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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS
วิกฤตปัญหาด้านการจราจรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนาน แม้ว่าจะมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้
43 กิโลเมตร แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่และความต้องการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มีความเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่สนองความต้องการเดินทางที่
รวดเร็ว ตรงเวลา และปลอดภัย จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรเทาปัญหาการจราจรและลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิ จ ช่ ว ยประหยั ด พลั ง งานโดยรวมของประเทศ รวมทั ้ ง จะเป็ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และสิ ่ ง แวดล้ อ มของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ดียิ่งขึ้น
ในปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 รับทราบมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
และระบบขนส่งมวลชน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 ที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินการโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างแล้ว เพื่อให้การประกวดราคาและการก่อสร้างโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. และให้กระทรวงคมนาคมจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ
Traffic problem has arisen for a long time. Although, there is a large Mass Rapid Transit System with 43 kilometers long in service
at present, the problem has not resolved yet. This is due to the availability of a few MRT lines in comparison with total area and demand
for commutation in Bangkok Metropolitan Area and its vicinity. The investment for mass transit construction project to link networks in
order to cover total areas that satisfied the needs for fast, on time and safe commutation is an effective and efficient alternative to alleviate
traffic problem , reduce the economic loss and save the country’s energy. It will also improve the people’s quality of life and environment
in Bangkok Metropolitan Area and its vicinity.
In the previous year, on March 18, 2008, the Cabinet acknowledged the resolution of the meeting No. 1/2008 of the Commission
for Development of Mass Rapid Transit System on March 12, 2008. In this connection, the Ministry of Transport is assigned to speed up
the implementation of the mass transit system projects which were approved by the cabinet. It is expected that the tender bidding and
project construction would be carried out as planned, namely, the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section which is under the
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รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สำโรง-สมุทรปราการ ซึ่งในส่วนที่ รฟม. รับผิดชอบ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ กระทรวงการคลัง และ รฟม. ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับ
ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ กับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 แล้ว และ รฟม. ได้
ดำเนินการประกาศขายเอกสารประกวดราคาโครงการฯ และรับข้อเสนอประกวดราคาโครงการฯ งานที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัท
ผู้รับเหมาสนใจซื้อเอกสารประกวดราคาและยื่นข้อเสนอหลายราย โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2551 รฟม. ได้เตรียมการเปิดซองข้อเสนอ
ด้านเทคนิคของบริษัทที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ ทั้งนี้ รฟม. คาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ได้กลางปี 2552
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ นั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ได้เห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับโครงการฯ ช่วงหัวลำโพง-บางแค เรียบร้อยแล้ว โดย รฟม. ได้จัดส่งเอกสารประกวดราคาให้ JBIC ประกอบ
การพิจารณาเบื้องต้นในการอนุมัติเงินกู้ ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่ปรึกษา
ศึกษาออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการฯ ได้ส่งมอบผลงานให้ รฟม. ดำเนินการต่อไป ซึ่งที่ปรึกษากำลังปรับปรุงแก้ไข
เอกสารประกวดราคาดังกล่าวอยู่
กระผมในฐานะประธานกรรมการ รฟม. ตัง้ ใจเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะผลักดันโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ทอ่ี ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ รฟม. ให้สามารถเปิดบริการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเดินทางที่
สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าฯ จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ ถ้าไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน ประชาชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่จะทำให้ประเทศ
ไทยมีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
responsibility of MRTA. Moreover, the Ministry of Transport is assigned to prepare the complete details of the Blue Line Project, Bang Sue
-Tha Phra Section and Hua Lamphong - Bang Kae Section, the Dark Green Line Project, Mor Chit - Sapan Mai Section, and the Light Green
Line Project, Baring - Samrong - Samut Prakan Section, which are under the responsibility of MRTA, ready to propose to the cabinet for
further consideration in line with the procedures of relevant Acts.
For the execution of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, the Ministry of Finance and MRTA signed a loan
contract for civil work of the Project with Japan Bank for International Cooperation (JBIC) on March 31, 2008. MRTA then announced for
selling tender documents of the Project and accepted the tender proposals for Contract 1, Contract 2 and Contract 3 which appeared that
several contractors were interested in buying tender documents and submitting proposals. By the end of the fiscal year 2008, MRTA
planned to open technical proposal bid of the qualified companies. It is expected that the construction work of the project will be
implemented by the middle of the year 2009.
For the Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Kae Section and Bang Sue -Tha Phra Section, the National Environment Board has
approved in the July 24, 2008 meeting, the Environment Impact Assessment Report of the Project : Bang Sue - Tha Phra Section as well
as the report on changes in the project details of Hua Lamphong - Bang Kae Section. MRTA submitted the tender documents to JBIC for
the first consideration of the loan approval. For the Green Line Project, Mor Chit- Sapan Mai Section and Baring - Samrong - Samut Prakan
Section, the consultants designed and prepared tender documents of the Project and then submitted the report to MRTA for further
implementation. Currently, the tender documents are under the revision of the consultants.
I, as the Chairman of the MRTA Board of Directors, have strong intention to push forward the mass transit system extension and
new line projects which are under the responsibility of MRTA to come into service as scheduled. As a result, passengers in Bangkok
Metropolis and its vicinity will be provided with convenient, fast and safe commutation. However, the implementation of the mass rapid
transit project will not be in great success without the cooperation from related agencies, and owners of expropriated land as well as the
hardworking of MRTA executives and employees for effective mass rapid transit system of the country.

(นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)
ประธานกรรมการ

(Mr. Suphoth Sublom)
Chairman of the Board of Directors
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ในปีงบประมาณ 2551 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายและสายใหม่ได้เป็นไปโดยต่อเนื่อง ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การจัดประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ การลงนามสัญญาเงินกู้เจบิก เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในวงเงิน 62,442 ล้านเยน หรือประมาณ 19,000 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ 25 ปี
รวมระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 7 ปี
In the fiscal year 2008, the Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) has continuously implemented the construction of the
extension and new line projects. The important tasks are, such as conducting the Dissemination of Information and Public Participation for
the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, conducting the Dissemination of Information and Public Participation for the Blue Line
Project, Hua Lamphong - Bang Kae Section and Bang Sue - Tha Phra Section, and signing the JBIC loan agreement of 62,442 million yen
or about 19,000 million baht for the construction of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section with the 25-year payment period
including a 7 - year grace period.
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ในปีงบประมาณนี้ รฟม. ได้ทำการขายเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่
สัญญาที่ 1 โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 8 สถานี เริ่มจากสถานี
เตาปูนถึงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า และงานก่อสร้างทางวิ่งช่วงบางซื่อ-เตาปูน สัญญาที่ 2 โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก ระยะ
ทางประมาณ 11 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 8 สถานี เริ่มจากสถานีสะพานพระนั่งเกล้าถึงสถานีคลองบางไผ่ และงาน
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ของสะพานพระนั่งเกล้าด้วย และสัญญาที่ 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ
ประกอบด้วยงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงที่บางใหญ่ และอาคารจอดแล้วจร จำนวน 4 แห่ง ทั้งนี้มีบริษัทและกลุ่มบริษัทผู้รับเหมา
ก่อสร้างสนใจซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 11 ราย
นอกจากนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 27 กิโลเมตร ภายในวงเงิน 56,895 ล้านบาท
ผมและบุคลากร รฟม. ทุกคน ขอให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนในการที่จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและมุ่งมั่นที่จะช่วย
ผลักดันให้โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ก่อสร้างได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อประชาชนจะได้มีรถไฟฟ้าใช้กัน
อย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นี้
In this fiscal year, MRTA sold tender documents of the Purple Line Project which is divided into 3 contracts. Contract 1 consists of
the construction of the 12-kilometer elevated structures in the east side of Bangkok, with 8 stations along the route starting from Tao Poon
Station to Phra Nang-Khlao Bridge Station and the construction of runway from Bang Sue to Tao Poon. Contract 2 consists of the
construction of the 11-kilometer elevated structures in the west side of Bangkok, with 8 stations along the route starting from Phra Nang
Khlao Bridge Station to Klong Bang Pai Station and the construction of a bridge over the Chao Praya River. And Contract 3 consists of the
construction of a depot at Bang Yai and 4 park and ride buildings. There are 11 construction companies and group companies interested in
buying the tender documents.
In addition, the Cabinet has passed a resolution on May 27, 2008 approving MRTA to carry out the Blue Line Project, Hua
Lamphong - Bang Khae Section and Bang Sue - Tha Phra Section, which has a total route length of 27 kilometers and an investment
budget of 56,895 million baht.
I and all the employees of MRTA would like to ensure that we will devote our efforts and dedicate ourselves to carry the
construction of the extension and new line projects forward, as planned, for the people in Bangkok Metropolitan Area and its vicinity to
have MRT come into service in the near future.

(นายประภัสร์ จงสงวน)
ผู้ว่าการ

(Mr. Prapat Chongsanguan)
Governor
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MRTA BOARD OF DIRECTORS’ POLICIES
FOR THE FISCAL YEAR 2008
1. ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

1.1 ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในลักษณะการให้บริการทางสังคม (Public Service Obligation, PSO) โดยคำนึงถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นหลัก
1.2 เร่งดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนด
1.3 เตรียมการเพื่อจัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เหมาะสมในเมืองหลักต่างๆ

2. ด้านการเงินและการลงทุน

2.1 ขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ในจำนวนที่พอเพียง
ต่อการให้บริการเชิงสังคม
2.2 ส่งเสริมให้มีการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์
2.3 เร่งสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยบริหารทรัพย์สินในรูปแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นตามความจำเป็น
2.4 บริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
2.5 กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเงินที่เหมาะสม

3. ด้านการให้บริการ

3.1 ให้มีการประสานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับระบบขนส่งอื่นๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3.2 ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
3.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ผลตอบแทนของรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน และแผนงาน/โครงการต่างๆ ในอนาคต

4. ด้านการบริหารจัดการองค์การ

มวลชน

4.1 พัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศทางด้านงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่กับการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4.2 ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมเป็นหลัก
4.3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
4.4 ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
4.5 ดำเนินการเพื่อให้มีอำนาจตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์และเพียงพอเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารและระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
4.6 ให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

MRTA BOARD OF DIRECTORS’ POLICIES
FOR THE FISCAL YEAR 2008

1. Mass Rapid Transit System Development

1.1 Operate mass rapid transit projects under public service obligation by focusing on the economic and social returns
1.2 Accelerate the implementation of the MRT projects as approved by the Cabinet to be completed according to the set goals
1.3 Prepare to provide appropriate MRT service in principal cities

2. Finance and Investment

2.1 Seek financial support for the MRT project construction with regard to the infrastructures to be adequate for public
service obligation
2.2 Promote value creation from MRT system development including commercial development
2.3 Expedite generating additional revenue by asset management in the forms of immovable property development or
other related businesses as necessary
2.4 Manage the organization with efficiency in order to reduce operating expenses
2.5 Lay down appropriate guidelines for solving financial problems

3. System Service

3.1 Provide the integration of MRT system and other transport systems by taking account of the customers’ satisfaction
3.2 Provide MRT service by focusing on the passengers’ security
3.3 Continually conduct proactive public relations for the passengers’ understanding of the objectives and benefits of
MRT service and future plans/projects

4. Organizational Management

4.1 Develop the organization to be excellent in MRT service as well as good corporate governance
4.2 Carry out the works by holding to good corporate governance principles and focusing on the benefits of customers
and the common public
4.3 Apply information technology to increase the operating efficiency
4.4 Conduct studies, research and development of operation in various aspects to increase service efficiency
4.5 Work out to obtain full and adequate legal authority in order to protect the passengers and MRT system
4.6 Ensure the provision of knowledge and technology transfer about MRT design, construction and its business
management
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สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551
(1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551)

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008
(1 OCTOBER 2007 - 30 SEPTEMBER 2008)

การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดง สายสีเขียวเข้ม สายสีเขียวอ่อน สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน ระยะทางรวม 118
กิโลเมตร โดยให้ใช้วิธีการออกแบบรายละเอียด (detailed design) เป็นหลัก และให้ดำเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความชัดเจน รวมถึงรายละเอียดและวิธีการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
ในปีงบประมาณ 2551 รฟม. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทางรวม 27 กิโลเมตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ระยะทางรวม 26 กิโลเมตร โดยมีผลการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าฯ ทั้ง 4 โครงการ สรุปได้ดังนี้

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

1.1 งานวางแผนและศึกษาออกแบบ
1.1.1 ได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการฯ ให้แก่หน่วยงาน ผู้ได้รับผลกระทบ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550
1.1.2 ได้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ที่ได้เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการในส่วนของ
การก่อสร้างงานโยธาและการว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ สำหรับงานโยธา และเห็นชอบแนวทางการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
ในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) โดย รฟม. ได้ขายเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างงานโยธา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2 พฤษภาคม 2551 และได้กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอประกวดราคาสัญญาที่ 1, 2 และ 3 ในวันที่ 14, 18 และ 20 สิงหาคม 2551
ตามลำดับ
1.2 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รฟม. ได้ดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ได้เห็นชอบกรอบวงเงิน
9,209 ล้านบาท โดยได้ทะยอยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกเวนคืนมาตกลงทำสัญญารับเงินค่าทดแทน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551
สามารถเบิกจ่ายค่าทดแทนแล้วเป็นที่ดินจำนวน 407 แปลง จากจำนวนรวม 1,014 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 934 หลัง
คิดเป็นเงินจำนวน 3,051 ล้านบาท
1.3 งานคัดเลือกผู้รับเหมางานโยธา
1.3.1 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) (JBIC
เดิม) และ รฟม. ลงนามในสัญญาเงินกู้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
1.3.2 รฟม. ได้ประกาศขายเอกสารประกวดราคางานโยธาสัญญาที่ 1 (โครงสร้างยกระดับและสถานีรับส่ง
ผู้โดยสารส่วนตะวันออก จากสถานีสะพานพระนั่งเกล้าถึงสถานีบางซื่อ) สัญญาที่ 2 (โครงสร้างยกระดับและสถานีรับส่งผู้โดยสาร
ส่วนตะวันตก จากสถานีบางใหญ่ถึงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า) และสัญญาที่ 3 (ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร) เมื่อวันที่
21 เมษายน 2551-2 พฤษภาคม 2551 บริษัทยื่นข้อเสนอสำหรับสัญญาที่ 1 สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 14,18 และ 20
สิงหาคม 2551 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นข้อเสนอประกวดราคา มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ ดังนี้

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
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The Implementation of the Extension and New Line Projects

On 7 November 2006 the cabinet passed a resolution approving in principle the development guidelines on five mass
transit routes, namely Red Line, Dark Green Line, Light Green Line, Purple Line and Blue Line with a total length of 118
kilometers. The projects are required to be implemented principally by the detailed design method and to be carried out in
accordance with the procedures and rules of related laws for a clear direction and details of private participation in the state
undertaking.
In the fiscal year 2008, MRTA was assigned by the Government to implement four mass transit projects, namely the 23kilometer Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, the 27-kilometer Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae and
Bang Sue - Tha Phra Sections, and the 26-kilometer Green Line Project, Mor Chit - Sapan Mai and Baring - Samut Prakan
Sections. The implementation of these projects could be summarized as follows:

1. The Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section

1.1 Planning and Design Study
1.1.1 A public hearing seminar was organized on 31 October 2007 for the concerned agencies, the
stakeholders, the media and general public so that they could express their views about the project.
1.1.2 MRTA carried out the works in line with the cabinet’s resolution on 2 October 2007 approving MRTA to
proceed with the civil engineering works and the employment of a project management consultant for civil works and agreeing
the direction of private participation in state undertaking in the model related to Public Private Partnership. MRTA issued an
invitation to tender for civil works contracts between 21 April and 2 May 2008 and the submission dates of tender proposals for
Contract 1, Contract 2 and Contract 3 were due on 14, 18 and 20 August 2008 respectively.
1.2 Land Acquisition
MRTA carried out the land acquisition process in accordance with the cabinet’s resolution on 18 December
2007 approving a budget of baht 9,209 million for the project. In this connection, letters were sent to ask the property owners to
sign the compensation contracts. As of the end of September 2008, compensation amounting to baht 3,051 million was
disbursed for 407 out of 1,014 plots of land and 934 constructions.
1.3 The Selection of Civil Work Contractors
1.3.1 Japan International Cooperation Agency (JICA) (The former Japan Bank for International Cooperation
(JBIC)) and MRTA signed a loan contract on 31 March 2008.
1.3.2 MRTA issued an invitation to tender for Contract 1 (Elevated Structures and Stations of east section
from Phra Nang Khlao Bridge Station to Bang Sue Station), Contract 2 (Elevated Structures and Stations of west section from
Bang Yai Station to Phra Nang Khlao Bridge Station) and Contract 3 (Depot and Park and Ride Building) between 21 April and 2
May 2008. Bidding proposals for Contract 1, Contract 2 and Contract 3 were required to be submitted on 14, 18 and 20 August
2008 respectively; and on the submission deadlines, there were tenderers as follows:
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(1) สัญญาที่ 1 การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก ระยะทาง 12 กิโลเมตร บางซื่อ-เตาปูน
และเตาปูน-สะพานพระนั่งเกล้า มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย ได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์, CKTC Joint Venture,
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
(2) สัญญาที่ 2 การก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก ระยะทาง 11 กิโลเมตร สะพานพระนั่งเกล้าคลองบางไผ่ และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย ได้แก่ CKTC Joint Venture, ITON Joint
Venture, บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
(3) สัญญาที่ 3 การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย ได้แก่
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์, CKTC Joint Venture, บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น, TAKENAKA-RITTA Joint
Venture และ PAR Joint Venture
ทั้งนี้ รฟม. ได้ดำเนินการเปิดซองเอกสารประกวดราคาซองที่ 1 (คุณสมบัติทั่วไป) ของทุกสัญญาและ
ประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดย Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ได้ให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินดังกล่าวสำหรับสัญญาที่ 1 และ 2 แล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบสัญญาที่ 3 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้มีข้อ
ร้องเรียนเกีย่ วกับการจัดจ้าง คณะกรรมการ รฟม. จึงได้มมี ติให้ชะลอการเปิดซองเอกสารประกวดราคาซองที่ 2 (ข้อเสนอทางเทคนิค)
ออกไป
1.3.3 รฟม. ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกวดราคาสัญญาที่ 6 (Trackwork) ให้ JICA พิจารณาและดำเนินการ
ประสานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้
1.4 งานคัดเลือกที่ปรึกษา
1.4.1 รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอ โดยให้บริษัทที่ปรึกษาที่
สนใจเข้ามารับเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีบริษัทที่
สนใจมารับเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียน และมายื่นแสดงคุณสมบัติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ จำนวน 6 กลุ่มบริษัท และ 1 บริษัท
1.4.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ ได้ประเมินผลแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการนำเสนอ
ผลประเมินต่อ JICA เพื่อพิจารณา

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

2.1 งานวางแผนและศึกษาออกแบบ
2.1.1 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ได้เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการในส่วนของ
การก่อสร้างงานโยธา วงเงิน 48,821 ล้านบาท งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน 5,900 ล้านบาท และงานจ้างที่ปรึกษาระหว่างก่อสร้าง
วงเงิน 2,174 ล้านบาท โดยให้ รฟม. เริ่มดำเนินโครงการในส่วนงานโยธาในช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เมื่อรายงานผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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(1) Contract 1: The construction of 12-kilometer elevated structures (East) from Bang Sue to Tao Poon
and from Tao Poon to Phra Nang Khlao Bridge. Three tenderers are Italian-Thai Development Public Company Limited, CKTC Joint
Venture, and Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited.
(2) Contract 2: The construction of 11-kilometer elevated structures (West) from Phra Nang Khlao
Bridge to Khlong Bang Phai as well as a new bridge over the Chao Phraya River. Three tenderers are CKTC Joint Venture, ITON
Joint Venture, and Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited.
(3) Contract 3: The construction of depot and park and ride facilities. Five tenderers are Italian-Thai
Development Public Company Limited, CKTC Joint Venture, Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited,
TAKENAKA-RITTA Joint Venture, and PAR Joint Venture.
MRTA opened and evaluated the first bidding envelope (general qualifications) of all contracts. JBIC
expressed concurrence to the evaluation result of Contract 1 and Contract 2 and is now reviewing the evaluation result of
Contract 3. However, due to a complaint against the project procurement, MRTA Board of Directors passed a resolution to delay
the opening of the second envelope (technical proposal).
1.3.3 MRTA submitted the tender documents of Contract 6 (Trackwork) to JICA for consideration and
coordinated with the Public Debt Management Office for consideration of financial sources for project funding.
1.4 The Selection of Project Consultant
1.4.1 MRTA issued a shortlisting invitation for interested consultant companies to register and collect shortlist
enquiry document between 29 July and 11 August 2008. On 1 September 2008, six consortiums and one company submitted
short list proposals.
1.4.2 The selection committee for the project consultant had completed the evaluation and the result was
proposed to JICA for consideration.

2. The Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections

2.1 Planning and Design Study
2.1.1 On 27 May 2008 the cabinet approved MRTA to carry out the civil work construction in the amount of
baht 48,821 million, land acquisition in the amount of baht 5,900 million and consultancy service during construction in the
amount of baht 2,174 million. The implementation of civil engineering work for Bang Sue - Tha Phra Section could be started
upon the approval of the environmental impact assessment report by the National Environment Committee.
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2.1.2 ได้จัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ
โครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับโครงการฯ ช่วงหัวลำโพง-บางแค เรียบร้อยแล้ว
2.1.3 ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 มิถุนายน และ 23 มิถุนายน 2551 ประสานงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) เพื่อเร่งรัดการจัดหาเงินลงทุนโครงการฯ และส่งเอกสารประกวดราคาให้ JBIC ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการอนุมัติ
เงินกู้
2.1.4 รฟม. ได้กำกับดูแลให้ที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงรายงานการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินโครงการตาม
พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงรายงานการศึกษาฯ แล้วเสร็จ และ รฟม.
ได้นำเสนอกระทรวงคมนาคมตามขัน้ ตอนของ พ.ร.บ. แล้วเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2551 ได้จดั ประชุมชีแ้ จงข้อมูลโครงการให้แก่หน่วยงาน
ผู้ได้รับผลกระทบ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 และได้ดำเนิน
งานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ที่เห็นชอบให้ รฟม.เริ่มดำเนินโครงการในส่วนของงานโยธา ในช่วงบางซื่อท่าพระ เมื่อรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551
2.2 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนฯ พ.ศ. 2550 รวม 4 ฉบับ มีผลใช้บังคับแล้ว และได้ปิดประกาศสำเนาแห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ พร้อมทั้งแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว ณ สถานที่ที่กำหนดไว้และตามแนวสายทางแล้ว
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างสำรวจ
อสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางเพื่อประเมินราคาค่าทดแทนประกอบด้วยที่ดินประมาณ 1,104 แปลง และสิ่งปลูกสร้างประมาณ
784 หลัง

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

• ได้ประสานงานกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งเป็นส่วนงานรับผิดชอบในการ
ออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2551 ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินโครงการฯ วงเงินรวม 60,568 ล้านบาท ส่วนรูปแบบการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ
ในลักษณะของ “PPP-Gross Cost” (จ้างเอกชนลงทุน จัดหา และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า และจ้างเอกชนเดินรถ) ให้ รฟม. เสนอ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ นอกจากนี้
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ได้มีมติรับทราบการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนโครงการฯ ใหม่เป็น
64,713 ล้านบาท โดย รฟม. ได้กำกับดูแลให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการปรับปรุงเอกสารประกวดราคาตามความเห็นของ รฟม.
เพื่อใช้สำหรับการประกวดราคาแบบนานาชาติ

4. โครงการอื่นๆ

• ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายวงแหวนรอบในตามแนวถนนรัชดาภิเษก โดยได้กำหนดการ
ศึกษาและออกแบบออกเป็น 2 ช่วง คือ วงแหวนช่วงบน (ลาดพร้าว-จรัญสนิทวงศ์) และวงแหวนช่วงล่าง (คลองเตย-ท่าพระ)
และได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวด
ราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยมีกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551
• ได้ดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยได้ทำการศึกษาและ
รวบรวมเอกสารมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากที่ปรึกษาและแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับ รฟม.
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2.1.2 MRTA had completed the project environmental impact assessment report and on 24 July 2008 the
National Environment Committee approved the environmental impact assessment report of the Blue Line Project, Bang Sue - Tha
Phra Section as well as the report of changes in details of the Project, Hua Lamphong - Bang Khae Section.
2.1.3 MRTA sent a letter dated 19 June 2008 to the Public Debt Management Office to accelerate the
process of project funding and a letter dated 23 June 2008 to JBIC to submit tender documents for consideration of the loan
approval.
2.1.4 MRTA monitored the consultant to revise the report of the studies and project analyses in compliance
with the Act on Private Participation in State Undertaking B.E.2535 (1992). The consultant completed its work and the report of
the studies and project analyses was submitted to the Ministry of Transport on 23 January 2008. In addition, a seminar on
project information dissemination was organized on 18 February 2008 for the concerned agencies, the stakeholders, the media
and general public to listen to their opinions. Furthermore, MRTA carried out the works according to the cabinet’s resolution on
27 May 2008 approving MRTA to start the civil engineering works of the Project, Bang Sue - Tha Phra Section upon the approval
of the project environmental impact assessment report by the National Environment Committee; and the report was approved on
24 July 2008.
2.2 Land Acquisition
A total of four royal decrees on the land expropriation for the construction of the project and for mass transit
activities, B.E.2550 came into force and copies of such royal decrees with the attached maps were displayed at the specified
location and along the project alignment. The Minister of Transport appointed a committee to set the compensation costs in
accordance with the Act on Provision of Immovable Property for Mass Transit Activities B.E.2540. MRTA now reaches the stage
of the procurement of a firm to survey immovable properties along the alignment for compensation assessment of the estimated
1,104 plots of land and 784 constructions.

3. The Green Line Project, Mor Chit - Sapan Mai and Baring - Samut Prakan Sections

• MRTA coordinated with the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP), an agency responsible for
the design, to be ready to continue the project. Moreover, on 24 July 2008 MRTA Board of Directors gave an approval for MRTA
to implement the project at the total cost of baht 60,568 million and to propose the direction of private participation in state
undertaking in the model related to Public Private Partnership (hiring the public to invest, supply and provide maintenance and
operation system) to the related agencies for consideration and then to MRTA Board of Directors for re-consideration. Besides,
MRTA Board of Directors passed the resolution on 1 September 2008 acknowledging the budget modified to be worth baht
64,713 million. MRTA has monitored the project consultant to revise the tender documents according to MRTA comments in
order to be tendered on an international competitive bidding basis.

4. Other Projects

• MRTA worked out the project implementation plan for the Ratchadapisek Ring Road Project with the design
study divided into two sections which are upper ring road section (Lat Phrao - Charan Sanit Wong) and lower ring road section
(Khlong Toei - Tha Phra). Moreover, MRTA issued an invitation to tender for the project feasibility study, detailed design, and
tender documentation for the Project on 20 August 2008 and proposal submission was due on 31 October 2008.
• In order to set standards for mass transit design and construction, MRTA has studied and compiled documents
related to the standards of mass transit design and construction from the consultants as well as from the information sources
both inside and outside the country. Currently, the project is at the stage of analyzing design and construction standards deemed
appropriate for MRTA.
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การดำเนินการงานสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

จากการที่ รฟม. ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) (BMCL) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพื่อเป็นผู้ลงทุนระบบรถไฟฟ้าและดำเนินกิจการเดินรถเป็นระยะเวลา 25 ปี นั้น
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) ได้ดังนี้

1. จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรายได้จากค่าโดยสาร

ผู้โดยสารรถไฟฟ้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 มีจำนวนรวม เท่ากับ 61,418,133 คน
หรือคิดเป็นจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 168,461 คนต่อวัน โดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) สามารถจัดเก็บรายได้
จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวได้จำนวน 1,327,296,877.00 บาท หรือคิดเป็นรายได้จากค่าโดยสารเฉลี่ย 3,639,532.58 บาท
ต่อวัน และเป็นส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ รฟม. ได้รับจำนวน 15,796,917.58 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิ
ดังแสดง
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Operating Results of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project

On 1 August 2000, MRTA has entered into the Agreement for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project with
the Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) as an investor and operator of the MRT system for the period of 25 years.
The performance of the fiscal year 2008 (1 October 2007 - 30 September 2008) is summarized as follows:

1. Number of Passengers and Revenue from Fares

The total number of passengers from 1 October 2007 to 30 September 2008 amounted to 61,418,133 or an average
of 168,461 persons per day. The Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) could collect fare revenue for the above period
in the amount of baht 1,327,296,877.00 or an average of baht 3,639,532.58 per day and apportioned the fare revenue to MRTA
in the amount of baht 15,796,917.58
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2. ประเภทของการพัฒนาเชิงพาณิชย์และรายได้จากการพาณิชย์

ตามสัญญาโครงการระบบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(BMCL) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ให้สิทธิแก่ BMCL ในการดำเนินกิจกรรมและจัดหารายได้จากการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึง่ BMCL ได้ให้สทิ ธิการพัฒนาเชิงพาณิชย์ดงั กล่าวกับบริษทั ทีม่ คี วามชำนาญในการดำเนินธุรกิจเข้ามาดำเนินการ
และจัดแบ่งรายได้ให้ BMCL และ BMCL ได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวให้แก่ รฟม. โดยในปีงบประมาณ 2551 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของบริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิ
เคชั่น จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)) จำนวน 172 ตู้ ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 18 สถานี
2.2 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 8 ธนาคาร
จำนวน 139 ตู้ ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 18 สถานี และเนื่องจากสัญญาให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ระหว่าง BMCL และ
ธนาคารต่างๆ ได้สิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2551 และได้มีธนาคารพาณิชย์ขอต่อสัญญาเพียง 7 ธนาคาร ได้แก่ 1. ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
(มหาชน) 5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ 7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) จึงทำให้จำนวนเครื่อง ATM ลดลงจากเดิมจำนวน 139 เครื่อง คงเหลือจำนวน 104 เครื่อง (ลดลง 35 เครื่อง) ทั้งนี้ สัญญา
ฉบับใหม่มีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
2.3 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของร้านค้าปลีกของบริษัท เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (METRO MALL)
ภายในสถานีรถไฟฟ้า โดยได้เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท และสถานีพหลโยธิน ในปี 2548 และเปิด
ดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 2 สถานี ที่สถานีกำแพงเพชร และสถานีสวนจตุจักร ในปี 2551
2.4 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด
(TRIADS) ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 18 สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า
2.5 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Multimedia Display) บริษัท ฮาวคัม มีเดีย
จำกัด (HOW COME) บริเวณประตูเปิด-ปิดชานชาลา (Platform Screen Door) ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 18 สถานี ได้เปิดดำเนิน
การตั้งแต่ปี 2549 ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2550 HOW COME ได้ดำเนินการปิดระบบดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการฉายภาพ
จากจอ Howcome Screen มาเป็นจอ LCD แทน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบระบบใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการปิด
ระบบ รฟม. ยังคงได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
2.6 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนห่วงมือจับ (Handgrip) ของบริษัท แอมเบียน
มีเดีย จำกัด (Ambient) ภายในขบวนรถไฟฟ้า จำนวน 19 ขบวน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างช่วงทดลองตลาด คาดว่าจะสามารถเปิด
ดำเนินการที่ก่อให้เกิดรายได้ในเดือนธันวาคม 2551
ทัง้ นี้ ในส่วนของผลตอบแทนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ท่ี รฟม. ได้รบั จาก BMCL ในปีงบประมาณ 2551 เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้
14,212,285.37 บาท ประกอบด้วย (1) ส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ จำนวน 4,055,489.85 บาท (2) รายได้จากผล
ตอบแทนจำนวนเงินรายปีจำนวน 10,000,000.00 บาท และ (3) รายได้จากเงินปันผลของบริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จำนวน
156,795.52 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิดังแสดง

แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งรายได้ที่ รฟม.
ได้รับจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 2551
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1.10% เงินปันผล
TRIADS

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

2. Types of Commercial Development and Revenue

The Agreement of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project between the Bangkok Metro Public Company
Limited (BMCL) and the Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) granted BMCL an exclusive right to undertake
commercial development and generated commercial development revenue. BMCL, however, contracted out commercial
development to private companies that had requisite experience and expertise in specific areas in return for remuneration and
then apportioned the remuneration to MRTA. The BMCL commercial development activities during the fiscal year 2008 could be
summarized as follows:
2.1 Installation of 172 coin phone machines by True Public Communication Company Limited (formerly known as
True Corporation Public Co., Ltd) (TRUE) in all 18 stations.
2.2 Installation of 139 Automatic Teller Machines (ATM) by 8 commercial banks in all 18 stations. Due to contract
of leasing space of the ATMs between BMCL and several banks has expired in May 2008, there were only 7 commercial banks
requested contract renewals, namely 1. Bangkok Bank Public Company Limited 2. Krung Thai Bank Public Company Limited
3. Kasikorn Bank Public Company Limited 4. Siam City Bank Public Company Limited 5. Siam Commercial Bank Public Company
Limited 6. Thai Military Bank Public Company Limited and 7. Bank of Ayudhya Public Company Limited. These resulted in a
reduction in ATM availability from 139 to 104 (35 ATM machines reduction) and the new contract lasted 3 years from 1 June
2008 to 31 May 2011.
2.3 Retail outlet spaces leasing by the Metro Mall Development Limited (METRO MALL) in 4 stations, namely
Sukhumvit Station and Phahon Yothin Station since 2005 and 2 new retail outlets to be open in Kamphaengphet Station and
Chatuchak Park Station in Year 2008.
2.4 In-train and 18 station space advertising by Triads Networks Company Limited (TRIADS).
2.5 Multimedia display advertising service by How Come Media Company Limited (HOW COME) using Platform
Screen Doors in all 18 stations as projection screens since 2006 and then in July 2007 How Come shut down the system to turn
to use LCD projection screen instead of How Come Screen. It is now in the process of designing the new system. However,
MRTA still received apportionment from revenue for common property expenses during the service suspension.
2.6 Advertising banners on the handgrip by Ambient Media Co., Ltd. in 19 trains. It is now in the process of testing
the market and it is expected to be able to commence its service by December 2008.
In the fiscal year 2008, MRTA received remuneration from commercial development from BMCL amounting to baht
14,212,285.37 which consisted of (1) revenue apportionment of the commercial development amounting to baht 4,055,489.85 (2)
revenue from annual remuneration amounting to baht 10,000,000.00 and (3) dividend revenue from Triads Networks Company
Limited amounting to baht 156,795.52.

Commercial Development Remuneration of MRTA
during the Fiscal Year 2008
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156,795.52
16,307.94
429,748.88
1,283,520.00
151,200.00
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1.06% Advertising
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METRO MALL
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การบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า

รฟม. ได้ดำเนินการติดตามกำกับการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าซึ่งดำเนินการโดย บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้การให้บริการรถไฟฟ้าเป็นไปด้วยความปลอดภัย และมีคุณภาพการให้บริการที่ดี โดยพิจารณาจากความปลอดภัยในการให้
บริการ และความเชื่อถือได้ของระบบ ในส่วนของความเชื่อถือได้ของระบบสามารถพิจารณาจากค่าความพร้อมของระบบหลัก
ที่จำเป็นต่อการให้บริการรถไฟฟ้า ซึ่งในปี 2551 มีค่าความพร้อมของระบบหลักดังนี้
• ระบบรถไฟฟ้า (ร้อยละ)
99.97
• ระบบอาณัติสัญญาณ (ร้อยละ)
99.80
• ระบบไฟฟ้า (ร้อยละ)
100.00
• เครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ (ร้อยละ)
99.77
• ประตูอัตโนมัติ (ร้อยละ)
99.97
• ลิฟท์โดยสาร (ร้อยละ)
99.98
• บันไดเลื่อน (ร้อยละ)
99.98
• ประตูกั้นชานชาลา (ร้อยละ)
100.00
ความพร้อมรวมทุกระบบ (ร้อยละ)
99.94
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดความพร้อมของระบบรถไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้รับ
สัมปทาน และปรับปรุงงานบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทาน
ข้อมูลเหตุขัดข้อง ร่างข้อกำหนดตัวชี้วัด ฐานข้อมูลตัวชี้วัด และเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล
นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาให้ภาครัฐและเอกชน รวม 26 ราย ดำเนินการก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ไม่ทำความเสี่ยงต่อโครงสร้างและระบบรถไฟฟ้า

การพัฒนาธุรกิจของ รฟม.

รฟม. ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจในส่วนที่นอกเหนือจากการให้สัมปทานตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจในปีงบประมาณ 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,292,456 บาท โดยสรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากการให้บริการที่จอดรถ

รฟม. ได้จัดให้มีสถานที่จอดรถตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวม 8 แห่ง โดยจำแนก
เป็นอาคารจอดรถ 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว และอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย และลานจอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 6 แห่ง ซึ่งได้แก่ สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท และสถานีสามย่าน สามารถรองรับรถที่เข้ามาจอดได้จำนวน 3,065 คัน โดยในปีงบประมาณ
2551 มีรายได้จำนวน 35,482,600 บาท

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

Maintenance and Repair Activities

MRTA kept monitoring maintenance work of Bangkok Metro Public Co.,Ltd. for the mass rapid transit system to ensure
safety and reliability of system service. The main factor for reliability assessment is the availability of M & E equipment of the
system. The assessments for the fiscal year 2008 show the following results :
• Rolling Stock
99.97%
• Signaling System
99.80%
• Power Supply System
100.00%
• Automatic Ticket Machines
99.77%
• Automatic Gates
99.97%
• Lifts
99.98%
• Escalators
99.98%
• Platform Screen Doors
100.00%
Average Percentage of all M&E equipment
99.94%
MRTA has improved Key Performance Indicator of availability of mechanical and electrical equipment to use as
Concessionaire performance measurement and to improve the MRT maintenance work to reach a certain standard and utmost
efficiency. Now, MRTA is preparing information on system errors, draft KPI requirement and KPI database to make a comparison
and analysis.
Besides, 26 cases of construction work of both private and government agencies were allowed in the MRT protection
zone after it was verified that the construction would cause no damage to the structures and the MRT system.

Commercial Development of MRTA

Apart from granting concession in line with the concession contract of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project,
MRTA carried out commercial development activities which could generate the revenue in the total amount of baht 51,292,456
for the fiscal year 2008. These activities can be summarized as follows:

1. Revenue from Parking Service

MRTA provides 8 parking facilities along the route of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project which
include two park & ride buildings, i.e. 9-storey park & ride building at Lat Phrao Station and 3-storey park & ride building at
Thailand Cultural Centre Station and ground-level parking areas at 6 stations, i.e. Ratchadaphisek Station, Huai Khwang Station,
Thailand Cultural Centre Station, Phetchaburi Station, Sukhumvit Station, and Samyan Station with the capacity to accommodate a
total of 3,065 cars. In the fiscal year 2008, the revenue arising from the parking service fee is baht 35,482,600.
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2. รายได้จากการให้เช่าแผงค้าและห้องสุขาบริเวณสถานีรถไฟฟ้ากำแพงเพชร

รฟม. ได้เวนคืนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่ง รฟม. ได้ก่อสร้างแผงค้าชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว และได้นำพื้นที่บาง
ส่วนที่เหลือจากการก่อสร้างมาจัดสร้างแผงค้าเพิ่มเติม จำนวน 210 แผงค้า รวมทั้งได้มีการจัดสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม จำนวน 2 หลัง
โดยในปีงบประมาณ 2551 รฟม. มีรายได้จากการให้เช่าแผงค้าและห้องสุขารวมเป็นเงิน 5,999,100 บาท

3. รายได้จากการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม.

จากการที่มีผู้มาขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
และศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง เพื่อการติดตั้งป้าย การวางสิ่งของ เป็นที่จอดรถ จัดกิจกรรม และเป็นทางเข้า-ออกต่างๆ อันมีลักษณะ
เป็นการชั่วคราว โดยในปีงบประมาณ 2551 รฟม. มีรายได้เป็นเงิน 4,467,615 บาท

4. รายได้จากการให้เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

4.1 รฟม. ได้อนุญาตให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เช่าห้องโถงของอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้า
ลาดพร้าว เพื่อจัดทำเป็นศูนย์บริการผู้โดยสารภายในประเทศ (City Air Terminal) รฟม. มีรายได้จากการให้เช่าในปีงบประมาณ
2551 เป็นเงิน 1,976,310 บาท
4.2 รฟม. ได้นำพื้นที่อาคารเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิท ให้เช่าเพื่อการติดตั้งตู้ ATM
การติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ห้องกระจกใต้ทางเชื่อมดังกล่าว โดย
รฟม. มีรายได้รวมเป็นเงิน 3,290,645 บาท

5. รายได้อ่นื ๆ อาทิ รายได้จากการให้บริการเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระและผ้าอนามัยอัตโนมัติ เป็นเงิน 76,186 บาท

การเงินและการลงทุน

1. ในปีงบประมาณ 2551 รฟม. มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 8,595.20 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 719.65 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น รายได้จากสัมปทาน ธุรกิจ และอืน่ ๆ รวม 101.44 ล้านบาท และรายได้เงินอุดหนุน จำนวน 618.21 ล้านบาท มีรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 9,314.85 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายบริหาร 334.28 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 1,895.57 ล้านบาท ค่าดอกเบี้ยเงินกู้
1,009.82 ล้านบาท และขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 6,075.18 ล้านบาท (5,986.91 ล้านบาท เป็นการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น) ทั้งนี้ ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2551 มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 0.33 และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน
เท่ากับ 2.47

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

2. Revenue from the Lease of Kiosks and Toilet Building at Kamphaengphet Station

MRTA expropriated the land of the State Railway of Thailand at Chatuchak Weekend Market for the construction of
the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project; in this regard, kiosks were constructed for the venders affected by the land
expropriation and also additional 210 kiosks and 2 toilet buildings were built on the remaining area of the Project. In the fiscal
year 2008, MRTA could generate the amount of baht 5,999,100.

3. Revenue from Permission to Use MRTA’s Premises

During the fiscal year 2008, MRTA granted permission to private entities to temporarily use land and buildings
along the route of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line and in the Depot area at Huai Khwang for the activities such as
displaying signboards, placing objects, parking cars, organizing activities and access ways. In the fiscal year 2008, MRTA received
in return the remuneration in the amount of baht 4,467,615.

4. Revenue from the Lease of the Buildings and Constructions along the Route of the M.R.T.
Chaloem Ratchamongkhon Line Project

4.1 MRTA leased the space of the 9-storey park & ride building at Lat Phrao Station to the Thai Airways Public Co., Ltd.
for use as the City Air Terminal for domestic flight passengers. In the fiscal year 2008, MRTA received the rental fee in the
amount of baht 1,976,310.
4.2 MRTA let out the space of connecting walkway building at Sukhumvit Station for installing automatic teller
machines (ATM) and advertising boards as well as the glass-door room on the ground floor of the walkway building to Thai
Airways Public Co., Ltd. in return for the rental fee in the total amount of baht 3,290,645.

5. Other Revenues which amount to Baht 76,186 came from the sale of toilet papers and sanitary napkins through

automatic vending machines.

Finance and Investment

1. In the fiscal year 2008, the result of MRTA operation showed net loss of baht 8,595.20 million while the total
revenue was baht 719.65 million. It can be divided into revenue from concessions, businesses, and other income amounting to
baht 101.44 million and subsidy revenue amounting to baht 618.21 million. The total expenses was baht 9,314.85 million which
was divided into administrative expenses amounting to baht 334.28 million, depreciation amounting to baht 1,895.57 million,
interest expenses amounting to baht 1,009.82 million and the loss from exchange rate amounting to baht 6,075.18 million (baht
5,986.91 million is unrealised loss on exchange). Thus, as of 30 September 2008 the ratio of the current asset to current liability
is 0.33 and the ratio of total liability to equity is 2.47.
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2. ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงของหนี้เงินกู้ต่างประเทศ (เงินกู้ JBIC) โดย รฟม. ได้ขอให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้
ดำเนินการในเรือ่ งการแปลงหนีเ้ งินกู้ JBIC โดย รฟม. จะเป็นผูล้ งนามในสัญญา swap ตามที่ กค. เห็นชอบ รวมทัง้ ให้ กค. เป็นผูเ้ สนอ
ขออนุมัติและจัดหางบประมาณให้ รฟม. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปลงหนี้เงินกู้ JBIC เป็นเงินบาทตลอดอายุสัญญา swap อย่างไร
ก็ตาม กค. มีความเห็นว่า รฟม. ควรเสนอให้ กค. เป็นผู้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณผูกพันในแต่ละปีให้แก่ รฟม. เพื่อชำระคืนค่าดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายปีจนครบอายุสัญญาการทำธุรกรรม เนื่องจากสำนัก
บริหารหนี้ฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการของบประมาณดังกล่าวแทน รฟม. ซึ่ง รฟม. ได้มีหนังสือขอหารือสำนักงบประมาณเรียบร้อย
แล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการหารือ
3. ได้ว่าจ้างบริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการ
และประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการฯ สายเฉลิมรัชมงคล และที่ปรึกษาได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาปรับแก้รายงานผลการศึกษาฉบับสุดท้าย (Final Report)
4. ได้ว่าจ้างบริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงของ รฟม.
ซึ่งที่ปรึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 โดยมีกำหนดเวลาสิ้นสุดโครงการวันที่ 15 เมษายน 2552
5. ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน และได้ควบคุมค่าใช้จ่ายและ
ทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานได้ตามแผนที่วางไว้

ระบบการเชื่อมต่อและสิ่งอำนวยความสะดวก

รฟม. ได้ร่วมกับ ขสมก. และ BMCL ปรับเส้นทางเดินทางรถโดยสารประจำทาง 2 เส้นทาง เพื่อให้เชื่อมต่อกับสถานี
ลาดพร้าว และจัดให้มีเส้นทางเดินรถเพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้นทาง ระหว่างสถานีลาดพร้าว-อู่บางเขน ซึ่งกรมการขนส่งทางบก
ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณลักษณะรถ จำนวนเที่ยว จำนวนรถ และ
กำหนดเวลาการเริม่ เดินรถ อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก ขสมก. ไม่สามารถจัดหารถทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตรงตามเงือ่ นไขทีก่ รมการขนส่งทางบก
กำหนดได้ รวมทั้งมีปัญหาการเดินรถทับซ้อนเส้นทางกับเอกชนเดิมที่ได้รับสัมปทานจาก ขสมก. คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลาง ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 อนุมัติให้กำหนดเส้นทางสาย 616 สถานีลาดพร้าว-อู่บางเขน และให้กรมการ
ขนส่งทางบก ศึกษาและดำเนินการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ให้นำเสนอเส้นทางที่ได้
ปรับปรุงแล้วให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และยังได้ร่วมกับสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน และหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด พัฒนาพื้นที่ว่างด้านข้างอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดา
ซอย 6) และพื้นที่ว่างใกล้สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นพื้นที่จอดรถเพิ่มเติม ซึ่งสามารถจอดรถได้รวม 250 คันต่อวัน
โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2551

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

2. Regarding the risk management of foreign loan (JBIC loan), MRTA requested the Ministry of Finance to refinance
JBIC loan. In this connection, MRTA will enter into the swap agreement as approved by the Ministry of Finance and the Ministry
of Finance will then seek the cabinet approval and provide budget for MRTA expenses to convert JBIC loan into baht currency
for the whole period of the swap agreement. However, the Ministry of Finance recommended that MRTA should let the Ministry
of Finance to propose for the cabinet approval that the Bureau of the Budget allocate the annual binding budget for MRTA to
repay annual interest loan until the end of the agreement. This is because the Public Debt Management Office is not responsible
for budget request for MRTA. In this regard, MRTA has issued a consultation letter to the Bureau of the Budget and is now
waiting for the result.
3. MRTA has engaged with the Chotichinda Mouchel Consultants Limited as a consultant to survey the passengers’
behavior and evaluate the economic and social returns of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project. The work of the
consultant was completed. It is now under the review and revision of the final report.
4. MRTA has engaged with the Chotichinda Mouchel Consultants Limited on 30 September 2008 as a consultant to
examine the MRT relevant business development and prepare the master plan for MRTA depot development. The work has been
started since 16 October 2008. It is expected that the project will be completed by 15 April 2009.
5. MRTA has operated in accordance with measures and procedure of cost saving and continuously launched the
advertising campaign to reduce energy consumption. MRTA has also monitored and adjusted the electrical wire system and air
conditioners to be ready for use. Moreover, MRTA has controlled expenses as well as reviewed energy saving measures as
planned.

Feeder system and facilities

MRTA cooperated with Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) and BMCL to adjust two bus routes connecting to Lat
Phrao Station and to arrange an additional bus route between Lat Phrao Station and Bang Khaen bus terminal. In this connection,
the Department of Land Transport has issued a letter dated 10 October 2007 to approve the operation under conditions of
features of the bus, number of trips, number of buses and operation time. However, BMTA could not arrange buses that
satisfied those conditions set by the Department of Land Transport and there is a problem about route overlapping the existing
route operated by a private concessionaire. Therefore, the Committee on Land Transport Control had a resolution on 29
September 2008 approving a new bus route number 616 from Lat Phrao Station to Bang Khaen Bus Terminal and also assigning
the Department of Land Transport to study and carry out the route adjustment to maximize efficiency, and then propose the
adjusted route to the Committee for reconsideration. In addition, the Committee cooperated with the Energy Policy and Planning
Office and the Armed Forces Development Command, Supreme Command Headquarters to develop space area in the
neighborhood of the 3-storey park and ride building at Thailand Cultural Center Station (Radchada Soi 6) and space area near
Queen Sirikit National Convention Centre Station as an additional parking area. These parking service areas can accommodate 250
cars and the service commenced on 20 September 2008.
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การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

รฟม. มีภาระหน้าที่หลัก คือ คุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า คนโดยสาร และบุคคลอื่น ที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า
ป้องปราม ป้องกัน และระงับเหตุทั้งในสถานี อุโมงค์ ขบวนรถไฟฟ้า และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย ตรวจตรา กำกับดูแล เครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่มี
อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า โดย รฟม. ได้จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและชุดปฏิบัติการกู้ภัย เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์
ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 กะ คือ กะเช้า กะบ่าย และกะดึก โดยได้จัดวางกำลังกระจายครอบคลุมเขตพื้นที่
ระบบรถไฟฟ้า โดยจัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม. 4 ชุด
ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัย 4 ชุดปฏิบัติการ และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำศูนย์วิทยุพสุธา
4 ชุดปฏิบัติการ และจัดชุดปฏิบัติการกู้ภัยเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ โดยในภาวะปกติ ชุดปฏิบัติการกู้ภัยจะเสริมกำลังชุดปฏิบัติการ
รักษาความปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
และในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยจะเสริมกำลังชุดปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั ในการเข้าระงับเหตุ
ในส่วนของการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. ได้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001-2000 โดยได้จัดวางอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่ได้รับ
แจ้งจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยความมัน่ คงอืน่ ๆ เพือ่ เตรียมพร้อมด้านการตอบโต้การเกิดเหตุตลอด 24 ชัว่ โมง การเตรียม
ความพร้อมของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในแต่ละกะ รฟม. จะตรวจสอบความพร้อมจากสมรรถภาพทางด้านร่างกาย โดยพนักงาน
ทุกคนต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายก่อนลงมือปฏิบัติงานตามหน้าที่ก่อนทุกคน/ทุกครั้ง โดยในกรณีเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น รฟม. ยังให้ความสำคัญกับ
การฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ โดยในด้านทฤษฎีจะเน้นในเรื่องการใช้ Service Mind ในการให้บริการกับประชาชน
ส่วนทางด้านการปฏิบัติจะเน้นในเรื่องการฝึกเผชิญเหตุร่วมกันระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าเผชิญเหตุร่วมกัน สรุปการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าในรอบปีงบประมาณ 2551
จำนวน 9 เหตุการณ์ ดังนี้
(1) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 25 ครั้ง
(2) เกิดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 8 ครั้ง
(3) เกิดความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 1 ครั้ง
(4) เกิดการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า จำนวน 1 ครั้ง
(5) เกิดการทะเลาะวิวาท จำนวน 3 ครั้ง
(6) เกิดการกระทำอนาจาร จำนวน 2 ครั้ง
(7) ผู้ใช้บริการกระทำผิดพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าฯ จำนวน 4 ครั้ง
(8) พบบุคคลต้องสงสัย จำนวน 3 ครั้ง
(9) พบวัตถุต้องสงสัย จำนวน 15 ครั้ง
ทั้งนี้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่สามารถระงับยับยั้งการเกิดเหตุได้จำนวน 3 ครั้ง

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

Security and Rescue

The main duties of MRTA are to safeguard the safety of MRT system, passengers and other persons within the MRT
areas; to deter, prevent and deal with any untoward incidents in the MRT stations, tunnels, trains and other areas; to prepare and
check security and rescue operation equipment; and to inspect the fire fighting equipment in the MRT areas. MRTA has stationed
around the clock security and rescue personnel to remain vigilant for untoward incidents in 3 work shifts, i.e. day shift, afternoon
shift, and night shift. Moreover, MRTA set up 4 teams of security personnel, 4 teams of sniffing dogs for detecting explosives, 4
teams of explosive ordnance disposal personnel, and 4 teams of security personnel at ground radio centre as well as 4 rescue
teams. In a normal situation, rescue personnel are stationed to support security teams in the MRT areas to keep vigilant, inspect
and protect the safety of the MRT system and passengers. In an emergency situation, security personnel will reinforce rescue
teams to deal with untoward incidents.
With regard to security and rescue works, MRTA has followed the procedures in accordance with the Quality
Management Standard, ISO 9001:2000. Security and rescue manpower are stationed as appropriate to the incidents as informed
by National Intelligence Agency and other Security Agencies to be ready around-the-clock for incident response. In order to
ensure preparedness of the personnel in each shift, all MRTA security and rescue personnel have to undergo physical fitness
check-up before going on duty. In case of an untoward incident occurs, the personnel on duty are to be ready to deal with
emergency case. Besides, MRTA gives priority to training courses - both in theory which focuses on service mind and in practice
which focuses on the joint training between security personnel and rescue personnel for their preparedness to jointly respond to
the incidents. During the fiscal year 2008, 9 untoward incidents occurred in the MRT system areas which can be summarized as
follows:
(1) Accidents : 25 cases
(2) Offences against properties as specified in criminal code: 8 cases
(3) Offences against life and body as specified in criminal code : 1 case
(4) Sickness of passengers : 1 case
(5) Quarrel incidents : 3 cases
(6) Incidents of indecent act : 2 cases
(7) Offences committed by passengers in violation of the Mass Rapid Transit Authority of Thailand Act, B.E.2543 (2000): 4 cases
(8) Suspicious person : 3 cases
(9) Suspicious objects : 15 cases
Among the above incidents, there were 3 cases that could not be suppressed.
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อนึง่ รฟม. ยังได้เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลอย่างต่อเนือ่ ง
จนอยู่ในระดับต่อต้านการก่อการร้ายสากล อาทิ จัดวางอัตรากำลังชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขต
ระบบรถไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง จัดชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ในช่วงเปิดให้บริการเดินรถ จัดชุดพิสูจน์ทราบวัตถุ
ต้องสงสัยครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตระบบรถไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้ใช้บริการด้วยสายตาและ
เครื่องตรวจโลหะก่อนเข้าสถานี จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณประตูทางเข้า-ออก ชั้นจำหน่ายบัตร และติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะทุกทางเข้าออกสถานีรวม 62 จุด เป็นต้น

งานรักษาเขตทาง

นอกจากนี้ รฟม. ได้ดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาพื้นที่เขตทางระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งทรัพย์สินบริเวณทาง
ขึ้น-ลง ปล่องระบายอากาศของสถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุง และที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ รฟม. เพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุก
ทำลายทรัพย์สินหรือการเข้าใช้พื้นที่โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 10.82 ตารางวา และพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง เนื้อที่ประมาณ 613 ไร่ 1 งาน 92.3 ตารางวา รวมเนื้อที่
638 ไร่ 2 งาน 3.12 ตารางวา รวมทั้งได้จัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าและเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
เพื่อเฝ้าระวังการก่อสร้างอาคารของเอกชนตลอดตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามิให้เกิดผลกระทบทำความเสียหายต่ออุโมงค์ของระบบ
รถไฟฟ้าได้

การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

ในปีงบประมาณ 2551 รฟม. มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และ
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่มาเป็นลำดับ ดังนัน้ รฟม. จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนและโรงเรียนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ อาทิ โครงการพาน้อง
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยพานักเรียนตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มาร่วมกิจกรรมและพานั่งรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ วีดิทัศน์ สื่อโฆษณา
ในสถานีรถไฟฟ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าว การเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแพร่ทาง website การจัดนิทรรศการ
เป็นต้น และเพื่อปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน รฟม. ประจำปีบัญชี 2551 ซึ่งกำหนดให้ รฟม. สำรวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล นั้น จากการสำรวจดังกล่าว ซึ่งดำเนินการโดย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่าผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
สูงถึงร้อยละ 96.7 การให้บริการอาคารและลานจอดรถมีความพึงพอใจร้อยละ 96.6 และการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในระบบ
รถไฟฟ้าฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 95.5

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

In addition, MRTA has continuously improved the security and rescue efficiency for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
Line Project to the extent of international anti-terrorism, namely, to send a security team in the MRT sytem areas for 24 hours, a
team of sniffing dogs to detect explosives during service hours and a team of explosive ordnance disposal personnel to inspect
the passengers’ bags and luggage by eyesight and metal detector before entering the station, to provide training and practice in
respond to emergencies, and to install CCTV at entrances of the concourse level as well as to install 62 walk-throughs at every
station entrance, etc.

Right of Way

MRTA has carried out the task to take care of its right of way including property at station entrances, ventilation buildings,
depots and its real estate in order to prevent possible encroachment and damage caused by the intruders as well as
unauthorized use of land in the areas along the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project comprising 25 Rai 10.82 Wa2 and
613 Rai 1 Ngan 92.3 Wa2 of the depot totaling 638 Rai 2 Ngan 3.12 Wa2. MRTA also made frequent inspection of MRT areas
and MRT protection zones to safeguard the safety of the MRT tunnels from any damage caused by the construction of private
buildings.

Public Relations

In the fiscal year 2008, the work of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section and the MRT new line and
extension projects has progressed continuously. MRTA conducted proactive public relation activities along the MRT lines by
carrying out activities with the communities and schools located along the new line and extension projects such as the program
to take students of the schools along the lines to take a free subway ride, providing scholarship for students with financial need,
etc. Besides, MRTA has prepared public relations media to disseminate information about the new line and extension projects in
several forms i.e. brochure, video, advertising media within the stations, PR signboard, news, radio and television broadcasting,
news publicity through website, exhibition, etc. In accordance with the Performance Agreement of MRTA for the fiscal year
2008, MRTA conducted a public opinion survey on MRTA’s image and customers’ satisfaction with the service of the M.R.T.
Chaloem Ratchamongkhon Line. The result of the survey done by The Institute of Research and Development of Ramkhamhaeng
University revealed that the percentages of satisfaction are 96.7% for MRT system service performance, 96.6% for parking
service performance, and 95.5% for security and rescue performance.
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การดำเนินงานด้านนโยบายและแผนองค์กร

รฟม. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2550-2554 โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมต่อแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2550-2554 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2551
ของ รฟม. มาใช้ในการปรับปรุงแผนฯ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2552 และจัดทำร่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์การเพื่อจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนิน
งานสำหรับปี 2552 รวมทั้งได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/งานที่สำคัญต่างๆ ของ รฟม. และรายงานให้
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นระยะๆ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รฟม. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท โดยได้เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศระหว่างอาคารต่างๆ ของ รฟม. สำนักงานย่อยที่บริษัทผู้รับสัมปทาน (BMCL) ชั้น 5 และอาคารจอดรถสถานี
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงคมนาคม
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ได้จัดทำฐานข้อมูลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
สำรวจและเก็บความต้องการข้อมูลประเภทต่างๆ ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณและระยะเวลาดำเนินโครงการฯ และ
พัฒนาระบบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบงาน

การบริหารความเสี่ยง

รฟม. ได้ทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise risk management) รวมทั้งดำเนินการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปี 2551 ยังคงมีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากความเสี่ยง
บางส่วนมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ในบางความเสี่ยงได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับ
ต่ำมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดการก่อการร้าย/ อาชญากรรม/ วินาศกรรม และความเสี่ยงเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุ
และบางความเสี่ยงอยู่ระหว่างการบริหารจัดการจึงทำให้ระดับความเสี่ยงยังไม่ลดลง นอกจากนี้ ได้มีการสำรวจความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

Policy and Planning

MRTA has conducted the improvement of the Corporate Plan for the fiscal year 2007-2011 by analyzing the environments
that affected the operation of MRTA. In this connection, MRTA has utilized the past performance, policies on the administration
of state affairs, policy on the implementation of MRT projects, policy recommendation by the Office of National Economic and
Social Development Board as well as comments of the Ministry of Transport to the 1st revision of MRTA’s Corporate Plan for the
fiscal year 2007 - 2011 and operation plan for the fiscal year 2008 to revise the Plan to be modern and suitable for the current
situation. In addition, MRTA has developed an operation plan for the fiscal year 2009 and drafted the performance indicators of
the organization for the Performance Agreement of the year 2009. MRTA also monitored and evaluated the performance of
important MRTA’s projects/tasks and then periodically reported to the Cabinet, MRTA Board of Directors, and other relevant
agencies.

Information Technology System Development

MRTA carried out the information technology system development in accordance with the master plan by linking the
computer network and information between the MRTA’s buildings, the 5th Floor of branch office of the concessionaire (BMCL),
and the park and ride building of Thailand Cultural Center Station. In addition, MRTA installed safety system for the network and
linked information with the Ministry of Transport in order to effectively exchange information with each other.
Moreover, MRTA set the MRT database by establishing a working group to prepare the database of MRT system, to
survey and collect various types of information, and to study the possibility of budget availability and operating period. The
development of the system was completed. It is now under testing.

Risk Management

MRTA conducted the analysis, risk assessment, and enterprise risk management as well as continuous review for
effective risk management and achievement of the goal of MRTA’s operation. In the year 2008, the level of risk was still higher
than the acceptable level. This was because the risk partly resulted from external factors which are uncontrollable. For some
risks, the acceptable level is very low, for example, risk from terrorism/crime/sabotage and risk from metro accidents. Some risks
are in the process of management; therefore, the level of risk still does not decrease. In addition, MRTA conducted a survey on
the awareness and the understanding of employees about risk management and other suggestions.
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบงาน

การพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ในปี 2551 เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้าง
คุณค่าให้องค์กร รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กร เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มเติมในงานที่รับผิดชอบ มีทักษะความชำนาญในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและส่วนรวม โดย รฟม. จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม โครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงการพัฒนา
องค์กร โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย โครงการความปลอดภัย โครงการ
พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน โครงการฝึกอบรมภายนอก และโครงการฝึกอบรมตามนโยบายของรัฐและทุนจากหน่วยงานต่างๆ
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ดำเนินการพัฒนาระบบงาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะของพนักงานแต่ละตำแหน่ง

รฟม. ได้ ด ำเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบสมรรถนะของพนั ก งานแต่ ล ะตำแหน่ ง เพื ่ อ จั ด ทำสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) สมรรถนะประจำกลุม่ งาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะงาน (Technical Competency) ให้กบั พนักงาน
ทุกสังกัด ได้แก่ สำนักผู้ว่าการ สำนักกฎหมาย สำนักตรวจสอบ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย และฝ่ายบำรุงรักษา
รวมทั้งกลุ่มงานผู้บริหาร (Managerial Competency) และกลุ่มงานเลขานุการของผู้บริหาร ทั้งนี้ รฟม. ได้มีการทดลองประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน เพือ่ หาช่องว่าง (GAP) ระหว่างระดับของสมรรถนะแต่ละข้อที่ รฟม. คาดหวังเทียบกับระดับสมรรถนะทีแ่ ท้จริง
ของพนักงานแต่ละคนที่มีอยู่ ซึ่ง รฟม. จะนำผลที่ได้จากการประเมินของพนักงานไปจัดทำ Competency Based Training ต่อไป

2. การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ระดับ
ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนก

รฟม. ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปี
เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานส่วนใหญ่ และคณะ
กรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการนี้ รฟม. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
ให้เป็นผูด้ ำเนินการ พร้อมทัง้ แต่งตัง้ คณะทำงานขึน้ 1 ชุด เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของพนักงานในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย และตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการเพือ่ ติดตามกำกับดูแลการทำงาน ตลอดจนให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อผู้เชี่ยวชาญที่ รฟม. ได้ว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของพนักงาน
จนแล้วเสร็จ ซึ่งระบบประเมินผลดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากพนักงานส่วนใหญ่ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว
และจะได้ทดลองนำระบบประเมินใหม่มาใช้ในการประเมินปี 2552 ต่อไป

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

Human Resource and Work System Development

MRTA’s human resource development in 2008 was to prepare the MRTA personnel for changes and to create the value
of the organization including continuous organizational development. It is aimed to bolster the competence of personnel in line
with the organization’s strategies, to build up additional working knowledge to employees as well as to create positive attitude
toward the organization and the public. In this connection, MRTA held 11 internal and external training programs i.e. functional
competency development program, core competency development program, corporate value training program, business
development training program for executives, organization development program, information technology development program,
training program for security and rescue personnel, safety training program, training program for internal auditors, external training
program, other training programs as required by the Government’s policy and fellowship program from other agencies.
Moreover, MRTA has implemented 2 projects for work system development as follows:

1. Competency Development for MRTA Personnel

MRTA has implemented a project for competency development of the employees in each position in order to prepare
core competency, functional competency and technical competency for the employees of the Departments i.e. Office of the
Governor, Office of Legal Affairs, Audit Office, Engineering Department, Technical and Planning Department, Land Acquisition
Department, Administration Department, Accounting and Finance Department, Business Development Department, Operations
Department, Security and Rescue Department, and Maintenance Department ; and also managerial competency and competency
of secretary to executives are prepared. In this regard, MRTA has tested the competency evaluation to find a gap between each
level of expected competencies in comparison with the real competency of each individual personnel. The result of the evaluation
will then be utilized to prepare for further Competency Based Training.

2. Adjustment of Performance Evaluation System and Key Performance Indicator Identification
for Departmental Director Level and Chief of Section Level.

MRTA adjusted criteria for personnel performance evaluations for annual salary increments promotion. It is aimed to
be used as more concrete performance indicators and able to reflect such performances. It will also support the increase in work
efficiency. Such criteria should be approved from the majority of the employees and the Committee on work relationship. In this
connection, MRTA engaged a consultant team from Center of Academic Services, Srinakharinwirot University (SWU) to
implement and established a working group as representatives of MRTA’s employees providing comments and recommendations
to the consultant team. This will help in developing an appropriate and explicit performance evaluation system which is
acceptable and complies with the organization’s objectives. The working group monitored and supervised as well as made
recommendations to the work of the consultant engaged by MRTA and the performance evaluation system was approved by the
majority of employees and the Committee. The new evaluation system will then be tested by MRTA for the performance
evaluation in the year 2009.

039

040

สรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2551

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รฟม. ได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบายภาครัฐและแนวทางดำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดย รฟม. ได้มกี ารพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยจัดให้มหี น่วยงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ดำเนินการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การดำเนินการให้คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล กับหน่วยงาน
ภายนอก และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน หลักสูตรการยศาสตร์ในสถานทีท่ ำงาน หลักสูตรการดับเพลิงขัน้ ต้น
หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการระงับอัคคีภัย นอกจากนั้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างเสริมให้พนักงานและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เช่น การเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจความ
ปลอดภัยการทำงานและการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อนึ่ง รฟม. ได้มีนโยบายให้การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 18001: 2542
โดยได้ดำเนินการจัดระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงานตลอดคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน
การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้
จัดให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงและการตรวจประเมิน
ภายในโดยคณะผู้ตรวจประเมิน
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น รฟม. ยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของบุคลากร เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ เป็นต้น

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

Safety, Occupational Health and Working Environment

MRTA managed the safety, occupational health and working environment in line with laws, government policies, and
related operation guidelines. In this respect, MRTA considered to adjust the administrative organization chart to establish Safety,
Occupational Health and Working Environment unit, Safety, Occupational Health and Working Environment Committee and safety
officers. Internal and external training programs for employees were conducted to educate and promote understanding about
work safety i.e. training program for the Safety, Occupational Health and Working Environment Committee and medical first aid
course for employees by inviting external experts. MRTA also conducted relevant courses i.e., safety officer course for executive
level, safety officer course for supervisor level, office ergonomics course, basic fire fighting course, training course on fire
fighting and training course to stop conflagration. Moreover, MRTA conducted activities to encourage employees and personnel
for safety and good health i.e. several forms of knowledge dissemination, annual health inspection, and work safety inspection
and work environment evaluation.
MRTA laid down a policy for the occupational health and safety management system in accordance with TIS 18001: 2542
Occupational Health and Safety Management System Standards. In this connection, MRTA developed procedures, work
instructions, and occupational health and safety manual which are used as an operational guidelines for safety, occupational
health, and working environment of personnel within the organization and other relevant persons. MRTA also conducted safety
risk assessment and developed measures to control risks; and internal audit was conducted by auditors.
In addition to the above-mentioned operations, MRTA cooperated with external organizations to safeguard the safety and
maintain the sanitation of personnel such as Ministry of Transport, Ministry of Labor, Ministry of Public Health, Thai Business
Coalition on HIV/AIDS, etc.
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การดำเนินการด้านอื่น ๆ

ด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษาผู้รับเหมา และผู้รับจ้างต่างๆ ได้ดำเนินการระบุความต้องการของ
รฟม. ไว้ในเอกสารประกวดราคางานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ และงานว่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการเรียบร้อยแล้ว
ด้านกิจการสัมพันธ์ โดยได้ร่วมกับผู้แทนสหภาพแรงงานดำเนินการต่างๆ ได้แก่ ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
ค่ารักษาพยาบาลและข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร จัดให้มีค่าครองชีพพิเศษแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อคิดเห็นต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์การ
และพนักงานลูกจ้าง
นอกจากนี้ ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม โดยได้ร่วมกับผู้รับสัมปทาน ที่ปรึกษา ผู้ร่วมธุรกิจ และชุมชนต่างๆ
จัดกิจกรรม ได้แก่ 1) นำผู้ด้อยโอกาสจากชุมชนต่างๆ รวมทั้งเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการฯ นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน
ชมการแสดงของสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ร่วมสันทนาการ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 11 ครั้ง จัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งแก่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และมูลนิธิ
ศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดกิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 และการรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้งด้วย

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2008

Other Operations

MRTA specified demand for the transfer of knowledge and technology from the consultants and the contractors to MRTA
employees in the tender documents for civil work of the Purple Line Project, the Blue Line Project and the project consultant
contracts.
In the matter of work relationship, MRTA cooperated with representatives of labor union in several operations i.e. to
adjust regulations about medicare benefits and regulations about child education benefits, to provide special cost of living
allowances for employees, and to engage in the exchange of information and comments resulting in good understanding and
relationship between the organization and the employees.
In addition, MRTA conducted several social activities by cooperating with the concessionaire, consultants, business
partners, and communities; for instance, 11 times of taking disadvantaged groups of communities including students from
schools along the MRT lines to take a subway ride, to watch sniffing dogs detecting explosives (K-9), to take part in the
recreational activities and to have a free luncheon, conducting a charity golf competition on 8 May 2008 to provide a portion of its
fund to Dramaraksa Foundation, Wat Phrabatnampu and Sriratanakosin Foundation under the Patronage of Her Royal Highness
Princess Petcharat Ratchasuda Sirisopha Phunnawadi, conducting the afforestation activity to reduce global warming on 22
August 2008 , and 4 times of blood donation.
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กิจกรรมสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2551

SIGNIFICANT ACTIVITIES DURING
THE FISCAL YEAR 2008
กิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
และสายใหม่
รฟม. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

31 ตุ ล าคม 2550 นายสรรเสริ ญ วงศ์ ช ะอุ ่ ม รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมชีแ้ จงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด
ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยราชการ ผู้แทนจากสำนักงานเขต
และอำเภอ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGO) ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างเข้าร่วมประชุม ประมาณ 300 คน

Extension and New Line Projects

Seminar on Information Dissemination and Public Hearing of the Purple Line Project, Bang Yai Bang Sue Section

On 31 October 2007, Assistant Transport Minister Mr. Sansern Wongcha-um presided over the opening of a seminar to
disseminate information and to hear a view from the populace about Bang Yai - Bang Sue Section of the Purple Line Project at Esplanade
Shopping Centre. About 300 attendants in this seminar were the chiefs of government agencies, representatives from district offices,
educational institutes and non-government organizations, business owners, representatives from other related agencies, and the people
who have been affected by the project construction.

รฟม. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

18 กุมภาพันธ์ 2551 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. เป็น
ประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อท่าพระ ณ ราชนาวิกสภา กรมอู่ทหารเรือ โดยได้เชิญผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง ผู้แทนหน่วยราชการ องค์กรธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 ซึง่ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องชีแ้ จงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

Seminar on Information Dissemination and Public Hearing of the Blue Line Project, Hua Lamphong
- Bang Khae Section and Bang Sue - Tha Phra Section
On 18 February 2008, MRTA Governor Mr. Prapat Chongsanguan presided at a seminar to disseminate information and to hear a
view from the populace about the Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae Section and Bang Sue - Tha Phra Section at Royal Navy
Council, Naval Dockyard Department. The people who have been affected by the construction, representatives from government and
private agencies, and other related people were invited to the seminar. The event was organized in accordance with the Regulations of the
Office of the Prime Minister on Listening to Public Comments by Public Hearing B.E.2005 requiring that the government agency should
make a clarification and listen to public opinions before starting the project.

SIGNIFICANT ACTIVITIES DURING
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะตรวจสภาพ
การจราจรตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า

27 มีนาคม 2551 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมและคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสภาพการจราจรทาง
อากาศตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีแดง และสาย
สีน้ำเงิน โดยมี นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. ผู้บริหารสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้บังคับการตำรวจจราจร พร้อม
ด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมตรวจสภาพการจราจรด้วย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการ
ตรวจสภาพการจราจรทางอากาศโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ แล้ว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพการจราจรตามแนวสาย
ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

Traffic Inspection along the Routes of MRT Projects of Minister of Transport and His Entourage

On 27 March 2008, Mr. Santi Prompat, Minister of Transport, and his entourage conducted an aerial inspection by helicopter to
survey traffic conditions along the routes of the Green Line, Red Line, and Blue Line Projects. Those who joined the inspection were
MRTA Governor Mr. Prapat Chongsanguan, executives of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Master Traffic Police, and
the mass media. After the inspection was finished, Minister of Transport also made a site visit to survey traffic conditions along the route
of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section.

รฟม. ลงนามสัญญาเงินกู้เจบิก

31 มีนาคม 2551 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. ได้ร่วมลงนาม
กับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (The Japan Bank for
International Cooperation (JBIC)) ในสัญญาเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 30 เพื่อใช้
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดยมี
นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นผู้ลงนามค้ำประกันเงินกู้ ในวงเงิน 62,442 ล้านเยน (ประมาณ
19,000 ล้านบาท) สำหรับเงินกูด้ งั กล่าวเป็นเงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรน อัตราดอกเบีย้
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในอัตราร้อยละ 1.4 ต่อปีและค่าจ้าง
ที่ปรึกษาในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี มีค่าธรรมเนียมผูกพันงานกู้ร้อยละ 0.1
ของงานจ้างที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ 25 ปี รวมระยะเวลา
ปลอดหนี้เงินต้น 7 ปี

Signing of the Loan Agreement with JBIC

On 31 March 2008, Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, signed the Japanese Government 30th loan agreement with the
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) for the construction of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section. In this
connection, Dr. Surapong Suebwonglee, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, signed to guarantee the loan in the amount of
62,442 million yen (equivalent to approximately 19,000 million baht). The soft loan was granted with an interest rate of 1.4% per annum for
the procurement of goods and services and 0.01% per annum for the consultancy fee; and MRTA will face a commitment charge of 0.1%
of the unused balance of the loan allocated. The repayment period was extended for 25 years including a 7-year grace period.
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รฟม. ชี้แจงบริษัทซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงฯ

23 พฤษภาคม 2551 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. เป็น
ประธานการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ให้แก่บริษัทที่ซื้อเอกสารประกวดราคา และ
เปิดโอกาสให้มีการซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคาดังกล่าว
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้นได้นำบริษัทต่างๆ เดินทางเพื่อ
ดูแนวเส้นทางของโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทต่างๆ มีข้อมูล
มากที่สุดที่จะกลับไปจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อยื่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคและข้อเสนอด้านราคาต่อ รฟม. ตามลำดับต่อไป

Tender Clarification of the Purple Line Project

On 23 May 2008, Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, presided over the meeting of tender clarification of the Purple Line
Project, Bang Yai - Bang Sue Section, to the companies who had bought tender documents at Richmond Hotel, Nonthaburi. The meeting
afforded an opportunity to the companies to ask questions about tender documents. After the meeting, the companies were given a tour
of the Project alignment in order that they could obtain the maximum amount of information to prepare technical proposals and pricing
proposals to be further submitted to MRTA.

รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง

2-15 มิถุนายน 2551 รฟม. บริษัทที่ปรึกษา BMTC และบริษัทที่ปรึกษา
BBML ลงพื้นที่พบประชาชนผู้ถูกเวนคืนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วง
หัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการฯ และรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ วันที่ 2 มิถุนายน 2551 หารือสำนักงาน
เขตบางกอกน้อย และประชาชนผู้ร้องเรียน กรณีการสร้างสถานีบางกอกน้อย
เป็นอุปสรรคต่อประเพณีชักพระจากวัดนางชีถึงวัดไก่เตี้ย วันที่ 3 มิถุนายน
2551 หารือโรงเรียนพลาธิการทหาร บางโพ ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน และวันที่ 15
มิถนุ ายน 2551 ชีแ้ จงประชาชนผูถ้ ูกเวนคืนบริเวณศูนย์ซอ่ มบำรุงรักษา บางใหญ่

Site Visits to the Blue Line Project and the Purple Line Project

During 2 - 15 June 2008, MRTA together with their consultants, BMTC and BBML, paid site visits to meet the owners of
expropriated land along the routes of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, and the Blue Line Project, Hua Lamphong Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections. The objective of the visits was to disseminate project information and to hear the opinions
of the general public, i.e. on 2 June 2008, consulting with Bangkok Noi District Office and the people who complained that the construction
of Bangkok Noi Station would be an obstacle to the traditional ceremony of Dragging a Buddha from Nang Chee Temple to Kai Tia Temple;
on 3 June 2008, consulting with the Quartermaster School of Bang Pho and the owners of expropriated land; and on 15 June 2008,
making clarification to the owners of expropriated land at Depot of Bang Yai.
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การศึกษาดูงานพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ ประเทศญี่ป่นุ

15-20 กรกฎาคม 2551 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม นายพงษ์ ภ าณุ เศวตรุ น ทร์ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานบริ ห ารหนี ้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง และนายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เดินทางไปพบ นายโคจิ ทานามิ
(Mr.Koji Tanami) ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JBIC) เพื่อเจรจาเรื่องการขอเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่ ว งบางใหญ่ - บางซื ่ อ และขอให้ เ ร่ ง รั ด การพิ จ ารณาให้ กู ้ เ งิ น เพื ่ อ ก่ อ สร้ า ง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี แ ดง ช่ ว งบางซื ่ อ -รั ง สิ ต และได้ เ ข้ า พบ
นายเท็ทสึโซะ ฟูยูชิบะ (Mr.Tetsuzo Fuyushiba) รัฐมนตรีกระทรวงขนส่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น
เพื่อหารือและขอดูงานระบบขนส่งมวลชนและระบบเชื่อมต่อ (Feeder System) เพื่อศึกษาและนำมาปรับใช้ในกรุงเทพมหานครต่อไป

Study Tour to Japan

During 15 - 20 July 2008, Mr. Santi Prompat, Minister of Transport, Mr. Pongpanu Svetarundra, Director of Public Debt
Management Office, Ministry of Finance, and Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, paid a visit to Mr. Koji Tanami, JBIC Governor, to
negotiate over an additional loan for the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, and to expedite consideration of the loan for the
construction of the Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae Section and Bang Sue - Tha Phra Section, and the Red Line Project,
Bang Sue - Rangsit Section. Moreover, they met Mr. Tetsuzo Fuyushiba, Japanese Minister of Transport, Infrastructure and Tourism, to
discuss and observe the works about MRT System and Feeder System for further application in Bangkok Metropolis.

กิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินงานระบบบัตรโดยสารร่วม
ในระยะแรก

22 พฤศจิกายน 2550 พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม เพื่อดำเนินงานระบบบัตร
โดยสารร่วมในระยะแรก ระหว่าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) หรือบีทีเอส บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีเอ็มซีแอล
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทุกฝ่ายมีความ
ประสงค์จะร่วมกันดำเนินงานระบบบัตรโดยสารร่วมในระยะแรกหรือตั๋วร่วมสำหรับระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นใน
อนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้โดยสารให้สามารถใช้บัตรโดยสารเพียงใบเดียว

The M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project

Signing of Memorandum of Understanding for Common Ticketing System in the First Phase

On 22 November 2007, Admiral Theera Haocharoen, Minister of Transport, and Mr. Sansern Wongcha-um, Assistant Minister of
Transport, presided over the Memorandum of Understanding (MOU) signing ceremony to operate the common ticketing system in the first
phase among Bangkok Mass Transit System Public Company Limited or BTS, Bangkok Metro Public Company Limited or BMCL, MRTA,
Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Bangkok Metropolitan Administration, State Railway of Thailand and Bank of Thailand.
All parties have the same objective to operate common ticketing system in the first phase or common ticket for the existing and the future
MRT systems for the passengers’ convenience and benefits by using only one ticket.
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการ “ประหยัด
พลังงานถวายแด่ในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย”

2 มกราคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก วุฒิชัย พรพิบูลย์ ประธานกรรมการ
รฟม. นำคณะกรรมการ รฟม. นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. นายปลิว
ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(บีเอ็มซีแอล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 21,695,886.76 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้า
หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นรายได้จากการ
จัดทำโครงการ “ประหยัดพลังงานถวายแด่ในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชน
ชาวไทย (Save Energy for Our Beloved King)” เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สำหรับ
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Proceeds of the Event Entitled “Save Energy for Our Beloved King” Presented to H.R.H. Princess
Maha Chakri Sirindhorn

On 2 January 2008, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn granted an audience at Sala Dusidalai, Suan Chitralada to
General Vudtichai Phornphiboon, Chairman of MRTA Board of Directors, who led Board Members, MRTA Governor Mr. Prapat
Chongsanguan, BMCL President Mr. Plew Trivisvavet, together with BMCL executives, to present her with the proceeds of the event
entitled “Save Energy for Our Beloved King” in the amount of baht 21,695,886.76 in order to fund the projects royally initiated by His
Majesty the King. The event is aimed to commemorate the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne.

ลงนามบันทึกข้อตกลงระบบบัตรโดยสารร่วม

23 มกราคม 2551 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการศึกษา
และทดลองใช้ระบบบัตรโดยสารร่วม ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) หรือบีเอ็มซีแอล บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หรือ บีทีเอสซี โดยมี นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ บีเอ็มซีแอล
และนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บีทีเอสซี ลงนามใน
บันทึกข้อตกลง และนายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. และนายพนิช
วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมลงนามเป็นพยาน
โดยมี พลเอก วุฒชิ ยั พรพิบูลย์ ประธานกรรมการ รฟม. นายอาณัติ อาภาภิรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บีทีเอสซี นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ
บีเอ็มซีแอล ร่วมเป็นสักขีพยาน

Signing of Memorandum of Understanding for Common Ticketing System

On 23 January 2008, Mr. Sansern Wongcha-um, Assistant Minister of Transport, presided at the signing ceremony of Memorandum
of Understanding for a study and trial of common ticketing system between Bangkok Metro Public Company Limited or BMCL and
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited or BTS. The MOU was signed by Mr. Plew Trivisvavet, BMCL President, and Mr.
Keeree Kanjanapas, BTSC Executive Chairman. Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, and Mr. Panit Wikitset, BMA Deputy Governor
signed as witnesses. In this ceremony, General Vudtichai Phornphiboon, Chairman of MRTA Board of Directors, Mr. Anat Arbhaphirama,
Advisor to BTSC Board of Directors, and Mr. Sombat Kitjalaksana, BMCL Managing Director, were present as witnesses.

SIGNIFICANT ACTIVITIES DURING
THE FISCAL YEAR 2008

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารจัตุรัส
จามจุรีและสถานีรถไฟฟ้าสามย่าน

26 มีนาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารจัตุรัสจามจุรีและ
สถานีรถไฟฟ้าสามย่าน โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายประภัสร์
จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. และ ผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(บี เ อ็ ม ซี แ อล) ร่ ว มรั บ เสด็ จ ในการนี ้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคม
น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ว่าการ รฟม. น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่อง
โทรสาร และประธานกรรมการ บีเอ็มซีแอล ทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย สำหรับการก่อสร้าง
ทางเดินเชือ่ มนีเ้ ป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง รฟม. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้จดั ทำไว้ตง้ั แต่ปี พ.ศ. 2543 โดยข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้
รฟม. ออกแบบและก่อสร้างทางขึ้น-ลงของสถานีรถไฟฟ้าสามย่านให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนและผูม้ าติดต่อธุรกิจหรือพักอาศัยอยูใ่ นอาคารและบริเวณข้างเคียงให้สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้งา่ ยและสะดวกยิง่ ขึน้

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn Presided over the Opening of a Walkway Connecting
Chamchuri Square Building with Sam Yan Station

On 26 March 2008, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided over the opening of a walkway connecting
Chamchuri Square Building with Sam Yan Station. She was welcomed by Mr. Santi Prompat, Minister of Transport, Mr. Chaisawat
Kittipornphaiboon, Permanent Secretary for Transport, Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, and BMCL executives. In this connection,
Minister of Transport presented a personal computer, MRTA Governor presented a fax machine and BMCL President presented a Royal Model
of King Rama V. The construction of this connecting walkway is in accordance with the agreement between MRTA and Chulalongkorn University
which was initiated in 2000 and specified that MRTA design and construct the entrance of Sam Yan Station to be able to connect with
Chamchuri Square Building for more convenience of using MRT service by the general public and the people who come for business contact or
reside in the building and in the neighboring areas.

รับมอบเฝือกกระดาษ

25 มิถุนายน 2551 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธาน
ในพิธีรับมอบเฝือกกระดาษราชวิถี เอส ซี จี เปเปอร์ จำนวน 400 ชิ้น จากนาย
ไมตรี วิวิธอำพน กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์
จำกัด ในธุรกิจกระดาษเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน
รฟม. โดย รฟม. จะนำเฝือกกระดาษดังกล่าวไปใช้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และในบริเวณพื้นที่เขตระบบ
รถไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

Paper Splints were delivered to MRTA

On 25 June 2008 Mr. Prapat Chongsanguen, MRTA Governor, presided at the ceremony to receive 400 pieces of Rajavithi SCG
paper splint from Mr. Maitree Vivitamphon, Director and General Manager of Siam Packaging Group Company Limited in the Siam Cement
Group paper business at Meeting Room 2 of MRTA Office. These paper splints would be used to help the injured in the stations of the
M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line and within the MRT areas in case of untoward incidents.
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รฟม. ร่วมกับ สนพ. เปิดที่จอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
เพิ่มอีก 2 แห่ง

19 กันยายน 2551 พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน และนางสาวสุนีย์ เหลืองวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิดที่จอดรถ รฟม. ณ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย
มีนายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพรชัย รุจิประภา
ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน นายสุ พ จน์ ทรั พ ย์ ล ้ อ ม ประธานกรรมการ รฟม.
ผู้บริหาร รฟม. และผู้บริหาร บีเอ็มซีแอล เข้าร่วมในพิธี สำหรับที่จอดรถสถานี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นหนึ่งในสถานที่จอดรถ ซึ่ง รฟม. ร่วมกับ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการทหารสูงสุด (นทพ.) ร่วมกันสร้างขึ้น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่จอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มากขึ้น

MRTA in Cooperation with Energy Policy and Planning Office Opened Two More Parking Facilities at
Subway Stations

On 19 September 2008, Lt. Gen.Poonphirom Liptapallop, Minister of Energy, and Miss Sunee Luengvichitra, Secretary to the
Minister of Transport, who represented Minister of Transport, presided at the opening ceremony of parking facility at Queen Sirikit National
Convention Centre Station. Mr. Chaisawat Kittipornphaiboon, Permanent Secretary to Ministry of Transport, Mr. Pornchai Rujiprapha,
Permanent Secretary to Ministry of Energy, Mr. Suphoth Sublom, Chairman of MRTA Board of Directors, and Executives from MRTA and
BMCL also participated in the ceremony. Parking facility at Queen Sirikit National Convention Centre Station is one of the two parking
facilities i.e. one at Queen Sirikit National Convention Centre Station and the other at Thailand Cultural Centre Station which were
constructed from the cooperation among MRTA, the Energy Policy and Planning Office, and the Armed Forces Development Command of
the Supreme Command Headquarters, with financial support from Energy Saving Fund of the Ministry of Energy in order to provide the
passengers with more convenience and encourage more people to use MRT service.

รฟม. รับโล่สถานีเป็นมิตรกับผู้พิการ

23 กันยายน 2551 นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
รั ก ษาการแทน ผู้ ว ่ า การ รฟม. รั บ มอบโล่ แ ละใบประกาศเกี ย รติ ค ุ ณ จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
ที่สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการจัดสถานที่ที่เป็นมิตรกับ
ผู้พิการ โดย รฟม. เป็นหน่วยงานที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งได้ออกแบบและก่อสร้าง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และเป็นหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างของหน่วยงานที่
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ ในระยะต่อมา

MRTA was Awarded a Shield in Recognition of Disability-Friendly Facilities

On 23 September 2008 Mr. Yiemchai Chatkeo, Deputy Governor (Engineering), Acting MRTA Governor, received a shield and
certificate of honor from the Ministry of Social Development and Human Security with respect to MRTA’s promotion of disability-friendly
facilities. This award was presented in recognition of MRTA providing facilities for the disabled in the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
Line Project which were designed and constructed in 1997 as well as being a good example to other agencies responsible for the other
following mega-projects.
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รฟม. ร่วมกิจกรรม “ร่วมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม”

3 ธันวาคม 2550 นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติ
การ) เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม”
จัดโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อถวาย
เป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา โดย รฟม. ได้เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า
ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก อีกด้วย

Activities for Society and Environment

MRTA Participation in the Activity Entitled “Gather with Royalty, Love the Environment”

On 3 December 2007, Mr. Ronnachit Yaemsaard, Deputy Governor (Operations), participated in the opening ceremony of an activity
entitled “Gather with Royalty, Love the Environment” which was organized by the Bangkok Metropolitan Administration in collaboration
with government and private sectors, with an objective to pay tribute to His Majesty the King on the auspicious occasion of his 80th
Birthday Anniversary. Moreover, MRTA carried out activities for the public benefits on the environment by cleaning the parking area at Huai
Khwang Station on Ratchadaphisek Road.

มอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551

12 มกราคม 2551 รฟม. ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา BMTC และ BBML
นำเครื่องเขียน เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ไปมอบให้แก่โรงเรียนตาม
แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 จำนวน 18 โรงเรียน พร้อมกันนี้ได้มอบ
สิทธิพเิ ศษให้แก่เด็กทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร สามารถโดยสารรถไฟฟ้า
ใต้ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น.
อีกด้วย

Presents were Granted on the 2008 National Children’s Day

On 12 January 2008, MRTA in collaboration with the consultant firms, BMTC and BBML, gave stationery, musical instruments and
sports items to 18 schools along the routes of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, and the Blue Line Project,
Hua Lamphong - Bang Khae Section and Bang Sue - Tha Phra Section on the occasion of the National Children’s Day of the year 2008.
In addition, children not taller than 130 cm. were given privilege to take a free subway ride throughout service hours from 06.00 - 24.00 hrs.
on that day.
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กอล์ฟการกุศล รฟม.

8 พฤษภาคม 2551 รฟม. ร่วมกับ สมาคมพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้นเพื่อนำรายได้ไปมอบ
ให้กับมูลนิธิต่างๆ โดยมีนายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธาน
ณ สนามวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ สุวินทวงศ์ จากนั้น ในวันที่ 14 และ
18 มิถุนายน 2551 นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) ใน
ฐานะนายกสมาคมพนั ก งานการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
ได้เป็นประธานนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
มอบให้แก่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระ
อุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
รายละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

MRTA Charity Golf

On 8 May 2008, MRTA in collaboration with Association of MRTA Employees organized a charity golf competition in order to raise
fund for various foundations. In this connection, Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, presided at the event at Winsor Park and Golf
Club, Suwintawong. Afterwards, on 14 and 18 June 2008, Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations), as President of
Association of MRTA Employees presided at an activity to give a portion of the proceeds of the charity golf competition to Dramaraksa
Foundation, Wat Phrabatnampu, and Sri Ratanakosin Foundation under the Patronage of Her Royal Highness Princess Petcharat Ratchasuda
Sirisopha Phunnawadi in the amount of baht 200,000 each, with a total of baht 400,000.

รฟม. มอบทุนการศึกษา

17 มิถุนายน 2551 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ประธานกรรมการ รฟม.
เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา รฟม. เพื่อเยาวชน ให้แก่เด็กนักเรียนที่
เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากโรงเรียนต่างๆ ตามแนวสายทางโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มการศึ กษาให้ แ ก่ เ ยาวชน และสร้ างสั มพั นธไมตรี อันดีกับ
โรงเรียนและประชาชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า โดยมีเด็กนักเรียนได้รับทุน
การศึกษาทั้งสิ้น 85 คน

MRTA Awarded Educational Fellowships

On 17 June 2008, Mr. Suphoth Sublom, Chairman of MRTA Board of Directors, presided at the educational fellowship award
ceremony to a total of 85 needy students with good educational records from 14 schools located along the routes of the Purple Line
Project, Bang Yai - Bang Sue Section and the Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections. This
activity was organized to support the education of young people and enhance good relations with schools and people along the project
alignment.
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รฟม. มอบคอมพิวเตอร์

1 กรกฎาคม 2551 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธาน
ในการมอบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ แ ก่ โ รงเรี ย นที ่ ข าดงบประมาณในการจั ด หา
คอมพิ ว เตอร์ เ พื ่ อ มาเป็ น สื ่ อ การเรี ย นการสอน จำนวน 4 โรงเรี ย นได้ แ ก่
โรงเรียนบ้านวังหัวดอย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร และโรงเรียนวัดบางประทุนนอก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
โดยนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วไปบริจาคให้แก่หน่วย
งาน องค์การ หรือสถานศึกษาที่ขาดแคลน และมีความต้องการ

MRTA Granted Computers

On 1 July 2008, Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, presided at the activity to give computers to 4 schools suffering from
shortage of budget for computers to use as instruction media, namely, Baan Wang Hua Doi School in Amphoe Tha Pla, Utaradit Province,
Baan Thoong Chang Community School in Amphoe Thoong Chang, Nan Province, Baan Laao Phai School in Amphoe Kham Khuean Keo,
Yasothorn Province, and Wat Bang Prathoon Nok School in Chom Thong, Bangkok Metropolis. In this connection, computer equipment of
which useful life expired was granted to needy agencies, organizations or educational institutes.

รฟม. ร่วมกันปลูกป่าชายเลน

22 สิงหาคม 2551 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. นำผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้าง รฟม. บริษัทที่ปรึกษา และจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วม
กันปลูกป่าแสมขาว จำนวน 1,700 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี บริเวณสถานพักตากอากาศบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สำโรง-สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการที่ รฟม.
รับผิดชอบในอนาคต โดยกิจกรรมปลูกป่าร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนนี้จัดขึ้นเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 16 ปี รฟม. เพื่อให้พนักงาน รฟม.
ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

MRTA Participation in Mangrove Reforestation

On 22 August 2008, MRTA executives, staff members and employees led by Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, together
with the Consultant and the officials of Samut Prakan Province jointly planted 1,700 Samae Khao trees at Bangpu Nature Education Centre
in Samut Prakan Province of which the location is near the alignment of the future MRTA Light Green Line Project, Baring - Samrong Samut Prakan Section. The activity of reforestation in a campaign to reduce global warming was organized on the auspicious occasion of
16th Anniversary of MRTA and in order that their staff aware of participation in social and environmental responsibilities.
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เยี่ยมชมโครงการ รฟม.

ผู้บริหารจาก Seoul Metro สนใจลงทุนโครงการรถไฟฟ้า

17 ธันวาคม 2550 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธาน
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul Metro และคณะของบริษัทก่อสร้างและ
วางระบบรถไฟฟ้า อาทิ POSCO HYUNDAI SK LOTTE DONGBU Engineering
และ ROTEM เพื่อนำเสนอความเป็นมาและข้อมูลการดำเนินงานของ Seoul
Metro และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ในอนาคต
สำหรับ Seoul Metro เป็นหน่วยงานหนึ่งของการรถไฟสาธารณรัฐเกาหลี
ทีม่ คี วามชำนาญและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในมหานครใหญ่
เช่น กรุงโซล กรุงปักกิ่ง เป็นต้น และมีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในการพัฒนา
ระบบรถไฟฟ้าของ รฟม.

Visits to MRTA Projects

Seoul Metro Expressed Interest in MRT Project Investment

On 17 December 2007, Mr. Prapat Chongsanguan, MRTA Governor, presided at a welcome for a management team from Seoul
Metro accompanied by a group of construction and MRT system companies such as POSCO HYUNDAI SK LOTTE DONGBU Engineering
and ROTEM to discuss about the implementation of MRT future projects of MRTA. Seoul Metro which is a part of the State Railway of the
Republic of Korea with expertise and experiences in MRT system development in Metropolis such as Seoul, Beijing, etc. expressed interest
in the investment in MRT system development of MRTA.

คณะนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เยี่ยมชมรถไฟฟ้าใต้ดิน

14 กุมภาพันธ์ 2551 นายรณชิต แย้มสอาด รองผูว้ า่ การ รฟม. (ปฏิบตั กิ าร)
เป็นประธานต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ในโอกาส
เข้าเยีย่ มชมรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินจาก
สถานี ล าดพร้ า วไปยั ง สถานี ส ุ ข ุ ม วิ ท โดยมี พลตรี ช าติ ช าย ประดิ ษ พงษ์
ผู้อำนวยการงานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรม บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ร่วมต้อนรับ

Visit of Students from Srisangwal School

On 14 February 2008, Mr. Ronnachit Yamsaard, MRTA Deputy Governor (Operations), together with Major Chatchai Praditpong,
BMCL Manager for Activities Promotion and Publicity, welcomed a party of teachers and students from Srisangwal School on the occasion
of their visit to the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line and took them for a free subway ride from Lat Phrao Station to Sukhumvit
Station. On this occasion, MRTA and BMCL also served a free luncheon for the party.
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พาน้องนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน

20 กุมภาพันธ์ 2551 นายรณชิต แย้มสอาด รองผูว้ า่ การ รฟม. (ปฏิบตั กิ าร)
เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการ “พาน้องนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน” โดย รฟม.
ได้เชิญคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา จำนวน 80 คน เยีย่ มชม
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยการโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร
จากสถานีบางซือ่ ไปยังสถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ ชมนิทรรศการ
เกี่ยวกับรถไฟฟ้า ชมการสาธิตระบบการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย และ
ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่บางซื่อ ได้มีโอกาสโดยสารรถไฟฟ้ามหานครและร่วมกิจกรรมต่างๆ โดย
กำหนดจะจัดทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง

Young Children were Taken to Ride a Subway

On 20 February 2008, Mr. Ronnachit Yamsaard, MRTA Deputy Governor (Operations), presided at the activity of the program
entitled “Leading Young Children to Ride a Subway”. A total of 80 teachers and students from Roong Ruang Wittaya School were invited
to visit and take a free journey on the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line from Bang Sue Station to Thailand Cultural Center Station, to
see an exhibition about MRT service and demonstration of security and safety system, and to take part in various activities. This program
was organized on a monthly basis with an objective to offer an opportunity for teachers and students from schools located along the routes
of the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, to take a subway ride and participate in various activities.

คณะเด็กและเจ้าหน้าที่บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนโดยสาร
รถไฟฟ้าใต้ดิน

25 เมษายน 2551 นายรณชิต แย้มสอาด รองผูว้ า่ การ รฟม. (ปฏิบตั กิ าร)
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะเด็ ก และเจ้ า หน้ า ที ่ จ ากบ้ า นเด็ ก ตาบอดพิ ก ารซ้ ำ ซ้ อ น
กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดย
การโดยสารรถไฟฟ้ามหานครจากสถานีลาดพร้าวไปยังสถานีสุขุมวิท เพื่อร่วม
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ รฟม.
และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบของใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์
กีฬา และของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่คณะด้วย

Children and Staff from Home of Blind Children with Disabilities Rode a Subway

On 25 April 2008, Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations), welcomed a group of children and staff from
Home of Blind Children with Disabilities of Bangkok who visited to the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project. The group were
taken for a free subway ride from Lat Phrao Station to Sukhumvit Station in order to take part in the recreational activities and jointly have
a luncheon. In this connection, MRTA and BMCL also gave them basic necessities, sports items and toys that promote children
development.
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ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน รฟม.

ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน รฟม.

ORGANIZATION CHART OF MRTA

สำนักกฎหมาย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor

Office of Legal Affairs
กองคดีและวินัย
Litigation and Disciplinary Division
กองนิติการ
Juristic Act Division

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
Deputy Governor (Engineering)
ฝ่ายวิศวกรรม

Engineering Department
กองวิศวกรรมโครงสร้าง 1
Structural Engineering Division 1
กองวิศวกรรมโครงสร้าง 2
Structural Engineering Division 2
กองวิศวกรรมโครงสร้าง 3
Structural Engineering Division 3
กองวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
Mechanical and Electrical
Engineering Division
กองออกแบบและสถาปัตยกรรม
Design and Architecture Division

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองนโยบายและแผน
Policy and Planning Division

กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Land Acquisition Division

กองการเจ้าหน้าที่
Human Resources Division

กองวิชาการและวางแผนโครงการ
Technical and Project Planning Division

กองรักษาเขตทาง 1
Right of Way Maintenance
Division 1

กองพัสดุ
Supply Division

Technical and Planning
Department

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division

Land Acquisition
Department

กองรักษาเขตทาง 2
Right of Way Maintenance
Division 2

General Administration
Department

กองอาคารสำนักงาน
และยานพาหนะ
Office Building and
Vehicles Division

ORGANIZATION CHART OF MRTA

คณะกรรมการ

Board of Directors

ผู้ว่าการ
Governor
สำนักผู้ว่าการ

สำนักตรวจสอบ

กองอำนวยการ
Administrative Affairs Division

กองตรวจสอบงานวิศวกรรมและงานระบบ
Engineering and Systems Audit Division

กองประชาสัมพันธ์
Public Relations Division

กองตรวจสอบทั่วไป
General Audit Division

Office of the Governor

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accounting and
Finance Department
กองบัญชี
Accounting Division
กองการเงิน
Finance Division

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Business
Development
Department

กองพัฒนาธุรกิจ
Business Development
Division
กองวางแผนธุรกิจ
Business Planning Division

Audit Office

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)
Deputy Governor (Operations)
ฝ่ายปฏิบัติการ
Operations
Department

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย
และกู้ภัย

กองบริหารสัมปทาน
Concession Management
Division

Security and
Rescue
Department

กองเดินรถ
System Operations Division

กองรักษาความปลอดภัย
Security Division
กองกู้ภัย
Rescue Division

ฝ่ายบำรุงรักษา
Maintenance
Department

กองบำรุงรักษา
โครงสร้างวิศวกรรม
Civil Work
Maintenance Division
กองบำรุงรักษา
เครื่องกลและไฟฟ้า
Mechanical and
Electrical Systems
Maintenance Division
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

รายนามคณะกรรมการ รฟม.
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นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
Mr. Supoth Sablom
อายุ

55 ปี

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2514 - 2519 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (โยธา)
• พ.ศ. 2545 นักบริหารระดับสูง นบส.1 รุน่ ที่ 36 (ก.พ.)
• พ.ศ. 2545 - 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุน่ 45
• พ.ศ. 2547 ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีระดับสูง รุน่ 16

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการบริหารบริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2520 เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย 3 กรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
• พ.ศ. 2521 นายช่างโยธา 3 กองควบคุมการก่อสร้างโครงการย่อย
กรมชลประทาน
• พ.ศ. 2521 - 2541 วิศวกรโยธาออกแบบทางหลวง ระดับ 3-8
กองสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2541 - 2544 ผูอ้ ำนวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2544 - 2546 ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหาร 9)
• พ.ศ. 2546 - 2549 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2549 - 2551 ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม
(ผูต้ รวจราชการกระทรวง 10)
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

Age

55

Education

• 1971 - 1976 : Bachelor of Engineering (Civil Engineering),
King Mongkut’s University of Technology, Thonburi
• 2002 : College of Senior Executive Management, Course 1
(Class 36) (Office of Civil Service Commission)
• 2002 - 2003 : National Defence College (Class 45)
• 2004 : Chief Information Technology (Class 16)

Present Position

• Director-General, Department of Rural Roads

Other Positions

• Member, Board of Directors, Don Muang Tollway Public Co., Ltd.
• Member, Board of Directors, State Railway of Thailand

Experience Positions

• 1977 : Security Officer 3, Department of Labour,
Ministry of Interior
• 1978 : Civil Engineer 3, Sub-construction Project Control
Division, Royal Irrigation Department
• 1978 - 1998 :Civil Engineer for Highway Design 3-8, Survey and
Design Division, Department of Highways, Ministry of Transport
• 1998 - 2001 : Director, Training Division, Department of
Highways, Ministry of Transport
• 2001 - 2003 : Assistant Permanent Secretary, Ministry of
Transport
• 2003 - 2006 : Deputy Director-General, Department of Rural
Roads, Ministry of Transport
• 2006 - 2008 : Inspector-General, Ministry of Transport
• 2008 - present : Director-General, Department of Rural Roads
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นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
Mr. Vicharn Kunagulsawat
อายุ

57 ปี

Age

57

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่น 41
• การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 47
• รองอธิบดี กรมทางหลวง

-

• พ.ศ. 2539 โยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
• พ.ศ. 2539 โยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• พ.ศ. 2540 โยธาธิการจังหวัดเพชรบุรี
• พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา
กรมโยธาธิการ
• พ.ศ. 2544 นายช่างใหญ่ด้านออกแบบและก่อสร้างทาง
กรมโยธาธิการ
• พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักบำรุงรักษาและ
อำนวยความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท
• พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

• Bachelor of Engineering, Kasetsart University
• Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration
• College of Senior Executive Management, Course 1 (Class 41)
• National Defence College (Class 47)
• Deputy Director-General, Department of Highways
-

• 1996 : Provincial Officer for Public Works, Samut Songkram Province
• 1996 : Provincial Officer for Public Works, Prachuap Kirikhan
Province
• 1997 : Provincial Officer for Public Works, Petchburi Province
• 1998 : Director, Rehabilitation and Maintenance Division,
Department of Public Works
• 2001 : Chief Engineer for Road Design and Construction,
Department of Public Works
• 2002 : Director, Bureau of Maintenance and Traffic Safety
Department, Department of Rural Roads
• 2004 - present : Deputy Director-General, Department of Rural
Roads
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

นายเข็มชัย ชุติวงศ์
Mr. Khemchai Chutiwongse
อายุ
ประวัติการศึกษา

54 ปี

• พ.ศ. 2515 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2519 เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• พ.ศ. 2523 LL.M. (Harvard University)
• พ.ศ. 2546 Directors Certification Program (Class 29)
Thai Institute of Directors (IOD)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• อธิบดีอัยการฝ่ายคดีล้มละลาย
• เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบราชการ สำนักงาน ก.พ.
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กฤษฎีกา
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำกัด

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2520 - 2521 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2523 - 2524 อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ
• พ.ศ. 2524 - 2526 อัยการประจำกอง กองคดี กรมอัยการ
• พ.ศ. 2526 - 2527 อัยการประจำกอง กองที่ปรึกษา กรมอัยการ
• พ.ศ. 2527 - 2534 อัยการประจำกรม กองที่ปรึกษา กรมอัยการ
• พ.ศ. 2534 - 2536 อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานคุ้มครอง
สิทธิ และให้ความช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน
• พ.ศ. 2536 - 2537 อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนนทบุรี
• พ.ศ. 2537 - 2538 อัยการจังหวัดปทุมธานี
• พ.ศ. 2538 - 2543 อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญ สำนักงานทีป่ รึกษากฎหมาย
• พ.ศ. 2543 - 2546 อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ
• พ.ศ. 2546 - 2549 รองอธิบดีกรมการฝ่ายปรึกษา

Age

Education

54

• 1972 : Bachelor of Laws (1st Class Honor) Chulalongkorn
University
• 1976 : Thai Barrister - at Law (Honor), Institute of Legal
Education of the Thai Bar
• 1980 : LL.M. (Harvard University)
• 2003 : Directors Certification Program (Class 29) Thai Institute
of Directors (IOD)

Present Positions

• Director-General, Bankruptcy Litigation Department
• Secretary-General, Institute of Legal Education of the Thai Bar
• Special Professor, Faculty of Law, Chulalongkorn University

Other Positions

• 2003 - present : Board Member, National Science and
Technology Development Agency
• 2005 - present : Civil Service Commissioner, Office of Civil
Service Commission
• 2003 - present : Member, Council of State
• 2000 - present : Director, Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.

Experience Positions

• 1977 - 1978 : Lecturer, Faculty of Law, Chulalongkorn
University
• 1980 - 1981 : Assistant State Attorney, Criminal Division,
Department of Public Prosecution
• 1981 - 1983 : Attorney for Division, Litigation Division,
Department of Public Prosecution
• 1983 - 1984 : Attorney for Division, Special Advisor Division,
Department of Public Prosecution
• 1984 - 1991: Attorney for Department, Special Advisor Division,
Department of Public Prosecution
• 1991 - 1993: Provincial Attorney for Department, Office of
Protection and Assistance of Legal Rights to people
• 1993 - 1994 : Provincial Attorney, Nonthaburi District Court
• 1994 - 1995 : Attorney, Pathumthanee Province
• 1995 - 2000 : Expert Attorney, Office of Legal Adviser
• 2000 - 2003 : Special Prosecutor, Department of Contract
Discussions
• 2003 - 2006 : Deputy Director-General, Department of Legal
Counsel

BOARD OF DIRECTORS

พลตำรวจโท สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
Pol. Lt. Gen. Somyot Poompanmoung
อายุ

54 ปี

Age

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. (ตร.)
• ปริญญาโท เอกรัฐศาสตร์การเมือง (ประเทศอินเดีย)
• รับราชการตำรวจ จเรตำรวจ (สบ 8) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงการคลัง
• กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำงาน
-

54

• Bachelor of Political Science
• Master of Political Science (India)
• Police Inspector, Office of the National Police
• Board Member, Thailand Post Co.,Ltd., Ministry of Finance
• Board Member, Provincial Waterworks Authority, Ministry of
Interior

Experience Position
-
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
Mr. Chairat Joomwong
อายุ

59 ปี

ประวัติการศึกษา

• ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร
• ประกาศนียบัตร ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
กระทรวงศึกษาธิการ
• ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประกาศนียบัตร วิชากฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร วิชากฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 1 สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งในปัจจุบัน
-

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
• คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ
• คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ
• อนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทำงาน

• เจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมาย ในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนหลายแห่ง
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเอกชน
• อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน สภาทนายความ
• กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
• อนุกรรมาธิการ ฝ่ายวิชาการฯ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
• กรรมการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ด้านเสียงฯ เนือ่ งจากการเปิดใช้สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Age

59

Education

• Certificate in Technical Education, Phranakorn Teachers’ College
• Certificate of High School Special Teachers, Ministry of Education
• Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
• Certificate in Administrative Law Class 1, Institute of Legal
Education of the Thai Bar
• Certificate in Labor Law Class 1, Institute of Legal Education of
the Thai Bar

Present Position
-

Other Positions

• Committee Member and Legal Consultant, Foundation of
Consumers
• Member, Consumer Protection Board, Lawyers Council of Thailand
• Member, Committee on Dispute Mediation, Lawyers Council
of Thailand
• Member, Committee on the Environment, Lawyers Council
of Thailand
• Member, Sub-committee for Consumer Complaint Mediation,
Office of the Consumer Protection Board, Prime Minister’s Office

Experience Positions

• Legal Officer in several government and private agencies
• General Manager in a Private Company
• Registration Sub-committee, Lawyers Council of Thailand
• Committee to Consider Draft Legislation, Ministry of Justice
• Sub-Committee of Academic, Draft Constitution Council B.E.2550
• Tri-partite Committee to resolve the impact of noise from
Suvannabhumi Airport

BOARD OF DIRECTORS

นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
Mr. Teerapat Santimataneedol
อายุ

56 ปี

ประวัติการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านบริหาร สำนักงาน ก.พ.
• ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานในยุคโลกาภิวัฒน์
สำนักงาน ก.พ.
• ผ่านการศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 42
• ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 29
สำนักงาน ก.พ.
• ผ่านการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
• ผ่านการศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครอง
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
• ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับกรรมการ รุ่นที่ 104

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
-

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2536 ผูอ้ ำนวยการกองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
• พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
• พ.ศ. 2541 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
• พ.ศ. 2546 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

Age

56

Education

• Bachelor of Arts in Economics, Kasetsart University
• Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration
• Bachelor of Arts in Information Science, Sukhothaithammathirat
Open University
• Course of Lecturer on Administration, Office of Civil Service
Commission
• Course of Human Resources Management in Globalization,
Office of Civil Service Commission
• Regular Main Course, College of the Land Army
• College of Senior Executive Management (Class 29), Office of
Civil Service Commission
• National Defence College (Class 44)
• King Prajadhipok’s Institute, Course in Political Democracy for
the Executives, Class 8
• Directors Certification Program (DCP), Class 104

Present Position

• Chief of Inspector-General, Prime Minister’s Office

Other Positions
-

Experience Positions

• 1993 : Director, Narcotics Crop Control Division, Office of the
Narcotics Control Board
• 1995 : Director, Policy and Planning Division, Office of the
Narcotics Control Board
• 1998 : Deputy Secretary-General , Narcotics Control Board
• 2003 : Inspector-General, Prime Minister’s Office
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

นายสรร วิเทศพงษ์
Mr. Sun Vithespongse
อายุ

54 ปี

Age

54

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positons

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• พ.ศ. 2519 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทัสเมเนีย
• พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46
• ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
• กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
• บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
• พ.ศ. 2523 - 2525 เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ 3 - 4 กรมวิเทศสหการ
• พ.ศ. 2525 - 2531 เศรษฐกร 4 - 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2531 - 2534 Assistant Director ASEAN Secretariat
• พ.ศ. 2534 - 2537 เศรษฐกร 5 - 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2537 - 2539 Executive Director’s Assistant World Bank
• พ.ศ. 2537 - 2541 Alternative Executive Director World Bank
• พ.ศ. 2541 - 2542 เศรษฐกร 8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2542 - 2544 ผู้อำนวยการกองนโยบายเงินกู้
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบนั รองผูอ้ ำนวยการ สำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ

• 1976 : Bachelor of Economics, University of Tasmania
• 2004 : National Defence College (Class 46)
• Executive Advisor, Ministry of Finance
• Financial Institution Development Fund
• Suvannabhumi Airport Hotel Co., Ltd.
• 1980 - 1982 : Officer of Technical and Economic Cooperation
3 - 4, Department of Technical and Economic Cooperation
• 1982 - 1988 : Economist 4 - 5, Fiscal Policy Office
• 1988 - 1991 : Assistant Director, ASEAN Secretariat
• 1991 - 1994 : Economist 5 - 7, Fiscal Policy Office
• 1994 - 1996 : Executive Director’s Assistant, World Bank
• 1994 - 1998 : Alternative Executive Director, World Bank
• 1998 - 1999 : Economist 8, Fiscal Policy Office
• 1999 - 2001 : Director, Loan Policy and Management Division,
Fiscal Policy Office
• 2001 - present : Deputy Director-General, Public Debt
Management Office

BOARD OF DIRECTORS

นายระพินทร์ จารุดุล
Mr. Rapin Charutula
อายุ

59 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
-

ประวัติการทำงาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
• รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

Age

59

Education

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Khon Kaen University
• Bachelor of Business Administration, Sukhothaithammathirat
Open University
• Certificate, National Defence College

Present Position

• Inspector-General, Ministry of Transport

Other Positions
-

Experience Positions

• Assistant Secretary-General, Commission for the Management
of Road Traffic
• Deputy Director-General, Office of Transport and Traffic Policy
and Planning
• Inspector-General, Ministry of Transport
• Director-General, Department of Rural Roads
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

นายนิรันดร์ เมืองพระ
Mr. Niran Muangphra
อายุ

61 ปี

Age

61

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่น 4414
• รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

-

• พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการกองงบประมาณ ฝ่ายรัฐวิสาหกิจ
• พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณ
ด้านรัฐวิสาหกิจ
• พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณ
ด้านความมั่นคงและบริหารทั่วไป
• พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ
ด้านการบริหารและความมั่นคง

• Bachelor in Accountancy, University of the Thai Chamber of
Commerce
• Master of Arts in Political Science, Thammasat University
• Diploma, National Defence College Class 4414
• Acting Advisor to Bureau of the Budget
-

• 1996 : Director, Budget Division, State Enterprises Department
• 2000 : Director, State Enterprises Budget Analysis Office
• 2000 : Director, National Security and General Administration
Budget Analysis Office
• 2000 : Director, Administration and National Security Budget
Preparation Office

BOARD OF DIRECTORS

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
Mrs. Soithip Trisuddhi
อายุ

53 ปี

Age

53

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2520 - 2532 นักวิชาการสื่อสาร กรมไปรษณีย์โทรเลข
• พ.ศ. 2532 - 2545 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

• B.A. in Liberal Arts, Thammasat University
• B.A. in Law, Thammasat University
• M.A. in Mass Communications, Thammasat University
• Inspector-General, Ministry of Transport
• Board Member, Airports of Thailand Public Co., Ltd.
• 1977 - 1989 : Communication Officer, Post and Telegraph
Department
• 1989 - 2002 : Director, Office of the Secretary to the Minister
of Transport
• 2002 - present : Inspector-General, Ministry of Transport
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
Dr. Poramatee Vimolsiri
อายุ

48 ปี

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2524 - 2527 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2528 - 2529 ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน เมืองออดตาวา แคนาดา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
• คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2530 - 2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
กองวางแผนส่วนรวม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
• พ.ศ. 2537 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองวิเคราะห์
และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองวิเคราะห์
และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2540 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผน กองวิเคราะห์
และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
• พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

Age

48

Education

• 1981 - 1984 : Bachelor of Economics, Chulalongkorn University
• 1985 - 1986 : Master of International Affairs, University of
Columbia, New York, USA.
• Ph.D. of Economics, Carleton University, Ottawa, Canada

Present Position

• Senior Advisor in Policy and Planning, Office of National
Economic and Social Development Board (NESDB)

Other Positions

• Board Member, Neighboring Countries Economic Development
Cooperation Agency
• Board Member, Thailand Productivity Institute

Experience Positions

• 1987 - 1993 : Policy and Plan Analyst 4, Public Planning
Division, NESDB
• 1994 : Policy and Plan Analyst 5, Economic Analysis and
Projection Division
• 1995 : Policy and Plan Analyst 6, Economic Analysis and
Projection Division
• 1997 : Head of Planning Technique Working Group, Economic
Analysis and Projection Division
• 1999 : Director, Public Planning Division
• 2002 : Director, Macroeconomic Office

BOARD OF DIRECTORS

นายสมชาย ชุ่มรัตน์
Mr. Somchai Choomrat
อายุ

58 ปี

Age

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

• ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
• ประธานกรรมการการประปานครหลวง

ประวัติการทำงาน
-

58

• Bachelor of Arts in Political Sciences, Thammasat University
• Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration
• Director-General, Department of Public Works and Town &
Country Planning, Ministry of Interior

Other Position

• Chairman, Board of Directors, Metropolitan Waterworks
Authority

Experience Position
-
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
Mr. Kasemsun Chinnavaso
อายุ

51 ปี

ประวัติการศึกษา

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต, M.Sc. (Rural Development Planning). M.A.
(Economics), Ph.D. (Labor Economics)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• เลขาธิการ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
-

ประวัติการทำงาน
-

Age

51

Education

• Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University
• M.Sc.of Rural Development Planning
• M.A. in Economics
• Ph.D. in Labor Economics

Present Position

• Secretary-General, Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural
Resources and Environment

Other Position
-

Experience Position
-

BOARD OF DIRECTORS

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
Mr. Pongsak Semson
อายุ

57 ปี

ประวัติการศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโททางการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางด้านการบริหารและการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรทางด้านการบริหารการคลังและงบประมาณ
จากสถาบันการบริหารงานภาษีอากร ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ สาขาทฤษฎีการเมืองและการปกครองไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายปกครอง นโยบายสาธารณะ
และรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• ปลัดกรุงเทพมหานคร (นักบริหาร 11)

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
-

ประวัติการทำงาน

• วิทยากรตรี งานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
• เจ้าพนักงานปกครอง 5 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานปกครอง
สำนักงานเขตยานนาวา
• เจ้าพนักงานปกครอง 5 ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
• เจ้าพนักงานปกครอง 6 หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการบริหารและ
การปกครอง และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนานโยบาย
สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เลขานุการสำนักการคลัง
• เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดเก็บรายได้ 8 ผู้อำนวยการกองรายได้
สำนักการคลัง
• บุคลากร 8 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
• นักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง
• ผูต้ รวจราชการ 10 หัวหน้าคณะผูต้ รวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
• นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
• นักบริหาร 10 รองปลัดกรุงเทพมหานคร

Age

57

Education

• B.A. (Political Science), Chiang Mai University
• M.A. (Political Science), Thammasat University
• M.B.A. (Business Administration), National Institute of Development
Administration
• Graduate Certificate in Senior Management, Manchester University, UK.
• Certificate in Public Budgeting and Finance Management, Institute
for Tax Administration, USA.
• Ph.D. (Political Science), Chulalongkorn University

Present Position

• Permanent Secretary, Bangkok Metropolitan Administration (BMA)

Other Position
-

Experience Positions

• Assistant Lecturer, Secretarial Work of BMA Permanent Secretary
• Acting Chief of Administrative Works, Yannawa District Office
• Government Help at the Office of Secretarial Work of Bangkok
Governor
• Head of Secretarial Work of BMA Permanent Secretary
• Head of Administrative Works, Phranakorn District Office
• Head of Management and Administration Development Division and
Acting Head of Policy Development Division, Office of Policy and
Planning, BMA
• Secretary, Fiscal Policy Office
• Director, Revenue Division, Fiscal Policy Office
• Director, Personnel Division, Office of the Permanent Secretary for BMA
• Deputy Director, Fiscal Policy Office
• Head of Inspector-General, Office of the Permanent Secretary for BMA
• Director, Policy and Planning Department, BMA
• Deputy Permanent Secretary, BMA

071

072

รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.

นายประภัสร์ จงสงวน
Mr. Prapat Chongsanguan
อายุ

53 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาชญวิทยา
California State University Fresno

ตำแหน่งในปัจจุบัน

• ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• คณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
• คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2539 - 2540 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

Age

53

Education

• Bachelor of Law, Thammasat University
• Master Degree in Criminology, California State University Fresno

Present Position

• Governor, Mass Rapid Transit Authority of Thailand

Other Positions

• Audit Committee, Expressway and Rapid Transit Authority of
Thailand (ETA)
• Member, Board of Directors, ETA
• Member, Board of Directors, Forest Industry Organization
• Member, Board of Directors, Marketing Organization for Farmers

Experience Positions

• 1996 - 1997 : Deputy Governor for Law and Land Acquisition, ETA
• 1997 - present : MRTA Governor

สรุปจำนวนครั้งการประชุม จำนวนผู้เข้าประชุม และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ รฟม.
Number of Board Meetings, Number of Meeting Attendances and Meeting
Allowances of Members of MRTA Board of Directors in Fiscal Year 2008

สรุปจำนวนครัง้ การประชุม จำนวนผู้เข้าประชุม และค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการ รฟม.
ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
Number of Board Meetings, Number of Meeting Attendances and Meeting Allowances of
Members of MRTA Board of Directors in Fiscal Year 2008 (October 2007 - September 2008)
รายชื่อกรรมการ
Name of Member of MRTA
Board of Directors

จำนวนครั้งการเข้าประชุม/
ค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับ ได้รับค่าเบี้ย/จำนวนครั้ง
จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด Meeting Allowances Number of Times
Number of Meeting
(Baht)
of Receipt of
Attendances/ Total Number
Meeting Allowances
of Meetings

1. พลเอกวุฒิชัย พรพิบูลย์ Gen. Vudtichai Phornphiboon
นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม Mr. Suphoth Sublom
2. นายคำรบลักขิ์ สุรัสวดี Mr. Kumropluk Suraswadi
นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ Mr. Vicharn Kunagulsawat
3. นายวีรพล ปานะบุตร Mr. Virapon Panabut
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ Mr. Khemchai Chuttiwongse
4. นายไกรสีห์ กรรณสูต Mr. Kraisi Karnasuta
พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง Pol.Lt.Gen.Somyot Poompanmoung
5. นายชัยรัตน์ จุมวงษ์ *5 Mr. Chairat Joomwong *5
6. นายจาดุร อภิชาตบุตร Mr. Jadul Apichatabutra
นายธีรภัทร สันติเมทนีดล Mr. Teerapat Santimataneedol
7. นายสรร วิเทศพงษ์ Mr. Sun Vithespongse
8. นายชลอ คชรัตน์ Mr. Chalor Kotcharat
นายระพินทร์ จารุดุล Mr. Rapin Charutula
9. นายนิรันดร์ เมืองพระ Mr. Niran Muangphra
10. นายอร่าม ก้อนสมบัติ Mr. Aram Kornsombat
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ Mrs. Soithip Trisuddhi
11. นายปรเมธี วิมลศิริ Mr. Porametee Vimolsiri
12. นายสมชาย ชุ่มรัตน์ Mr. Somchai Choomrat
13. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส Mr. Kasemsun Chinnavaso
14. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ Mr. Pongsak Semson
15. นายประภัสร์ จงสงวน *6 Mr. Prapat Chongsanguan*6

5/5
8/8
5/5
8/8
4/5
6/8
4/5
7/8
11/13
4/4
6/9
8/13
5/5
5/8
12/13
3/9
3/4
9/13
9/13
6/13
3/13
12/13

56,250
56,250
45,000
45,000
36,000
36,000
36,000
45,000
72,000
36,000
45,000
81,000
45,000
36,000
81,000
27,000
27,000
81,000
63,000
54,000
27,000
90,000

5
5
5
5
4
4
4
5
8
4
5
8
5
4
9
3
3
8
7
6
3
10

หมายเหตุ
1. อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รฟม. กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ที่เห็นชอบการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการ รฟม. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ อัตราคนละ 10,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 (12,500 บาท/เดือน)
2. ในกรณีที่มีการประชุมเกิน 1 ครั้งในบางเดือนนั้น ไม่ว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมกี่ครั้งในเดือนนั้นๆ ก็ตาม กรรมการก็จะได้รับเบี้ยประชุมแบบเหมาจ่ายเพียงครั้งเดียว
3. ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านได้มีหนังสือลาออก โดยมีรายนามดังนี้
1. พลเอกวุฒิชัย พรพิบูลย์
ลาออกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
2. นายคำรบลักขิ์ สุรัสวดี
ลาออกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
3. นายวีรพล ปานะบุตร
ลาออกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
4. นายไกรสีห์ กรรณสูต
ลาออกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
4. ครม.มีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 แต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเก่าที่ลาออกโดยมีรายนามดังนี้
1. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลตำรวจโท สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
*5. นายชัยรัตน์ จุมวงษ์ ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550
*6. นายประภัสร์ จงสงวน ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ รฟม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551
Remark
1. Meeting Allowance was revised by the Cabinet’s resolution on May 18, 2004 , granting approval as advised by the Ministry of Finance to pay meeting allowances to the MRTA Board of Directors at the rate of 10,000 Baht
per month for each member and 25 percent more for the Chairman (12,500 Baht/month)
2. Meeting allowance as referred to above was a lump sum monthly allowance paid only once a month notwithstanding there was more than one meeting in each month.
3. The chairman and the members resigned from the Board of Directors as follows:
1. Gen. Vudtichai Phornphiboon resigned on February 7, 2008.
2. Mr. Kumropluk Suraswadi resigned on February 8, 2008
3. Mr. Virapon Panabut resigned on February 7, 2008
4. Mr. Kraisi Karnasuta resigned on February 7, 2008
4. On April 29, 2008, the Cabinet appointed the following to replace the vacancies as follows:
1. Mr. Suphoth Sublom, Chairman
2. Mr. Vicharn Kunagulsawat, Member
3. Mr. Khemchai Chutiwongse, Member
4. Pol.Lt.Gen. Somyot Poompanmoung, Member
*5. Mr. Chairat Joomwong, representative from private development organization for customer protection, was appointed on December 4, 2007.
*6. Mr. Prapat Chongsanguan resigned from MRTA Governor on September 1, 2008.
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คณะอนุกรรมการ รฟม.
และผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการ รฟม. และผลการดำเนินงาน

SUB-COMMITTEES AND THEIR TASKS
ในปี 2551 รฟม. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการ รฟม. ดังนี้

คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
องค์ประกอบ

ในปีงบประมาณ 2551 รฟม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) นายวีรพล ปานะบุตร
ประธานอนุกรรมการ
2) นายชลอ คชรัตน์
อนุกรรมการ
3) ดร. ขวัญชัย สันตสว่าง
อนุกรรมการ
4) นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
อนุกรรมการ
5) นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
อนุกรรมการ
6) รองศาสตราจารย์ ดร. ประธาน วัฒนวานิชย์
อนุกรรมการ
7) ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
8) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
อนุกรรมการ
9) ผู้อำนวยการกองนิติการ
เลขานุการ
ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 2 ดังนี้
1) นายเข็มชัย ชุติวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2) นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
อนุกรรมการ
3) นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
อนุกรรมการ
4) นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ
อนุกรรมการ
5) นางสินี สังข์ขาว ภมรกูล
อนุกรรมการ
6) นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
อนุกรรมการ
7) ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
8) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
9) ผู้อำนวยการกองนิติการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณา
และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่สำคัญแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมอบหมาย หรือตามที่การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร้องขอ

SUB-COMMITTEES
AND THEIR TASKS

In 2008, MRTA Board of Directors appointed a number of sub-committees to carry out activities on specific issues as the
following details:

Sub-Committee on Legal Affairs and Regulations
Members

In the fiscal year 2008, two Sub-Committees on Legal Affairs and Regulations were appointed.
The 1 Sub-Committee comprised
1) Mr. Virapon Panabut
Chairman
2) Mr. Chalor Kotchrat
Member
3) Dr. Khwanchai Santasawang
Member
4) Mr. Prasit Siriphakorn
Member
5) Mr. Phitsanu Vichiensawan
Member
6) Asst.Prof.Dr. Prathan Vatthanavanit
Member
7) MRTA Governor
Member
8) Director of Legal Affairs Office
Member
9) Director of Juristic Act Division
Secretary
nd
The 2 Sub-Committee comprised
1) Mr. Khemchai Chutiwongse
Chairman
2) Mr. Chairat Joomwong
Member
3) Mr. Prasit Siriphakorn
Member
4) Mr. Taweesin Hiranwatsiri
Member
5) Mrs. Sinee Sangkhao Phamornkul
Member
6) Mr. Veerasak Chotivanich
Member
7) MRTA Governor
Member
8) Director of Legal Affairs Office
Member and Secretary
9) Director of Juristic Act Division
Member and Assistant Secretary
st

Power and Duties

1) To give advice or suggestion and scrutinize draft legislations, draft regulations, draft rules and draft contracts, to
consider and give judgment on legal and contract issues deemed essential for MRTA
2) To consider any other issues as assigned by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA

075

076

คณะอนุกรรมการ รฟม.
และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2551 คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด ได้ดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่คณะ
กรรมการ รฟม. และ รฟม. เสนอ ดังนี้
1) ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. ....
2) ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา พ.ศ. ....
3) ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร พ.ศ. ....
4) ร่างประกาศกำหนดเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า การกำหนดเงื่อนไขในการก่อสร้างและการกำหนดให้การกระทำภายใน
เขตระบบรถไฟฟ้าเป็นการกระทำที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5) การตีความสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ข้อ 8.5 (ข) (ii) (เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิง
พาณิชย์)

คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณ และการลงทุน
องค์ประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายชลอ คชรัตน์
นายสรร วิเทศพงษ์
นายปรเมธี วิมลศิริ
นางชุษณา รังสฤษฏิ์วิศรุต
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณ และการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งทางการเงิน งบประมาณ และการลงทุนทีค่ ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
2) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องทางการเงิน งบประมาณ
และการลงทุน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2551 คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณ และการลงทุน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2552 ของ รฟม. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์ประกอบ

ในปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการ รฟม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ จำนวน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) นายจาดุร อภิชาตบุตร
ประธานคณะอนุกรรมการ
2) นายนิรันดร์ เมืองพระ
อนุกรรมการ
3) นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
อนุกรรมการ
4) นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
อนุกรรมการ
5) นายปิติพงษ์ ชีรานนท์
อนุกรรมการ
6) ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
7) รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
อนุกรรมการ
8) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อนุกรรมการและเลขานุการ

SUB-COMMITTEES
AND THEIR TASKS

Tasks

In the fiscal year 2008, the Sub-Committees gave considerations and comments on various issues as proposed by MRTA
Board of Directors and MRTA as follows:
1) Draft MRTA Regulation on Medical Health Care Expenditure B.E…..
2) Draft MRTA Regulation on Engagement of Consultants B.E….
3) Draft MRTA Regulation on Educational Fund for Employees’ Children B.E….
4) Draft notification regarding MRT protection zones, terms and conditions of the construction, and requirement of
activities within MRT zones to be in compliance with specified code of practice
5) Interpretation of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project Contract, clause 8.5 (b) (ii) regarding remuneration
from commercial development

Sub-Committee on Finance, Budgeting and Investment
Members
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mr. Chalor Kotcharat
Mr. Sun Vithespongse
Mr. Poramatee Vimolsiri
Ms. Chutsana Rangsaritvisrut
MRTA Governor
MRTA Deputy Governor (Administration)
Director of Accounting and Finance Department

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Secretary

Power and Duties

1) To scrutinize financial, budgeting and investment matters as assigned by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA
2) To give advice or suggestion and set measures or approaches to solving problems associated with finance, budgeting
and investment to ensure that the jobs are carried out in accordance with the policies of MRTA Board of Directors and the
Government
3) To consider any other issues as assigned by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA

Tasks

In the fiscal year 2008, the Sub-Committee on Finance, Budgeting and Investment convened a meeting on January 22,
2008 giving approval for MRTA annual budget of the fiscal year 2008 to be further proposed to MRTA Board of Directors for
approval.

Sub-Committee on Business Development
Members

In the fiscal year 2008, two Sub-Committees on Business Development were appointed by MRTA Board of Directors as follows:
The 1 Sub-Committee comprised
1) Mr. Jadul Apichatabutra
Chairman
2) Mr. Niran Muangphra
Member
3) Miss Chanthima Thanasawangkul
Member
4) Mrs. Churairat Panyarachun
Member
5) Mr. Pitiphong Jiranon
Member
6) MRTA Governor
Member
7) MRTA Deputy Governor (Operations)
Member
8) Director of Business Development Department
Member and Secretary
st
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ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 2 ดังนี้
1) นายนิรันดร์ เมืองพระ
2) นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
3) นายเกียรติชัย ยศปัญญา
4) นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
5) นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
6) นายปิติพงษ์ ชีรานนท์
7) ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
8) รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
9) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10) ผู้อำนวยการกองวางแผนธุรกิจ

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการ รฟม.
มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
2) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หรือการดำเนินธุรกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2551 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ได้มกี ารประชุมรวม 6 ครัง้ โดยมีผลการดำเนินงานทีส่ ำคัญสรุปได้ดงั นี้
1) เห็นชอบในหลักการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และจัดทำ
แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงของ รฟม.
2) ให้ขยายเวลาการให้สิทธิพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์แก่ บริษัท เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ออกไปจนสิ้นสุดระยะ
เวลาตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยมีเงื่อนไขว่า ในช่วงระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้มีการเปิดบริการศูนย์การค้าได้ครบจำนวน 11 สถานี และจะต้องจัดดำเนินการเพื่อให้มีรายได้จากผล
ประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่แจ้ง รฟม. ไว้
3) ให้ รฟม. เจรจากับบริษัท สยามฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ รฟม. และให้มีการจัดทำ
สัญญาร่วม 3 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ รฟม. บริษัทฯ และเจ้าของที่ดิน
4) ให้ รฟม. ไปเจรจากับบริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อทั้ง 2 ส่วน
ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนสิทธิตลอดระยะเวลาตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้าฯ (สัญญาสัมปทาน) และค่าบริหารจัดการรายปีให้
เหมาะสม และให้ รฟม. จัดทำหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าฯ เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานในการพิจารณา
5) เห็นชอบการให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ โฆษณาบนห่วงมือจับในรถไฟฟ้าของบริษัท แอมเบียน มีเดีย จำกัด
และให้ปรับเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดสัดส่วนพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของ รฟม. และส่วนราชการอื่นๆ บนห่วงมือจับ
6) เห็นชอบแผนพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางของ รฟม. ปีงบประมาณ 2552 - 2554
7) ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม.

SUB-COMMITTEES
AND THEIR TASKS

The 2nd Sub-Committee comprised
1) Mr. Niran Muangphra
2) Mr. Chairat Joomwong
3) Mr. Kiatichai Yospanya
4) Miss Chanthima Thanasawangkul
5) Mrs. Churairat Panyarachun
6) Mr. Pitiphong Jiranon
7) MRTA Governor
8) MRTA Deputy Governor (Operations)
9) Director of Business Development Department
10) Director of Business Planning Division

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary
Member and Assistant Secretary

Power and Duties

1) To scrutinize the issues on business development, real property development and business management as assigned
by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA
2) To give advice or suggestion and set measures or approaches to solving problems associated with business
development, real property development and business management to ensure that the jobs are carried out in accordance with
the policies of MRTA Board of Directors and the Government
3) To consider any other issues as assigned by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA

Tasks

In the fiscal year 2008, the Sub-Committee convened six meetings with the significant tasks which can be summarized as
follows:
1) Giving approval in principle to employ a consultant for the study on MRT-related businesses and preparation of master
plan for commercial development in the Depot of MRTA
2) Extending the period of providing commercial development area right to Metro Mall Development Company Limited
until the termination of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project Contract, with conditions that within two years from
2008 the Company has to take actions to ensure the opening of all 10 shopping malls and also achieve target of revenues as
informed to MRTA
3) Requiring MRTA to negotiate with Siam Future Property Company Limited in accordance with MRTA Board of
Directors’ resolution and to prepare tripartite contract between MRTA, the Company and the land owner
4) Requiring MRTA to negotiate with B & G Park Company Limited about the appropriate returns on the two
connections, namely, remuneration from the right throughout the period of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project
Contract (Concession Contract) and annual management fee; and requiring MRTA to set up criteria for considering returns on the
connection to MRT stations
5) Giving approval for Ambient Media Company Limited to have commercial development right to advertise on handgrips
in the trains; and increasing the portion of advertising area on handgrips for MRTA and other government agencies.
6) Giving approval for MRT-related business development plan and preparation of master plan for commercial
development in the Depot of MRTA for the fiscal year 2009 - 2011
7) Giving opinions and advice on real property development of MRTA
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายสมชาย ชุ่มรัตน์
นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
นายไพโรจน์ รุ่งจินตนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
นายเธียร ศรีไพจิตร
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรม)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มอบหมาย หรือตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร้องขอ
2) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการ รฟม. และรัฐบาล
3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2551 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรรวม 2 ครั้ง โดยได้ให้ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ รฟม. เพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2551 รฟม. มีความเสี่ยงในระดับองค์กรรวม
29 ความเสี่ยง ความสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวม 19 ความเสี่ยง และทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการ
ดำเนินงาน 11 เป้าหมาย จากเป้าหมายการดำเนินงาน 14 เป้าหมาย นอกจากนี้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้แนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลการสำรวจความรู้และความตระหนักของพนักงานเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ดร. เกษมสันต์ จิณณวาโส
นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
นายสุวิทย์ เชยอุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
นายสันติ บุญประคับ
นายไชยวุฒิ รุจจนเวท
นายวรวุทธิ์ ปัณยานนท์
นายชำนาญ ชาดิษฐ์
นายชยพงศ์ ชูนาค
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
นางอุษณีย์ ศิวาวุธ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและวางแผนโครงการ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

SUB-COMMITTEES
AND THEIR TASKS

Sub-Committee on Risk Management
Members
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mr. Chairat Joomwong
Mr. Teerapat Santimataneedol
Mr. Pairoj Roongjintanakan
Assoc.Prof.Prasert Arkraprathompongse
Mr. Thian Sriphaichit
MRTA Governor
MRTA Deputy Governor (Engineering)
Director of Policy and Planning Division

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary

Power and Duties

1) To scrutinize risk management performance as assigned by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA
2) To give advice or suggestion and set measures or approaches to solving risk management problems to ensure that
the jobs are carried out in accordance with the policies of MRTA Board of Directors and the Government
3) To consider any other issues as assigned by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA

Tasks

In the fiscal year 2008, the Sub-Committee convened two meetings to consider risk analysis/assessment and risk
management report. In the meetings, the Sub-Committee gave comments on the risk management of MRTA in various issues so
as to increase the organizational operating efficiency and effectiveness. In the fiscal year 2008, MRTA had a total of 29 corporate
risks and could manage 19 risks to the acceptable level; and also, 11 out of 14 target goals could be achieved. Moreover, the
Sub-Committee gave the guidance on human resource development with regard to risk management by taking into account the
survey report of knowledge and awareness of staff about risk management.

Sub-Committee on Environment
Members
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Dr. Kasemsun Chinnavaso
Mr. Chairat Joomwong
Mr. Suwit Choei-ubon
Asst.Prof.Dr. Kanoksak Iam-opas
Mr. Santi Boonprakab
Mr. Chaivut Rujjanavet
Mr. Voravut Panyanon
Mr. Chamnan Chadit
Mr. Chayaphong Choonak
Director of Technical and Planning Department
Mrs. Usanee Sivavut
Director of Technical and Project Planning Division

Chairman
Vice Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary
Member and Assistant Secretary
Member and Assistant Secretary
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อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การดำเนินกิจการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า
2) ให้คำปรึกษา และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและ
ดำเนินการ รวมทั้งปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนจากการดำเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3) พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น
5) รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทราบหรืออนุมตั หิ รือเพือ่ ดำเนินการต่อไป

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2551 คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมมีผลการดำเนินงานในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ดังนี้
1) มีมติให้ รฟม. นำเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เช่น บริเวณทางขึ้นลงสถานี
อาคารจอดรถ ปล่องระบายอากาศ เป็นต้น ให้มีความสวยงามและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เสนอคณะกรรมการ รฟม. ซึ่งคณะ
กรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ได้มีมติให้ รฟม. ประสานงานกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) (BMCL) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ดังกล่าว
2) มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมผู้แทนหน่วยงาน และเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน กำกับ ดูแล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ และนำเสนอคณะ
กรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
3) มีความเห็นให้เชิญบริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ รฟม. มาบรรยาย
สรุปให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าวิธีการทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมทำอย่างไรบ้าง มีการสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีวิธีการอย่างไร ดำเนินการที่จุดใดบ้าง และ
รายละเอียดที่ปรากฏในตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ เป็นต้น และให้จัดทำ Check list
ของรายละเอียดที่จะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้างว่าจะต้องมีการตรวจสอบในด้านใดบ้าง อย่างไร
4) พิจารณาข้อเสนอของ Centre for Energy Environment Resources Development (CEERD) ที่จะคิดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการศึกษาโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีน้ำเงินฯ ของ รฟม. ที่ 25% ของ Certified Emission Reduction (CER) ที่ขายได้เป็นระยะเวลา 7 ปี สูงเกินไป เมื่อเทียบกับค่าบริการ
โดยเฉลี่ยในปัจจุบัน ทั้งนี้ หาก รฟม. ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาดำเนินการศึกษาเอง รฟม. น่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า และให้ รฟม.
เชิญผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มาบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการ CDM ให้คณะกรรมการ
รฟม. รับทราบ

คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)
องค์ประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายปรเมธี วิมลศิริ
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรม)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

SUB-COMMITTEES
AND THEIR TASKS

Power and Duties

1) To consider and make recommendations with regard to operation in accordance with measures to preventing and
solving problems of environmental impact arising from MRT businesses
2) To give advice and cooperation on the environmental management and problem solving during construction and in
process as well as problems of the communities’ complaints about MRTA operation
3) To consider and give comments about the working procedures and approaches which may have an impact on the
environment
4) To appoint a working group to take actions on the environment as necessary
5) To report their activities to MRTA Board of Directors for acknowledgement, approval or further action

Tasks

In the fiscal year 2008, the Sub-Committee held a meeting on 4 September 2008 with the following results of operations:
1) Passing resolution calling for MRTA to propose the improvement of landscapes along the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line, such as station entrances, parking buildings, ventilation shafts, etc., aimed at providing the beauty of
landscapes and increasing the green areas, to the Board of Directors; in this connection, MRTA Board of Directors, in their 24
September 2008 meeting, resolved that MRTA collaborated with BMCL on the improvement of landscapes along the M.R.T.
Chaloem Ratchamongkhon Line
2) Giving approval for change and increase of representative from agency as well as additional power and duties of the
working group to monitor and supervise activities to ensure compliance with measures to preventing and minimizing
environmental impact from the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, to be further proposed to MRTA Board of
Directors for approval
3) Giving opinion that the Consultant who prepared the environmental impact monitoring report for MRTA be invited to
brief the Sub-Committee so as to be able to ask them questions and exchange information on how to prepare the environmental
impact monitoring report, how and where to survey and collect data for the monitoring of environmental quality, and whether or
not the details shown in the table of significant environmental impacts conform to realities, etc.; and also check list of details to
be used in monitoring environmental quality should be prepared
4) Considering that charge for the study of the Purple Line Project and the Blue Line Project of MRTA under the Clean
Development Mechanism (CDM) at 25% of Certified Emission Reduction (CER) generated for selling for seven years, as
proposed by Centre for Energy Environment Resources Development (CEERD), is excessively high when compared with the
present average service charge; thus it will be more beneficial to MRTA if MRTA by itself employs a consultant to conduct a
study; and requiring MRTA to invite a representative from Thailand Greenhouse Gas Management Organization to give a
presentation of guidelines on the CDM project activities to MRTA Board of Directors

Sub-Committee on Preparation of MRTA Performance Agreement
Members
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mr. Poramatee Vimolsiri
MRTA Governor
MRTA Deputy Governor (Engineering)
MRTA Deputy Governor (Operations)
MRTA Deputy Governor (Administration)
Assistant Governor
Assistant Governor
Assistant Governor

Chairman
Vice Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2) ให้ประธานคณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานอนุกรรมการ มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. กับคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการ
รฟม. และผู้ว่าการ รฟม. พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. ในนามของ รฟม. แล้วนำ
เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบต่อไป

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2551 ได้เจรจาและจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 2552
ระหว่างรัฐบาลไทยกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

SUB-COMMITTEES
AND THEIR TASKS

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Director of Office of the Governor
Director of Office of Legal Affairs
Director of Engineering Department
Director of Land Acquisition Department
Director of General Administration Department
Director of Accounting and Finance Department
Director of Operations Department
Director of Business Development Department
Director of Security and Rescue Department
Director of Maintenance Department
Director of Technical and Planning Department
Director of Policy and Planning Division

Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary
Member and Assistant Secretary

Power and Duties

1) To prepare MRTA performance agreement according to the state enterprise performance evaluation system
2) To authorize the chairman or any member assigned by the chairman to negotiate with the State Enterprise Evaluation
Commission and prepare a performance agreement of MRTA to be signed by the Chairman of MRTA Board of Directors and
MRTA Governor and to be further proposed to MRTA Board of Directors for acknowledgement

Task

In the fiscal year 2008, the Sub-Committee negotiated and prepared performance agreement of state enterprise for the
year 2008 between the Royal Thai Government and MRTA.
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รายนามผู้บริหาร รฟม.
(ณ เดือนกันยายน 2551)

รายนามผู้บริหาร รฟม.
(ณ เดือนกันยายน 2551)

MANAGEMENT TEAM
(AS OF SEPTEMBER 2008)

นายประภัสร์ จงสงวน
ผู้ว่าการฯ (1 ต.ค. 50-1 ก.ย. 51)
Mr. Prapat Chongsanguan
Governor
(1 Oct. 07- 1 Sep. 08)

นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
รองผู้ว่าการฯ(วิศวกรรม)
รักษาการแทน ผู้วา่ การฯ (2 ก.ย.51-ปัจบุ นั )
Mr. Yiemchai Chatkeo
Deputy Governor (Engineering)
Acting Governor
(2 Sep. 08- present)

นายรณชิต แย้มสอาด
รองผู้ว่าการฯ(ปฏิบัติการ)
Mr. Ronnachit Yaemsaard
Deputy Governor (Operations)

นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Mr. Chukiat Phota-yanuvat
Assistant Governor

นายโชติศักดิ์ วิเศษสุรนันท์
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Mr. Chotisak Wisedsuranun
Assistant Governor

นายบุญยก ตามไท
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
Mr. Boonyok Tamtai
Assistant Governor
Acting Director of Office of
the Governor

MANAGEMENT TEAM
(AS OF SEPTEMBER 2008)

นางณฐมณ บุนนาค
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
Mrs. Natamon Bunnak
Director of Administrative
Affairs Division

นางยุพดี ชัยภักดิ์
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
Mrs. Yuppadee Chaiyapakdee
Director of Public
Relations Division

นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์
นิติกรอาวุโส 11 รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Mr. Weerapong Puttanapun
Senior Legal Officer 11, Acting
Director of Office Legal Affairs

นายธันวา อาธารมาศ
ผู้อำนวยการกองนิติการ
Mr. Tanwa Artaramas
Director of Juristic Act Division

นายบดินทร์ บูรณอภิรักษ์กุล
วิศวกรอาวุโส 11 รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
Mr. Bordin Boorana-apirakkul
Senior Engineer 11, Acting
Director of Audit Office

นายอำนวย อัคคะเดชอนันต์
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบ
งานวิศวกรรมและงานระบบ
Mr. Amnuay Akkadechanunt
Director of Engineering and
Systems Audit Division
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นายยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทั่วไป
Mr. Yong Youth Boonsirivibul
Director of General Audit
Division

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
Mr. Peerayudh Singpatanakul
Director of Engineering
Department

น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Miss Sirithida Thammakul
Senior Administrative Officer 11

นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโครงสร้าง 1
Mr. Sujjapong Snunsieng
Director of Structural
Engineering Division 1

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
วิศวกรอาวุโส 10 รักษาการ
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโครงสร้าง 2
Mr. Sarot T.Suwan
Senior Engineer 10, Acting
Director of Structural
Engineering Division 2

นายชาญศักดิ์ ศิริสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโครงสร้าง 3
Mr. Chansak Sirisith
Director of Structural
Engineering Division 3

MANAGEMENT TEAM
(AS OF SEPTEMBER 2008)

นายธีระพล อดิสร
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
เครื่องกลและไฟฟ้า
Mr. Theeraphon Adisorn
Director of Mechanical and
Electrical Engineering Division

นายบุญอนันต์ สัตยานุรักษ์
ผู้อำนวยการกองออกแบบและ
สถาปัตยกรรม
Mr. Boonanun Sathayanuruk
Director of Design and
Architecture Division

นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
Mr. Chaisit Gururatana
Director of Technical and
Planning Department

นายฤทธิกา สุภารัตน์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Mr. Rithika Suparat
Director of Policy and Planning
Division

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และวางแผนโครงการ
Mr. Theerapant Tachasirinugune
Director of Technical and
Project Planning Division

นายสิทธิพร ทรงเจริญ
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Sitthiporn Songcharoen
Director of Information
Technology Division
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นายปานเทพ ศรีไสว
นิติกรอาวุโส 11 รักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Mr. Panthep Srisavai
Senior Legal Officer 11,
Acting Director of Land
Acquisition Department

นายธเนศ เรืองรอง
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Mr. Dhanesh Ruangrong
Senior Administrative
Officer 11

นายทวีศักดิ์ สันโดษ
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Mr. Taweesak Sundos
Senior Administrative
Officer 11

นายสุจินต์ สมบูรณ์ศิลป์
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Mr. Suchint Somboonsilp
Director of Land Acquisition
Division

นายเจติยะ จันทวงศ์
ผู้อำนวยการกองรักษาเขตทาง 1
Mr. Jaytiya Jantawong
Director of Right of Way
Maintenance Division 1

น.ส.ดารณี สนทนา
ผู้อำนวยการกองรักษาเขตทาง 2
Miss Daranee Sontana
Director of Right of Way
Maintenance Division 2

MANAGEMENT TEAM
(AS OF SEPTEMBER 2008)

นางกฤตยา สุมิตนันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Mrs. Kritaya Sumitanant
Director of General
Administration Department

นายกนกกัณฑ์ ศิริชนะ
ผู้ชำนาญการ 11
Mr. Kanokkan Sirichana
Specialist 11

นางชูศิลป์ นราภินนท์
พนักงานบริหารอาวุโส 11 และ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
Mrs. Chusilp Naraphinonta
Senior Administrative Officer 11,
Acting as Occupational
Health and Safety Officer

นายรัชพล สุขสด
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
Mr. Ratchaphol Suksod
Director of Supply Division

นางพรทิพย์ เจริญรุ่งรัตน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
Mrs. Pornthip Charoenrungrat
Director of Human Resources
Division
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นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา
ผู้อำนวยการกองอาคารสำนักงาน
และยานพาหนะ
Mr. Chavalit Sirisakvatana
Director of Office Building and
Vehicles Division

นายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Mr. Prapon Chanakitjanukit
Director of Accounting and
Finance Department

น.ส.จารุณี รัตนางกูร
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการ
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
Miss Jarunee Rattanangkoon
Senior Administrative Officer 11,
Acting Chief of Accounting and
Finance Section

นางพวงหยก บุญถนอม
ผู้อำนวยการกองการเงิน
Mrs. Pouangyok Boonthanom
Director of Finance Division

น.ส.อรทัย ลาภรัตนากุล
ผู้อำนวยการกองบัญชี
Miss Auratai Laprattanakul
Director of Accounting Division

MANAGEMENT TEAM
(AS OF SEPTEMBER 2008)

นางนวลศรี รักษ์มณี
พนักงานบริหารอาวุโส 11
รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารการเงิน
Mrs. Nuansri Rukmanee
Senior Administrative Officer 11,
Acting Chief of Financial
Management Section

นายคมทัศน์ ชัยภักดี
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Mr. Comtasana Chaipakdee
Director of Business
Development Department

นายธนะรัตน์ อ้นชัยยะ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ
Mr. Tanarutana Ounchaiya
Director of Business
Development Division

นางกมลทิพย์ ดวงส้ม
ผู้อำนวยการกองวางแผนธุรกิจ
Mrs. Kamoltip Duang-som
Director of Business Planning
Division

นางทวีพร รุ่งรักษ์อดิศัย
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Mrs. Taveporn Roongruxadisai
Senior Administrative Officer 11
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นายนัยรัตน์ อมาตยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
Mr. Naiyarat Amartayakul
Director of Operations
Department

นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกองบริหารสัมปทาน
Mr. Vijit Santipatanakij
Director of Concession
Management Division

พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัย
Pol.Lt.Col. Anusilp Sirivejchapan
Director of Security and Rescue
Department

นางนวลสมร ขมะสุนทร
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Mrs. Nuansmorn Khamasundara
Senior Administrative Officer 11

นายสุชิน ศศิประภากุล
ผู้อำนวยการกองเดินรถ
Mr. Suchin Sasiprapakul
Director of System Operations
Division

MANAGEMENT TEAM
(AS OF SEPTEMBER 2008)

นายรวีวัฒน์ รัตนเสน
ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
Mr. Raveewat Ratanasen
Director of Security Division

พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์
ผู้อำนวยการกองกู้ภัย
Pol.Col. Chokchai Yimpong
Director of Rescue Division

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา
โครงสร้างวิศวกรรม
Mr. Pakapong Sirikantaramas
Director of Civil Work
Maintenance Division

นายธานินทร์ นิรมานสกุล
ผู้อำนวยกองบำรุงรักษาเครื่องกล
และไฟฟ้า
Mr. Tanin Niramarnsakul
Director of Mechanical and
Electrical Systems Maintenance
Division

นายจีระศักดิ์ ชินรุ่งเรือง
วิศวกรอาวุโส 11 รักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา
Mr. Jerasak Chinrungruang
Senior Engineer 11, Acting
Director of Maintenance
Department
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ผู้ว่าการ Governor
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นายเยี่ยมชาย
Mr. Yiemchai
นายรณชิต
Mr. Ronnachit
นายชูเกียรติ
Mr. Chukiat
นายบุญยก
Mr. Boonyok
นายโชติศักดิ์
Mr. Chotisak
นายชัยสิทธิ์
Mr. Chaisit
นางกฤตยา
Mrs. Kritaya
นายนัยรัตน์
Mr. Naiyarat
นายบุญอนันต์

ฉัตรแก้ว
Chatkeo
แย้มสอาด
Yaemsaard
โพธยานุวัตร
Phota-yanuvat
ตามไท
Tamtai
วิเศษสุรนันท์
Wisedsuranun
คุรุรัตน์
Gururatana
สุมิตนันท์
Sumitanant
อมาตยกุล
Amatayakul
สัตยานุรักษ์

Mr. Boonanun
นายธเนศ
Mr. Dhanesh
นายกนกกัณฑ์
Mr. Kanokkan
นางจันทนา
Mrs. Jantana

Sathayanuruk
เรืองรอง
Ruangrong
ศิริชนะ
Sirichana
ตระการ
Trakarn

ตำแหน่ง / Position
รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทน ผู้ว่าการ รฟม.
Deputy Governor (Strategy and Planning) Acting Governor
รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ)
Deputy Governor (Operations)
รองผู้ว่าการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
Deputy Governor (Engineering and Construction)
รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.
Assistant Governor
ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.
Assistant Governor
ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.
Assistant Governor
ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.
Assistant Governor
สถาปนิกอาวุโส 12 ประจำรองผู้ว่าการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
Senior Architecture 12, Acting Director of Architecture Division
พนักงานบริหารอาวุโส 12 ประจำ ผู้ว่าการ รฟม.
Senior Administrative Officer 12
ผู้ชำนาญการ 12 ประจำ รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร)
Specialist 12
เลขานุการ 9 ประจำ รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน)
Secretary to Deputy Governor (Strategy and Planning) 9

MANAGEMENT TEAM
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สำนักผู้ว่าการ Office of the Governor
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นายคมทัศน์
Mr. Comtasana
นางณฐมณ
Mrs. Natamon
น.ส.อำไพ
Miss Ampai
นางมลทิรา
Mrs. Montira
นางกมลทิพย์
Mrs. Kamoltip
น.ส.กันตา
Miss Kanta
นายวิภาช
Mr. Vipach
นายชวลิต
Mr. Chavalit
นางกันธิมา
Mrs. Kantima
นายธีระชัย
Mr. Teerachai

ชัยภักดี
Chaipakdee
บุนนาค
Bunnak
แจงบำรุง
Jangbumrung
ลักษณะสิริศักดิ์
Laksanasirisak
ดวงส้ม
Duang-som
ชิวภักดี
Chiwapakdee
ดิลกวิลาศ
Dilokvilas
ศิริศักดิ์วัฒนา
Sirisakvatana
มานนท์
Manonth
เถื่อนอิ่ม
Thuanim

ตำแหน่ง / Position
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
Director of Office of the Governor
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
Director of Administrative Affairs Division
หัวหน้าแผนกสารบรรณ
Chief of Correspondence and Documents Control Section
หัวหน้าแผนกการประชุมและเลขานุการ
Chief of Conference and Secretary Section
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกิจการสัมพันธ์และสารนิเทศ
Senior Chief of Public Communication and Information Section
หัวหน้าแผนกเรื่องราวร้องทุกข์
Chief of Public Complaint Section
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษ
Director of Special Affairs Division
หัวหน้าแผนกกิจกรรมองค์กร
Chief of Organization Affairs Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม
Senior Chief of Social Affairs Section

สำนักตรวจสอบ Audit Office
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นายจีระศักดิ์
Mr. Jerasak
นายอำนวย
Mr. Amnuay
นายบารมินทร์
Mr. Baramin
น.ส.จิรนันท์
Miss Jiranan
นายยงยุทธ
Mr. Yong Youth
น.ส.อิสรีย์
Miss Issaree
นางพรพรรณ
Mrs. Pornpan

ชินรุ่งเรือง
Chinrungruang
อัคคะเดชอนันต์
Akkadechanunt
เจริญพานิช
Chareanpanich
วรจักร
Vorachak
บุญศิริวิบูลย์
Boonsirivibul
ประกอบสินนุกูล
Prakobsinnukul
ศรมณี
Sornmanee

ตำแหน่ง / Position
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
Director of Audit Office
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทั่วไป
Director of General Audit Division
หัวหน้าแผนกตรวจสอบทั่วไป 1
Chief of General Audit Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบทั่วไป 2
Senior Chief of General Audit Section 2
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Director of Account and Finance Audit Division
หัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้และการบริหารงบประมาณ
Chief of Revenue and Budget Management Audit Section
หัวหน้าแผนกตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Chief of Account and Finance Audit Section
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ฝ่ายกฎหมาย Legal Affairs Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

นายวีรพงศ์
Mr. Weerapong
นายพงษ์ศักดิ์
Mr. Pongsak
นายมานะ
Mr. Mana
นายมานพ
Mr. Manop
นายสินาตย์
Mr. Sinart
นายภาคภูมิ
Mr. Phakphum
นายวิชัย
Mr. Vichai

พัฒนะพันธุ์
Puttanapun
เวชสิทธิ์
Wedchasit
วิวัตพงษ์
Vivatpong
ใจดี
Jaidee
คุ้มพันธุ์
Coompanthu
กาญจนสถิตย์
Khanjanasatit
ศักดิ์ศิรินุกูล
Saksirinukul

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal Affairs Department
ผู้อำนวยการกองนิติการ
Director of Juristic Act Division
หัวหน้าแผนกนิติการ 1
Chief of Juristic Act Section 1
หัวหน้าแผนกนิติการ 2
Chief of Juristic Act Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสัญญา 1
Senior Chief of Contract Section 1
นิติกร 7 รักษาการ หัวหน้าแผนกสัญญา 2
Legal Officer 7, Acting Chief of Contract Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกคดี รักษาการผู้อำนวยการกองคดีและวินัย
Senior Chief of Litigation Section Acting Director of Litigation and Disciplinary Division

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง Construction Management Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
นายพีระยุทธ
Mr. Peerayudh
น.ส.สิริธิดา
Miss Sirithida
นายสิทธิพร
Mr. Sitthiporn
นายสุรเชษฐ์
Mr. Surachet
นายทวิช
Mr. Thavit
น.ส.พิจิตรา
Miss Pichitra
นายสาโรจน์
Mr. Sarot
นายวิทยา
Mr. Vithaya
นายณัฐ
Mr. Nut
นางอุทุมพร
Mrs. Uthumphorn
นายชาญศักดิ์
Mr. Chansak
นายกิตติกร
Mr. Kittikorn
นายพัฒนพงษ์
Mr. Pattanaphong
น.ส.ดวงรัตน์
Miss Duangrat

สิงห์พัฒนากุล
Singpatanakul
ธรรมกุล
Thammakul
ทรงเจริญ
Songcharoen
เหล่าพูลสุข
Laophulsuk
พึ่งตน
Pungton
สุนทรพิพิธ
Soontornpipit
ต.สุวรรณ
T.Suwan
พันธุ์มงคล
Punmongkol
นาคธรณินทร์
Nakthoranin
สมุทรนาค
Samutnak
ศิริสิทธิ์
Sirisith
ตันเปาว์
Tanpao
พงศ์ศุภสมิทธิ์
Phongsupatsamit
เงาจินตรักษ์
Ngoachintarak

ตำแหน่ง / Position
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
Director of Construction Management Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1
Director of Construction Management Division 1
หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-1
Chief of Construction Management Section 1-1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-2
Senior Chief of Construction Management Section 1-2
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 1
Chief of Construction Planning and Data Section 1
ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2
Director of Construction Management Division 2
หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-1
Chief of Construction Management Section 2-1
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-2
Engineer 7, Acting Chief of Construction Management Section 2-2
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 2
Chief of Construction Planning and Data Section 2
ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3
Director of Construction Management Division 3
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-1
Senior Chief of Construction Management Section 3-1
หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-2
Chief of Construction Management Section 3-2
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 3
Chief of Construction Planning and Data Section 3

MANAGEMENT TEAM
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ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม Civil Engineering and Architecture Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
นายสัจจพงศ์
Mr. Sujjapong
น.ส.สิริพร
Miss Siriporn
นายธานินทร์
Mr. Tanin
นายวัชรพล
Mr.Wacharapon
นายบุญอนันต์
Mr. Boonanun
นายศราวุฒิ
Mr. Saravut
นายดิษนันท์
Mr. Ditsanan

สนั่นเสียง
Snunsieng
อุษสาธิต
Usathit
นิรมานสกุล
Niramarnsakul
คงสวัสดิ์
Khongsawad
สัตยานุรักษ์
Sathayanuruk
เอกสุวรรณ
Eksuwan
บัลลังก์การณ์
Bunlangkarn

ตำแหน่ง / Position
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
Director of Civil Engineering and Architecture Department
หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 1
Chief of Data and Documentation Section 1
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Division
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางวิ่ง
Engineer 7, Acting Chief of Station and Railway Structural Engineering Section
สถาปนิกอาวุโส 12 รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
Senior Architecture 12, Acting Director of Architecture Division
สถาปนิก 7 รักษาการหัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม
Architecture 7, Acting Chief of Architecture Section
หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรมภายใน
Chief of Interior Architecture Section

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล Electrical and Mechanical Engineering Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
นายบดินทร์
Mr. Bordin
นายธีระพล
Mr. Theeraphon
นายขจร
Mr. Kajorn
นางระวีวรรณ
Mrs. Raveewan

บูรณอภิรักษ์กุล
Boorana-apirakkul
อดิสร
Adisorn
วรศิลป์ชัย
Vorasilpachai
พงศ์ศุภสมิทธิ์
Phongsupatsamit

ตำแหน่ง / Position
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
Director of Electrical and Mechanical Engineering Department
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
Director of Mechanical and Electrical Engineering Division
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า
Chief of Electrical Engineering Section
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล
Chief of Mechanical Engineering Section

ฝ่ายกลยุทธ์ Strategy Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

นายฤทธิกา
Mr. Rithika
น.ส.บุษกร
Miss Budsakorn
นางกนกกาญจน์
Mrs. Kanokkarn
น.ส.ปรียานุช
Miss Preeyanuch
นางกุลชุลี
Mrs. Kunchulee
น.ส.วรรษธร
Miss Wasathorn

สุภารัตน์
Suparat
อยู่สุข
Yusook
เกศะรักษ์
Kasaruk
ตันธนสาร
Tantanasarn
ณ ระนอง
Na-Ranong
คล้ายแก้ว
Klaikeow

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
Director of Strategy Department
ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน
Director of Strategy and Planning Division
หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน
Chief of Policy and Planning Section
ผู้อำนวยการกองประเมินผลและบริหารผลการดำเนินงาน
Director Evaluation and Performance Management Division
หัวหน้าแผนกประเมินผล
Chief of Evaluation Section
หัวหน้าแผนกควบคุมภายใน
Chief of Internal Control Section
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ฝ่ายวิชาการ Academic Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

นายธีรพันธ์
Mr. Theerapant
น.ส.อัญชลี
Miss Unchalee
นายกาจผจญ
Mr. Gardphajon
นายถนอม
Mr. Tanom

เตชะศิรินุกูล
Tachasirinugune
เจนพานิชทรัพย์
Janpanichsub
อุดมธรรมภักดี
Udomdhammabhakdi
รัตนเศรษฐ
Rattanasate

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Director of Academic Department
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ
Engineer 7, Acting Chief of Project Analysis Section
หัวหน้าแผนกวางแผนโครงการ
Chief of Project Planning Section
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Environment Impact Assessment Section

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน Land Acquisition Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

นายปานเทพ
Mr. Panthep
นายพงษ์เทพ
Mr. Pongtep
นายทวีศักดิ์
Mr. Taweesak
น.ส.จิราศร
Miss Jirasorn
นางจิตติมา
Mrs. Jittima
นายสุจินต์
Mr. Suchint
นายชัยยศ
Mr. Chaiyot
นายสุรศักดิ์
Mr. Surasak
นายศุภณัฏฐ์
Mr. Supanutt

ศรีไสว
Srisavai
มุสิกะสินธร
Musikasinthorn
สันโดษ
Sundos
ปิยะอารมณ์รัตน์
Piya-aromrat
บำรุงเมือง
Bumrungmaung
สมบูรณ์ศิลป์
Somboonsilp
ณ นคร
Nanakhon
มุ่งชมกลาง
Mungchomklang
ภัทร์ชูตินันทน์
Putrchootinuntn

นายอดุลย์เวทย์
Mr. Adulvet
นายนพดล
Mr. Noppadol
นายชาติชาย
Mr. Chartchai
นายธงชัย
Mr. Tongchai

จิตรประเสริฐ
Chitprasert
เที่ยงแท้
Teangtae
สำราญพิศ
Sumranpis
มังครักษ์
Mungkarak

นายเจติยะ
Mr. Jaytiya

จันทวงศ์
Jantawong

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director of Land Acquisition Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำนวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์
Director of Land Acquisition Planning Division
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลจัดกรรมสิทธิ์
Chief of Land Acquisition Planning and Data Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประเมินผลและรายงาน
Senior Chief of Evaluation and Report Section
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1
Director of Land Acquisition Division 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสอบสวนสิทธิ์ 1
Senior Chief of Land Rights Investigation Section 1
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 1
Chief of Land Acquisition Section 1
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 1
Senior Administrative Officer 11, Acting Chief of Surveying and Property
Appraisal Section 1
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2
Director of Land Acquisition Division 2
หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธิ์ 2
Chief of Land Rights Investigation Section 2
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 2
Chief of Land Acquisition Section 2
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 2
Senior Administrative Officer 11, Acting Chief of Surveying and Property
Appraisal Section 2
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3
Director of Land Acquisition Division 3

MANAGEMENT TEAM
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ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน Land Acquisition Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
นายณัฐพงศ์
Mr. Nuttapong
นายจิตตะรัตน์
Mr. Chittirat
นายบัณฑูร
Mr. Buntoon

สงฆ์ประชา
Songpracha
วิสุทธิเสน
Wisuttisen
สงเจริญ
Songjaroen

ตำแหน่ง / Position
หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธิ์ 3
Chief of Land Rights Investigation Section 3
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 3
Chief of Land Acquisition Section 3
หัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 3
Chief of Surveying and Property Appraisal Section 3

ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
นางยุพดี
Mrs. Yuppadee
นายรัชพล
Mr. Ratchaphol
นางพรทิพย์
Mrs. Pornthip
น.ส.จินตนา
Miss Jintana
นายกฤต
Mr. Krit
นายสุทัศน์
Mr. Suthad
น.ส.สุพาณี
Miss Supanee
นางทวีพร
Mrs. Taveporn
น.ส.กวิสรา
Miss Kavissara
นางนฤดี
Mrs. Naruedee
น.ส.ดารณี
Miss Daranee
นายบุรินทร์
Mr. Burin
นายชนะชัย
Mr. Chanachai

ชัยภักดิ์
Chaiyapakdee
สุขสด
Suksod
เจริญรุ่งรัตน์
Charoenrungrat
พงษ์ศรีทอง
Phongsrithong
สว่างฤทธิ์
Sawangrith
สิขเรศ
Sikares
สอนซื่อ
Sornsue
รุ่งรักษ์อดิศัย
Roongruxadisai
ยาศิริ
Yasiri
ไทยประยูร
Thaiprayoon
สนทนา
Sontana
ธนะสมบูรณ์
Thanasomboon
ช่องสว่าง
Chongsavange

ตำแหน่ง / Position
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Director of General Administration Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Division
หัวหน้าแผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล
Chief of Human Resource Management Section
หัวหน้าแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
Chief of Welfare and Labour Relations Section
ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
Director of Human Resource and Work System Development Division
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Chief of Human Resource Development Section
ผู้อำนวยการกองบริหารพัสดุ
Director of Supply Division
หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุ
Chief of Procurement Section
หัวหน้าแผนกบริหารพัสดุ
Chief of Supply Section
ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
Director of Office Building and Vehicles Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารอาคารสำนักงาน
Senior Chief of Office Building Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกยานพาหนะ
Senior Chief of Vehicles Section
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ฝ่ายบัญชีและการเงิน Accounting and Finance Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

นายประพนธ์
Mr. Prapon
น.ส.จารุณี
Miss Jarunee
นางนลินพร
Mrs. Nalinporn
น.ส.ชัชสุดา
Miss Chutsuda
นางธิมาพร
Mrs.Thimaporn
นางนวลศรี
Mrs. Nuansri
น.ส.สุมิตรา
Miss Sumittra
น.ส.พิมพ์สิริ
Miss Pimsiri
นางพวงหยก
Mrs. Pouangyok
น.ส.นวลพรรณ
Miss Nuanpan
นางเกษกนก
Mrs. Ketkanok

ชนะกิจจานุกิจ
Chanakitjanukit
รัตนางกูร
Rattanangkoon
ชัยสิริเจริญพันธ์
Chaisiricharoenpun
อนนตพันธ์
Anontaphan
วังช่วย
Wongshauy
รักษ์มณี
Rukmanee
สุ่นศิริ
Soonsiri
อมรเกียรติ
Amornkiat
บุญถนอม
Boonthanom
สุกีธร
Sugeethorn
คุ้มพันธุ์
Coompanthu

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of Accounting and Finance Department
ผู้อำนวยการกองบัญชี
Director of Accounting Division
หัวหน้าแผนกบัญชี
Chief of Accounting Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจจ่าย 1
Senior Chief of Pre - Payment Checking Section 1
หัวหน้าแผนกตรวจจ่าย 2
Chief of Pre - Payment Checking Section 2
ผู้อำนวยการกองการเงิน
Director of Finance Division
หัวหน้าแผนกบริหารการเงิน
Chief of Financial Management Section
หัวหน้าแผนกภาษี
Chief of Tax Section
ผู้อำนวยการกองงบประมาณและเงินกู้
Director of Budgeting and Loan Division
หัวหน้าแผนกงบประมาณ
Chief of Budgeting Section
หัวหน้าแผนกเงินกู้
Chief of Loan Section

ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ Business and Property Management Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

น.ส.อรทัย
Miss Auratai
นายวิจิตร
Mr. Vijit
นางอุไรวรรณ
Mrs. Auraiwan
น.ส.ศิริพร
Miss Siriporn
นายธนะรัตน์
Mr. Tanarutana
น.ส.นิรมล
Miss Niramon
นางพัชนี
Mrs. Patchanee
นายธันวา
Mr. Tanwa
นาย ณ พฤฒ
Mr. Naprut
น.ส.จิรฐา
Miss Jirata

ลาภรัตนากุล
Laprattanakul
สันติพัฒนกิจ
Santipatanakij
เตชะศิรินุกูล
Tachasirinugune
กิ่งทอง
Kingtong
อ้นชัยยะ
Ounchaiya
บุญทองคง
Boontongkong
อัศวเหม
Asavahame
อาธารมาศ
Artaramas
โรจนไพฑูรย์
Rojanapaitoon
วัฒนประดิษฐ์
Wattanapradit

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Director of Business and Property Management Department
ผู้อำนวยการกองวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
Director of Business Planning and Development Division
หัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจ
Chief of Business Planning Section
หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ
Chief of Business Development Section
ผู้อำนวยการกองบริหารธุรกิจและสินทรัพย์
Director of Business and Property Management Division
พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 รักษาการ หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ
Administrative Officer 7, Acting Chief of Business Development Section
หัวหน้าแผนกบริหารสินทรัพย์
Chief of Property Management Section
ผู้อำนวยการกองบริหารสัมปทาน
Director of Concession Management Division
หัวหน้าแผนกบริหารสัมปทาน 1
Chief of Concession Management Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารสัมปทาน 2
Senior Chief of Concession Management Section 2

MANAGEMENT TEAM
(AS OF AUGUST 2009)

ฝ่ายปฏิบัติการ Operations Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

นายสุชิน
Mr. Suchin
น.ส.ศศิลักษณ์
Miss Sasilak
นายประสิทธิ์
Mr. Prasit
นายณัฐภัทริ์
Mr. Nuttapat
นายจเด็จ
Mr. Jadet
นายภคพงศ์
Mr. Pakapong
นายวนัท
Mr. Wanat
นายสถิต
Mr. Satid
นายสุพพัต
Mr. Supapat

ศศิประภากุล
Sasiprapakul
ลักษิตานนท์
Luksitanond
เกลี้ยงเกิด
Kleangkerd
อุณหคงคา
Ounhakongka
แดงแสงเทียน
Daengsaengtien
ศิริกันทรมาศ
Sirikantaramas
สุจริตธรรมธร
Sucharitdhammadhorn
เจียรวิทยกิจ
Jianwittayakit
พิพัฒนกุล
Pipatanagul

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
Director of Operations Department
พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10
Senior Administrative Officer 10
วิศวกรอาวุโส 10 รักษาการผู้อำนวยการกองเดินรถ
Senior Engineer 10, Acting Director of System Operations Division
หัวหน้าแผนกกำกับการเดินรถ 1
Chief of M.R.T. System Operations Supervisory Section 1
วิศวกร 7 รักษาการ หัวหน้าแผนกมาตรฐานและวิชาการเดินรถ
Engineer 7, Acting Chief of M.R.T. System Operations Standard and Technique Section
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา
Director of Maintenance Division
หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
Chief of M.R.T. System Maintenance Section
หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอาคารและทางวิ่ง
Chief of Building and Permanent Way Maintenance Section
หัวหน้าแผนกมาตรฐานและวิชาการซ่อมบำรุง
Chief of Maintenance Standard and Technique Section

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย Security and Rescue Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname

พ.ต.ท.อนุศิลป์
Pol.Lt.Col. Anusilp
นางนวลสมร
Mrs. Nuansmorn
นายรวีวัฒน์
Mr. Raveewat
ร.ต.อ.ศิรวัชร์
Pol.Capt. Sirawat
นายโกญจนาท
Mr. Konejanart
นายกิตติ
Mr. Kitti
นายศิริยศ
Mr. Siriyos
นางกัณจนา
Mrs. Kanchana
ร.ต.อ.กิตติ
Pol.Capt. Kitti
พ.ต.ต.ฉกาจ
Pol.Maj. Chakart
จ.ส.ต.วิทาน
Pol.Sgt.Maj. Witan
จ.ส.ต.นิกุล
Pol.Sgt.Maj. Nikun

สิริเวชชะพันธ์
Sirivejchapan
ขมะสุนทร
Khamasundara
รัตนเสน
Ratanasen
แก้วดุสิต
Kaewdusit
ญาณประสาท
Yanprasart
เศรษฐสิงห์
Setthasing
สุทัศน์ ณ อยุธยา
Sudaj Na Ayudhaya
รัตโน
Rattano
โหรชัยยะ
Honchaiya
เนียมลาภเนื่อง
Neamlapneing
ศรีคำมี
Sricomme
พรมศิริ
Promsiri

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
Director of Security and Rescue Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
Director of Security Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1
Senior Chief of Security Section 1
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 2
Chief of Security Section 2
พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 รักษาการหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 3
Security Officer 7, Acting Chief of Security Section 3
พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 รักษาการหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 4
Security Officer 7, Acting Chief of Security Section 4
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย
Senior Chief of Security Planning and Data Section
หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง
Chief of Right of Way Maintenance Section
ผู้อำนวยการกองกู้ภัย
Director of Rescue Division
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 1
Chief of Rescue Section 1
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 2
Chief of Rescue Section 2
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รายนามผู้บริหาร รฟม. ปัจจุบัน
(ณ เดือนสิงหาคม 2552)

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย Security and Rescue Department
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
ร.ต.อ.เสนาะ
Pol.Capt. Sanoath
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย
Act.Sub.Lt. Suppachai
พ.ต.อ.โชคชัย

ชุ่มชื่น
Choomchuen
สินธุเศรษฐ
Sintuset
ยิ้มพงษ์

Pol.Col. Chokchai

Yimpong

ร.ต.อ.เจริญชัย
Pol.Capt. Jaroenchai
ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย
Pol.Capt. Sakchai
จ.ส.ต.ไชยา
Pol.Sgt.Maj. Chaiya

สารผล
Sarapol
โควาวิเศษสุต
Chovavisessut
พิลาวรรณ์
Pilawan

ตำแหน่ง / Position
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 3
Chief of Rescue Section 3
หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติกู้ภัย
Chief of Rescue Planning and Data Section
พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย
Senior Administrative Officer 11, Acting Director of Security, Fire Fighting and
Rescue Training Institute
หัวหน้าแผนกวิชาการรักษาความปลอดภัย
Chief of Security Technique Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิชาการดับเพลิงและกู้ภัย
Senior Chief of Fire Fighting and Rescue Technique Section
หัวหน้าแผนกบริหารงานฝึกอบรม
Chief of Training Administration Section

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Center
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
นายสมเกียรติ
Mr. Somkiat
น.ส.สิริพร
Miss Siriporn
นายศิกานต์

วัฒนาประสบสุข
Wattanaprasobsuk
ธนเฉิดสิริกุล
Thanachirdsirikul
ประถมบูรณ์

Mr. Sikarn

Prathomboon

ตำแหน่ง / Position
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Center
พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกระบบงานคอมพิวเตอร์
Analysis System Officer 7, Acting Chief of Computer System Development Section
พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
Administrative Computer System Officer 7, Acting Chief of Computer
Operation Section

สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Director of Safety Occupational Health and Environment Office
ชือ่ - นามสกุล / Name - Surname
นางชูศิลป์

นราภินนท์

Mrs. Chusilp

Naraphinonta

ตำแหน่ง / Position
พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหน้าทีผ่ อู้ ำนวยการสำนักงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Senior Administrative Officer 11, Director of Safety Occupational Health and
Environment Office

อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
MAN-POWER OF MRTA (AS OF 30 SEPTEMBER 2008)

อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)

MAN-POWER OF MRTA (AS OF 30 SEPTEMBER 2008)
พนักงาน / Staff Members
จำนวนผู้บริหารตามสัญญาจ้าง MRTA Executive under Hire Contract
จำนวนพนักงาน Staff  Members
จำนวนลูกจ้าง Employees
รวม Total
เพศ
Gender
ชาย Male
หญิง Female
รวม Total
อายุ
Age
< 25
25 - 34
35 - 44
45 - 54
> 54
รวม Total

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract
0
ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract
0

จำนวนคน / Number of Personnel
473
36
509
พนักงาน
Staff Members
325
148
473
พนักงาน
Staff Members
3
216
178
58
18
473

ลูกจ้าง
Employees
19
17
36
ลูกจ้าง
Employees
6
27
3
36

การศึกษา
Education
ต่ำกว่าปริญญาตรี Below Bachelor’s Degree
ปริญญาตรี Bachelor’s Degree
ปริญญาโท Master’s Degree
ปริญญาเอก Doctoral  Degree
รวม Total

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract
1
1

พนักงาน
Staff Members
19
331
121
2
473

ลูกจ้าง
Employees
7
23
6
36

ตำแหน่ง
Position
พนักงานทั่วไป (ต่ำกว่าปริญญาตรี)
General Positions (Below Bachelor’s Degree)
พนักงานทั่วไป (ปริญญาตรีขึ้นไป)
General Position (Bachelor’s Degree and Above)
หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า
Section Chiefs and Equivalent
ผู้อำนวยการกอง (พนักงานระดับ 11)
Division Directors (and Position Level 11)
ผู้อำนวยการฝ่าย Departmental Directors
ผู้ช่วยผู้ว่าการ Assistant Governors
รองผู้ว่าการ Deputy Governors
ที่ปรึกษา Advisor
ผู้ว่าการ Governor
รวม Total

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract
-

พนักงาน
Staff Members
36

ลูกจ้าง
Employees
10

-

321

26

-

64

-

-

36

-

0

11
3
2
473

36
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รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2551

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2551

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
FOR THE FISCAL YEAR 2008

คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 254/2549 ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2549 ประกอบด้วย
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจาดุร  อภิชาตบุตร และนายนิรันดร์   เมืองพระ เป็นกรรมการตรวจ
สอบ โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการกองตรวจสอบทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งต่อมาได้มี
คำสั่งที่ 23/2551 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 แต่งตั้งนายธีรภัทร สันติเมทนีดล เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแทน        
นายจาดุร อภิชาตบุตร คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานรายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงาน
ทางการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของ รฟม. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการ รฟม. กำหนด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ รฟม.          
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)            
ในรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0804/ว58 ลงวันที่  
17 พฤษภาคม 2547
ในรอบปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  
โดยได้เชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงและให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยมี
ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
(1) สอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินทุกไตรมาส รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการ
บริหารการเงินของ รฟม. โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองงบการเงินของ รฟม.
มาหารือและรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะ 
(2) สอบทานความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง สอบทานรายงานผลการตรวจ
สอบ แนวทางการตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของงานที่ตรวจสอบและประเมินผลการ
ตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ รฟม. ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
(3) สอบทานการดำเนินงานของ รฟม. ในเรื่องการบริหารการเดินรถ การรักษาความปลอดภัยและการบำรุงรักษาสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนของการกำกับดูแลและประสิทธิผลในการกำกับดูแลการ
บริหารการเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลของผู้รับสัมปทาน การเตรียมความพร้อมทางด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย และ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
(4) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลของ รฟม. กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทาง          
ผลประโยชน์
(6) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
2551 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551)

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
FOR THE FISCAL YEAR 2008

The Audit Committee, appointed according to MRTA Order No. 254/2549 on 29th December 2006, consists of                
Mr. Pongsak Semson as Chairman, Mr. Jadul Apichatabutra and Mr. Niran Muangphra, both, as Audit Committee Members,
Director of Audit Office as Secretary and Director of General Audit Division as Assistant Secretary. Mr. Teerapat Santimataneedol
was later appointed to the Audit Committee to replace Mr. Jadul Apichatabutra by MRTA Order No. 23/2551 on 6th February
2008. The Audit Committee has the power and duty to review financial statements, reports on management and performance,
conflict of interest transactions and review the compliance with rules, regulations, the Cabinet’s resolutions and policy of the
MRTA Board of Directors as well as report to the MRTA Board of Directors at least once every quarter. Its performance is in
compliance with the Regulations and Guidelines of Practice of the Audit Committee in the State Enterprises as approved by the
Cabinet on 25th April 2000 and the letter of the Ministry of Finance with reference No. Gor Kor 0804/Wor 58 dated 17th May
2004.
In the fiscal year 2008, the Audit Committee performed duty focusing on the good governance practice of MRTA and
provision of independent opinions. The Audit Committee held four meetings with MRTA executives, representatives of the Office
of the Auditor General of Thailand and parties concerned as guest attendants invited to clarify and provide information on
important issues to Audit Committee. The Audit Committee’s performance and recommendations for work improvement during
the year under review could be summarized as follows:
(1) Review of quarterly financial statements, annual budget expenditure and financial management of MRTA to ensure
their reliability and correctness by inviting the officer of the Office of the Auditor General of Thailand, who reviewed and
approved the financial statements of MRTA, to consult with the Audit Committee and express opinions on the financial
statements based on the audit as well as to give advice to the Audit Committee,
(2) Review of internal control system to ensure that it was functioned properly, adequately and effectively including a
review of auditing results and auditing guidelines; suggested guidelines for solving problem and obstacles of the work that came
under audit as well as evaluating performance audit in various fields of MRTA’s affairs management in conformity with the
procedures and generally-accepted standards,
(3) Review of MRTA’s performance in supervising M.R.T. system operation, security work and maintenance of all
facilities to ensure complete compliance with the established standards especially supervisory work with respect to the
performance effectiveness of the concessionaire in operating the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line, security and rescue
operational readiness and effectiveness including problems and obstacles,
(4) Review of operation with regard to compliance with policies, rules, regulations, Cabinet’s resolutions and relevant
laws,
(5) Encouragement of disclosure of MRTA’s information in case there was connected transaction or transaction indicative
of conflict of interest,
(6) Acknowledgement of the MRTA risk management achievements during the first six months of the fiscal year 2008
(October 2007-March 2008),
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รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2551

(7) พิจารณาอนุมัติการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ รฟม. (เริ่มใช้ตุลาคม 2551)
(8) พิจารณาอนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบ 3 ปี ปีงบประมาณ 2551 - 2553 แผนการตรวจสอบปีงบประมาณ 2552
(ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(9) ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องตามระยะ
เวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ขอรายงานสรุปการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ในปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระและเป็นธรรมด้วยความรู้
ความสามารถ ตลอดจนได้ให้ความเห็นต่างๆ แก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อ รฟม. อย่างเหมาะสมแล้ว

(นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
14 พฤศจิกายน 2551

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
FOR THE FISCAL YEAR 2008

(7) Approval of the revision of MRTA internal audit manual (effective in October 2008),
(8) Approval of the revision of 3-year auditing plan for the fiscal years 2008 - 2010, annual auditing plan for fiscal year
2009 (October 2008 - September 2009) of MRTA, 
(9) Coordination with the Office of the Auditor General of Thailand in connection with the results of the annual internal
audit.
The Audit Committee, on regular and continuous basis, submitted the audit reports to the MRTA Board of Directors in
accordance with the established timeframe.
In brief, it could be concluded that, during the fiscal year 2008, the Audit Committee performed its duty with prudence,
discretion, independent mind and fairness to the best of their knowledge and ability. They provided unbiased and independent
opinions to all concerned parties for the best benefit of MRTA.

(Mr. Pongsak Semson)
Chairman of the Audit Committee
14 November 2008
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รายงานของผู้สอบบัญชี
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รายงานของผู้สอบบัญชี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เสนอ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดของงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็น
สาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอใน
งบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวเกศมณี  กิจวรรณี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 30 ธันวาคม 2551

(นางผกามาศ  มังกรพันธุ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
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REPORT OF AUDITORS

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

To the Board of Directors of the Mass Rapid Transit Authority of Thailand

We have audited the accompanying present investment under equity method balance sheets of the Mass Rapid Transit
Authority of Thailand (MRTA) and the balance sheets of MRTA as at September 30, 2008 and 2007, the related that present
investment under equity method statements of income, changes in equity and cash flows for the years then ended. These
financial statements are the responsibility of the MRTA’s management as to their correctness and completeness of the
presentation. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.
We conducted the audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan
and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.
An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.
An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as
evaluating the overall financial statement presentation. We believe our audit provides a reasonable basis for the opinion.
In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial positions of the
MRTA as of September 30, 2008 and 2007, and the results of its operations and cash flows for the years then ended, and are in
conformity with generally accepted accounting principles.

(Signed) Gadmanee Kitwannee
(Miss Gadmanee Kitwannee)
Director of Financial Audit Office

(Signed) Phakamas Mangkornpun
(Mrs. Phakamas Mangkornpun)
Senior Auditor Acting Director of Audit Group

Office of the Auditor General
December 30, 2008
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งบดุล
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบดุล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
4.1
		 ลูกหนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4.2
		 รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ
4.3
		 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย
4.4
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4.5
			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.6
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
4.7
		 รายจ่ายเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
		 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
			
สายเฉลิมรัชมงคล - สุทธิ
4.8
		 งานระหว่างก่อสร้าง
4.9
		 สิทธิการใช้พื้นที่ใต้ดินก่อสร้างโครงการ		
		 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
4.10
		 เงินจ่ายล่วงหน้า		
			
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2551
2550

773,909,343.84
426,775,811.73
9,556,839.27
221,762,434.49
53,286,063.80
1,485,290,493.13

442,056,540.04
426,775,811.73
27,465,274.34
5,475,144.21
12,386,370.99
914,159,141.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2550

773,909,343.84
426,775,811.73
9,556,839.27
221,762,434.49
53,286,063.80
1,485,290,493.13

442,056,540.04
426,775,811.73
27,465,274.34
5,475,144.21
12,386,370.99
914,159,141.31

2,224,323,808.89 2,586,868,411.14 2,987,500,000.00 2,987,500,000.00
26,208,042,320.68 23,240,749,539.24 26,208,042,320.68 23,240,749,539.24
10,319,093.40
10,319,093.40
10,319,093.40
10,319,093.40
70,037,002,660.33 71,914,605,470.05 70,037,002,660.33 71,914,605,470.05
1,110,476,792.41
906,064,499.62 1,110,476,792.41
906,064,499.62
1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00
50,210,663.46
52,742,293.62
50,210,663.46
52,742,293.62
13,402,925.28
13,402,925.28
100,769,086,699.17 99,853,463,592.35 101,532,262,890.28 100,254,095,181.21
102,254,377,192.30 100,767,622,733.66 103,017,553,383.41 101,168,254,322.52

BALANCE SHEETS
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

BALANCE SHEETS

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
As of September 30, 2008 and 2007
Unit : Baht
financial statement present investment
under equity method
Note
2008
2007
Assets
Current Assets
		 Cash on hand and in banks
4.1
		 Account receivable - ETA
4.2
		 Accrued subsidies
4.3
		 Land acquisition cost in process
4.4
		 Other current assets
4.5
			
Total current assets		
Non-current Assets
		 Investment in associated company
4.6
		 Land, buildings and equipment - Net
4.7
		 Land expropriation expenditures		
		 M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project:
			
Net amount
4.8
		 Work in process
4.9
		 Right to use underground space		
		 Deferred long-term leasehold
4.10
		 Advance		
			
Total non-current assets		
Total Assets

773,909,343.84
426,775,811.73
9,556,839.27
221,762,434.49
53,286,063.80
1,485,290,493.13

442,056,540.04
426,775,811.73
27,465,274.34
5,475,144.21
12,386,370.99
914,159,141.31

MRTA only
2008

2007

773,909,343.84
426,775,811.73
9,556,839.27
221,762,434.49
53,286,063.80
1,485,290,493.13

442,056,540.04
426,775,811.73
27,465,274.34
5,475,144.21
12,386,370.99
914,159,141.31

2,224,323,808.89 2,586,868,411.14 2,987,500,000.00 2,987,500,000.00
26,208,042,320.68 23,240,749,539.24 26,208,042,320.68 23,240,749,539.24
10,319,093.40
10,319,093.40
10,319,093.40
10,319,093.40
70,037,002,660.33 71,914,605,470.05 70,037,002,660.33 71,914,605,470.05
1,110,476,792.41
906,064,499.62 1,110,476,792.41
906,064,499.62
1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00
50,210,663.46
52,742,293.62
50,210,663.46
52,742,293.62
13,402,925.28
13,402,925.28
100,769,086,699.17 99,853,463,592.35 101,532,262,890.28 100,254,095,181.21
102,254,377,192.30 100,767,622,733.66 103,017,553,383.41 101,168,254,322.52

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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งบดุล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2551
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2550

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
		 หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนด
4.14 3,975,137,374.84
2,219,134,948.02 3,975,137,374.84
2,219,134,948.02
			 ชำระคืนภายในหนึ่งปี
		 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
4.11
102,594,251.24
114,528,811.66
102,594,251.24
114,528,811.66
		 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
4.12
15,009,666.72
19,628,051.64
15,009,666.72
19,628,051.64
		 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย		
221,762,434.49
5,475,144.21
221,762,434.49
5,475,144.21
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.13
122,793,484.41
114,026,253.35
122,793,484.41
114,026,253.35
			
รวมหนี้สินหมุนเวียน		 4,437,297,211.70
2,472,793,208.88 4,437,297,211.70
2,472,793,208.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 เงินกู้ยืมระยะยาว
4.14 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77
			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77
รวมหนี้สิน			 73,355,728,796.30 69,381,676,250.65 73,355,728,796.30 69,381,676,250.65
ส่วนของทุน
		 ทุน		
4.15 39,837,760,296.25 33,366,204,042.03 39,837,760,296.25 33,366,204,042.03
		 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค		
12,850,865.89
13,957,069.51
12,850,865.89
13,957,069.51
		 ขาดทุนสะสม		 (10,951,962,766.14) (1,994,214,628.53) (10,188,786,575.03) (1,593,583,039.67)
รวมส่วนของทุน		 28,898,648,396.00 31,385,946,483.01 29,661,824,587.11 31,786,578,071.87
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
102,254,377,192.30 100,767,622,733.66 103,017,553,383.41 101,168,254,322.52
					
					
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายเยี่ยมชาย  ฉัตรแก้ว)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นายประพนธ์  ชนะกิจจานุกิจ) 
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

BALANCE SHEETS
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

BALANCE SHEETS

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
As of September 30, 2008 and 2007
Unit : Baht
financial statement present investment
under equity method
Note
2008
2007

MRTA only
2008

2007

Liabilities and Equity
Current Liabilities
		 Long-term loans due within one year
4.14 3,975,137,374.84
2,219,134,948.02 3,975,137,374.84
2,219,134,948.02
		 Accrued interest
4.11
102,594,251.24
114,528,811.66
102,594,251.24
114,528,811.66
		 Unearned rental right revenue
4.12
15,009,666.72
19,628,051.64
15,009,666.72
19,628,051.64
		 Accrued land acquisition expenses		
221,762,434.49
5,475,144.21
221,762,434.49
5,475,144.21
		 Other current liabilities
4.13
122,793,484.41
114,026,253.35
122,793,484.41
114,026,253.35
			
Total Current Liabilities		 4,437,297,211.70
2,472,793,208.88 4,437,297,211.70
2,472,793,208.88
Non-current Liabilities
		 Long-term loans
4.14 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77
			
Total Non-current Liabilities		 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77 68,918,431,584.60 66,908,883,041.77
Total Liabilities		 73,355,728,796.30 69,381,676,250.65 73,355,728,796.30 69,381,676,250.65
Equity
		 Capital		
4.15 39,837,760,296.25 33,366,204,042.03 39,837,760,296.25 33,366,204,042.03
		 Surplus from donation		
12,850,865.89
13,957,069.51
12,850,865.89
13,957,069.51
		 Retained earnings		 (10,951,962,766.14) (1,994,214,628.53) (10,188,786,575.03) (1,593,583,039.67)
Total Equity		 28,898,648,396.00 31,385,946,483.01 29,661,824,587.11 31,786,578,071.87
Total Liabilities and Equity
102,254,377,192.30 100,767,622,733.66 103,017,553,383.41 101,168,254,322.52
					
					
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

(Signed) Yiemchai Chatkeo
(Mr. Yiemchai Chatkeo) 
Deputy Governor (Strategy and Planning)
Acting Governor

(Signed) Prapon Chanakitjanukit
(Mr. Prapon Chanakitjanukit)  
Director of Accounting and Finance Department
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งบกำไรขาดทุน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบกำไรขาดทุน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2551
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2550

รายได้
		 จากเงินอุดหนุน		
428,498,159.67
313,327,951.87
428,498,159.67
313,327,951.87
		 จากการให้สัมปทาน
4.16
28,045,984.12
25,638,787.29
28,045,984.12
25,638,787.29
		 จากแผงค้า		
11,335,149.81
10,905,271.98
11,335,149.81
10,905,271.98
		 จากการให้บริการจอดรถ		
32,769,436.38
25,693,981.75
32,769,436.38
25,693,981.75
		 รายได้อื่น
4.17
29,288,318.48
36,558,451.19
29,288,318.48
36,558,451.19
		 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		
- 4,345,763,516.50
- 4,345,763,516.50
			
รวมรายได้		
529,937,048.46 4,757,887,960.58
529,937,048.46 4,757,887,960.58
ค่าใช้จ่าย
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
333,897,448.33
292,417,044.96
333,897,448.33
292,417,044.96
		 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
508,362.67
40,817,963.84
508,362.67
40,817,963.84
		 ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย		 1,895,572,276.26 1,894,206,565.71
1,895,572,276.26 1,894,206,565.71
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
362,544,602.25
389,211,181.25
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ - โครงการฯ		
819,990,835.95
809,443,115.00
819,990,835.95
809,443,115.00
		 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		 6,075,171,660.61
6,075,171,660.61
			
รวมค่าใช้จ่าย		 9,487,685,186.07 3,426,095,870.76
9,125,140,583.82 3,036,884,689.51
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการที่รัฐบาลรับภาระ
(8,957,748,137.61) 1,331,792,089.82 (8,595,203,535.36) 1,721,003,271.07
		 รายได้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยจ่ายที่รัฐบาลรับภาระ
189,710,489.57
341,596,558.69
189,710,489.57
341,596,558.69
		 ดอกเบี้ยจ่ายที่รัฐบาลรับภาระ		
(189,710,489.57) (341,596,558.69)
(189,710,489.57) (341,596,558.69)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		 (8,957,748,137.61) 1,331,792,089.82 (8,595,203,535.36) 1,721,003,271.07
			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

INCOME STATEMENT
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

INCOME STATEMENT

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
For the Year Ended September 30, 2008 and 2007
Unit : Baht
financial statement present investment
under equity method
Note
2008
2007

MRTA only
2008

2007

Revenues
		 From subsidies		
428,498,159.67
313,327,951.87
428,498,159.67
313,327,951.87
		 From Concession Contract
4.16
28,045,984.12
25,638,787.29
28,045,984.12
25,638,787.29
		 From shops rental		
11,335,149.81
10,905,271.98
11,335,149.81
10,905,271.98
		 From car park fee		
32,769,436.38
25,693,981.75
32,769,436.38
25,693,981.75
		 Other incomes
4.17
29,288,318.48
36,558,451.19
29,288,318.48
36,558,451.19
		 Profit on exchange rate		
- 4,345,763,516.50
- 4,345,763,516.50
			
Total Revenues		
529,937,048.46 4,757,887,960.58
529,937,048.46 4,757,887,960.58
Expenses
		 Administrative expenses		
333,897,448.33
292,417,044.96
333,897,448.33
292,417,044.96
		 Loss from sale of property		
508,362.67
40,817,963.84
508,362.67
40,817,963.84
		 Depreciation and Amortization		 1,895,572,276.26 1,894,206,565.71
1,895,572,276.26 1,894,206,565.71
		 Share of net loss from investment under equity method 362,544,602.25
389,211,181.25
		 Loan interest expenses - constructions expenditures
819,990,835.95
809,443,115.00
819,990,835.95
809,443,115.00
		 Loss from exchange rate		 6,075,171,660.61
6,075,171,660.61
			
Total Expenses		 9,487,685,186.07 3,426,095,870.76
9,125,140,583.82 3,036,884,689.51
Profit (Loss) before government responsibility items (8,957,748,137.61) 1,331,792,089.82 (8,595,203,535.36) 1,721,003,271.07
		 Government subsidy for loan interest		
189,710,489.57
341,596,558.69
189,710,489.57
341,596,558.69
		 Loan interest under government responsibility		
(189,710,489.57) (341,596,558.69)
(189,710,489.57) (341,596,558.69)
Net Profit (Loss)		 (8,957,748,137.61) 1,331,792,089.82 (8,595,203,535.36) 1,721,003,271.07
			
Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

ทุน
		

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเกินทุน
ขาดทุน
จากการบริจาค
สะสม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549		 27,837,691,431.86
เพิ่มระหว่างงวด		 5,553,713,854.32
ลดระหว่างงวด		
(25,201,244.15)
กำไรสุทธิสำหรับงวด		
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550		 33,366,204,042.03
เพิ่มระหว่างงวด		 6,487,723,854.41
ลดระหว่างงวด		
(16,167,600.19)
(ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด		
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551		 39,837,760,296.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15,102,668.71
(1,145,599.20)
13,957,069.51
(1,106,203.62)
12,850,865.89

(3,326,006,718.35)
1,331,792,089.82
(1,994,214,628.53)
(8,957,748,137.61)
(10,951,962,766.14)

รวม

24,526,787,382.22
5,553,713,854.32
(26,346,843.35)
1,331,792,089.82
31,385,946,483.01
6,487,723,854.41
(17,273,803.81)
(8,957,748,137.61)
28,898,648,396.00

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
For the Year Ended September 30, 2008 and 2007
Unit : Baht
financial statement present investment under equity method
Capital
Surplus
Retained
Total
		
from Donation
earnings
Beginning balance as of October 1, 2006		 27,837,691,431.86
Increase during the year		 5,553,713,854.32
Decrease during the year		
(25,201,244.15)
Fiscal year net profit		
Ending balance as of September 30, 2007		 33,366,204,042.03
Increase during the year		 6,487,723,854.41
Decrease during the year		
(16,167,600.19)
Fiscal year net loss		
Ending balance as of September 30, 2008		 39,837,760,296.25

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

15,102,668.71
(1,145,599.20)
13,957,069.51
(1,106,203.62)
12,850,865.89

(3,326,006,718.35)
1,331,792,089.82
(1,994,214,628.53)
(8,957,748,137.61)
(10,951,962,766.14)

24,526,787,382.22
5,553,713,854.32
(26,346,843.35)
1,331,792,089.82
31,385,946,483.01
6,487,723,854.41
(17,273,803.81)
(8,957,748,137.61)
28,898,648,396.00
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

ทุน
		
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549		 27,837,691,431.86
เพิ่มระหว่างงวด		 5,553,713,854.32
ลดระหว่างงวด		
(25,201,244.15)
กำไรสุทธิสำหรับงวด		
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550		 33,366,204,042.03
เพิ่มระหว่างงวด		 6,487,723,854.41
ลดระหว่างงวด		
(16,167,600.19)
(ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด		
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551		 39,837,760,296.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินทุน
ขาดทุน
จากการบริจาค
สะสม
15,102,668.71
(1,145,599.20)
13,957,069.51
(1,106,203.62)
12,850,865.89

(3,314,586,310.74)
1,721,003,271.07
(1,593,583,039.67)
(8,595,203,535.36)
(10,188,786,575.03)

รวม

24,538,207,789.83
5,553,713,854.32
(26,346,843.35)
1,721,003,271.07
31,786,578,071.87
6,487,723,854.41
(17,273,803.81)
(8,595,203,535.36)
29,661,824,587.11

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
For the Year Ended September 30, 2008 and 2007
Unit : Baht

Capital
		
Beginning balance as of October 1, 2006		 27,837,691,431.86
Increase during the year		 5,553,713,854.32
Decrease during the year		
(25,201,244.15)
Fiscal year net profit		
Ending balance as of September 30, 2007		 33,366,204,042.03
Increase during the year		 6,487,723,854.41
Decrease during the year		
(16,167,600.19)
Fiscal year net loss		
Ending balance as of September 30, 2008		 39,837,760,296.25

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

MRTA only
Surplus
Retained
from Donation
Earnings
15,102,668.71
(1,145,599.20)
13,957,069.51
(1,106,203.62)
12,850,865.89

(3,314,586,310.74)
1,721,003,271.07
(1,593,583,039.67)
(8,595,203,535.36)
(10,188,786,575.03)

Total

24,538,207,789.83
5,553,713,854.32
(26,346,843.35)
1,721,003,271.07
31,786,578,071.87
6,487,723,854.41
(17,273,803.81)
(8,595,203,535.36)
29,661,824,587.11
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งบกระแสเงินสด
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

		

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2551
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
		 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		 (8,957,748,137.61) 1,331,792,089.82 (8,595,203,535.36) 1,721,003,271.07
		 รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
			 จากกิจกรรมดำเนินงาน	
				 ค่าเสื่อมราคา		 1,893,040,646.10 1,891,674,935.55 1,893,040,646.10 1,891,674,935.55
				 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวตัดจ่าย		
2,531,630.16
2,531,630.16
2,531,630.16
2,531,630.16
				 ส่งมอบสะพานลอยคนเดินข้ามสถานีพหลโยธินให้ กทม.
40,817,963.84
40,817,963.84
				 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
508,362.67
26,660.39
508,362.67
26,660.39
				 (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
88,295,889.85
(77,528,977.99)
88,295,889.85
(77,528,977.99)
				 (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 5,986,875,770.76 (4,268,234,538.51) 5,986,875,770.76 (4,268,234,538.51)
			
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
362,544,602.25
389,211,181.25
		 ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
			 สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		 (623,951,235.82) (689,709,055.49) (623,951,235.82) (689,709,055.49)
		 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
				 รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ		
17,908,435.07
39,109,840.06
17,908,435.07
39,109,840.06
				 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		 (263,329,648.58)
1,992,351.05 (263,329,648.58)
1,992,351.05
		 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
				 เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง		
(55,037,883.82)
(55,037,883.82)
				 ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
(29,239,812.29)
(59,542,435.98)
(29,239,812.29)
(59,542,435.98)
				 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า		
(4,618,384.92)
(4,618,384.92)
(4,618,384.92)
(4,618,384.92)
				 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
231,197,186.83
27,481,946.20
231,197,186.83
27,481,946.20
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (672,033,459.71) (740,323,622.90) (672,033,459.71) (740,323,622.90)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

CASH FLOWS STATEMENT
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

CASH FLOWS STATEMENT

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
For the Year Ended September 30, 2008 and 2007
Unit : Baht
financial statement present investment
under equity method
		
2008
2007

MRTA only
2008

2007

Cash Flows from Operating Activities
		 Net Profit (Loss)		 (8,957,748,137.61) 1,331,792,089.82 (8,595,203,535.36) 1,721,003,271.07
		 Adjustments to reconcile net profit loss to cash
			 provided by (used in) operating activities	
				 Depreciation		 1,893,040,646.10 1,891,674,935.55 1,893,040,646.10 1,891,674,935.55
				 Amortized long-term leasehold		
2,531,630.16
2,531,630.16
2,531,630.16
2,531,630.16
				 Transfer Phaholyothin flyover to BMA		
40,817,963.84
40,817,963.84
				 Loss from sale of property		
508,362.67
26,660.39
508,362.67
26,660.39
				 Realized (profit) loss from foreign exchange		
88,295,889.85
(77,528,977.99)
88,295,889.85
(77,528,977.99)
				 Unrealized (profit) loss from foreign exchange		 5,986,875,770.76 (4,268,234,538.51) 5,986,875,770.76 (4,268,234,538.51)
			
Share of net loss from investment under equity method 362,544,602.25
389,211,181.25
		 Loss from operation before changes in operating						
			 assets and liabilities		 (623,951,235.82) (689,709,055.49) (623,951,235.82) (689,709,055.49)
		 Changes in operating assets : (Increase) Decrease
				 Accrued subsidies		
17,908,435.07
39,109,840.06
17,908,435.07
39,109,840.06
				 Other current assets		 (263,329,648.58)
1,992,351.05 (263,329,648.58)
1,992,351.05
		 Changes in operating assets : Increase (Decrease)						
				 Accounts payable - work in process		
(55,037,883.82)
(55,037,883.82)
				 Accrued interest		
(29,239,812.29)
(59,542,435.98)
(29,239,812.29)
(59,542,435.98)
				 Unearned rental right revenue		
(4,618,384.92)
(4,618,384.92)
(4,618,384.92)
(4,618,384.92)
				 Other current liabilities		
231,197,186.83
27,481,946.20
231,197,186.83
27,481,946.20
Net cash used in operating activities (672,033,459.71) (740,323,622.90) (672,033,459.71) (740,323,622.90)

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หน่วย : บาท

		

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2551
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
			 จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน		 (2,892,950,234.95) (194,642,727.99) (2,892,950,234.95) (194,642,727.99)
			 จ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ 		
(54,462,949.16)
(10,029,794.33)
(54,462,949.16)
(10,029,794.33)
			 จ่ายเงินเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
(7,642,819.80)
(7,642,819.80)
			 จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการ		 (191,009,367.51) (262,758,318.69) (191,009,367.51) (262,758,318.69)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(3,138,422,551.62) (475,073,660.81) (3,138,422,551.62) (475,073,660.81)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
			 ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว		 (2,292,315,439.09) (4,150,466,259.57) (2,292,315,439.09) (4,150,466,259.57)
			 รับเงินอุดหนุน		 6,434,624,254.22 5,528,512,610.17 6,434,624,254.22 5,528,512,610.17
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		 4,142,308,815.13 1,378,046,350.60 4,142,308,815.13 1,378,046,350.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น		 331,852,803.80 162,649,066.89 331,852,803.80 162,649,066.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		 442,056,540.04 279,407,473.15 442,056,540.04 279,407,473.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 773,909,343.84 442,056,540.04 773,909,343.84 442,056,540.04
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
		 ดอกเบี้ยจ่าย		 1,038,941,137.81 1,215,812,951.85 1,038,941,137.81 1,215,812,951.85
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CASH FLOWS STATEMENT

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
For the Year Ended September 30, 2008 and 2007
Unit : Baht
financial statement present investment
under equity method
		
2008
2007

MRTA only
2008

2007

Cash Flows from Investing Activities
			 Investment in land expropriation		 (2,892,950,234.95) (194,642,727.99) (2,892,950,234.95) (194,642,727.99)
			 Investment in plant and equipment 		
(54,462,949.16)
(10,029,794.33)
(54,462,949.16)
(10,029,794.33)
			 Investment in land expropriation expenditures		
(7,642,819.80)
(7,642,819.80)
			 Investment in civil work construction		 (191,009,367.51) (262,758,318.69) (191,009,367.51) (262,758,318.69)
Net cash used in investing activities		(3,138,422,551.62) (475,073,660.81) (3,138,422,551.62) (475,073,660.81)
Cash Flows from Financing Activities
			 Long-term loans repayment		 (2,292,315,439.09) (4,150,466,259.57) (2,292,315,439.09) (4,150,466,259.57)
			 Proceeds from capital contribution by the government 6,434,624,254.22 5,528,512,610.17 6,434,624,254.22 5,528,512,610.17
Net cash provided by financing activities 4,142,308,815.13 1,378,046,350.60 4,142,308,815.13 1,378,046,350.60
Net increase in cash and cash equivalent		 331,852,803.80 162,649,066.89 331,852,803.80 162,649,066.89
Cash and cash equivalent at beginning of the year 442,056,540.04 279,407,473.15 442,056,540.04 279,407,473.15
Cash and cash equivalent at end of the year
773,909,343.84 442,056,540.04 773,909,343.84 442,056,540.04
Supplemental disclosures of cash flows information
		 Cash paid during the year for loan interest		 1,038,941,137.81 1,215,812,951.85 1,038,941,137.81 1,215,812,951.85

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 โดยให้
รฟม. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ดังนี้
1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาหรือระหว่างจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ตามมาตรา 88 ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบตลอดจนงบประมาณขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของ รฟม. และ ตามมาตรา 43 ในการดำเนิน
กิจการรถไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ รฟม. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจให้สัมปทานกิจการรถไฟฟ้าทั้งหมด หรือบางส่วนแก่เอกชนก็ได้
ทำให้ รฟม. ได้ให้สัมปทานกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 โดย BMCL เป็นผู้ลงทุน
งานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล(สายหัวลำโพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - บางซื่อ) ซึ่งตามสัญญากำหนดให้
สัมปทานระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน
(วันที่ 2 กรกฎาคม 2547)
ตามสัญญาสัมปทาน BMCL จ่ายค่าตอบแทนให้ รฟม. จากรายได้ค่าโดยสารเป็นรายปี เป็นร้อยละ 1 - 15 ตามเวลาที่กำหนด และจากการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นรายปีและเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ สำหรับรายได้ที่ รฟม. รับจากการดำเนินงานในปีหนึ่งๆ เป็นของ รฟม. เมื่อหักรายจ่ายสำหรับ
การดำเนินงานเหลือเท่าใด ให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ หากรายได้ไม่เพียงพอให้รัฐพึงจ่ายแก่ รฟม. เท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา
65 รฟม. ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เปิดการเดินรถ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล
		 เงินอุดหนุนที่รับเพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อหุ้น BMCL ในงวดที่รัฐบาลรับภาระและเงินอุดหนุน
		 ที่รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร รับรู้เป็นรายได้
รายได้ดอกเบี้ย
		 รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้และค่าใช้จ่ายทั่วไป
		 รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนในรอบระยะเวลา ไม่เกิน 3 เดือนและไม่มี
		 ภาระผูกพัน
2.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 - งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงบัญชีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
		 - งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทร่วม
2.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน บันทึกบัญชีตามราคาทุนซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันทีซ่ อ้ื มา หรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ อุปกรณ์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท
		 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน แต่จัดทำทะเบียนคุมยอดไว้
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
For the Year Ended September 30, 2008 and 2007

1. Establishment and Objectives

The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) is established under the Mass Rapid Transit Authority of Thailand Act, B.E. 2543 to be a
juristic entity, with the following objectives according to Section 7 as follows:
1. To carry out the Mass Rapid Transit (MRT) business in Bangkok and its vicinity including any other provinces as prescribed in the Royal
Decree or to operate an intercity service therein;
2. To study, analyze and prepare a project or plan related to the MRT business for the improvement and modernization thereof;
3. To carry out businesses related to the MRT business or other business beneficial to MRTA and passengers using MRT services.
According to Section 88, all businesses, funds, assets, rights, obligations and liabilities as well as budgetary appropriations of the Metropolitan
Rapid Transit Authority under the Royal Decree Establishing the Metropolitan Rapid Transit Authority, B.E.2535 existing on the date this Act comes into
force shall be transferred to MRTA, and Section 43, in carrying out the MRT business under this Act, MRTA, with the approval of the Cabinet
Ministers, may grant concession, in whole or in part, of MRT business to a private individual. In this connection, MRTA has granted concession to
Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) in accordance with the Cabinet’s resolution on March 28, 2000. BMCL is required to invest in the
rolling stock and operate the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line (Hua Lamphong-Queen Sirikit National Convention Center-Bang Sue Section) for a
concession period of 25 years as from the date of issuance by MRTA of a Notice of No Objection which entitles BMCL to commence revenue service
(July 2, 2004).
According to the Concession Contract, BMCL is obliged to pay MRTA annual remuneration and percentage remuneration from fares at the
rate from 1 - 15 percents subject to the number of years of operation and annual remuneration and percentage remuneration from commercial
development at the rate of 7 percents per annum. MRTA complies with Section 65 of the MRTA Act which stipulates that the total income of MRTA
derived from its annual operation shall belong to MRTA for its expenditures and, after deducting such appropriate operating expenses, shall be remitted
as state revenue, and if the income is insufficient to meet the expenses, the State shall provide MRTA with the fund in such amount as may be
necessary. The MRT system has been opened for public service since July 3, 2004 after the Inauguration Opening Ceremony presided over by His
Majesty the King on the same day.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Recognition of Revenues and Expenses
Government Subsidies are recognized as income in the amount equal to the amount of loan interest for land expropriation and
		 BMCL shares expenditures and administrative management expenses.
Interest Income is recognized on a time basis, taking into account the effective yield on the asset.
Income and Other Expenses are recognized on accrual basis.
2.2 Cash and Cash in Banks comprise cash on hand and deposits with maturity of 3 months or less and without commitment.
2.3 Investment in Associated Company
		 - MRTA’s financial statements have presented Investments under the cost method.
		 - Investments in associated company have been presented in the consolidated financial statements accounted for by proportionate
			 consolidation under the equity method.
2.4 Land, Plant and Equipment
Land is recorded as cost containing expenses for land expropriation.
Plant and Equipment are recorded as cost on the date of purchases or acquisitions or the completion of constructions. For equipment
		 acquired at the cost not exceeding baht 30,000 per unit, the whole amount is recognized as expenses and recorded accordingly in
		 control book.
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การคำนวณค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยไม่มีราคาซาก ดังนี้

อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (ปี)
			 - อาคารและอุปกรณ์
5-20
			 - อุโมงค์ทางวิ่ง โครงสร้างสถานีและทางเข้า-ออกสถานี
100
			 - ชานชาลาคอนกรีตยกระดับ คลอง สะพาน และเขื่อน
80
			 - อาคาร สะพาน และทางเข้า-ออกบริเวณ Park & Ride
50
			 - งานสถาปัตยกรรม ระบบราง และ ระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
20-30
		
สินทรัพย์จากการบริจาค บันทึกบัญชีเป็นส่วนเกินทุนจากการบริจาคในราคาทุนหรือราคาประเมินค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดรายได้
		 ถือเป็นค่าใช้จ่าย ถ้าไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงจะนำไปหักจากส่วนเกินทุนจากการบริจาค
2.5 งานระหว่างก่อสร้างที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับ
		 งานเสร็จ
2.6 สิทธิการใช้พื้นที่ใต้ดินก่อสร้างโครงการ แสดงด้วยราคาทุนไม่มีกำหนดระยะเวลาจึงไม่มีการตัดจ่าย
2.7 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาว บันทึกบัญชีตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การตัดจำหน่ายสะสม
		 คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า
2.8 เงินกู้ต่างประเทศ บันทึกเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับเงินกู้และ ณ วันสิ้นงวดจะปรับมูลค่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่ง
		 คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซื้อและขายของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กำไรหรือขาดทุนจาก
		 อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ชำระเงินกู้และวันสิ้นงวดบัญชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ
2.9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน รฟม. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
		 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2538 โดยสมาชิกจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละสาม แต่ไม่เกินร้อยละเก้าของเงินเดือน
		 รฟม. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละเก้าของเงินเดือน สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทุกยอดเต็ม
		 จำนวนเมือ่ สิน้ สุดสมาชิกภาพไม่วา่ กรณีใด ซึง่ มิใช่การพ้นจากการเป็นพนักงานเพราะถูกลงโทษทางวินยั และมีอายุการทำงานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2.10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรู้เป็นทุน ยกเว้นรายการเงินอุดหนุนเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อ
		 ซื้อหุ้น BMCL ที่รัฐบาลรับภาระ
2.11 รายได้รอการรับรู้
		 รายได้รอการรับรู้ รับรู้เมื่อได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์และได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อดำเนินงาน
		 เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้ง
		 จำนวน
		 เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นหนี้สิน
		 และทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์

3. ตัวเลขเปรียบเทียบ
		

ตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปีปัจจุบัน
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		 Depreciation is calculated, based on a straight-line method, to write off the cost of each classification of assets over its estimated useful
life without scrap value as follows:
Useful life of assets (year)
5-20
100
80
50
20-30

			 - Plant and Equipment
			 - Tunnels, Station Box Structures and Entrances
			 - Elevated Concrete Platform, Khlong, Bridge and Protection
			 - Building, Bridge and Access to Park & Ride Building
			 - Architectural Work, Trackwork and Mechanical & Electrical Works
		
Assets from Donation are recorded as surplus from donation at cost or appraisal cost. Depreciation of donated assets which, when
		 utilized, create direct revenue would be recognized as expenses; otherwise the depreciation would be deducted from surplus from donation.
2.5 Work in Process Using Foreign Loan is recorded in baht converted by the exchange rate on the work acceptance date of the
		 Work Inspection and Acceptance Committee.
2.6 Right to Use Underground Space for the project construction is shown as cost without amortization because the right is of
		 unlimited time.
2.7 Long-term Leasehold is shown as cost less accumulated amortization and allowance for impairment of the assets. Accumulated
		 amortization is calculated by a straight-line method.
2.8
		
		
		

Foreign Loan is recorded in baht converted by the exchange rate at the loan received date, and at the end of the year, it would be
converted by the average exchange rate of buying and selling rate of Commercial Bank on the day notified by the Bank of Thailand.
Gains or losses arising from the exchange rate on the loan payback date and at the end of the period would be recognized for the whole
amount as revenue or expense in the Income Statement.

2.9
		
		
		
		
		

The Registered Provident Fund of the MRTA Staff Members was established under the Provident Fund Act, B.E.2530 on
August 23, 1995. Members are required to pay the savings into the Fund through MRTA’s deduction from the salaries at the rate of 3%
to 9% while MRTA shall pay contribution to the Fund at the rate of 9% of its members’ salaries. Members have the right to receive all
of their savings and benefit including MRTA’s contribution and benefit in full amount when their membership comes to an end for
whatever reasons except when their employment is terminated due to disciplinary punishment or their working duration is less than
5 years as the case maybe.

2.10 Government Subsidies are recognized as capital except Government subsidy for interest incurred on loan for land acquisition and
		 loan for BMCL shares purchase.
2.11 Deferred Income
		 Deferred income is recognized when donation or assistance in cash or asset is received and allowed to retain for operation.
		 Cash received without particular purpose or received assets that create benefits for the organization within the accounting period is
		 recorded as income.
		 Cash received with particular purpose or received assets that create benefits for the organization in more than one accounting period is
		 recorded as liabilities and is periodically and reasonably recognized as income through the useful life of assets.

3. Comparative Figures
		

Comparative figures have been adjusted to be able to be compared with changes in the present year.
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

		 เงินสด
		 เงินฝากธนาคาร
			 - กระแสรายวัน
			 - ออมทรัพย์
			 - ประจำ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2551
2.78

2550
1.04

188.12
289.39
293.62
773.91

(0.29)
195.08
246.23
442.06

4.2 ลูกหนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนที่ รฟม. จัดหาเงินให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการเวนคืนที่ดิน
		 แทน รฟม. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2537 เมื่อ รฟม. ได้รับโอนสิทธิ์ที่ดินจาก กทพ. แล้ว จะบันทึกลดยอดบัญชีลูกหนี้
		 คู่กับบัญชีที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ลูกหนี้คงเหลือจำนวน 426.78 ล้านบาท
4.3 รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นตามสัญญาสัมปทาน ที่รัฐบาล
		 รับภาระ มียอดยกมาจำนวน 27.47 ล้านบาท รับระหว่างงวดจำนวน 189.71 ล้านบาท จ่ายระหว่างงวดจำนวน 207.62 ล้านบาท คงเหลือ
		 จำนวน 9.56 ล้านบาท
4.4
		
		
		

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 221.76 ล้านบาท เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และค่าชดเชยพืชผล (ค่าจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลจำนวน 5.47 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซือ่ จำนวน 216.29 ล้านบาท ที่ รฟม. ได้ทำสัญญาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์กบั ผูถ้ กู เวนคืนทีด่ นิ แล้ว และอยูร่ ะหว่างการดำเนินการทำเรือ่ ง
เบิกจ่ายให้กับผู้ถูกเวนคืน โดยจะบันทึกบัญชีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่ายคู่กับบัญชีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย

4.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
												
		
		
		
		
		
		

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกรมสรรพากร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ
วัสดุสำนักงาน
เงินจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ		
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2551
3.37
1.60
3.45
0.22
39.99
4.66
53.29

2550
4.68
1.15
3.89
0.24
0.53
1.89
12.38

4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
			 ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสาย เฉลิมรัชมงคลข้อ 2.3(ฉ) ที่ให้ รฟม. มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ
		 จำกัด (มหาชน) (BMCL) เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 11,950 ล้านบาท)นั้น คณะรัฐมนตรีได้มี
		 มติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบงบลงทุนเพื่อให้ รฟม. นำไปซื้อหุ้น BMCL จำนวน 2,600 ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
		 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และอนุมัติให้ รฟม.กู้เงินจำนวน 2,600 ล้านบาท
		 และเพิ่มวงเงินการจัดซื้อโดยอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติม อีกจำนวน 387.50 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 รวม
		 อนุมัติงบลงทุนเพื่อซื้อหุ้น BMCL ทั้งสิ้น 2,987.50 ล้านบาท จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รฟม. จึงได้ซื้อหุ้นจาก BMCL จำนวน 2,987.50
		 ล้านบาท ในราคาพาร์มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยกระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.14
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4. Supplementary Information:

4.1 Cash on Hand and in Banks comprises

		 Cash on hand
		 Cash in banks
			 - Current account
			 - Saving account
			 - Fixed account
Total

Unit : Million Baht
2008
2.78

2007
1.04

188.12
289.39
293.62
773.91

(0.29)
195.08
246.23
442.06

4.2
		
		
		

Account Receivables - ETA is the land expropriation expenditures provided by MRTA to ETA who partly acquired MRTA land
expropriation in pursuance with the Cabinet’s resolution on July 28, 1994. When such land titles have been transferred from ETA to
MRTA, cost of the land would be deducted from account receivables and such expenses were then added to the land account. The
balance as of September 30, 2008 is baht 426.78 million.

4.3
		
		
		

Accrued Subsidies are for interest under the Government responsibility which incurred on loan for land acquisition and shares
purchase as allowed by the Concession Contract with the beginning balance of baht 27.47 million carried over from the previous year,
and increase and decrease during the year amounting to baht 189.71 million and baht 207.62 million respectively. Therefore, the balance
at the end of the year is baht 9.56 million.

4.4
		
		
		
		

Land Acquisition Cost in Process amounting to baht 221.76 million refers to the baht 5.47 million of the compensation for land,
constructions and agricultural products of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project and the baht 216.29 million for the Bang Yai
- Bang Sue Section of the Purple Line Project, for which MRTA has already entered into buying and selling contracts with the land
owners. It is now under payment process. The amount will be recorded in the land acquisition cost in process account paired with the
accrued land expropriation expense account.

4.5 Other Current Assets comprise

		
		
		
		
		
		

Uncollected value added tax from Revenue Department
Accrued interest receivable
Account receivables and other receivables
Office supplies
Advance
Others
Total

Unit : Million Baht
2008
3.37
1.60
3.45
0.22
39.99
4.66
53.29

2007
4.68
1.15
3.89
0.24
0.53
1.89
12.38

4.6 Investment in Associated Company 
			 According to the Agreement for the MRT Initial System Project Chaloem Ratchamongkhon Line , Clause 2.3(f), MRTA shall have an
		 option to purchase BMCL shares when listed in the Stock Exchange representing not more than 25 percents of the registered capital
		 (BMCL’s registered capital amounts to baht 11,950 million). On May 31, 2005, the Cabinet passed a resolution approving the investment
		 budget amount of baht 2,600 million for MRTA to purchase BMCL shares. Afterwards, on November 1, 2005 the Cabinet resolved to
		 review the resolution dated May 31, 2005 and approved the MRTA loan amount of baht 2,600 million and additional amount for purchase
		 in the amount of baht 387.50 million pursuant to the Cabinet’s resolution on January 24, 2006. MRTA therefore purchased 2,987.50
		 million baht shares at par value of 1 baht/share and the Ministry of Finance was authorized to seek loan as shown in Note 4.14 to the
		 Financial Statements.
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4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ราคาทุน
- ซื้อ/รับบริจาคสินทรัพย์
- จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- จำหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ค่าเสื่อมราคาสะสม
- ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด
- ตัดจ่าย-ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
- จำหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

อาคารและ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์
ส่วนปรับปรุง
สำนักงานและ คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์
และระบบ
สารสนเทศ

รวม

23,158.87
2,929.88
26,088.75

63.73
18.98
82.71

3.20
7.58
10.78

28.35
23.04
(0.38)
51.01

49.10
4.87
(3.83)
50.14

23,303.25
54.47
2,929.88
(4.21)
26,283.39

-

(25.19)
(2.59)
(0.75)
(28.53)

(2.06)
(1.39)
(0.19)
(3.64)

(8.72)
(2.78)
(0.18)
0.29
(11.39)

(26.53)
(8.67)
3.41
(31.79)

(62.50)
(15.43)
(1.12)
3.70
(75.35)

23,158.87
26,088.75

38.54
54.18

1.14
7.14

19.63
39.62

22.57
18.35

23,240.75
26,208.04

			 ที่ดิน จำนวน 26,088.75 ล้านบาท เป็นที่ดินที่ได้รับจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
		 พ.ศ. 2530 ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 23,275.05 ล้านบาท โดยแยกเป็นส่วนที่ รฟม. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเอง
		 จำนวน 6,636.26 ล้านบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้ รฟม. จำนวน 16,638.79 ล้านบาท
		 และเป็นที่ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ซึ่ง รฟม. เป็นผู้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 2,813.70 ล้านบาท อนึ่ง
		 ที่ดินโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลบางส่วน เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไม่พอใจในค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จึงได้ยื่นฟ้อง
		 คดีต่อศาลและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งศาลอาจมีคำพิพากษาให้ รฟม. จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกตามที่กล่าว
		 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18
4.8 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล - สุทธิ ประกอบด้วย
													

		
		
		
		
		
		
		
		

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

อุโมงค์และ
โครงสร้าง
งานโยธา

ชานชาลา
คลอง เขื่อน

อาคาร
สะพานลอย
และ
ทางเข้าออก

ระบบราง

43,834.31
(1,424.62)
(438.34)
(1,862.96)

4,914.75
(199.66)
(61.44)
(261.10)

1,312.07
(84.66)
(26.24)
(110.90)

42,409.69
41,971.35

4,715.09
4,653.65

1,227.41
1,201.17

หน่วย : ล้านบาท
อื่นๆ (งาน
สถาปัตยกรรม
ระบบเครื่องกล
ไฟฟ้า ฯลฯ)

รวม

2,770.16
(300.10)
(92.34)
(392.44)

25,184.91
(4,092.55)
(1,259.25)
(5,351.80)

78,016.20
(6,101.59)
(1,877.61)
(7,979.20)

2,470.06
2,377.72

21,092.36
19,833.11

71,914.61
70,037.00
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4.7 Land, Plant and Equipment - Net 

Unit : Million Baht
Land

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

As of September 30, 2007
Capital cost
- Asset bought/received from donation
- Land expropriation expenditures
- Distribution
As of September 30, 2008
As of September 30, 2007
Accumulated depreciation
- Fiscal year depreciation
- Amortization- Surplus from donation
- Distribution
As of September 30, 2008
Book value
As of September 30, 2007
As of September 30, 2008

Building and
Modified Part

Vehicle

Office
Computer
Equipment Equipment and
and
Information
Equipment
System

Total

23,158.87
2,929.88
26,088.75

63.73
18.98
82.71

3.20
7.58
10.78

28.35
23.04
(0.38)
51.01

49.10
4.87
(3.83)
50.14

23,303.25
54.47
2,929.88
(4.21)
26,283.39

-

(25.19)
(2.59)
(0.75)
(28.53)

(2.06)
(1.39)
(0.19)
(3.64)

(8.72)
(2.78)
(0.18)
0.29
(11.39)

(26.53)
(8.67)
3.41
(31.79)

(62.50)
(15.43)
(1.12)
3.70
(75.35)

23,158.87
26,088.75

38.54
54.18

1.14
7.14

19.63
39.62

22.57
18.35

23,240.75
26,208.04

			 Land cost amounting to baht 26,088.75 million represents the cost of land expropriated according to the Expropriation Act,
		 B.E.2530. The baht 23,275.05 million for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project is divided into the baht 6,636.26 million
		 portion for the land expropriated by MRTA and the baht 16,638.79 million portion for the land expropriated by ETA who have transferred
		 the land titles to MRTA. The baht 2,813.70 million is for the land expropriated by MRTA for the Bang Yai - Bang Sue Section of the
		 Purple Line Project. However, since some land owners who are still dissatisfied with the expropriation price have instituted legal
		 proceedings to the court for arbitration. This may result in MRTA having to make additional payment to the land owners as shown in
		 Note 4.18 to the Financial Statements.
4.8 Assets of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project - Net comprise
Tunnels and Platform,
Building,
Structural
Khlong
Bridge and
Works and Protection Access
		
		
		
		
		
		
		
		

As of September 30, 2007
Capital Cost
Accumulated depreciation
Fiscal year depreciation
As of September 30,2008
Book value
As of September 30,2007
As of September 30,2008

Unit : Million Baht
Trackwork
Others
Total
(Architectural Work,
Mechanical &
Electrical Work)

43,834.31
(1,424.62)
(438.34)
(1,862.96)

4,914.75
(199.66)
(61.44)
(261.10)

1,312.07
(84.66)
(26.24)
(110.90)

2,770.16
(300.10)
(92.34)
(392.44)

25,184.91
(4,092.55)
(1,259.25)
(5,351.80)

78,016.20
(6,101.59)
(1,877.61)
(7,979.20)

42,409.69
41,971.35

4,715.09
4,653.65

1,227.41
1,201.17

2,470.06
2,377.72

21,092.36
19,833.11

71,914.61
70,037.00
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4.9 งานระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1,110.48 ล้านบาท เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดและ
		 ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
			 - ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯและการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BBMT)
			 - ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน - สายสีม่วง (BBML)
			 - ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ - ค่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางซื่อ - ราษฎร์บูรณะ
- ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯและการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค
			 - ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯและการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
			 - ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน - ส่วนต่อขยาย (BMTC)
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
			 - ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯและการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
			 - ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน - ส่วนต่อขยาย (BMTC)
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ - บางบำหรุ
			 - ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯและการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
รวม

2551

2550

340.60
28.36
15.52

340.60
7.77
15.52

161.70

142.07

113.19
78.79

99.45
19.61

105.11
73.17

92.35
18.20

194.04
1,110.48

170.49
906.06

4.10 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี เป็นค่าเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อก่อสร้างอาคารขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
		 สามย่านและปล่องระบายอากาศ และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างรื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าขาดประโยชน์สูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่าย
		 อื่นๆ เป็นเงินรวมจำนวน 75.95 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
		
		

ยอดยกมา
หัก ตัดจำหน่าย
ยอดยกไป

2551
52.74
2.53
50.21

4.11 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ประกอบด้วย

		
		

ดอกเบี้ยพันธบัตร
ดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2551
22.68
79.91
102.59

4.12 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า เป็นค่าตอบแทนสิทธิในการเข้าทำการค้าบนสถานีกำแพงเพชร มียอดคงเหลือ ดังนี้

		
		

ยอดยกมา
หัก โอนเป็นรายได้
ยอดยกไป

2550
55.27
2.53
52.74

2551
19.62
4.62
15.00

2550
40.64
73.89
114.53
หน่วย : ล้านบาท
2550
24.24
4.62
19.62
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4.9 Work in Process amounting to baht 1,110.48 million refers to loan interest and consultant fee for feasibility study, detailed design and
		 construction work of MRT projects as per the following details:
Unit : Million Baht
The Purple Line Project : Bang Yai - Rat Burana : Bang Yai - Bang Sue Section
			 - Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BBMT)
			 - Consultant fee for operation with the procedures specified in the Private
				 Participation or Operation in Public Project Act B.E.2535 (BBML)
			 - Loan interest - consultant fee
The Purple Line Project : Bang Yai - Rat Burana : Bang Sue - Rat Burana Section
- Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)
The Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae Section
			 - Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)
			 - Consultant fee for operation with the procedures specified in the Private
Participation or Operation in Public Project Act B.E.2535 (BMTC)
The Blue Line Project : Bang Sue - Tha Phra Section
			 - Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)
			 - Consultant fee for operation with the procedures specified in the Private
Participation or Operation in Public Project Act B.E.2535 (BMTC)
The Orange Line Project : Bang Kapi - Bang Bamru Section
			 - Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)
Total

2008

2007

340.60
28.36

340.60
7.77

15.52

15.52

161.70

142.07

113.19
78.79

99.45
19.61

105.11
73.17

92.35
18.20

194.04
1,110.48

170.49
906.06

4.10 Deferred long-term Leasehold is the rental fee of land leased from Chulalongkorn University for the construction of the entrance of
		 Samyan Station and intervention shaft. Such expenses included compensation for building, demolition, transportation, business revenue
		 loss and other expenses totally baht 75.95 million for 30-year rental period.
Unit : Million Baht
		
		

Balance at the beginning of the year
Less : Amortization
Balance at the end of the year

2008
52.74
2.53
50.21

4.11 Accrued Interest comprises

		
		

Bond Interest
Interest on the loan from Financial Institute
Total

2007
55.27
2.53
52.74
Unit : Million Baht

2008
22.68
79.91
102.59

2007
40.64
73.89
114.53

4.12 Unearned Rental Right Revenue refers to the remuneration to carry out business at Kamphaengphet Station with the remaining
		 amount as follows:
Unit : Million Baht
		
		

Balance at the beginning of the year
Less : transferred to revenue
Balance at the end of the year

2008
19.62
4.62
15.00

2007
24.24
4.62
19.62
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4.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย						

		
		
		
		

หน่วย : ล้านบาท
2551
46.65
37.48
3.23
35.43
122.79

เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินรับล่วงหน้าและอื่นๆ
รวม

2550
65.85
25.63
3.26
19.28
114.02

			 เงินรับล่วงหน้าและอื่นๆ จำนวน 35.43 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน Park & Ride
		 ซึ่งได้รับจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จำนวน 15 ล้านบาท
		 สำหรับพัฒนาพื้นที่ด้านข้างอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ (รัชดาซอย 6) เป็นที่จอดแล้วจร พัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วน
		 พิเศษศรีรัช (ด่านอโศก 2) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจำนวน 15 ล้านบาท สำหรับ
		 พัฒนาพื้นที่เป็นพื้นที่ Park&Ride สถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 30 ล้านบาท โดย รฟม. ได้มอบหมาย
		 ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถยนต์
		 ประมาณ 150 คันและ 100 คันตามลำดับ อนึง่ งานออกแบบและปรับปรุงพืน้ ทีฯ่ ในส่วนของพืน้ ทีด่ า้ นข้างอาคารจอดรถ 3 ชัน้ สถานีรถไฟฟ้า
		 ศูนย์วัฒนธรรมฯ (รัชดาซอย 6) และพื้นที่ Park & Ride สถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วเสร็จในวันที่ 19 กันยายน 2551
4.14 เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นเงินกู้เพื่อดำเนินการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อซื้อหุ้นตามสัญญาสัมปทาน และในการจัด
		 กรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกอบด้วย
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ
		 เงินกู้ยืมต่างประเทศ
			 ปลอดหนี้ 7-10 ปี ผ่อนชำระ 18-30 ปี
0.75 - 2.70
		 เงินกู้ยืมสถาบันการเงินในประเทศ
			 พันธบัตรอายุหนี้ 7-10 ปี
2.24 - 3.98
			 เงินกู้สถาบันการเงินอายุ 5 ปี
			 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
3.42 - 3.87
						
			 หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี		
รวม

ล้านเยน

2551

2550

ล้านบาท

ล้านเยน

ล้านบาท

199,795.88

65,906.07

203,860.85

61,140.51

-

4,000.00

-

5,000.00

199,795.88
5,987.68
193,808.20

2,987.50
72,893.57
3,975.14
68,918.43

203,860.85
4,064.96
199,795.89

2,987.50
69,128.01
2,219.13
66,908.88

			 ในการกู ้ เ งิ น จากต่ า งประเทศ รฟม. ได้ ท ำสั ญ ญากั บ ธนาคารเพื ่ อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศแห่ ง ญี ่ ป ุ ่ น (JAPAN BANK
		 INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC)) โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน
			 เงินกู้ภายในประเทศ รัฐบาลเป็นผู้รับภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
		 รัชมงคล ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในวงเงิน 28,247 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 และลงทุนในบริษัทร่วม ตามหมายเหตุประกอบ
		 งบการเงินข้อ 4.6
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4.13 Other Current Liabilities comprise						

		
		
		
		

Unit : Million Baht
2008
46.65
37.48
3.23
35.43
122.79

Retention monies
Accrued expenses
Withholding income tax
Unearned revenue and others
Total

2007
65.85
25.63
3.26
19.28
114.02

			 The baht 35.43.million of unearned revenue and others mainly arise from financial support to Park & Ride Facility Promotion Project
		 by Energy Saving Fund, Energy Policy and Planning Office (EPPO), Ministry of Energy. A total of baht 30 million included baht 15 million
		 for the development of an area next to the three-storey parking building of Thailand Cultural Centre Station to be park & ride, the
		 development of an area under Sri Rush Expressway of ETA and the Project public relations work and baht 15 million for the
		 development of an area at Queen Sirikit National Convention Centre Station to be park & ride. The Armed Forces Development
		 Command, Supreme Command Headquarters was assigned by MRTA to carry out the design and development of areas to be parking
		 facilities for 150 and 100 cars respectively. The design and development for an area next to the three-storey parking building of Thailand
		 Cultural Centre Station (Ratchada Soi 6) and park & ride area at Queen Sirikit National Convention Centre Station were completed on
		 September 19, 2008.
4.14 Long-term Loans are the loans for operation of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project, shares purchase as allowed by the
		 concession contract, and land acquisition as per the following details:
Interest Rate
Percentage
		 Foreign loan
			 Grace period 7 - 10 yrs.
0.75 - 2.70
			 Payback period 18 - 30 yrs.
		 Domestic loan
			 Bonds 7-10 yrs.
2.24 - 3.98
			 Financial Institute Loan 5 yrs.
			 Payback interest period	
			 every 6 months
3.42 - 3.87
						
			 Less : loans due within one year		
Total

2008
Million Yen Million Baht

2007
Million Yen Million Baht

199,795.88

65,906.07

203,860.85

61,140.51

-

4,000.00

-

5,000.00

199,795.88
5,987.68
193,808.20

2,987.50
72,893.57
3,975.14
68,918.43

203,860.85
4,064.96
199,795.89

2,987.50
69,128.01
2,219.13
66,908.88

			 As for foreign loan, MRTA has signed an agreement contract with JAPAN BANK INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC) and the
		 loan was guaranteed by the Government.
			 As for domestic loan, it is the Government responsibility to repay both principal and interest for land acquisition of the M.R.T.
		 Chaloem Ratchamongkhon Line Project in the budget amount of baht 28,247 million as approved by the Cabinet’s resolution on July 8,
		 1997 and the investment in associated company as shown in Note 4.6 to the Financial Statements.
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4.15 ทุน ประกอบด้วย

		
		
		
		
		
		
		
		

หน่วย :ล้านบาท
2551
945.96
15,114.49
8,220.72
11,405.70
807.79
261.00
3,034.14
47.96
39,837.76

2550
945.96
14,054.49
8,183.78
9,284.38
598.99
261.00
37.60
33,366.20

ทุนประเดิม
เงินอุดหนุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้-จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สายเฉลิมรัชมงคล
เงินอุดหนุนค่าที่ดินรับโอนจาก กทพ.
เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้และดอกเบี้ยสายเฉลิมรัชมงคล
เงินอุดหนุนค่าจ้างที่ปรึกษา (BMTD, BMTC และ BBML)
เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้และดอกเบี้ย-ค่าจ้างที่ปรึกษาฯสายสีม่วง
เงินอุดหนุนเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายสีม่วง
เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รวม
			
			 4.15.1 ทุนประเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณให้ รฟม. เป็นทุนประเดิมในวงเงิน
		 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรเงินงบกลางหมวดเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 50 ล้านบาท เป็นทุนประเดิม ส่วนที่เหลือ
		 จำนวน 950 ล้านบาท จะได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นปีๆ ไปและ รฟม. ได้รับจนถึงปีงบประมาณ 2544 รวมเป็นทุนประเดิม จำนวน 945.96
		 ล้านบาท ซึ่งคงที่จนถึงวันสิ้นงวด	
			 4.15.2 เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้ - จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายเฉลิมรัชมงคล คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้
		 รฟม. กู้เงินเพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในวงเงิน 8,453 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันและชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
		 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 ให้ขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11,417 ล้านบาท
		 รวมทัง้ สิน้ เป็นเงิน 19,870 ล้านบาท มียอดยกมาจำนวน 14,054.49 ล้านบาท ได้รบั เงินงบประมาณประจำปี 2551 เพิม่ จำนวน 1,060 ล้านบาท
		 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 15,114.49 ล้านบาท
			 4.15.3 เงินอุดหนุนค่าที่ดินรับโอนจาก กทพ. เป็นส่วนที่ กทพ. จัดหาเงิน เมื่อได้รับแจ้งการโอนสิทธิ์ให้ รฟม. จะบันทึกบัญชีที่ดินคู่กับ
		 ทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7 มียอดยกมาจำนวน 8,183.78 ล้านบาท รับโอนสิทธิ์เพิ่มในงวดนี้จำนวน 36.94 ล้านบาท
		 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 8,220.72 ล้านบาท
			 4.15.4 เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้และดอกเบี้ย สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
		 ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ให้ถือว่าการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการฯ เป็นทุน มียอดยกมาจำนวน
		 9,284.38 ล้านบาท ได้รับเพิ่มในงวดนี้เป็นเงินกันเหลื่อมปี 2550 จำนวน 781.92 ล้านบาท (ชำระเงินต้นจำนวน 265.16 ล้านบาทและชำระ
		 ดอกเบี้ยจำนวน 516.76 ล้านบาท) และเงินงบประมาณประจำปี 2551 จำนวน 1,339.40 ล้านบาท (ชำระเงินต้นจำนวน 1,022.57 ล้านบาท
		 และชำระดอกเบี้ยจำนวน 316.83 ล้านบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 11,405.70 ล้านบาท
			 4.15.5 เงินอุดหนุนค่าจ้างที่ปรึกษา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 วันที่ 1 สิงหาคม 2549 และวันที่ 7
		 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ รฟม. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ นั้น รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบีเอ็มทีดี (BMTD)
		 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบีเอ็มทีซี (BMTC) และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบีบีเอ็มแอล (BBML) เพื่อดำเนินการในแต่ละโครงการ ดังนี้
			 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
				
- ศึ ก ษารายละเอี ย ดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอี ย ด (Detailed Design) ในเส้ น ทางยกระดั บ ออกแบบกรอบ
			 รายละเอียด (Definitive Design) ในเส้นทางใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
				
- ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงสร้างยกระดับ
			 ออกแบบกรอบรายละเอียดสำหรับโครงสร้างใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTC)
			 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ - บางบำหรุ
				
- ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด(Detailed Design) ในเส้นทางยกระดับ ออกแบบกรอบรายละเอียด
			 (Definitive Design) ในเส้นทางใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
			 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ - ราษฎร์บูรณะ
				
- ศึ ก ษารายละเอี ย ดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอี ย ด(Detailed Design) ในเส้ น ทางยกระดั บ ออกแบบกรอบ
			 รายละเอียด(Definitive Design) ในเส้นทางใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
			 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
				
- ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ และปรับปรุงเอกสารประกวดราคา (BBML)
					 ในงวดนี้มียอดยกมาจำนวน 598.99 ล้านบาท ได้รับเพิ่มในงวดนี้เป็นเงินกันเหลื่อมปี 2550 จำนวน 208.80 ล้านบาท
			 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 807.79 ล้านบาท
			 4.15.6 เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้และดอกเบี้ย สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
		 เป็นเงินกู้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ
		 หาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและทำการค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว จำนวน 261 ล้านบาท ซึ่งคงที่จนถึงวันสิ้นงวด	
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4.15 Capital comprises

		
		
		
		
		
		
		
		

Unit : Million Baht
2008
945.96
15,114.49
8,220.72
11,405.70
807.79
261.00
3,034.14
47.96
39,837.76

2007
945.96
14,054.49
8,183.78
9,284.38
598.99
261.00
37.60
33,366.20

Initial capital
Subsidy to repay loan - M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line land expropriation
Subsidy - land costs transferred from ETA
Subsidy to repay loan and interest of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project
Subsidy for consultant fee (BMTD, BMTC and BBML)
Subsidy to repay loan and interest - consultant fee of the Purple Line Project
Subsidy for land expropriation of the Purple Line Project
Subsidy for information technology system
Total
			
			 4.15.1 Initial capital - The Cabinet passed a resolution on July 28, 1992, approving the budget of baht 1,000 million for MRTA’s
		 initial capital in which baht 50 million was allocated from the government’s Central Reserve Budget but the remaining baht 950 million
		 must be approved by the government on a year by year basis. Up until 2001, the amount of baht 945.96 million has been withdrawn and
		 this amount has been constantly recorded in initial capital account since then.
			 4.15.2 Subsidy to repay loan for land acquisition of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line - The Cabinet passed a resolution on
		 February 1, 1994, approving MRTA to borrow baht 8,453 million for land acquisition expenses. The resolution also authorized the Ministry
		 of Finance to guarantee the repayment of principal and loan interest. The Cabinet later passed the resolution on July 8, 1997, approving
		 MRTA to extend land acquisition expenses of baht 11,417 million to baht 19,870 million. The brought forward balance is baht 14,054.49
		 million. With an increase of baht 1,060 million, the budget amount awarded for the fiscal year 2008 totalled baht 15,114.49 million.
			 4.15.3 Subsidy for cost of land transferred from ETA - Formerly, ETA arranged fund to acquire these land titles. When such land
		 titles were transferred to MRTA, the amount would be recorded in the Land Account paired with the Capital Account as described in
		 Note 4.7 to the Financial Statements. The brought forward balance is baht 8,183.78 million. In this fiscal year, MRTA received more
		 baht 36.94 million land titles, totally amounting to baht 8,220.72 million.
			 4.15.4 Subsidy to repay loan and interest of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project - The latest Cabinet’s resolution on
		 December 23, 2003, made the principal and interest repayment be realized as capital. The brought forward balance is baht 9,284.38
		 million. With an increase amount comprising of 2007’s overlapped amount of baht 781.92 million (baht 265.16 million as repayment for
		 principal and baht 516.76 million for interest) and 2008’s budget amount of baht 1,339.40 million (baht 1,022.57 million as repayment for
		 principal and baht 316.83 million for interest), the total amount is baht 11,405.70 million.
			 4.15.5 Subsidy for consultant fee - According to the Cabinet’s resolution on January 4, 2005, August 1, 2006 and November 7,
		 2006, approving MRTA to implement the MRT projects, MRTA employed BMTD Consultant Consortium, BMTC Consultant Consortium
		 and BBML Consultant Consortium to conduct each project as per the following details:
			 The Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections
				
- work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground structures and prepare tender
			 documents (BMTD)
				
- operate with the procedures specified in the Private Participation or Operation in Public Project Act, B.E. 2535 (1992),
			 work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground structures and prepare tender documents (BMTC)
			 The Orange Line Project : Bang Kapi - Bang Bamru Section
				
- work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground structures and prepare tender
			 documents (BMTD)
			 The Purple Line Project : Bang Sue - Rat Burana Section
				
- work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground structures and prepare tender
			 documents (BMTD)
			 The Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section
				
- operate with the procedures specified in the Private Participation or Operation in Public Project Act, B.E. 2535 (1992) and
			 revise tender documents (BBML).
					 For this fiscal year, the brought forward balance is baht 598.99 million, with an increase amount comprising of 2007’s
			 overlapped amount of baht 208.80 million. The total amount is baht 807.79 million.
			 4.15.6 Subsidy to repay loan and interest for the Purple Line Project (Bang Yai - Rat Burana), Bang Yai - Bang Sue Section - It is a
		 loan for consultant fee in accordance with the Cabinet’s resolution on September 28, 2004, which assigned the Ministry of Finance to
		 seek a loan from appropriate source and to guarantee the loan in the fixed amount of baht 261 million until the end of the period.	
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			 4.15.7 เงินอุดหนุนเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
		 2 ตุลาคม 2550 ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดวงเงิน ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ และนำเสนอ
		 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 อนุมัติในหลักการกรอบวงเงินค่าจัด
		 กรรมสิทธิท์ ด่ี นิ จำนวน 9,209 ล้านบาทนัน้ ในงวดนี้ รฟม. ได้รบั เงินงบประมาณเป็นเงินกันเหลือ่ มปี 2550 เป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 3,034.14 ล้านบาท
			 4.15.8 เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ มียอดยกมา 37.60 ล้านบาท ได้รับเพิ่มในงวดนี้เป็นเงินกันเหลื่อมปี 2550 จำนวน
		 1.89 ล้านบาทและเป็นเงินงบประมาณประจำปี 2551 จำนวน 8.47 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 47.96 ล้านบาท
4.16 รายได้จากการให้สัมปทาน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 ให้ รฟม. ทำสัญญากับ BMCL ให้เป็นผู้รับสัมปทาน
		 ลงทุนระบบรถไฟฟ้า และให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดย BMCL จ่ายเงินตอบแทน แก่ รฟม. ดังนี้
			 - จากรายได้ค่าโดยสาร ปีที่ 1 - 14 ร้อยละ 1 ของรายได้ค่าโดยสารจากวันที่เปิดดำเนินการ
			 - จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ แยกเป็นจำนวนเงินรายปีโดย ปีที่ 1 - 8 ปีละ 10 ล้านบาทและร้อยละ 7 ของรายได้จากการพัฒนา
				 เชิงพาณิชย์
				 รฟม. รับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป
		 ในปี 2551 รฟม. รับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
		 เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร (จำนวนร้อยละ 1 ของรายรับ)
		 เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (จำนวนเงินรายปี)
		 เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (จำนวนร้อยละ 7 ของรายรับ)
                            รวม

2551
14.76
9.35
3.94
28.05

4.17 รายได้อื่น ประกอบด้วย

		 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
		 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
		 รายได้ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่
		 รายได้อื่นๆ
                            รวม

2550
12.62
9.35
3.67
25.64
หน่วย : ล้านบาท

2551
9.07
5.41
5.27
9.54
29.29

2550
7.99
1.87
4.26
22.44
36.56

			 รายได้คา่ เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก รฟม. ได้ให้รฐั วิสาหกิจแห่งหนึง่ เช่าเป็นเวลา 3 ปี โดยคิดค่าเช่า
		 อัตรา 450.- บาท/ตารางเมตร/เดือน(ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค) เป็นเงินในงวดนี้จำนวน 3.78 ล้านบาท
4.18 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า เป็นคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเติมและอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย
			 คดีที่ รฟม. เป็นคู่ความ จำนวน 23 คดี ทุนทรัพย์ 3,867.76 ล้านบาท ซึ่งมีคดีถึงที่สุดแล้ว 2 คดี โดยอยู่ระหว่างการขอให้ศาลคำนวณ
		 เงินที่ รฟม. จะต้องชำระหนีต้ ามคำพิพากษา 1 คดี และ รฟม. ชำระหนีแ้ ล้ว 1 คดี นอกนัน้ ส่วนใหญ่คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
			 คดีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นคู่ความ จำนวน 14 คดี ทุนทรัพย์ 12,914.82 ล้านบาท ซึ่งมีคดีถึงที่สุดแล้ว 1 คดี โดยศาลฎีกา
		 พิพากษายกฟ้อง และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 1 คดี และ 12 คดี ตามลำดับ
			 อนึ่ง คดีดังกล่าวข้างต้น รฟม. คาดว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดและมีคำบังคับคดีเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาในปีงบประมาณ 2552
		 เป็นเงินประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ
		 2552 เพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว
4.19 ภาระผูกพัน
			 ภายใต้ภาระความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า ตามข้อ 4.20.2 รฟม. ได้ลงนามกู้เงินจากธนาคารเพื่อความร่วมมือ
		 ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation:JBIC) สำหรับใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
		 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามสัญญาเลขที่ TXXX - 1 ในงวดแรกวงเงิน 62,442 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 18,733 ล้านบาท (1,000 เยน
		 ประมาณ 300 บาท) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินกู้แต่อย่างใด
4.20 โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ) และสายใหม่ (รถไฟฟ้าสาย 

สีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ)
			 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
		 ตามลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนรวม 4 โครงการ (5 เส้นทาง รวมระยะทาง 118 กิโลเมตร) ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ โดย รฟม. รับผิดชอบ 2
		 โครงการ ซึ่งมีกรอบวงเงินการดำเนินงาน คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ระยะทาง 27
		 กิโลเมตร วงเงิน 52,581 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร วงเงิน 29,160 ล้านบาท และ
		 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในระยะต่อไปของแต่ละโครงการ ดังนี้
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			 4.15.7 Subsidy for land acquisition of the Bang Yai - Bang Sue Section of the Purple Line Project - Following the Cabinet’s
resolution on October 2, 2007, which assigned the Ministry of Transport to expedite considering in details the appropriateness of the
		 land acquisition amount of the Project and submit the reviewed amount for the Cabinet’s reconsideration as well as the subsequent
		 Cabinet’s resolution on December 18, 2007, which approved in principle the land acquisition amount of baht 9,209 million, MRTA
		 received the 2007’s overlapped amount of baht 3,034.14 million for this fiscal year.
			 4.15.8 Subsidy for technology and information system - The brought forward balance is baht 37.60 million. With an increase
		 amount comprising of 2007’s overlapped amount of baht 1.89 million and 2008’s budget amount of baht 8.47 million, the total amount is
		 baht 47.96 million.
4.16 Revenue from Concession Contract - The Cabinet passed a resolution on March 28, 2000, approving MRTA to grant the
		 Concession Contract to Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) to invest in rolling stock and operate the M.R.T. Chaloem
		 Ratchamongkhon Line Project. BMCL is required to pay remunerations to MRTA as follows:
			 - Percentage remuneration from fares as from year 1 - 14: 1 percent share of fares from the commencement date of Revenue Service
			 - Annual remuneration from commercial development as from year 1 - 8 : lump sum amount of baht 10 million per year and
		 percentage remuneration from commercial development at the rate of 7 percent per year.
				 MRTA has recognized revenue since August 13, 2004 onwards.
				 In 2008, MRTA recognized revenue from October 1, 2007 to September 30, 2008 as follows:
Unit : Million Baht
		 Percentage Remuneration from Fares (1%)
		 Annual Remuneration from Commercial Development
		 Percentage Remuneration from Commercial Development (7%)
                            Total

2008
14.76
9.35
3.94
28.05

4.17 Other income comprises

		 Income from bank deposit interest
		 Income from property rents
		 Income from land usage payment
		 Other income
                 
Total

2007
12.62
9.35
3.67
25.64
Unit : Million Baht

2008
9.07
5.41
5.27
9.54
29.29

2007
7.99
1.87
4.26
22.44
36.56

			 The baht 5.41 million income from property rents mainly arises from a 3-year rental period by a state enterprise with a rate of baht
		 450/squaremeter/month (public utility excluded). The rent contributes baht 3.78 million.
4.18 Contingent Liabilities are cases of complaints about the additional land compensation and others comprising
			 23 cases in which MRTA is a party comprise a capital of baht 3,867.76 million. Two cases have been finalized - one case is
		 awaiting the determination by the court on the amount to be paid by MRTA in accordance with the judgment; as for the other case,
		 MRTA has already made the payment. Most of the remaining cases are under the consideration of the Supreme Court.
			 14 cases in which ETA is a party comprise a capital of baht 12,914.82 million. One case has been finalized upon the dismissal of
		 the Supreme Court ; one case is under the consideration of the Appeal Court and 12 cases are under the consideration of the Supreme
		 Court.
			 From the above-mentioned cases, it is expected that the final judgment and the execution of the judgment to be rendered within
		 the fiscal year 2009 will obligate MRTA to pay about baht 900 million. In this connection, the Office of the National Economics and
		 Social Development Board (NESDB) has approved the budget of the fiscal year 2009 for payment according to the judgment.
4.19 Commitments
			 Under the responsibility to carry out the MRT project according to clause 4.20.2, MRTA signed a loan contract No. TXXX - 1 with
		 Japan Bank for International Cooperation (JBIC) for the implementation of the Bang Yai - Bang Sue Section of the Purple Line Project on
		 March 31, 2008 in the first amount of yen 62,442 million or equivalent to baht 18,733 million (yen 1,000 equal to baht 300). Currently,
		 no payment is withdrawn from the loan.
4.20 Extension Line Project (Blue Line : Hua Lamphong - Bang Khae Section and Bang Sue - Tha Phra Section) and New Line 

Project (Purple Line : Bang Yai - Bang Sue Section)
			 The Cabinet passed a resolution on November 7, 2006, approving in principle the direction of the development of 4 MRT projects (comprising of
		 5 lines covering a total route length of 118 km.) in priority order as proposed by the Ministry of Transport. MRTA is assigned 2 projects within the
		 budgeting framework, i.e. baht 52,581 million for the Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections, with a total
		 route length of 27 km. and baht 29,160 million for the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, with a total route length of 23 km. MRTA is
		 required to proceed with the following procedures in each project:
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

			 4.20.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ให้ รฟม. ปรับแบบเบื้องต้น (Preliminary
		 Design) ให้เป็นแบบรายละเอียด (Detailed Design) สำหรับทางวิ่งยกระดับ และจัดทำแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ของโครงสร้าง
		 ใต้ดิน โดยกำหนดให้การเดินรถเป็นแบบวงรอบ (Circular Line) และให้ รฟม. ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพือ่ จัดสรรงบประมาณ ให้แก่ รฟม.
		 ตลอดจนให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการและดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
		 ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งในการประกวดราคานานาชาติ ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ - บางแค จะใช้แบบรายละเอียด (Detailed Design)
		 ส่วนช่วงหัวลำโพง - ท่าพระ จะประกวดราคาแบบออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build)
			 ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
		 แห่งชาติ (สศช.) เสนอ คือ
			 1. เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างงานโยธา (Civil Work) ภายในกรอบวงเงิน 48,821 ล้านบาท งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
		 กรอบวงเงิน 5,900 ล้านบาท และงานจ้างที่ปรึกษาระหว่างก่อสร้าง กรอบวงเงิน 2,174 ล้านบาท รวมกรอบวงเงินทั้งสิ้น 56,895 ล้านบาท โดยให้
		 รฟม. เริ่มดำเนินโครงการในส่วนงานโยธาในช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ได้เมื่อรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
		 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้วในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 รวมทั้งให้ความ
		 เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับโครงการฯ ช่วงหัวลำโพง-บางแค
			 2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและ รฟม. รับความเห็นของ สศช. ไปเร่งรัดดำเนินการ และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่ง
		 ทางรางและระบบขนส่งมวลชนและคณะรัฐมนตรีทราบโดยลำดับ โดยสรุป ดังนี้
				 2.1 ให้ รฟม. เร่งศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกรูปแบบการลงทุนและการเดินรถที่ชัดเจนและจัดทำ
		 ข้อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระและโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
		 ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
				 2.2 ในการดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาให้ รฟม. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากรเกี่ยวกับการ
		 ก่อสร้างสถานีสนามไชย พิจารณาความเหมาะสมในการเจรจากับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้เกิดความ
		 เป็นธรรมต่อ ทั้งภาครัฐและผู้รับสัมปทาน จัดทำแผนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาการก่อสร้างงานโยธาและสัญญา
		 จ้างที่ปรึกษาโครงการ และพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม
				 2.3 เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณากำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบบูรณาการ (Integrate) การพัฒนาระบบรถไฟฟ้า
		 เป็นการเร่งด่วน
		 2.4 ให้ รฟม. เตรียมการแยกบัญชีตน้ ทุนของโครงการ ทัง้ ในส่วนทีร่ ฐั รับผิดชอบลงทุนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการดำเนินงาน (Operation)
				 2.5 ให้ รฟม. ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคม ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าและ
		 อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องภายในประเทศ
			 4.20.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ รฟม. ได้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
		 เวนคืนและพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนแล้ว รวมทั้ง ทำการศึกษาความเหมาะสมของ
		 โครงการและนำเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และ
		 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ดังนี้
			 1. เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในส่วนของการก่อสร้างงานโยธา (Civil Work) ภายในกรอบ
		 วงเงิน 31,217 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการสำหรับงานโยธา กรอบวงเงิน 1,248 ล้านบาท รวมเป็นกรอบวงเงินดำเนินการ จำนวน
		 32,465 ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 อนุมัติขยายกรอบวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธา (Civil Work) จากกรอบ
		 วงเงินเดิม 31,217 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินใหม่ 36,055 ล้านบาท และขยายกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำหรับงานโยธาจากกรอบ
		 วงเงินเดิม 1,248 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินใหม่ 1,296 ล้านบาท
			 2. เห็นชอบแนวทางการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) โดยให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. นำความเห็น
		 ของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ และความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
		 และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้สามารถพิจารณาทางเลือกรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
		 ต่อประชาชนผู้ใช้บริการก่อนนำเสนอตามขั้นตอนพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
		 อีกครั้งหนึ่ง โดยการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการควรดำเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้างงานโยธา และเป้าหมายการ
		 เปิดให้บริการ
			 3. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 9,314 ล้านบาท ร่วมกับ
		 กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และสำนักงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
			 คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 เห็นชอบให้ รฟม. ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ โดยให้ทำหนังสือ
		 ขอความร่วมมือกับ JBIC ในขั้นตอนที่ต้องขอความเห็นชอบจาก JBIC ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินขั้นตอนการวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างโครงการฯ
		 ได้ภายในเดือนธันวาคม 2551 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 และให้
		 รฟม. ดำเนินการตามขั้นตอนการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์
			 4.20.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ และ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ คณะกรรมการ รฟม. ในคราว
		 ประชุมเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินโครงการฯ วงเงินรวม 60,568 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้างงานโยธา
		 ค่าระบบรถไฟฟ้า ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าจ้างที่ปรึกษา ส่วนรูปแบบการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถในลักษณะของ “PPP-Gross
		 Cost” (จ้างเอกชนลงทุนจัดหา และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า และจ้างเอกชนเดินรถ) ให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและ
		 ความเป็นไปได้ และในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 มีมติรับทราบการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนโครงการฯ สายสีเขียว จากเดิม 60,568
		 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินใหม่ 64,713 ล้านบาท ก่อนจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

			 4.20.1 The Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections: MRTA is required
		 to adjust preliminary design to detailed design for elevated structures and work out definitive design for underground structures as well as
		 operate the MRT system in circular line. MRTA is also required to seek an agreement with the Bureau of the Budget in preparing the budget
		 for MRTA and to conduct a feasibility study of the Project and then seek the Cabinet’s approval for the Project implementation in compliance
		 with the procedures specified in the Private Participation or Operation in Public Project Act, B.E. 2535 (1992). In conducting international bidding,
		 detailed design will be applied for Bang Sue - Tha Phra - Bang Khae Section whereas design and build approach will be used in the Hua
		 Lamphong - Tha Phra Section.
			 Later the Cabinet passed a resolution on May 27, 2008, approving the following details as proposed by the Office of the National
		 Economics and Social Development Board (NESDB):
			 1. The Cabinet approved MRTA to carry out the civil work construction within financial framework of baht 48,821 million, land
		 acquisition within financial framework of baht 5,900 million and construction consultancy service within financial framework of baht 2,174
		 million. The total amount is thus baht 56,895 million. MRTA is required to start the implementation of civil engineering work for Bang Sue - Tha
		 Phra Section after the Environmental Impact Assessment (EIA) Report is approved by the National Environment Committee. On July 24, 2008, the
		 National Environment Committee approved the EIA Report as well as the report on changes in the project details of Hua Lamphong - Bang Khae Section.
			 2. The Cabinet assigned the Ministry of Transport and MRTA to take into consideration the comments from NESDB and then report to
		 the Commission for Development of Mass Rapid Transit System and the Cabinet accordingly. It can be summarized as follows:
				 2.1 MRTA is required to expedite the study in details and make a comparison of advantages and disadvantages of alternatives of a
		 clear investment direction as well as propose the suitable pattern for the Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae Section and Bang Sue 		 Tha Phra Section, and the Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, for the Ministry of Transport’s approval and further submission in
		 accordance with the procedures specified in related laws.
				 2.2 MRTA is required to cooperate with relevant agencies concerning the civil work construction; for example, to cooperate with the
		 Fine Arts Department in the construction of Sanam Chai Station, to consider the appropriate negotiation with the Concessionaire of the M.R.T.
		 Chaloem Ratchamongkhon Line Project so as to be fair on both the government sector and the Concessionaire, to prepare a plan for technology
		 transfer with conditions specified in the civil work contract and project consultant contract, and to consider the suitable fare rate.
				 2.3 The Ministry of Transport is assigned to urgently designate the main agency responsible for the integration of the MRT system
		 development.
				 2.4 MRTA is required to prepare separate account for the project cost with regard to the cost under the Government’s
		 responsibility and the expenses incurred from the operation.
				 2.5 MRTA is required to cooperate with the Ministry of Industry and the Ministry of Transport to conduct a feasibility study of
		 developing rolling stock industries and domestic related industries.
			 4.20.2 The Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section. The Royal Decrees have been issued to specify the areas to be
		 expropriated for the construction of the Project and for mass transit activities. And also, MRTA conducted a feasibility study and managed to
		 obtain the Cabinet’s approval for the Project implementation in compliance with the procedures in the Private Participation or Operation in Public
		 Project Act, B.E. 2535 (1992). On October 2, 2007 the Cabinet passed a resolution with the details as follows:
			 1. The Cabinet approved MRTA to carry out the Purple Line Project , Bang Yai - Bang Sue Section with financial frameworks of baht
		 31,217 million for civil work and baht 1,248 million for project consultant on civil work. The total amount is thus baht 32,465 million. Later, on
		 June 17, 2008, the Cabinet passed a resolution approving to extend financial frameworks for civil work from baht 31,217 million to baht 36,055
		 million and financial framework for project consultant on civil work from baht 1,248 million to baht 1,296 million.
			 2. The Cabinet approved of a private investment participation direction of Public Private Participation (PPP) and assigned the Ministry of
		 Transport and MRTA to take into consideration comments from the Subcommittee and NESDB in order to conclude with the private investment
		 participation pattern that best suits the passengers’ need before submitting it in accordance with the procedures specified in the Private
		 Participation or Operation in Public Project Act, B.E. 2535 (1992) for the Cabinet’s approval again. The private investment selection procedures
		 should be carried out in accordance with the civil work construction period and service opening target.
			 3. The Cabinet assigned the Ministry of Transport to urgently work with the Ministry of Finance (Treasury Department) and the Bureau of
		 the Budget in considering in details the appropriateness of the land acquisition amount of baht 9,314 million within a month.
			 MRTA Board of Directors, in their August 20, 2008 meeting, approved MRTA to adjust the project implementation plan. In this connection,
		 MRTA is required to issue cooperation letters to JBIC for their necessary approvals so as to be able to follow the procedures in laying the
		 foundation stone for the project construction within December 2008 to commemorate His Majesty the King’s 81th Birthday Anniversary.
		 Besides, MRTA is required to comply with the procedures in respectfully requesting His Majesty the King to preside over the Foundation Stone
		 Laying Ceremony.
			 4.20.3 The Green Line Project, Mo Chit - Sapan Mai and Baring - Samut Prakan Sections : MRTA Board of Directors, in their
		 July 24, 2008 meeting, approved MRTA to implement the Project within the total amount of baht 60,568 million comprising the cost of civil
		 work, rolling stock, land acquisition, and consultant fee. MRTA is also required to propose the investment direction of Public Private Participation
		 (PPP-Gross Cost) in the rolling stock and service operation to related agencies for consideration of its appropriateness and possibility. Moreover,
		 on September 1, 2008, MRTA Board of Directors passed a resolution which acknowledged financial frameworks of the Green Line Project
		 adjusted from baht 60,568 million to baht 64,713 million before submitting it to the Ministry of Transport for further Cabinet’s approval.
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