
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

1,279 1,328 

2,379 2,429 

Q1 2559 Q1 2560

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

(1,158) (1,198) 

(446) 
(519) 

Q1 2559 Q1 2560

ขาดทนุสทุธ ิ EBITDA

1,897 1,881 

2,379 2,429 

(482) (548) 

Q1 2559  Q1 2560

รายได ้ คา่ใชจ้า่ย ขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

ขสมก. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟกูจิการ ไดแ้ก่
โครงการจัดหารถโดยสารใหม ่การปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถ
โดยสาร การจัดหาสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ(NGV)  
การจัดใหม้รีะบบบตัรโดยสารอเิล็กทรอนกิส ์(e-Ticket) 
การปรับโครงสรา้งองคก์ร การเกษียณอายกุอ่นก าหนด 
การบรหิารจัดการรถเอกชนรว่มบรกิาร และการบรหิาร
ทรัพยส์นิในเชงิธรุกจิ  
  

สงักดั: กระทรวงคมนำคม 
ประธำนกรรมกำร: พลต ำรวจเอก เอก องัสนำนนท ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: น.ส.สทุธริตัน ์รตันโชค 
ผูอ้ ำนวยกำร: นำยสรุะชยั เอีย่มวชริสกลุ 
CFO: นำงพนดิำ ทองสขุ 
จ ำนวนพนกังำน: 12,486 คน  
Website: www.bmta.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิ ณ ธันวาคม 2559 เบือ้งตน้ จาก ขสมก. และจาก GFMIS 

 

สำขำขนสง่ 
 

 

องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 
“เป็นระบบขนสง่หลกัในกำรเชือ่มโยงกำรขนสง่มวลชนในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล” 

SOD: ปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถและคณุภาพการใหบ้รกิารขนสง่มวลชน เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชนในภาพรวมและเป็นมติร 
กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปรับปรงุฐานะทางการเงนิใหเ้ขม้แข็งไมเ่ป็นภาระตอ่ภาครฐั 

 

ผลการด าเนนิงาน  

EBITDA และขาดทนุสทุธ ิ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน/คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

• แผนฟ้ืนฟกูจิกำร ขสมก. 

มต ิคนร. คร ัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่9 ม.ค. 2560 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ขสมก. 
 

1. รับทราบเป้าหมายประจ าปี 2560 รวมทัง้รายงานความคบืหนา้การแกไ้ขปัญหาองคก์รของ ขสมก.  
ณ เดอืน ก.พ. 2560 โดยสว่นใหญม่ผีลการด าเนนิงานลา่ชา้กวา่แผนทีก่ าหนด 
 

2. มอบหมายให ้ขสมก. เรง่พจิารณาด าเนนิการในเรือ่งดังตอ่ไปนี ้
1) กรณีการจัดซือ้รถโดยสาร ขอใหเ้รง่ด าเนนิการใหไ้ดโ้ดยเร็ว เพือ่เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยการซอ่มบ ารงุ 

รักษาและเป็นการปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารใหด้ขี ึน้ รวมทัง้เรง่ปรับปรงุสภาพรถโดยสารธรรมดา 
จ านวน 180 คัน และรถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 95 คัน ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืน ก.ย. 2560 

2) ตดิตัง้ระบบตรวจสอบและตดิตามการปฏบิัตกิารเดนิรถ(GPS)จ านวน 2,600 คัน ภายในเดอืน ม.ิย. 2560 
3) ตดิตัง้ระบบ E-Ticket และเครือ่งเก็บคา่โดยสารในรถปรับอากาศ 2 ประต ูจ านวน 800 คัน ภายในเดอืน 

พ.ย. 2560 
4) ท าใหผ้ลประกอบการดขีึน้ โดยก าไรกอ่นหักคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม และคา่ตัดจ าหน่าย 

(EBITDA) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2559 (โดย ณ ก.ย. 2560 ม ีEBITDA ตดิลบเทา่กับ 1,429.55 ลบ.) 
5) ทบทวนมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่9 เม.ย. 2556 เรือ่ง ขออนุมัตดิ าเนนิโครงการจัดซือ้รถโดยสาร NGV 

โดยพจิารณาถงึประเภท จ านวนรถโดยสาร และการใชง้าน ใหม้คีวามเหมาะสมในการด าเนนิธรุกจิ  
รวมถงึควรสนับสนุนการจัดซือ้รถโดยสารของผูป้ระกอบการภายในประเทศ หรอืรถโดยสารรถไฟฟ้า 
ทีป่ระกอบภายในประเทศ เพือ่เป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนกจิการภายในประเทศ 
 

3. มอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคม (คค.) ก ากับการด าเนนิงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้
1) ก ากับการแกไ้ขปัญหาองคก์รของ ขสมก. ประจ าปี 2560 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ภายหลังการปรับปรงุ

การจัดซือ้รถโดยสาร 
2) ก ากับการด าเนนิงานของกรมการขนสง่ทางบก (ขบ.) โดยเรง่รัดการก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 

ประมลูของผูป้ระกอบการเดนิรถในเสน้ทางใหม ่การถา่ยโอนอ านาจการก ากับดแูลเสน้ทางการเดนิรถ 
จาก ขสมก. โดยให ้ขบ. ท าหนา้ทีเ่ป็นผูก้ ากับดแูล (Regulator) และการศกึษาตน้ทนุมาตรฐาน 
คา่โดยสารเพือ่ใชใ้นการก ากับดแูลอัตราคา่โดยสารและคณุภาพการใหบ้รกิารในการเดนิรถโดยสาร 

3) พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบตรวจสอบและตดิตามการปฏบิัตกิารเดนิรถ (GPS) ของ ขสมก. 
และ/หรอืระบบขนสง่มวลชนอืน่ แกภ่าคเอกชนในการพัฒนาแอพพลเิคชัน่ เพือ่ประโยชนใ์นการรับ 
บรกิารของประชาชนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วตอ่ไปในอนาคต 
 

4. มอบหมายให ้คค. ก ากับการด าเนนิงานของ ขสมก. และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามมต ิคนร. 
และ/หรอืแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์รทีก่ าหนดไว ้โดยหากไมส่ามารถด าเนนิการได ้ขอใหช้ีแ้จงเหตผุล 
ตอ่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกจิ 

หน่วย : ลบ.  

หน่วย : ลบ.  

หน่วย : ลบ.  

หนว่ย : ลำ้นบำท 2557 2558 2559    %Chg      Q1 2559 Q1 2560 %Chg 

ฐำนะกำรเงนิ               
เงนิสด         693          259        1,021  (62.7%) 1,894  2,183 15.3% 
สนิทรัพยร์วม       7,646        8,000        7,981  4.6% 6,723  7,224 7.45% 
หนีส้นิรวม      92,214       97,382     102,057  5.6% 97,285  102,494 5.4% 
ทนุรวม (84,568) (89,382) (94,077) 5.7% (90,562) (95,270) 5.2% 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (96,041) (100,831) (105,633) 5.0% (102,029) (106,832) 4.7% 
ผลกำรด ำเนนิงำน               
รายไดจ้ากการด าเนนิงาน       7,263        7,608        8,036  4.8% 1,897  1,881 (0.9%) 
รายไดร้วม       7,798        8,063        8,309  3.4% 1,956  1,941 (0.8%) 
คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน      10,034        9,854       10,232  (1.8%) 2,379  2,429 2.1% 
คา่ใชจ้า่ยรวม      10,094        9,854       10,234  (2.4%) 2,379  2,429 2.1% 
ก าไรจากการด าเนนิงาน (2,771) (2,245) (2,196) (19.0%) (482) (548) 13.7% 
ดอกเบีย้จา่ย       2,901        2,999        2,878  3.4% 735  711 (3.3%) 
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล           -             -             -              -             -             -      
EBITDA (2,630) (2,104) (1,779) (20.0%) (446) (519) 16.4% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (5,197) (4,790) (4,802) (7.8%) (1,158) (1,198) 3.5% 
อืน่ๆ               -            
คา่ใชจ้า่ยพนักงาน       5,235        5,270        5,374  0.7% 1,279  1,328 3.8% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตรา
แลกเปลีย่น           -             -             -              -             -             -     -  
คา่เสือ่มราคา/คา่ตัด
จ าหน่าย         142          142          146  0.0% 36  29 (19.4%) 
เงนิน าสง่/เงนิปันผล           -             -             -              -             -             -              -   
เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ         614          926          886  51.0% 233  194 (17.1%) 
งบลงทนุ (เป้าหมาย)         611          601          276  (1.6%) 18  21 14.2% 
งบลงทนุเบกิจา่ย         345          193          116  (44.2%) 19  14 (27.2%) 
อัตราการเบกิจา่ย (%) 56.5% 32.1% 42.1% (43.3%) 101.5% 65% (36.2%) 
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ               -            
ROA (68.0%) (59.9%) (60.2%)   (17.2%) (16.6%)   
ROE N/A N/A  N/A    N/A N/A   
D/E (เทา่) N/A N/A  N/A    N/A N/A   
Net Profit Margin (66.6%) (59.4%) (57.8%)   (59.2%) (61.7%)   



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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• ใน Q1/2560 ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิ1,198 ลบ. โดยมรีายไดร้วม 1,941ลบ. 
ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 0.8  คา่ใชจ้า่ยรวม 2,429 ลบ. เพมิขึน้จากชว่งดยีวกนั
ของปีกอ่นรอ้ยละ 2.1 และมดีอกเบีย้จา่ย 711 ลบ. ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 3.3 
อยา่งไรกด็ ีแมว้า่ดอกเบีย้จา่ยจะลดลงจากปีกอ่น แตเ่นื่องจากรายไดท้ีล่ดลง รวมทัง้คา่ใชจ้า่ย 
ทีเ่พิม่ข ึน้ ท าใหใ้น Q1/2560 ขสมก. มคีา่ EBITDA จ านวน -519 ลบ. ซึง่สงูกวา่ปีกอ่น คดิเป็น
รอ้ยละ 16.4   

• ทัง้นี้ ขสมก. มรีายไดร้วม 1,941  ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2559 จ านวน 15 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.8 โดยมรีายไดจ้ากการเดนิรถ 1,687 ลบ. (ประกอบดว้ย รายไดจ้าก 
ตั๋วโดยสาร 751 ลบ. รายไดร้ัฐรับภาระ 829 ลบ. สว่นแบง่คา่โดยสาร 47 ลบ. รายไดจ้าก 
การเดนิรถอืน่ๆ 61 ลบ.) มรีายไดจ้ากเงนิอดุหนุน 194 ลบ. และรายไดอ้ืน่ 60 ลบ.  

• คา่ใชจ้า่ยรวม มจี านวน 2,429 ลบ. เพิม่ข ึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2559 จ านวน 50 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยหลักประกอบดว้ย ตน้ทนุในการเดนิรถ 2,047 ลบ. 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 382 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยอืน่ 0.01 ลบ. และเมือ่หักดอกเบีย้จา่ยอกี  
711 ลบ. จงึสง่ผลใหใ้น Q1/2560 ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิจ านวน 1,198 ลบ. 
ซึง่เพิม่ข ึน้จากไตรมาสเดยีวกนัจากปีกอ่น จ านวน 407 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ซึง่ถอืวา่ 
มผีลการด าเนนิงานแยล่ง 
 
อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยหลักของ ขสมก. ใน Q1/2560 ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 1,328 ลบ. 
ดอกเบีย้จา่ย 711 ลบ. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500 ลบ. และคา่ซอ่มแซม 360 ลบ. หรอืคดิเป็น 
รอ้ยละ 42 23 16 และ 11 ตามล าดบั  

• โครงสรา้งทางการเงนิของ ขสมก. มสีนิทรัพยร์วม 7,224 ลบ. หนี้สนิรวม 102,494 ลบ. 
ประกอบดว้ยหนี้สนิหมนุเวยีน 19,718 ลบ. และหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 82,777 ลบ. ซึง่เป็นเงนิกู ้
ระยะยาว 76,402 ลบ. ซึง่สว่นใหญเ่ป็นหนี้คา่เหมาซอ่มรถโดยสารและคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
นอกจากนี้สว่นของทนุตดิลบจ านวน 95,270 ลบ. และขาดทนุสะสมจ านวน 106,831 ลบ. 
ดังนัน้ ขสมก. ควรเรง่แกไ้ขปัญหาตามแผนฟ้ืนฟกูจิการอยา่งเรง่ดว่น 

• นอกจากนี้ ขสมก. มอีตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) รอ้ยละ -61.7 และมอีตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) รอ้ยละ -16.6 ดังนัน้ ขสมก. ควรมกีารควบคมุคา่ใชจ้า่ย 
เพือ่ลดการขาดทนุ และบรหิารทรัพยส์นิเพือ่เพิม่รายไดเ้ชงิพาณชิยต์อ่ไป เชน่ การใหเ้ชา่พืน้ที ่
บนรถโดยสารเพือ่การโฆษณา เป็นตน้ และใน Q1/2560 ขสมก. มอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุ 
ต ่ากวา่เป้าหมาย โดยมอีตัราเบกิจา่ยอยูท่ีร่อ้ยละ 65 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
ใน Q1/2560 ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิจ านวน 1,198 ลบ. ซึง่เพิม่ข ึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัจากปีกอ่น จ านวน 407 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ซึง่ถอืวา่มผีลการด าเนนิงานแยล่ง 
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ขสมก. ควรเรง่จัดท าแผนปฏบิัตกิารในการแกไ้ขปัญหาองคก์รของ ขสมก. ส าหรับปี 2560 ใหม้ี
ความชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรหิารความเสีย่งหากการด าเนนิงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
รวมถงึ ควรเรง่รัดการเสนอเรือ่ง การทบทวนมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่9 เมษายน 2556 เรือ่ง  
ขออนุมัตดิ าเนนิโครงการจัดซือ้รถโดยสาร NGV จ านวน 3,183 คัน ตอ่คณะรัฐมนตร ีโดยพจิารณา
ประเภทและจ านวนรถโดยสาร การใชง้านและความพรอ้มของการใหบ้รกิารดา้นสถานีใหม้ ี
ความเหมาะสม ด าเนนิการจดัหารถใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย รวมทัง้ ประเมนิความคุม้คา่ 
ทางการเงนิในการใชร้ถแตล่ะประเภททีไ่ดจั้ดหามาดว้ย นอกจากนี้ ขสมก. ควรใหค้วามส าคญั 
ในการปรับปรงุกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไวโ้ดยเครง่ครัด รวมถงึ
การสรา้งความโปรง่ใส โดยการก าหนดมาตรการการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ ขสมก. 
ควรพจิารณาก าหนดกลยทุธท์ีช่ดัเจนขององคก์รในการด าเนนิการในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบ 
การเดนิรถ โดยเฉพาะเสน้ทางใหบ้รกิารเดนิรถโดยสารใหมข่อง ขสมก. รวมถงึ แนวทางการ 
หารายไดอ้ืน่เพิม่เตมินอกเหนือจากรายไดค้า่โดยสาร พรอ้มทัง้ ปรับปรงุประสทิธภิาพ 
การใหบ้รกิารใหส้ามารถเทยีบเคยีงกบัผูป้ระกอบการเดนิรถเอกชนได ้เนื่องจาก ขสมก. เป็นผู ้
ใหบ้รกิารเดนิรถโดยสารประจ าทางภายใตก้ารก ากบัดแูลของกรมการขนสง่ทางบกเชน่เดยีวกบั 
ผูเ้ดนิรถเอกชนรายอืน่ และเพือ่ลดภาระหนีส้นิจากการด าเนนิงานของ ขสมก. ใหส้ามารถ
ด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 

ผูจ้ดัท ำ: น.ส.มณีรตัน ์พวงสวุรรณ 
กอง : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงนทัวีรรณ สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-9 ตอ่ 2141 
วนัทีจ่ดัท ำ : 3 พ.ค. 2560 

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 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

ตัว๋โดยสาร,  
751 , 39% 

คา่โดยสาร
รฐัรบัภาระ 
(รถเมลฟ์ร)ี,  
829 , 43% 

ส่วนแบง่รถ
รว่มฯ,  47 , 2% 

เงนิอดุหนุน,  
194 , 10% 

รายไดจ้ากการ
เดนิรถอืน่ๆ,  61 , 

3% 

รายไดอ้ืน่,  
60 , 3% 

พนกังาน,  
1,328 , 42% 

ดอกเบีย้จา่ย
,  711 , 23% 

คา่เชือ้เพลงิ,  
500 , 16% 

คา่ซ่อมแซม,  
360 , 11% 

อืน่ๆ,   
240 , 
 8% 

 
 

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 
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คะแนนรวม 2.9475 


