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  ) 

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  
  

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ จาก ขสมก. และจาก GFMIS 

สำขำขนสง่ 
 

 

องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจ ำปี 2559  
“เป็นระบบขนสง่หลกัในกำรเชือ่มโยงกำรขนสง่มวลชนในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล” 

SOD: ปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถและคณุภาพการใหบ้รกิารขนสง่มวลชน เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชนในภาพรวมและเป็นมติร 
กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปรับปรงุฐานะทางการเงนิใหเ้ขม้แข็งไมเ่ป็นภาระตอ่ภาครฐั 

 

ผลการด าเนนิงาน  

EBITDA และขาดทนุสทุธ ิ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน/คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

หน่วย : ลบ.  

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

มต ิคนร. คร ัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่9 มกรำคม 2560 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ขสมก. 
 
1. รบัทรำบกรอบเป้ำหมำยกำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนของ ขสมก. ประจ ำปี 2560 ดงันี ้
 

1.1 การจัดซือ้รถโดยสาร 
1) รับรถโดยสารโครงการจัดซือ้รถโดยสารใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ านวน 489 คัน  

ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์2560 
 2) รับรถโดยสารไฟฟ้าได ้จ านวน 50 คัน 
 3) ปรับปรงุสภาพรถโดยสารธรรมดาและน าออกวิง่ใหบ้รกิาร จ านวน 180 คัน 
 4) ปรับปรงุสภาพรถโดยสารปรับอากาศและน าออกวิง่ใหบ้รกิาร จ านวน 95 คัน 
1.2 ตดิตัง้ระบบตรวจสอบและตดิตามการปฏบิัตกิารเดนิรถ (GPS) จ านวน 2,600 คัน ภายในเดอืน 

เมษายน 2560 
1.3 ตดิตัง้ระบบ E-Ticket และเครือ่งเก็บคา่โดยสารในรถปรับอากาศ 2 ประต ูจ านวน 800 คัน 
1.4 ก าไรกอ่นหักคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม และคา่ตัดจ าหน่าย (EBITDA) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10  

จากปี 2559 (โดย ณ กันยายน 2560 ม ีEBITDA ตดิลบเทา่กับ 1,492.55 ลา้นบาท) 
 

2. มอบหมำยให ้ขสมก. เรง่ด ำเนนิกำรและกระทรวงคมนำคมก ำกบักำรด ำเนนิกำรของ ขสมก.  
อยำ่งใกลช้ดิในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

 

2.1 จัดท าแผนปฏบิัตกิารในการแกไ้ขปัญหาองคก์รของ ขสมก. ส าหรับปี 2560 ใหม้คีวามชดัเจน  
รวมทัง้แผนบรหิารความเสีย่งหากไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 เรง่รัดการเสนอเรือ่ง การทบทวนมต ิครม. เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2556 เรือ่ง ขออนุมัตดิ าเนนิโครงการ
จัดซือ้รถโดยสาร NGV จ านวน 3,183 คัน ตอ่ ครม. ทัง้นี ้ควรพจิารณาประเภทและจ านวนรถโดยสาร 
การใชง้านและความพรอ้มของการใหบ้รกิารดา้นสถานใีหม้คีวามเหมาะสมในการด าเนนิธรุกจิ รวมถงึ
ควรสนับสนุนการจัดซือ้รถโดยสารของผูป้ระกอบการภายในประเทศ หรอืรถโดยสารไฟฟ้าทีป่ระกอบ
ภายในประเทศ เพือ่เป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนกจิการภายในประเทศ 

2.3 ด าเนนิการจัดหารถใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย รวมทัง้ใหม้กีารประเมนิความคุม้คา่ทางการเงนิ 
ในการใชร้ถแตล่ะประเภททีไ่ดจั้ดหามาดว้ย 

 

3. มอบหมำยใหก้ระทรวงคมนำคมก ำกบักำรด ำเนนิงำนของ ขสมก. และหนว่ยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งให้
เป็นไปตำมมต ิคนร. และ/หรอืแผนกำรแกไ้ขปัญหำองคก์รทีก่ ำหนดไว ้ทัง้นี ้หากไมส่ามารถด าเนนิการได ้
ขอใหช้ีแ้จงเหตผุลตอ่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อนึง่ การจัดท าแผนหรอืประเด็นตา่งๆ ขอให ้ขสมก. และ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งน าเสนอกระทรวงเจา้สังกัดพจิารณาใหค้วามเห็นกอ่นน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 

หน่วย: ล้านบาท 
  2557 2558 2559 %Chg 
ฐานะทางการเงิน     
เงินสด 693  259  1,021  294.7% 
สินทรัพย์รวม 7,646  8,000  7,981  (0.2%) 
หนี้สินรวม 92,214  97,382  102,057  4.8% 

ทุนรวม (84,568) (89,382) (94,077) 5.3% 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม (96,041) (100,831) (105,633) 4.8% 
ผลการด าเนินงาน     
รายได้จากการด าเนินงาน  6,649  7,608  8,036  5.6% 
รายได้รวม  7,798  8,063  8,309  3.1% 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  10,034  9,854  10,232  3.8% 
ค่าใช้จ่ายรวม  10,094  9,854  10,234  3.9% 
ก าไรจากการด าเนินงาน  (3,385) (2,245) (2,196) (2.2%) 
ดอกเบี้ยจ่าย  2,901  2,999  2,878  (4.1%) 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  -                     -                       -   - 
EBITDA (2,145) (1,650) (1,779) 7.8% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (5,197) (4,790) (4,802) 0.2% 
อ่ืนๆ       
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 5,235  5,270  5,374  2.0% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น -   -                       -   - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 152  142  146  3.1% 
เงินน าส่ง/เงินปนัผล                     -                     -   -   - 
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ 614  926  886  (4.4%) 
งบลงทุน (เป้าหมาย) N/A 611  276  (54.9%) 
งบลงทุนเบิกจา่ย N/A 345  116  (66.4%) 
อัตราการเบิกจ่าย (%) N/A 56.5% 42.1%   
อัตราส่วนทางการเงิน       
ROA (68.0%) (59.9%) (60.2%)   
ROE N/A N/A N/A   
D/E (เท่า) N/A N/A N/A   
Net Profit Margin (66.6%) (59.4%) (57.8%)   

6,649 
7,608 8,036 

10,034 9,854 10,232 

(3,385) 
(2,245) (2,196) 

2557 2558 2559 

รายได ้ คา่ใชจ้า่ย 

ขาดทนุจากการด าเนนิงาน Linear (ขาดทนุจากการด าเนนิงาน) 

(5,197) 
(4,790) (4,802) 

(2,145) 

(1,650) (1,779) 

2557 2558 2559 

ขาดทนุสทุธ ิ EBITDA Linear (EBITDA)

5,235 5,270 5,374 

10,034 9,854 10,232 

2557 2558 2559 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน  



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ในปี 2559 ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิ4,802 ลบ. โดยมรีายไดร้วม 8,309 
ลบ. คา่ใชจ้า่ยรวม 10,234 ลบ.  และดอกเบีย้จา่ย 2,878 ลบ.    

• รายไดร้วม มจี านวน 8,309 ลบ. โดยมรีายไดจ้ากการด าเนนิงาน จ านวน 8,036 ลบ. 
(รายไดจ้ากการจ าหน่ายตัว๋โดยสาร จ านวน 3,176 ลบ. รายไดค้า่โดยสารจากรัฐรับภาระ  
จ านวน 3,189 ลบ. รายไดส้ว่นแบง่คา่โดยสาร จ านวน 578 ลบ. รายไดเ้งนิอดุหนุนบรกิาร
สาธารณะ จ านวน 886 ลบ. และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ๆ จ านวน 206 ลบ.) และ
รายไดอ้ืน่ 273 ลบ. ซึง่รายไดจ้ากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 428 ลบ. 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 เนือ่งจาก ขสมก. มสีว่นแบง่คา่โดยสารรถรว่มบรกิารเพิม่ขึน้จากปี 
2558 จ านวน 440 ลบ. อยา่งไรก็ตาม รายไดอ้ืน่ๆ ของ ขสมก. ลดลงจากปีกอ่น จ านวน 
181 ลบ. จงึท าให ้ขสมก. มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้จ านวน 246 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.1 

• คา่ใชจ้า่ยรวม มจี านวน 10,234 ลบ. ซึง่หากรวมดอกเบีย้จา่ย ขสมก. จะมคีา่ใชจ้า่ยรวม 
จ านวน 13,111 ลบ. ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยหลกัประกอบดว้ย คา่เงนิเดอืนและผลประโยชนต์อบ
แทนพนักงาน จ านวน 5,374 ลบ. ดอกเบีย้จา่ย จ านวน 2,878 ลบ. คา่เชือ้เพลงิ จ านวน  
1,904 ลบ. คา่ซอ่มแซม 1,433 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ จ านวน 1,523 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 
41 22 14 11 และ 12 ตามล าดบั ทัง้นี ้ขสมก. มดีอกเบีย้จา่ย จ านวน 2,878 ลบ. ซึง่ต า่
กวา่ปี 2558 จ านวน 122 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 4.1  

• โครงสรา้งทางการเงนิของ ขสมก. มสีนิทรัพยร์วม 7,981 ลบ. หนีส้นิรวม 102,057 ลบ. 
โดยมหีนีส้นิหมนุเวยีน 23,552 ลบ. หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 78,505 ลบ. ซึง่เป็นเงนิกูย้มื 
ระยะยาว 72,227 ลบ. ซึง่สว่นใหญเ่ป็นหนีค้า่เหมาซอ่มรถโดยสารและคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
นอกจากนีส้ว่นของทนุตดิลบจ านวน 94,077 ลบ. ดงันัน้ ขสมก. ควรปรับปรงุการบรหิาร
จัดการภายในของ ขสมก. ทนัทใีนสว่นที ่ขสมก. สามารถด าเนนิการได ้เชน่ การบรหิาร
จัดการเดนิรถของ ขสมก. และรถรว่มบรกิารใหม้คีณุภาพ การปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร
และอตัราก าลงั การบรหิารจัดการอูจ่อดรถ และแผนการใช ้E-ticket เป็นตน้ เพือ่ไมใ่หเ้กดิ
ปัญหาคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ซ ึง่ท าใหม้ภีาระหนีส้นิเพิม่ขึน้กวา่เดมิได ้

 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
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 
 

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

ผูจ้ดัท ำ: น.ส. มณีรตัน ์พวงสวุรรณ 
กอง : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงนทัวีรรณ สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2141 
วนัทีจ่ดัท ำ : 11 เม.ย. 2559 

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. 59 – 30 เม.ย. 60 

 

สำขำ 
ขนสง่ทำงบก 

 

องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

 
 

ตวัชีว้ดั 
 
 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ผลประเมนิ 

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

(EBITDA) 
3. การจัดหารถโดยสารใชก้๊าซธรรมชาต ิ

(จ านวน 489 คัน) 
4. การบรหิารจัดการหนี้รถเอกชน 

รว่มบรกิาร 
5. การตดิตัง้ระบบตรวจสอบและตดิตาม

การปฏบิัตกิารเดนิรถ (GPS) 
6. การปรับโครงสรา้งองคก์ร 

5 
(3,200) 

 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 

1 
(2,644) 

 
3 
 
4 
 
3 
 
2 
 

คะแนนรวม 2.9475 

พนักงาน,  
5,374 , 

41% 

ดอกเบีย้จ่าย
,  2,878 , 

22% 

คา่เชือ้เพลงิ,  
1,904 , 

14% 

คา่ซอ่มแซม
,  1,433 , 

11% 

อืน่ๆ,  1,523 
, 12% 

ตั๋วโดยสาร,  
3,176 , 38% 

คา่โดยสารรัฐ
รับภาระ 

(รถเมลฟ์ร)ี,  
3,189 , 38% 

สว่นแบง่ 
รถรว่มฯ,   

578 , 7% 

เงนิ
อดุหนุน,  

886 , 
11% 

รายไดจ้ากการ
เดนิรถอืน่ๆ,  

206 , 3% 

รายไดอ้ืน่,  
273 , 3% 


