
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขสมก. อยูร่ะหวา่งการจัดท าแผนขับเคลือ่นองคก์รในระยะยาว 
ใหส้อดคลอ้งกับบทบาทการเป็นผูป้ระกอบการเดนิรถและ
แผนการปฏริูปเสน้ทาง และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซือ้    
รถโดยสารใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) การศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  การตดิตัง้ระบบ
บั ต ร โ ด ย ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-Ticket) เ ป็ น ต ้น 
  

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ จาก ขสมก. และจาก GFMIS 

สำขำขนสง่ 
 

 

องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจ ำปี 2560 
“เป็นระบบขนสง่หลกัในกำรเชือ่มโยงกำรขนสง่มวลชนในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล” 

SOD : ปรับปรงุเสน้ทางเดนิรถและคณุภาพการใหบ้รกิารขนสง่มวลชน เพือ่ใหส้ามารถรองรับการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชนในภาพรวมและเป็นมติรกบั 

สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปรับปรงุฐานะทางการเงนิใหเ้ขม้แข็งไมเ่ป็นภาระตอ่ภาครัฐ 

 

รายได ้- คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน  

ขาดทนุสทุธ ิ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน/คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

สงักดั: กระทรวงคมนำคม 
ประธำนกรรมกำร: นำยณฐัชำต ิจำรจุนิดำ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: น.ส.สทุธริตัน ์รตันโชต ิ
ผูอ้ ำนวยกำร: นำยยกุต ์จำรภุมู ิ(รกัษำกำร) 
CFO: นำงพนดิำ ทองสขุ 
จ ำนวนพนกังำน: 13,022 คน  
Website: www.bmta.co.th 

มต ิคนร. คร ัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่17 กรกฎำคม 2560 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ขสมก. 
 
1. รับทราบความคบืหนา้การแกไ้ขปัญหาองคก์รของ ขสมก. ณ เดอืนมถินุายน 2560 โดยการด าเนนิการไม่เป็นไปตามแผน 
สว่นใหญล่า่ชา้กวา่ก าหนด 
2. มอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคมก ากับและตดิตามให ้ขสมก. ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

2.1 จัดท าแผนการขับเคลือ่นองค์กรในระยะยาว โดยใหส้อดคลอ้งกับบทบาทการเป็นผูป้ระกอบการเดนิรถ 
(Operator) และแผนการปฏริูปเสน้ทาง ใหม้คีวามชดัเจน ทัง้นี้ ให ้ขสมก. พจิารณาการจัดท าแผนการปฏบิัตกิาร
เพือ่ใหก้ารด าเนนิการในชว่งทีเ่หลอืของปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 ทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัตดิ าเนินโครงการจัดซือ้รถโดยสาร 
NGV จ านวน ๓,๑๘๓ คัน ใหแ้ลว้เสร็จ โดยพจิารณาถงึประเภท จ านวนรถโดยสาร ตลอดจนประมาณการทาง
การเงนิ และการใชง้านใหม้คีวามเหมาะสมในการด าเนินธรุกจิ ทัง้นี้ ให ้ขสมก. เร่งด าเนนิการจัดซือ้รถโดยสาร 
NGV จ านวน 489 คัน ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

2.3 เรง่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เชน่ รถโดยสารไฮบรดิหรอืรถโดยสารไฟฟ้า รวมทัง้
นวัตกรรมบรกิารใหม่ที่ชว่ยลดรายจ่าย เพิม่รายได ้และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนควรพจิารณาถงึ
ความคุม้ค่าในการลงทุน ควบคู่กับการศึกษาเสน้ทางในการเดินรถโดยสารไฮบรดิหรือรถโดยสารไฟฟ้าให ้         
มคีวามเหมาะสมในการใหบ้รกิารและการสรา้งสถานอีัดประจุไฟฟ้าดว้ย 

2.4 ด าเนนิการตดิตัง้ระบบ E-Ticket ในรถโดยสาร โดยใหพ้จิารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
แผนทีจ่ะน าระบบ E-Ticket มาใชใ้นการใหบ้รกิารประชาชน ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็วในการขึน้รถโดยสาร
และไมเ่ป็นปัญหาตอ่การจราจร 

2.5 พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบตรวจสอบและตดิตามการปฏบิัตกิารเดนิรถ (GPS) ของ ขสมก. 
และ/หรือระบบขนส่งมวลชนอื่น แก่ภาคเอกชนในการพัฒนาแอพพลเิคชั่น เพื่อประโยชน์ในการรับบรกิารของ
ประชาชนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วตอ่ไปในอนาคต 
3. ใหก้ระทรวงคมนาคมก ากับการด าเนนิงานของกรมการขนสง่ทางบก (ขบ.) โดยเร่งรัดการก าหนดหลักเกณฑ์
และวธิกีารประมลูของผูป้ระกอบการเดนิรถในเสน้ทางใหม่ การถ่ายโอนอ านาจ การก ากับดูแลเสน้ทางการเดนิรถ
จาก ขสมก. โดยให ้ขบ. ท าหนา้ทีเ่ป็นผูก้ ากับดูแล (Regulator) และการศกึษาตน้ทุนมาตรฐานค่าโดยสารเพือ่
ใชใ้นการก ากับดแูลอัตราคา่โดยสารและคณุภาพการใหบ้รกิารในการเดนิรถโดยสารใหเ้ห็นผลเป็นรปูธรรม 
4. เห็นควรมอบหมายใหป้ลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผูร้ับผดิชอบในการขับเคลือ่นแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์รของ
รัฐวสิาหกจิในสงักัด ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที ่คนร. ก าหนด และประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูร้ับผดิชอบดว้ย 
โดยหากไม่สามารถด าเนินการได ้ขอใหช้ีแ้จงเหตุผลต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไ้ขปัญหา
รัฐวสิาหกจิตอ่ไป 
 

 
 
 
 
 2558 2559 2560 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 259 1,021 1,582 54.9%

สนิทรัพย์รวม 8,000 7,981 8,127 1.8%

หนีส้นิรวม 97,382 102,057 107,099 4.9%

ทนุรวม (89,382) (94,077) (98,972) 5.2%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (100,831) (105,633) (110,550) 4.7%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 7,608 8,036 7,791 (3.0%)

รายไดร้วม 8,063 8,309 8,058 (3.0%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 9,854 10,232 9,881 (3.4%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 9,854 10,234 10,084 (1.5%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน (2,245) (2,196) (2,089) (4.8%)

ดอกเบีย้จา่ย 2,999 2,878 2,890 0.4%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -                -                -                -

EBITDA (1,650) 1,778.79-      (1,883) 5.8%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (4,790) (4,802) (4,917) 2.4%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 5,270 5,374 5,514 2.6%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -                -                - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 142 145.92          143.74 (1.5%)

เงนิน าสง่/เงนิปันผล -                -                - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 968 926               N/A

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 611 526 232 (55.8%)

งบลงทนุเบกิจา่ย 345 116 65 (43.8%)

อัตราการเบกิจา่ย (%) 56.5% 22.07% 28.08%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA (59.9%) (60.17%) (60.50%)

ROE N/A N/A N/A

D/E (เทา่) N/A N/A N/A

Net Profit Margin (59.42%) (57.80%) (61.02%)



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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• ในปี 2560 ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิ4,917 ลบ. โดยมรีายไดร้วม 8,058 ลบ. 

คา่ใชจ้า่ยรวม 10,084 ลบ. และดอกเบีย้จา่ย 2,878 ลบ.    

• รายไดร้วม มีจ านวน 8,058 ลบ. โดยมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน จ านวน 7,791 ลบ. 

(รายไดจ้ากการจ าหน่ายตั๋วโดยสาร จ านวน 2,977 ลบ. รายไดค้า่โดยสารจากรัฐรับภาระ  

จ านวน 3,298 ลบ. รายไดส้ว่นแบง่คา่โดยสาร จ านวน 253 ลบ. รายไดเ้งนิอดุหนุนบรกิาร

สาธารณะ จ านวน 810 ลบ. และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นๆ จ านวน 454 ลบ.) และ

รายไดอ้ืน่ 266 ลบ. ซึง่รายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลงจากปี 2559 จ านวน 245 ลบ. หรอื

ลดลงรอ้ยละ 3.0 เนือ่งจาก ขสมก. มสีว่นแบง่คา่โดยสารรถร่วมบรกิารลดลงจากปี 2559 

จ านวน 325 ลบ. และรายไดจ้ากการเดนิรถอืน่ๆ ของ ขสมก. ลดลงจากปีกอ่น จ านวน 248 ลบ. 

จงึท าให ้ขสมก. มรีายไดร้วมลดลงจ านวน 251 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 3.0 

• คา่ใชจ้่ายรวม มจี านวน 10,084 ลบ. ซึง่หากรวมดอกเบีย้จ่าย ขสมก. จะมคีา่ใชจ้่ายรวม 

จ านวน 12,974 ลบ. ซึง่มคีา่ใชจ้่ายหลักประกอบดว้ย คา่เงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบ

แทนพนักงาน จ านวน 5,514 ลบ. ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 2,890 ลบ. คา่เชือ้เพลงิ จ านวน  

2,046 ลบ. ค่าซ่อมแซม จ านวน 1,425 ลบ. และค่าใชจ้่ายอื่นๆ จ านวน 1,099 ลบ.        

คดิเป็นรอ้ยละ 43 22 16 11 และ 8 ตามล าดบั 

• โครงสรา้งทางการเงนิของ ขสมก. มสีนิทรัพยร์วม 8,127 ลบ. หนี้สนิรวม 107,099 ลบ. 

โดยมหีนี้สนิหมุนเวยีน 28,711 ลบ. หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 78,388 ลบ. ซึง่เป็นเงนิกูย้ืม 

ระยะยาว 71,815 ลบ. ซึง่สว่นใหญเ่ป็นหนีค้า่เหมาซอ่มรถโดยสารและคา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 

นอกจากนี้สว่นของทนุตดิลบจ านวน 98,972 ลบ. ดังนัน้ ขสมก. ควรปรับปรุงการบรหิาร

จัดการภายในของ ขสมก. ในสว่นที ่ขสมก. สามารถด าเนนิการได ้เชน่ การบรหิารจัดการ

เดนิรถของ ขสมก. การปรับปรงุโครงสรา้งองคก์รและอตัราก าลงั และแผนการใช ้E-ticket 

เป็นตน้ เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ซ ึง่ท าใหม้ภีาระหนีส้นิเพิม่ขึน้กวา่เดมิได ้

 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
ขสมก. ประกอบกจิการรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และระหวา่ง 
กทม. กบัจังหวดัใกลเ้คยีง 5 จังหวดั ไดแ้ก ่นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ  นครปฐม และ
สมทุรสาคร ใน 108 เสน้ทาง นอกจากนี้ ขสมก. ยังเป็นทัง้ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ า
ทางและควบคมุดแูลรถเอกชนรว่มบรกิาร ซึง่ปัจจบุนั ครม. ไดม้มีต ิเมือ่วันที ่24 ก.พ. 2558 
ก าหนดให ้ขสมก. ด าเนินการในฐานะผูป้ระกอบการเทา่นัน้ และใหก้รมการขนสง่ทางบก 
ท าหนา้ทีเ่ป็นผูก้ ากับดแูล (Regulator) ผูใ้หบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะแทน และส าหรับ
การใหใ้บอนุญาตเดนิรถ หากสัญญาในเสน้ทางใดสิน้สดุลง ใหก้รมการขนสง่ทางบกจัดให ้   
มกีารประมลูใบอนุญาตในแต่ละเสน้ทางต่อไป  และ ครม. ไดม้มีตเิมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 
2558 ใหก้ระทรวงคมนาคมด าเนินการจัดท ารายละเอยีดการด าเนินงานทีจ่ าเป็นในการให ้
กรมการขนส่งทางบกเป็นผูอ้อกใบอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการทัง้หมดโดยตรงและก าหนด
ระยะเวลาการด าเนนิการทีเ่ป็นไปไดใ้นทางปฏบิัตโิดยเร็วและด าเนนิการเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณายกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2526 ที่ให ้ขสมก. เป็นผูร้ับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ขณะนี ้    
อยูร่ะหวา่งกรมการขนสง่ทางบกด าเนนิการปฏริปูเสน้ทางเดนิรถ 
 

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

ผูจ้ดัท ำ: น.ส. ฐติพิร บญุโสภำค 
กอง : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงนทัวีรรณ สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2146 
วนัทีจ่ดัท ำ : 11 เม.ย. 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
 

 พฒันาระบบการใหบ้รกิารขนสง่มวลชนโดยรถโดยสารประจ าทางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลอยา่งยั่งยนื เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร   
ไดส้ะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย 

 การขยายระยะเวลาการด าเนนิมาตรการลดภาระคา่ครองชพีของประชาชนดา้นการเดนิทาง (รถเมลฟ์ร)ี โดย ขสมก. ไดจั้ดรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. 
จ านวน 800 คนั โดยเป็นรถโดยสารธรรมดาเพือ่ใหบ้รกิารในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยใหก้บัประชาชน       
ซึง่ปัจจบุนัไดข้ยายระยะเวลาออกไปอกี 6 เดอืน ตัง้แตว่นัที ่1 พ.ค. – 30 ก.ย. 60 

 

สำขำ 
ขนสง่ทำงบก 

 

องคก์ำรขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

 
 

ตวัชีว้ดั 
 
 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ผลประเมนิ 

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

(EBITDA) 
3. การจัดหารถโดยสารไฟฟ้า จ านวน     

๒๐๐ คัน  
4. การปรับปรงุสภาพรถปรับอากาศ 

จ านวน ๑๖๙ คัน 
5. การตดิตัง้ระบบบัตรโดยสาร

อเิล็กทรอนกิส ์(E-Ticket) 
6. การตดิตัง้ระบบตรวจสอบและตดิตาม

การปฏบิัตกิารเดนิรถ (GPS) 
7. การขายรถโดยสารปลดระวาง 
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(1,581) 
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คะแนนรวม 2.6500 


