพนักงานใหม่ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ทางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

 4. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงรักษารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง

 5. เพิ่มรายได้

  - การเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

  - ขอรับการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)

  - การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช�าระของรถเอกชนร่วมบริการ

  - พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ

  - การบริหารหนี้สิน

 ตามค�าสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 264/2562 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อก�าหนดแนวทางการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ

องค์การ โดยองค์การได้ด�าเนินการจัดท�าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ  (ฉบับปรับปรุงใหม่) เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณาให้

ความเห็นชอบและเสนอกระทรวงคมนาคมแล้ว เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

10.	การด�าเนินงานต่อเนื่องและการบริหารสภาพคล่อง

 ในปี 2562 องค์การได้จัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในการด�าเนินงานและบริหารสภาพคล่อง ดังนี้

 1. การจัดหาเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ จ�านวน 2 สัญญา เป็นเงิน 5,641.59 ล้านบาท เบิกเงินกู้ครบถ้วนแล้วทั้งจ�านวน และ

เบิกเงินกู้จากสัญญาเงินกู้ยืมของปีก่อน จ�านวน 1 สัญญา เป็นเงิน 2,511.97 ล้านบาท รวมเบิกเงินกู้ระยะสั้น จ�านวน 8,153.56 ล้านบาท (ตามหมายเหตุ

ข้อ 5.14)

 2. การจัดหาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จ�านวน 6 สัญญา วงเงิน 19,522.77 ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้วจ�านวน 19,172.53 ล้าน

บาท และเบิกเงินกู้จากสัญญาเงินกู้ยืมของปีก่อน จ�านวน 2 สัญญา เป็นเงิน 983.92 ล้านบาท รวมเบิกเงินกู้ระยะยาว จ�านวน 20,156.45 ล้านบาท (ตาม

หมายเหตุข้อ 5.16 และ 5.16.1)

 องค์การได้ประเมินความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดเสถียรภาพองค์กรในการปฏิบัติงาน และผลขาดทุนลดลงอย่างต่อ

เนื่อง และมีแผนการด�าเนินการก�าหนดการกู้เงิน การช�าระหนี้เงินกู้ และหาแหล่งเงินทุน โดยมีแผนการกู้เงินปี 2563 ดังนี้

 1. เงินกู้เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

  1.1. จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า

  1.2. ก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า จ�านวน 1 สถานี
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 2.  Application of technologies  

  - e-Ticker system installation and application  

  - GPS installation 

  - Enterprise Resource Planning (ERP)

 3.  Reduction of cost of employee 

  - Organizational structure adjustment (LEAN)

  - Early retirement)

  - Job rotation  

  - New hire, especially the employee who has knowledge about digital technology 

 4.  Minimizing bus maintenance expense and cost of fuel 

 5.  Revenue increasing 

  - Increase fare rate 

  - Request for Public Service Obligation (PSO)

  - Collection of overdue payment of the affiliated bus

  - Develop business space 

  - Debt management

 According to the order of Ministry of Transport No. 264/2562 dated 3 September 2019 regarding The Appointment of Committee 

to Set the Guidelines for Rehabilitation Plan. BMTA has completed the rehabilitation plan (Revision) and Organizational Management               

Committee agreed and proposed the plan to Ministry of Transport for further consideration.  

10.	Continuing	operations	and	liquidity	management	

 In 2019, BMTA raised the fund from the short-term and long-term loan to spend for the operations and liquidity management as the 

following details.    

 1. Acquisition of short-term loan from the domestic financial institution, 2 contracts with total amount at 5,641.59 million baht and 

the whole amount was withdrawn.  The amount from one previous loan agreement was withdrawn for 2,511.97 million baht. Total withdrawal 

from the short-term loan was 8,153.56 million baht (as in 5.14).  

 2. Acquisition of long-term loan from the domestic financial institution, 6 contracts with total amount at 19,522.77 million baht and 

19,172.53 million baht was already withdrawn. The amount from two previous loan agreements was withdrawn for 983.92 million baht. Total 

withdrawal from the long-term loan was 20,156.45 million baht  (as in 5.16 and 5.16.1).

 The organization assessed the continuing operation ability to develop the stability of organization and minimize the loss continu-

ously. Moreover, loan and loan payment, and capital sources planning was set. Loan planning for 2020 is as follows.    

 1.  Loan for investment, includes  

  1.1. Electric buses procurement 

  1.2. EV charging station construction – 1 station  
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 2. เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย

  2.1. ค่าเชื้อเพลิง

  2.2. ค่าเหมาซ่อม

  3.3. เสริมสภาพคล่องทางการเงิน

 3. เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย

  3.1. เพื่อช�าระหนี้เงินกู้พันธบัตรถึงก�าหนด จ�านวน 6 วงเงิน

  3.2. เพื่อช�าระหนี้เงินกู้ธนาคารถึงก�าหนด จ�านวน 7 วงเงิน

 เป็นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะเป็นผู้ก�าหนดวิธีการ เง่ือนไข และหาแหล่งเงินกู้ โดย

กระทรวงการคลังเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ การช�าระหนี้เงินกู้จะช�าระตามวันที่ครบก�าหนดช�าระ

 จากการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นรวมถึงการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดปี 2563 ภายใต้เงื่อนไขท่ีใช้ความระมัดระวัง พบว่าองค์การยังมี

เงินสดส�ารองในมือคงเหลือ (Cash On Hand) อยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถด�าเนินกิจการตามหลักการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามปกติ หากไม่ได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การมีผลขาดทุนสะสมเกินส่วนของทุน จ�านวน 112,671.79 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 

จ�านวน 18,086.00 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานติดลบ โดยองค์การยังคงได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาล ดังนั้น 

องค์การยังคงสามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

11.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 องค์การท�าสัญญากู้เงินและออกจ�าหน่ายพันธบัตรเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจ�าปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนการบริหารหน้ี

สาธารณะประจ�าปี 2563 แบ่งเป็นสัญญาเงินกู้และพันธบัตร ดังนี้

 11.1. องค์การท�าสัญญาเงินกู้ วงเงินจ�านวน 17,150.54 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

  11.1.1. สัญญากู้เงินจากธนาคารกรุงไทย สัญญาเลขที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 จ�านวน 4,209.50 ล้านบาท ก�าหนดช�าระ

คืนภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เบิกเงินกู้แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 จ�านวน 2,520.00 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกให้เสร็จสิ้น

ภายใน 6 เดือน

  11.1.2. สัญญากู้เงินจากธนาคารออมสิน สัญญาเลขที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จ�านวน 5,000.00 ล้านบาท ก�าหนด

ช�าระคืนภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เบิกเงินกู้ครบถ้วนแล้วทั้งจ�านวนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

  11.1.3. สัญญากู้เงินจากธนาคารกรุงไทย สัญญาเลขที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จ�านวน 1,512.65 ล้านบาท ก�าหนด

ช�าระคืนภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เบิกเงินกู้แล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จ�านวน 1,112.65 ล้านบาท 

ส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน

  11.1.4. สัญญากู้เงินจากธนาคารกรุงไทย สัญญาเลขที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 จ�านวน 6,428.39 ล้านบาท ก�าหนดช�าระ

คืนภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เบิกเงินกู้แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จ�านวน 481.44 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยเบิกให้เสร็จสิ้น

ภายใน 8 เดือน
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 2.  Loan for revolving fund, includes  

  2.1. Cost of fuel  

  2.2. Cost of repairing  Strengthening liquidity 

 3.  Loan for debt structure adjustment, includes  

  3.1. For maturity bond payment - 6 financial amount  

  3.2. For bank loan payment - 7 financial amount 

 Loan sources were domestic sources, both government and private sector. The Public Debt Management Office determines the 

method, conditions, and loan sources while Ministry of Finance is a surety. Payment will be paid on the due date. 

 From the above operation and cash flow projection for 2020 under the deliberate conditions, BMTA has sufficient cash on hand 

and is able to operate the continuing operations if there is no impact of external uncontrolled factors.

 As of 30 September 2019, accumulated loss that exceeded capital of BMTA was 112,671.79 million baht. Current liabilities was 

higher than current assets 18,086.00 million baht and cash flow from the operations was in deficit. Therefore, BMTA is able to perform the 

continuing operations.  

11.		Subsequent	Event

 The organization signed loan agreement and issued bonds to strengthen liquidity for the fiscal year 2020 under the public debt 

management plan 2020. Details of loan agreement and bonds are as follows.  

 11.1. Loan agreement of 17,150.54 million baht as the following details. 

  11.1.1. Loan agreement for 4,209.50 million baht with Krung Thai Bank, contract no. 4/2562 on 28 October 2019. Payment 

due within 3 years from 31 October 2019. 2,520.00 million baht was withdrawn on 5 March 2020 and the remaining amount will be withdrawn 

gradually within 6 months.  

  11.1.2.  Loan agreement for 5,000.00 million baht with Government Savings Bank, contract no. 4/2562 on 11 November 

2019.  Payment due within 6 years from 2 December 2019 to 2 June 2020. The whole amount was withdrawn on 4 December 2019.  

  11.1.3. Loan agreement for 1,512.65 million baht with Krung Thai Bank, contract no. 5/2562  on 14 November 2019.  

Payment due within 6 years from 2 December 2019 to 2 June 2020. 1,112.65 million baht was withdrawn on 16 December 2019 and  the 

remaining amount will be withdrawn gradually within 6 months.

  11.1.4.  Loan agreement for 6,428.39 million baht with Krung Thai Bank, contract no. 1/2563   on 12 March 2020. Payment 

due within 2 years from 26 March 2020. 481.44 million baht was withdrawn on 26 March 2020 and the remaining amount will be withdrawn 

gradually within 8 months.



164163

 11.2. องค์การออกจ�าหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 วงเงินจ�านวน 9,500.00 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

  11.2.1. องค์การออกจ�าหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคล และบุคคล

ธรรมดา โดยแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจ�าหน่ายและประกันการจ�าหน่าย จ�านวน 4,700.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2562 มีก�าหนดไถ่ถอน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (วันออกพันธบัตร)

  11.2.2. องค์การออกจ�าหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคล และบุคคล

ธรรมดา โดยแต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจ�าหน่ายและประกันการจ�าหน่าย จ�านวน 4,800.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 

2563 มีกาหนดไถ่ถอน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 (วันออกพันธบัตร)

 11.3. ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid-19) ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยและต่างประเทศ ท�าให้

รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รวมถึงประกาศห้ามหรือเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด และ

หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภายในประเทศ ซึ่งสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมขององค์การ เป็นเหตุให้องค์การต้องปรับลดจ�านวนเที่ยววิ่งรถ

โดยสารให้บริการในแต่ละวันลงเพ่ือให้สอดคล้องกับจ�านวนผู้ใช้บริการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการเดินรถขององค์การลดลง อย่างไร

ก็ตาม องค์การได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

12.	การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
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 11.2. BMTA issued the bonds B.E. 2563, the financial amount was 9,500.00 million baht as the following details.  

  11.2.1. BMTA issued the bonds for the first time on 28 November 2019 to  the financial institution, juristic persons and 

individual. Bangkok Bank Public Company Limited was appointed to sell and insure the sell; the value was 4,700.00 million baht. Maturity 

date was 10 years from 2 December 2019 (issue date). 

  11.2.2.  BMTA issued the bonds for the second time on 23 March 2020 to  the financial institution, juristic persons and 

individual. Bangkok Bank Public Company Limited was appointed to sell and insure the sell; the value was 4,800.00 million baht. Maturity 

date was 5 years from 26 March 2020 (issue date).

 11.3. According to the epidemic of COVID-19 in Thailand and worldwide countries, the government announced the Emergency 

Decree on Government Administration in Emergency Situations B.E. 2548 to set the measures to control the spread of COVID-19, which was 

effective since 26 March 2020, as well as the prohibition of travelling to  the countries with epidemic situation and the risky area in Thailand. 

The situation is beyond BMTA control so it is necessary to reduce the number of service bus daily to be consistent with the decreasing 

number of users. Consequently, the income of BMTA decreases. However, BMTA is closely monitoring the circumstance to be well prepared 

to handle the situation.  

12.		Approval	of	Financial	Statements

 This financial statements have been approved for issue by Organizational Management Committee on 27 March 2020.  
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สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Location	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority

เขต/	ส�านักงาน
Zone/	Office

สถานที่ตั้ง
Location

โทรศัพท์
Telephone

เขต/ส�านักงาน
Zone/Office

ส�านักงานใหญ่
Head Office

131 ถ.วัฒนธรรม ห้วยขวาง กทม. 
10310
131 Watthanatham Rd., 
Huai Khwang Bangkok  10310

0 2246 0339

0 2246 0741-4

กปด.
Bus Oper.

อู่เก็บรถ
Garage

จ�านวนรถ
No. of bus

เส้นทางการเดินรถ
Bus routes

เขตการเดินรถที่ 1
B u s  O p e r a t i o n 

Zone 1

113 ถ.พหลโยธิน บางเขน กทม. 
10220
1 1 3  P h a h o l y o t h i n  R d . , 
Bangkhen, Bangkok 10220

0 2552 0885-6
0 2521 4554
0 2567 6619

-

0 2567 3078

1
2
2

3

บางเขน / Bangkhen
รังสิต / Rangsit
ธรรมศาสตร์/ 
Thammasat
รังสิต / Rangsit

รวม(คนั)/ Total (buses)

129
71
79

128

407

A1,A2,95,107,129,543,543ก

29, 95ก,185,520,555
A3,A4,39,510

34,59,503,522

20 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 2
B u s  O p e r a t i o n 

Zone 2

8/ 192-198 ซ.สวนสยาม 9 
ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. 10230
8/ 192-198 Soi Suan Siam 9 
Suan Siam Rd.
Kannayao District, Bangkok 
10230  

0 2919 8713
แฟกซ์ 0 2919 8713

0 2517 2181-82
แฟกซ์ 0 2540 7271
0 2919 8952
แฟกซ์ 0 2919 8952
0 2540 3338
แฟกซ์ 0 2540 3329

1

2

3

มีนบุรี / Minburi

สวนสยาม / Suan siam

สวนสยาม / Suan siam

รวม (คัน) / Total (buses)

156

117

115

388

26,96,131,197,501,502,514,519

60,71,517,168

11,22,93,206,525,526

18 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 3
B u s  O p e r a t i o n 

Zone 3

1 0 0  ม . 8  ถ . บ า ง น า - ต ร า ด 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540 
(เมกา บางนา)
100 Villag 8, Bangna-Trad Rd., 
Bangkaew
Subdistrict Bang Phli District
Samut Prakan Province 10540 
แฟกซ์ 0 2316 1680

0 2316 1680
0 2385 9326

0 2389 3033

0 2024 976

0 2316 1693
0 23131686

1

1

2

3
3

ช้างเอราวัณ /
Chang Erawan
ปู่เจ้าสมิงพราย /
Pu chao Saming Phrai 
ฟาร์มจระเข้ / 
Crocodile Farm
แพรกษา/Prakkasa
เมกา บางนา/
Maga Bangna

รวม (คนั) / Total (buses)

83

22

130

83
68

386

2,ปอ.2,23,ปอ.23

45

102,142,508,511,536

25,ปอ.25,145,ปอ.145
23ก,145,207,S1

15 เส้นทาง / routes
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เขตการเดินรถที่ 4
Bus Operation 
Zone 4

148 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย  กทม. 10110
148 Sunthon Kosa Rd., 
Khlong Toei,
Khlong Toei District, Bangkok 
10110

0 2249 3638

0 2249 4025
แฟกซ์ 0 2249 4033
0 2294 4246
แฟกซ์ 0 2294 4248
0 2247 6497
แฟกซ์ 0 2247 6497

1

2

3

คลองเตย / 
Khlong Toei
สาธุประดิษฐ์ / 
Sathupradit
พระราม 9 / Rama 9

รวม (คัน) / Total (buses)

161

121

68

350

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

1,62,67,77,180

12,137,179

15 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 5
Bus Operation 

Zone 5

66/19 ม.4 ซ.94 ถ.พระราม 2  
แขวงแสมด�า
เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
66/19 Villag 4, Rama 2 Rd., Soi 
94 Samae Dam Bangkhunthean  
District, Bangkok 10150

0 2896 2343
แฟกซ์ 0 2896 2344

0 2463 5862
0 2496 1977
0 2451 4130

1
2
3

พระประแดง/
Phrapradaeng
กัลปพฤกษ์/ kalphapuk
แสมด�า / Samae Dam

รวม (คัน) / Total (buses)

129
75

179

383

20, 21,37,82,ปอ.138
15,75,88,111,720
68,76,105,ปอ.140,ปอ.141

14 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 6
Bus Operation 
Zone 6

84 ถ.บรมราชชนนี  แขวงศาลาธร
รมสพน์ เขตทวีวฒันา  กทม. 10170
84 Borommaratchachonnani 
Rd, Salathumsop,Thaveewattna, 
Bangkok  10170

0 2454 7194
แฟกซ์ 0  2454 7194

0 3438 8998

0 2413 0655

0 2413 1164

1

2

3

ไร่ขิง / Rai King

บรมราชชนนี
Borommaratchachonnani
บรมราชชนนี
Borommaratchachonnani

รวม (คัน) / Total (buses)

119

126

130

375

80ก, ปอ.80, 84, ปอ.84, 
91ก,  189, 556
42, 84ก, ปอ.79, 101, 509

7, 7ก, ปอ.91, 165,  
515, 
710, 91ก, ปอ.198

18 เส้นทาง / routes

สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Location	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority
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เขตการเดินรถที่ 7
Bus Operation 
Zone 7

85 /3 ม.4  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 
ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000
85 / 3 Villag 3, Bang Kruai – 
Sai Noi Rd.,
Bang Bua Thong Nonthaburi 
11000

0 2194 4736-37

0 2194  4736-37
         
0 2194  4732
0 2443 0737
0 2147 1457

1

1

2

3

เทศบาลบางบัวทอง / 
Bang Bua Thomg 
Municipal Garage
บัวทองเคหะ / 
Buathongkaha
นครอินทร์ / Nakhon In

ไทรน้อย/Chainoi

รวม (คัน) / Total (buses)

88

66

75

147

376

18, 32, 166, 751 

134, 516

50, 63, 114

53, 65, 66, 70, 97, 203, 
505
16 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 8
Bus Operation 

Zone 8

8 / 185-191 สวนสยาม 9   
ถ.สวนสยาม  คันนายาว  กทม. 
10230
8 / 185-191 Suan Siam 9, 
Suan Siam Rd.,
Kannayao District, Bangkok 
10230

0 2919 8949
แฟกซ์ 0 2919  8948

-
-

0 2509 1803-4
0 2540 4947

1

2
3

ก�าแพงเพชร /
Gampaengpet
หมอชิต2 / Mochit 2
รามอินทรา / Ram Inthra
สวนสยาม / Suan Siam

รวม (คัน) / Total (buses)

56

55
120
109

340

24,49,204

3,16,36
54,73,117,156
36 ก, 73 ก, 178, 191

14 เส้นทาง / routes

ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Private Joint Bus Operation Depanment
                        131 ถ.วัฒนธรรม ห้วยขวาง กทม. 10320
                    131 Watthanatham Rd., Huai Khwang 
                     Bangkok 10320

ฝรร.   0 2246 2800
Dept.  0 2246 2800
กรร.1  0 2248 8465
Div.1  0 2248 8465
กรร.2 0 2248 8466
Div.2  0 2248 8466
กรร.3 0 2248 8897
Div.3  0 2248 8897
กรร.4 0 2248 8467
Div.4  0 2248 8467

ดูแลความรับผิดชอบรถร่วมขนาดใหญ่
Responsible for joint big bus
ดูแลความรับผิดชอบรถมินิบัส
Responsible for minibus
ดูแลความรับผิดชอบรถตู้ปรับอากาศ
Responsible for air conditioned van
ดูแลความรับผิดชอบรถร่วมซอย  (หมวด 4)
Responsible for shuttie in soi (category 4)

สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Location	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority
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