
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

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

สงักดั: กระทรวงคมนาคม 
ประธานกรรมการ: พลต ารวจเอก เอก องัสนานนท ์
กรรมการผูแ้ทน กค.: น.ส.สทุธริตัน ์รตันโชค 
ผูอ้ านวยการ: นายสรุะชยั เอีย่มวชริสกลุ 
CFO: นางพนดิา ทองสขุ 
จ านวนพนกังาน: 13,092 คน  
Website: www.bmta.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิ ณ มนีาคม 2559 ของ ขสมก. (สตง. สอบทาน) และ PFMS SOE 

 

สาขาขนสง่ 
 

 

องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 
“เป็นระบบขนสง่หลกัในการเชือ่มโยงการขนสง่มวลชนในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล” 

SOD: ปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถและคณุภาพการใหบ้รกิารขนสง่มวลชน เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชนในภาพรวมและเป็นมติร 
กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปรับปรงุฐานะทางการเงนิใหเ้ขม้แข็งไมเ่ป็นภาระตอ่ภาครฐั 

 

ผลการด าเนนิงาน  

EBITDA และขาดทนุสทุธ ิ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน/คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

• แผนฟ้ืนฟูกจิการ ขสมก. 
    โครงการจดัซือ้รถโดยสารใหม ่

ขสมก. ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาก าหนดรา่งขอบเขตของงานและรา่งเอกสารการประกวดราคาโครงการจัดซือ้รถ
โดยสารใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ านวน 489 คัน  

(1) การจดัหารถโดยสาร จ านวน 489 คนั อยูร่ะหวา่งก าหนดรา่งขอบเขตของงานและรา่งเอกสารประกวดราคาโครงการ
จัดซือ้รถโดยสารใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ านวน 489 คัน โดย ขสมก. ไดด้ าเนนิการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแลว้  
โดยบรษัิท เบสทร์นิ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุเป็นเงนิรวมทัง้ส ิน้ 3,389.71 ลบ.  

 
(2) การด าเนนิการรถโดยสารในสว่นทีเ่หลอื จ านวน 2,694 คนั ดังนี้ 

              2.1 จดัหารถโดยสารไฟฟ้า 500 คนั (ระยะแรก 200 คนั)  
                   1) ขสมก. ไดว้า่จา้งสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบังเป็นทีป่รกึษา เพือ่ศกึษา 
ความเหมาะสมในการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าในเบือ้งตน้เห็นวา่ควรน ามาใช ้200 คัน ผลการศกึษาเห็นควรจัดซือ้รถโดยสารไฟฟ้า
โดยการน าเขา้ชิน้สว่นมาประกอบในประเทศซึง่ตอ้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีน าเขา้ชิน้สว่นตา่งๆ ดว้ย ราคาคันละ 10 ลบ. วงเงนิ  
2,000 ลบ. และพรอ้มลงทนุสรา้งสถานีประจุไฟฟ้า รวมจ านวน 286.22 ลบ. รวมวงเงนิของการจัดซือ้รถและสถานีประจุไฟฟ้า 
วงเงนิ 2,268.22 ลบ. 
                    2) ขสมก. ไดแ้ตง่ตัง้ คกก. รา่ง TOR และรา่งเอกสารการประกวดราคาโครงการจัดซือ้รถโดยสารไฟฟ้ารวม
กอ่สรา้งสถานีประจุไฟฟ้า จ านวน 200 คัน พรอ้มวา่จา้งซอ่มรถไฟฟ้าและบ ารงุรักษาสถานี ซึง่ขณะนี้อยูร่ะหวา่งด าเนนิการของ
คณะกรรมการฯ คาดวา่จะด าเนนิการ ตามกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งในเดอืน ต.ค. 2559 และจะลงนามสญัญาในเดอืน พ.ย. 2559 
และรับรถโดยสารในเดอืน ต.ค. 2560 
              2.2 ปรบัปรุงสภาพรถ 672 คนั ขสมก. ไดว้า่จา้งสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบังเป็น 
ทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาและปรับปรงุสภาพรถโดยสาร ขสมก. เป็นรถตน้แบบ จ านวน 3 คัน ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนนิการปรับปรงุสภาพรถ
ตน้แบบ ก าหนดแลว้เสร็จและน ารถออกวิง่ 2 คัน ในวันที ่18 เม.ย. 2559 และอกี 1 คัน ออกวิง่ในวันที ่1 พ.ค. 2559 
                   การปรบัปรุงสภาพรถสว่นทีเ่หลอื 669 คนั ประกอบดว้ย 
                   1) รถโดยสารธรรมดา (โฉมเดมิ) จ านวน 500 คัน ราคาคันละ ประมาณ 0.889 ลบ. (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  
วงเงนิ 444.50 ลบ. ซึง่ไดว้างแผนใหร้วมคา่ใชจ้่ายในการปรับปรงุสภาพดังกลา่วรวมเป็นคา่เหมาซอ่ม และไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
ก าหนดแนวทางการปรับปรงุสภาพรถโดยสาร จ านวน 500 คัน ขณะนี้อยูร่ะหวา่งด าเนนิการของคณะกรรมการฯ คาดวา่จะลงนาม
สญัญาไดใ้นเดอืน ก.ค. 2559 และจะทยอยรับมอบรถปรับปรงุสภาพแลว้ ตัง้แตเ่ดอืน ก.ย. 2559 เป็นตน้ไป 
                   2) รถโดยสารปรับอากาศ (โฉมใหม)่ จ านวน 169 คัน ราคาคันละ 1.712 ลบ. (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) วงเงนิ  
289.328ลบ. ขณะนี้อยูร่ะหวา่งด าเนนิการของคณะกรรมการฯ คาดวา่จะลงนามสญัญาได ้ในเดอืน พ.ย. 2559 และจะทยอยรับมอบ
รถปรับปรงุสภาพแลว้ ตัง้แตเ่ดอืน ม.ค. 2560 เป็นตน้ไป 
               2.3 การใชร้ถสภาพเดมิ จ านวน 1,522 คนั ขสมก. ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดแนวทางการใชร้ถสภาพเดมิ 
(อายสุญัญาเหมาซอ่ม 5 ปี) จ านวน 1,522 คัน เพือ่ก าหนดแนวทางการด าเนนิการใชร้ถสภาพเดมิ (อายสุญัญาเหมาซอ่ม 5 ปี) 
จ านวน 1,522 คัน และก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะและเงือ่นไขในการใชร้ถสภาพเดมิใหค้รอบคลมุการด าเนนิการปรับปรงุ
สภาพรถ เครือ่งยนต ์เกยีร ์ตอ่ไป 

หน่วย : ลบ.  

หน่วย : ลบ.  

หน่วย : ลบ.  
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ฐานะทางการเงิน
เงินสด 259          1,247        1,451        16.36% 1,247   1,451    16.36% 1,894 -23.38%
สินทรัพย์รวม 8,000        6,142        7,395        20.40% 6,142   7,395    20.40% 6,723 9.99%
หนี้สินรวม 97,382      91,931      98,913      7.60% 91,931 98,913  7.60% 97,285 1.67%
ทุนรวม (89,382) (85,789) (91,518) 6.68% (85,789) (91,518) 6.68% (90,562) 1.06%
ก าไร(ขาดทุน)สะสม (100,831) (97,261) (103,036) 5.94% (97,261) (103,036) 5.94% (102,029) 0.99%
ผลการด าเนินงาน
รายได้จากการด าเนินงาน 7,608        3,809        3,773        -0.94% 1,905   1,876    -1.50% 1,897 -1.09%
รายได้รวม 8,063        3,949        3,920        -0.72% 1,979   1,964    -0.75% 1,956 0.39%
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 9,854        4,794        4,672        -2.55% 2,358   2,293    -2.77% 2,419 -5.22%
ค่าใช้จ่ายรวม 9,854        4,794        4,672        -2.54% 2,358   2,294    -2.74% 2,419 -5.19%
ก าไรจากการด าเนินงาน (2,245) (985) (899) -8.78% (454) (417) -8.12% (522) -20.20%
ดอกเบีย้จ่าย 2,999        1,498        1,453        -3.01% 743     717      -3.48% 735 -2.44%
ภาษเีงินได้นิติบุคคล -           -           -           N/A -      -       N/A -          N/A
EBITDA (2,104) (914) (828) -9.47% (423) (382) -9.88% (487) -21.61%
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (4,790) (2,343) (2,205) -5.90% (1,123) (1,047) -6.74% (1,198) -12.60%
อ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 5,270        2,513        2,539        1.05% 1,271   1,260    -0.84% 1,279 -1.44%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน -           -           -           N/A - -       N/A -          N/A
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 142          71            71            0.27% 30       35        16.42% 36 -0.93%
เงินน าส่ง/เงินปันผล -           -           -           N/A - -       N/A -          N/A
เงินอดุหนุนจากงบประมาณ 926          483          459          -        299     226      -         233 -       
งบลงทุน (เป้าหมาย) 601          297          84            -71.74% 200     66        -67.16% 18 257.50%
งบลงทุนเบิกจ่าย 193          91            70            -23.19% 0.12    51        41495.93% 19 175.00%
อตัราการเบิกจ่าย (%) 32% 31% 83% 0.06% 78% 102%
อัตราสว่นทางการเงิน
ROA -59.88% -76.31% -59.64% -73.13% -56.65% -71.29%
ROE N/A N/A N/A N/A N/A N/A
D/E (เท่า) 1.09-         1.07-         1.08-         1.07-    1.08-     1.07-         
Net Profit Margin -59.42% -59.34% -56.25% -56.75% -53.33% -61.25%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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• ใน Q2/2559 ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิ1,047 ลบ. โดยมรีายไดร้วม 1,964 ลบ. ลดลง
จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นรอ้ยละ 0.75 มคีา่ใชจ้า่ยรวม 2,294 ลบ. ลดลงจากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น
รอ้ยละ 2.74 เชน่เดยีวกัน และมดีอกเบีย้จา่ย 717 ลบ. ลดลงจากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นรอ้ยละ 3.48 
และมคีา่ EBITDA จ านวน -382 ลบ. ซึง่ลดลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 9.88 ดังนัน้ แมว้า่ ขสมก. มรีายได ้
รวมลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่น แตเ่นือ่งจากคา่ใชจ้า่ยรวมและดอกเบีย้จา่ยของ Q2/2559 
ลดลงในสดัสว่นทีม่ากกวา่ จงึท าให ้EBITDA ของ ขสมก. ดขีึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่น   

• ทัง้นี ้ส าหรับ Q2/2559 งวด 3 เดอืน ขสมก. มรีายไดร้วม 1,964 ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปี 
2558 จ านวน 15 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.75 โดยมรีายไดจ้ากการเดนิรถ 1,666 ลบ. และในงวด 6 
เดอืน ขสมก. มรีายไดร้วม 3,920 ลบ. โดยมรีายไดจ้ากการเดนิรถจ านวน 3,314 ลบ. (ประกอบดว้ย 
รายไดจ้ากตั๋วโดยสาร 1,627 ลบ. รายไดร้ัฐรับภาระ 1,532 ลบ. บัตรเดอืน 7 ลบ. คปูอง 65 ลบ.  
สว่นแบง่คา่โดยสาร 67 ลบ. และรายไดร้ถเชา่เหมาคัน 14 ลบ.) มรีายไดจ้ากเงนิอดุหนุน 459 ลบ. 
และรายไดอ้ืน่ 147 ลบ.  

• ส าหรับ Q2/2559 งวด 3 เดอืน ขสมก. มคีา่ใชจ้า่ยรวม 2,294 ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปี 
2558 จ านวน 64 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.74 โดยมคีา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 2,293 ลบ. และ
ส าหรับงวด 6 เดอืน ขสมก. มคีา่ใชจ้า่ยรวม 4,672 ลบ. ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยหลักประกอบดว้ย ตน้ทนุ 
ในการเดนิรถ 3,908 ลบ. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 763 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยอืน่ 0.82 ลบ. จงึสง่ผลใหใ้น 
Q2/2559  ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธสิ าหรับงวด 3 เดอืน จ านวน 1,047 ลบ. ซึง่ลดลง
จากไตรมาสเดยีวกันจากปีกอ่น จ านวน 76 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 หรอืงวด 6 เดอืนขาดทนุสทุธ ิ
จ านวน 2,205 ลบ. ซึง่ลดลงจากชว่งเดยีวกันของปี 2558 จ านวน 138 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 5.9  
ซึง่ถอืวา่ ขสมก. มผีลการด าเนนิงานดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  
 
อยา่งไรก็ตาม คา่ใชจ้า่ยหลักของ ขสมก. ใน Q2/2559 ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 2,539 ลบ.  
ดอกเบีย้จา่ย 1,453 ลบ. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 930 ลบ. และคา่เหมาซอ่ม 711 ลบ.  
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45 26 16 และ 13 ตามล าดับ  

• โครงสรา้งทางการเงนิของ ขสมก. มสีนิทรัพยร์วม 7,395 ลบ. หนีส้นิรวม 98,913 ลบ. ประกอบดว้ย
หนีส้นิหมนุเวยีน 23,983 ลบ. และหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 74,931 ลบ. ซึง่เป็นเงนิกูร้ะยะยาว 68,542 ลบ. 
ซึง่สว่นใหญเ่ป็นหนีค้า่เหมาซอ่มรถโดยสารและคา่น ้ามันเชือ้เพลงิ นอกจากนีส้ว่นของทนุตดิลบจ านวน 
91,518 ลบ. และขาดทนุสะสมจ านวน 103,036 ลบ. ดังนัน้ ขสมก. ควรเรง่แกไ้ขปัญหาตามแผนฟ้ืนฟู
กจิการอยา่งเรง่ดว่น 

• นอกจากนี ้ขสมก. มอีัตราสว่นก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) รอ้ยละ -53.33 และมอีัตราผลตอบแทน
จากสนิทรัพย ์(ROA) รอ้ยละ -56.65 ดังนัน้ ขสมก. ควรมกีารควบคมุคา่ใชจ้า่ยเพือ่ลดการขาดทนุ และ
บรหิารทรัพยส์นิเพือ่เพิม่รายไดเ้ชงิพาณชิยต์อ่ไป เชน่ การใหเ้ชา่พืน้ทีบ่นรถโดยสารเพือ่การโฆษณา 
เป็นตน้ และใน Q2/2559 ขสมก. มอีัตราการเบกิจา่ยงบลงทนุต ่ากวา่เป้าหมาย โดยมอีัตราเบกิจา่ยอยูท่ี่
รอ้ยละ 78 และอัตราการเบกิจา่ยงบลงทนุสะสมอยูท่ีร่อ้ยละ 83 

สรปุการด าเนนิงาน  
ขสมก. ประกอบกจิการรถโดยสารประจ าทางในเขต กรงุเทพมหานคร (กทม.) และระหวา่ง 
กทม. กบัจังหวดัใกลเ้คยีง 5 จังหวดั ไดแ้ก ่นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ  นครปฐม และ
สมทุรสาคร ใน 108 เสน้ทาง นอกจากนี ้ขสมก. ยังเป็นทัง้ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ า
ทางและควบคมุดแูลรถเอกชนรว่มบรกิาร ซึง่ปัจจบุนั ครม. ไดม้มีต ิเมือ่วนัที ่24 ก.พ. 2558 
ก าหนดให ้ขสมก. ด าเนนิการในฐานะผูป้ระกอบการเทา่นัน้ และใหก้รมการขนสง่ทางบก 
ท าหนา้ทีเ่ป็นผูก้ ากบัดแูล (Regulator) ผูใ้หบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะแทน และส าหรับ
การใหใ้บอนุญาตเดนิรถ หากสญัญาในเสน้ทางใดสิน้สดุลง ใหก้รมการขนสง่ทางบกจัดใหม้ี
การประมลูใบอนุญาตในแตล่ะเสน้ทางตอ่ไป  และ ครม. ไดม้มีตเิมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 
2558 ใหก้ระทรวงคมนาคมด าเนนิการจัดท ารายละเอยีดการด าเนนิงานทีจ่ าเป็นในการให ้
กรมการขนสง่ทางบกเป็นผูอ้อกใบอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการทัง้หมดโดยตรงและก าหนด
ระยะเวลาการด าเนนิการทีเ่ป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัโิดยเร็วและด าเนนิการเสนอคณะรัฐมนตรี
พจิารณายกเลกิมต ิครม. เมือ่วนัที ่11 ม.ค. 2526 ทีใ่ห ้ขสมก. เป็นผูร้ับใบอนุญาต
ประกอบการขนสง่รถโดยสารประจ าทางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ขณะนี้
เรือ่งดงักลา่วอยูร่ะหวา่งใหก้รมการขนสง่ทางบกท าการศกึษาการปฏริปูเสน้ทางเดนิรถให ้
แลว้เสร็จกอ่น เพือ่มแีนวทางทีเ่หมาะสมและเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศชาตติอ่ไป 
 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
ขสมก. ควรเรง่ด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟกูจิการ ขสมก. ในสว่นที ่ขสมก. บรหิารจัดการไดเ้อง 
โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอยา่งจรงิจัง เพือ่ใหม้ผีลการด าเนนิงานดขีึน้ไปตามล าดบั 

ผูจ้ดัท า: น.ส.มณีรตัน ์พวงสวุรรณ 
กอง : พฒันารฐัวสิาหกจิ ๑ 
ผูอ้ านวยการส านกั : นายภมุศิกัดิ ์อรญัญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-9 ตอ่ 2141 
วนัทีจ่ดัท า : 10 ส.ค. 59 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
 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.ค. 59 – 31 ต.ค. 59 

 

สาขา 
ขนสง่ทางบก 

 

องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลประเมนิ 

1. ความสามารถในการเบกิจ่ายงบลงทนุ 
2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน 

(EBITDA) 
3. การจัดหารถโดยสารใชก้๊าซธรรมชาต ิ

(จ านวน 489 คัน) 
4. การบรหิารจัดการหนี้รถเอกชนรว่ม

บรกิาร 
5. การตดิตัง้ระบบตรวจสอบและตดิตาม

การปฏบิัตกิารเดนิรถ (GPS) 
6. การปรับโครงสรา้งองคก์ร 

5 
(3,200) 

 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 

1 
(2,442) 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 


