
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขสมก. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟกูจิการ ไดแ้ก่
โครงการจัดซือ้รถโดยสารใชเ้ชือ้เพลงิกา๊ซธรรมชาต ิ
(NGV) การปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถโดยสาร การจัดหา
สถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) การจัดใหม้รีะบบบตัร
โดยสารอเิล็กทรอนกิส ์(e-Ticket) การปรับโครงสรา้ง
องคก์ร การเกษียณอายกุอ่นก าหนด การบรหิารจัดการรถ
เอกชนรว่มบรกิาร และการบรหิารทรพัยส์นิในเชงิธรุกจิ  
  

สงักดั: กระทรวงคมนำคม 
ประธำนกรรมกำร: พลต ำรวจเอก เอก องัสนำนนท ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: น.ส.สทุธริตัน ์รตันโชค 
ผูอ้ ำนวยกำร: นำงปรำณี ศกุระศร (รกัษำกำร) 
CFO: นำงพนดิำ ทองสขุ 
จ ำนวนพนกังำน: 13,092 คน  
Website: www.bmta.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิ ณ ธันวาคม 2558 เบือ้งตน้ จาก ขสมก. และจาก GFMIS 

 

สำขำขนสง่ 
 

 

องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 
“เป็นระบบขนสง่หลกัในกำรเชือ่มโยงกำรขนสง่มวลชนในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล” 

SOD: ปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถและคณุภาพการใหบ้รกิารขนสง่มวลชน เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชนในภาพรวมและเป็นมติร 
กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปรับปรงุฐานะทางการเงนิใหเ้ขม้แข็งไมเ่ป็นภาระตอ่ภาครฐั 

 

ผลการด าเนนิงาน  

EBITDA และขาดทนุสทุธ ิ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน/คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

• แผนฟ้ืนฟกูจิกำร ขสมก. 
• กำรแยกกำรก ำกบัดแูลกำรเดนิรถ โดยให ้ขสมก. เป็นผูป้ระกอบกำรเทำ่น ัน้ 

มต ิครม. เมือ่วนัที ่24 ก.พ. 2558  
(1) ก าหนดให ้ขสมก. ด าเนนิการในฐานะผูป้ระกอบการเทา่นัน้ และใหก้รมการขนสง่ทางบกท าหนา้ทีเ่ป็นผูก้ ากับดแูล 

(Regulator) ผูใ้หบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะแทน และส าหรับการใหใ้บอนุญาตเดนิรถ หากสญัญาในเสน้ทางใดสิน้สดุลง ให ้
กรมการขนสง่ทางบกจัดใหม้กีารประมลูใบอนุญาตในแตล่ะเสน้ทางตอ่ไป นอกจากนี้ กรมการขนสง่ทางบกจะตอ้งจัดใหม้กีลไกใน
การก ากับดแูลผูใ้หบ้รกิาร (Operator) ทัง้ ขสมก. และรถรว่มบรกิารเอกชนใหด้ าเนนิการเดนิรถใหม้คีณุภาพไดต้ามมาตรฐาน 

(2) สรา้งความชดัเจนของการปรับปรงุเสน้ทางการเดนิรถและการจัดสรรเสน้ทางระหวา่ง ขสมก. และเอกชนรว่มบรกิาร 
รวมทัง้การจัดซือ้รถโดยสาร NGV ใหส้อดคลอ้งกับเสน้ทางทีไ่ดรั้บจัดสรรและมสีถานี NGV ทีเ่พยีงพอตอ่ไป 
 ควำมคบืหนำ้ (1) กำรปฏรูิปเสน้ทำง: กรมการขนสง่ทางบกไดล้งนามสญัญาวา่จา้งบรษัิททีป่รกึษา เพือ่จัดท าแผนแมบ่ท
พัฒนาระบบรถโดยสารประจ าทางในกรงุเทพและปรมิณฑลแลว้ ก าหนดสรปุแผนแมบ่ทฯ ในเดอืน เม.ย. 2559  และจะปฏบิัตจิรงิ
ตามแผนแมบ่ทระหวา่งเดอืน ต.ค. – พ.ย. 2559 (2) กำรออกใบอนุญำต: กระทรวงคมนาคมจะน าเสนอยกเลกิมต ิครม. ในชว่ง
ระยะเวลา 6 เดอืน หลังจากเริม่จัดท าแผนแมบ่ทแลว้ ซึง่ในชว่งระหวา่งการจัดท าแผนแมบ่ทกระทรวงคมนาคมจะยังคงให ้ 
ขสมก. จัดการเดนิรถในเสน้ทางเดมิเป็นการชัว่คราว และให ้ขสมก. ยืน่ขอใบอนุญาตจาก ขบ. โดย ขสมก. จะตอ่อายสุญัญา 
ใหร้ถเอกชนรว่มบรกิารไมเ่กนิปี 2559 

• โครงกำรจดัซือ้รถโดยสำรใหม ่
ขสมก. ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาก าหนดรา่งขอบเขตของงานและรา่งเอกสารการประกวดราคาโครงการจัดซือ้รถ

โดยสารใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ านวน 489 คัน  
(1) กำรจดัหำรถโดยสำร จ ำนวน 489 คนั อยูร่ะหวา่งก าหนดรา่งขอบเขตของงานและรา่งเอกสารประกวดราคาโครงการ

จัดซือ้รถโดยสารใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ านวน 489 คัน คาดวา่จะด าเนนิการประกวดราคาวันที ่8 ก.ค. 2559 ลงนาม
สญัญาวันที ่29 ก.ค. 2559 และเริม่รับรถโดยสารตัง้แต ่ต.ค. 2559 เป็นตน้ไปจนครบ 

(2) กำรด ำเนนิกำรรถโดยสำรในสว่นทีเ่หลอื จ ำนวน 2,694 คนั ดังนี้ 
2.1 จดัหำรถโดยสำรไฟฟ้ำ 500 คนั (ระยะแรก 200 คนั) ขสมก. ไดว้า่จา้งสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบังเป็นทีป่รกึษา เพือ่ศกึษาความเหมาะสมในการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า โดยทีป่รกึษาจะตอ้งปฏบิัตงิานใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 27 พ.ค. 2559 ซึง่ผลการศกึษา ขสมก. ควรจัดซือ้รถโดยสารไฟฟ้าโดยการน าเขา้ชิน้สว่นมาประกอบในประเทศ  
ซึง่ตอ้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีน าเขา้ชิน้สว่นตา่งๆ ดว้ย และใชบ้รกิารสถานีประจุไฟฟ้าของผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า เชน่ กฟภ., กฟน. 
อยา่งไรก็ตาม การลงทนุในโครงการดังกลา่วจะขาดทนุ ดังนัน้ หากตอ้งการใหม้กีารสง่เสรมิใหม้กีารใชร้ถโดยสารไฟฟ้าจะตอ้งมี
รายไดจ้ากดา้นอืน่มาสนับสนุนขณะนี้อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการของทีป่รกึษาฯ 

2.2 ปรบัปรุงสภำพรถ 672 คนั ขสมก. ไดว้า่จา้งสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบังเป็นที่
ปรกึษา เพือ่ศกึษาและปรับปรงุสภาพรถโดยสาร ขสมก. เป็นรถตน้แบบ จ านวน 3 คัน ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนนิการปรับปรงุ สภาพรถ
ตน้แบบ ก าหนดแลว้เสร็จและน ารถออกวิง่ 2 คัน ในวันที ่18 เม.ย. 2559 และอกี 1 คัน ออกวิง่ในวันที ่1 พ.ค. 2559 การปรับปรงุ
สภาพรถสว่นทีเ่หลอื 669 คัน จะทยอยน ารถเขา้ปรับปรงุสภาพหลังจากไดรั้บอนุมัตใิหท้บทวนมต ิครม. โดยเริม่น ารถเขา้ปรับปรงุ
สภาพงวดละ 60 คัน โดยเริม่ตัง้แตเ่ดอืน ส.ค. 2559 ใชร้ะยะเวลาในการปรับปรงุงวดละ 90 วัน คาดวา่จะมคีา่ใชจ้่ายปรับปรงุสภาพ
รถรวมทัง้ส ิน้ ประมาณ 1,054.2 ลบ. (รถธรรมดา คันละ 1.5 ลบ. และรถปรับอากาศ คันละ 1.8 ลบ.)  

2.3 กำรใชร้ถสภำพเดมิ จ ำนวน 1,522 คนั ปัจจุบันใชส้ญัญาในการเหมาซอ่มบ ารงุรถโดยสารแบบปีตอ่ปี 
ทัง้นี้ในอนาคตจะใชส้ญัญาในการเหมาซอ่มบ ารงุรถโดยสาร ระยะเวลา 5 ปี เพือ่ใหม้รีายละเอยีดในสญัญาครอบคลมุการด าเนนิการ
ปรับปรงุสภาพรถ เครือ่งยนต ์เกยีร ์ตอ่ไป 

หน่วย : ลบ.  

หน่วย : ลบ.  

หน่วย : ลบ.  

หนว่ย : ลำ้นบำท 2556 2557 2558    %Chg      Q1 2558 Q1 2559 %Chg 

ฐำนะกำรเงนิ             

เงนิสด      369       693        259  (62.7%) 1,247  1,894  631.9% 

สนิทรัพยร์วม    7,502     7,646      8,000  4.6% 6,142  6,723  (15.96%) 

หนี้สนิรวม  86,874   92,214    97,382  5.6% 91,931  97,285  (0.1%) 

ทนุรวม (79,371) (84,568) (89,382) 5.7% (85,789) (90,562) (10.2%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (90,844) (96,041) (100,831) 5.0% (97,261) (102,029) 14.1% 

ผลกำรด ำเนนิงำน               

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน    6,781     7,263      7,608  4.8% 1,904  1,897  (0.4%) 

รายไดร้วม    7,490     7,798      8,063  3.4% 1,970  1,956  (0.7%) 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน    9,996   10,034      9,854  (1.8%) 2,436  2,419  (0.7%) 

คา่ใชจ้่ายรวม  10,048   10,094      9,854  (2.4%) 2,436  2,419  (0.7%) 

ก าไรจากการด าเนนิงาน (3,215) (2,771) (2,245) (19.0%) (531) (522) (1.7%) 

ดอกเบีย้จ่าย    2,757     2,901      2,999  3.4% 755  735  (2.6%) 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล        -          -           -          -           -           -          -   

EBITDA (3,159) (2,630) (2,104) (20.0%) (496) (487) (1.9%) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (5,315) (5,197) (4,790) (7.8%) (1,220) (1,198) (1.8%) 

อืน่ๆ               

คา่ใชจ้่ายพนักงาน    4,976     5,235      5,270  0.7% 1,264  1,279  1.2% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น        -          -           -          -           -           -          -   

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย       55       142        142  0.0% 35  36  1.3% 

เงนิน าสง่/เงนิปันผล        -          -           -          -           -           -          -   

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ      435       614        926  51.0% 244  233  (4.3%) 

งบลงทนุ (เป้าหมาย)       45       611        601  (1.6%) 34  18  (46.1%) 

งบลงทนุเบกิจ่าย       19       345        193  (44.2%) 52  19  (64.1%) 

อัตราการเบกิจ่าย (%) 41.2% 56.5% 32.1% (43.3%) 152.3% 101.5% (33.4%) 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ               

ROA (70.8%) (68.0%) (59.9%)   (19.9%) (17.8%)   

ROE NA NA NA   N/A N/A   

D/E (เทา่) NA NA NA   N/A N/A   

Net Profit Margin (71.0%) (66.6%) (59.4%)   (62.0%) (61.3%)   



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• ใน Q1/2559 ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิ1,198 ลบ. โดยมรีายไดร้วม 1,956
ลบ. ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 0.7  คา่ใชจ้า่ยรวม 2,419 ลบ. ลดลงจาก
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 0.7 เชน่เดยีวกนั และมดีอกเบีย้จา่ย 735 ลบ. ลดลงจาก
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 2.6 ท าใหม้คีา่ EBITDA จ านวน -487 ลบ.  

• ทัง้นี ้ขสมก. มรีายไดร้วม 1,956  ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2558 จ านวน  
14 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.7 โดยมรีายไดจ้ากการเดนิรถ 1,651 ลบ. (ประกอบดว้ย 
รายไดจ้ากตัว๋โดยสาร 811 ลบ. รายไดร้ัฐรับภาระ 779 ลบ. บตัรเดอืน 4 ลบ. คปูอง  
32 ลบ. สว่นแบง่คา่โดยสาร 37 ลบ. และรายไดร้ถเชา่เหมาคนั 3.16 ลบ.) มรีายได ้
จากเงนิอดุหนุน 233 ลบ. และรายไดอ้ืน่ 59 ลบ.  

• คา่ใชจ้า่ยรวม มจี านวน 2,419 ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2558 จ านวน  
16 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.7 ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยหลกัประกอบดว้ย ตน้ทนุในการเดนิรถ 
1,984.87 ลบ. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 434.21 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยอืน่ 0.01 ลบ.  
จงึสง่ผลใหใ้น Q1/2559  ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิจ านวน 1,198 ลบ.  
ซึง่ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัจากปีกอ่น จ านวน 22 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ซึง่ถอืวา่ 
มผีลการด าเนนิงานดขีึน้  
 
อยา่งไรก็ตาม คา่ใชจ้า่ยหลกัของ ขสมก. ใน Q1/2559 ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยพนักงาน  
1,279 ลบ. คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 358 ลบ. คา่เหมาซอ่ม 358 ลบ. และ 
ดอกเบีย้จา่ย 735 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 46 14 13 และ 27 ตามล าดบั  

• โครงสรา้งทางการเงนิของ ขสมก. มสีนิทรัพยร์วม 6,723 ลบ. หนีส้นิรวม 97,285 ลบ. 
ประกอบดว้ยหนีส้นิหมนุเวยีน 21,982 ลบ. และหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 75,303 ลบ. ซึง่เป็น
เงนิกูร้ะยะยาว 68,969 ลบ. ซึง่สว่นใหญเ่ป็นหนีค้า่เหมาซอ่มรถโดยสารและคา่น ้ามนั
เชือ้เพลงิ นอกจากนีส้ว่นของทนุตดิลบจ านวน 90,562 ลบ. และขาดทนุสะสมจ านวน 
102,029 ลบ.ดงันัน้ ขสมก. ควรเรง่แกไ้ขปัญหาตามแผนฟ้ืนฟกูจิการอยา่งเรง่ดว่น 

• นอกจากนี ้ขสมก. มอีตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) รอ้ยละ -61.3 และมอีตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) รอ้ยละ -17.8 ดงันัน้ ขสมก. ควรมกีารควบคมุคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ลดการขาดทนุ และบรหิารทรัพยส์นิเพือ่เพิม่รายไดเ้ชงิพาณชิยต์อ่ไป เชน่ การใหเ้ชา่
พืน้ทีบ่นรถโดยสารเพือ่การโฆษณา เป็นตน้ และใน Q1/2559 ขสมก. มอีตัราการเบกิจา่ย
งบลงทนุสงูกวา่เป้าหมาย โดยมอีตัราเบกิจา่ยอยูท่ีร่อ้ยละ 101.5 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
ขสมก. ประกอบกจิการรถโดยสารประจ าทางในเขต กรงุเทพมหานคร (กทม.) และระหวา่ง 
กทม. กบัจังหวดัใกลเ้คยีง 5 จังหวดั ไดแ้ก ่นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ  นครปฐม และ
สมทุรสาคร ใน 108 เสน้ทาง โดยมรีถโดยสาร ขสมก. ใหบ้รกิารจ านวนทัง้สิน้ 3,012 คนั 
นอกจากนี ้ขสมก. ยังเป็นทัง้ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ าทางและควบคมุดแูลรถเอกชน
รว่มบรกิาร ซึง่ปัจจบุนั ครม. ไดม้มีต ิเมือ่วนัที ่24 ก.พ. 2558 ก าหนดให ้ขสมก. ด าเนนิการ
ในฐานะผูป้ระกอบการเทา่นัน้ และใหก้รมการขนสง่ทางบกท าหนา้ทีเ่ป็นผูก้ ากบัดแูล 
(Regulator) ผูใ้หบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะแทน และส าหรับการใหใ้บอนุญาตเดนิรถ หาก
สญัญาในเสน้ทางใดสิน้สดุลง ใหก้รมการขนสง่ทางบกจัดใหม้กีารประมลูใบอนุญาตในแตล่ะ
เสน้ทางตอ่ไป  และ ครม. ไดม้มีตเิมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2558 ใหก้ระทรวงคมนาคม
ด าเนนิการจัดท ารายละเอยีดการด าเนนิงานทีจ่ าเป็นในการใหก้รมการขนสง่ทางบกเป็นผู ้
ออกใบอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการทัง้หมดโดยตรงและก าหนดระยะเวลาการด าเนนิการที่
เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัโิดยเร็วและด าเนนิการเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณายกเลกิมต ิครม. 
เมือ่วนัที ่11 ม.ค. 2526 ทีใ่ห ้ขสมก. เป็นผูร้ับใบอนุญาตประกอบการขนสง่รถโดยสารประจ า
ทางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ขณะนีเ้รือ่งดงักลา่วอยูร่ะหวา่งใหก้รมการ
ขนสง่ทางบกท าการศกึษาการปฏริปูเสน้ทางเดนิรถใหแ้ลว้เสร็จกอ่น เพือ่มแีนวทางที่
เหมาะสมและเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศชาตติอ่ไป 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ขสมก. ควรเรง่ด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟกูจิการ ขสมก. ในสว่นที ่ขสมก. บรหิารจัดการไดเ้อง 
โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอยา่งจรงิจัง เพือ่ใหม้ผีลการด าเนนิงานดขีึน้ไปตามล าดบั 

ผูจ้ดัท ำ: น.ส.มณีรตัน ์พวงสวุรรณ 
กอง : พฒันำรฐัวสิำหกจิ ๑ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำยภมุศิกัดิ ์อรญัญำเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-9 ตอ่ 2141 
วนัทีจ่ดัท ำ : 10 พ.ค. 59 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
 พฒันาระบบการใหบ้รกิารขนสง่มวลชนโดยรถโดยสารประจ าทางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลอยา่งยั่งยนื เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารได ้

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย 
 การขยายระยะเวลาการด าเนนิมาตรการลดภาระคา่ครองชพีของประชาชนดา้นการเดนิทาง (รถเมลฟ์ร)ี โดย ขสมก. ไดจั้ดรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. 

จ านวน 800 คนั ใน 73 เสน้ทาง โดยเป็นรถโดยสารธรรมดาเพือ่ใหบ้รกิารในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยใหก้บั
ประชาชน ซึง่ปัจจบุนัไดข้ยายระยะเวลาออกไปอกี 6 เดอืน ตัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 58 – 30 เม.ย. 59 

 

สำขำ 
ขนสง่ทำงบก 

 

องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย ผลประเมนิ 

1. การจัดหารถโดยสารใชก้๊าซธรรมชาต ิ
(จ านวน 489 คัน) 

2. ความสามารถในการเบกิจ่ายงบลงทนุ 
3. การบรหิารจัดการรถเอกชนรว่มบรกิาร 
4. การตดิตัง้ระบบตรวจสอบและตดิตาม

การปฏบิัตกิารเดนิรถ (GPS) 
5. ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 

(EBITDA) 

5 
 
5 
5 
5 
 

(3,459) 

1 
 
1 

4.5 
1 
 

(2,923) 
 


