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Company Profile                                     ประวัตบิริษัท 

 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2498 
ในนามของ บริษัท สหสามคัคีค้าสตัว์ จ ากดั เพื่อด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
ปศุสัตว์และการค้าเนือ้สัตว์ ต่อมาเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2537 ได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 



ความเป็นมา บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
กระทรวงมหาดไทย 

บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2498 สหสามคัคีค้าสตัว์ ถกูก่อตัง้โดยการรวมตวั
กนัของบริษัท สหกรณ์เอกชน เพ่ือท ากิจการเก่ียวกบั
การค้าสตัว์ การซือ้ ขาย และสง่ออกต่างประเทศ 

พ.ศ. 2515 รวมกิจการของนครหลวงกรุงเทพธนบรีุ
เป็น “กรุงเทพมหานคร”  

พ.ศ. 2502 เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท มีหุ้น
รวม 50,000 หุ้น โดยเทศบาลนครกรุงเทพถือหุ้นเป็นครัง้
แรก 3,000 หุ้น 

พ.ศ. 2518 ใช้พระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานครเข้ามาถือหุ้นทัง้สิน้ 
44,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 จากหุ้นทัง้หมด 
50,000 หุ้น จนถึงปัจจบุนั 

พ.ศ. 2537 ยกเลกิกิจการโรงฆา่สตัว์ ของบริษัท สหสามคัคีค้า
สตัว์ และเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด” 
โดยให้ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการให้บริการ และการจดัการงาน 
สาธารณปูโภคพืน้ฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 

44,994 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 



อ านาจหน้าที่การด าเนินบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 281 และ 283 
ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีอิสระและอ านาจในการบริการสาธารณะในเขตพืน้ที่

ตนเองเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

พระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16, 17, 18 
ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าท่ีจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

พระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89 
ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าท่ีในการ
จดับริการสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

มาตรา 94 ประกอบข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร เร่ืองบริษัทที่กรุงเทพมหานคร ก่อตัง้ จัดตัง้
หรือถือหุ้น พ.ศ.2552 จดัตัง้บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากดั เพ่ือด าเนินกิจการสาธารณปูโภค 

 



• เป็นบริษัทท่ีกรุงเทพมหานครถือหุ้น  

• อยูใ่นก ากบัดแูลของกรุงเทพมหานคร 

• มีหน้าท่ีด าเนินกิจการสาธารณปูโภคให้บริการแก่ประชาชน 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

1.  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 94 
2. ข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร เร่ืองบริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตัง้ จดัตัง้ หรือ 
 ถือหุ้น พ.ศ.2552 
3.  ความเห็นส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 222/2550 , 264/2554 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 



ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา 222/2550 

 บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด ไม่เป็นเอกชนตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ.2535 

      เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร ถือหุ้นร้อยละ 99.98 ถือว่าเป็นกิจการท่ีอยู่ในการ
ก ากบัดแูลของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ กรุงเทพมหานครสามารถมอบหมาย 
หรือว่าจ้างให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากดั  ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ี
ของกรุงเทพมหานครได้ โดยไม่ต้องปฏิบตัิตาม พรบ.ร่วมทนุ 

 กรุงเทพมหานคร หรือบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด ว่าจ้างเอกชนมา
ด าเนินงาน โดยเอกชนได้รับค่าจ้างเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ร่วมรับผล
ก าไรหรือขาดทุนทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ถือเป็นการร่วมงานหรือ
ด าเนินการกบัเอกชน ไม่ต้องปฏิบตัิตาม พรบ.ร่วมทนุ  



ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา 264/2554 

 บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด  ต้องด า เ นินกิจการ
สาธารณปูโภคเพ่ือให้บริการสาธารณะ หรือจดัไว้ให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ตามมาตรา 94(1) แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  



Mission  ภารกิจของบริษัท 

 “รับบริหารจัดการทรัพย์สินสาธารณะ 

ของกรุงเทพมหานคร ระยะยาว 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ 

โดยค านึงถงึประโยชน์ของประชาชน” 



รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

4 

5 6 7 

1. ศ.ดร.สุรพล  นิตไิกรพจน์ 

2. รศ.มานพ   พงศทตั 

3. รศ.ดร.สมชาย   ภคภาสน์วิวัฒน์ 

4. รศ.ดร.สุรพล   จวิาลักษณ์ 

5. นายขรรค์   ประจวบเหมาะ 

6. นายไกรทพิย์   ไกรฤกษ์ 

7. ศ.ดร.สมบัต ิ  ธ ารงธัญวงศ์ 

8. ดร.อนุสรณ์   แสงน่ิมนวล 

9. นายมานิต   เตชอภโิชค 

10.พลต ารวจโทวสินุ ปราสาททองโอสถ 

11.นายพรวุฒ ิ สารสิน 

12.นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ 

8 

9 10 11 

1 2 3 

12 



หน่วยงานการพาณิชย์ 

• สนง.สถานธนานุบาล 

• สนง.ตลาด 

• ตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) 

• สนง.พัฒนาที่อยู่อาศัย 

• บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 



คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ CSR 

และประชาสมัพนัธ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการโครงการ
ระบบขนสง่มวลชน 

คณะกรรมการโครงการ
สิง่แวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัท 

ที่ปรึกษาบริษัท 

งานเลขานกุาร 
สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

สายการเงินและระดมทนุ 

CFO 
สายปฏิบตัิการ 

COO 

สายบริหาร 
CAO 

สว่นบริหารหนีร้ะยะยาว  
 กบัสถาบนัการเงิน 

สว่นบริหารกระแสเงินสด 

งานธุรการ 

ฝ่ายบญัชีและจดัซือ้ 

สว่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สว่นประชาสมัพนัธ์ 

สว่นกฎหมายและ
บริหารสญัญา 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายปฏิบตัิการ 1 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 2 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 3 

ฝ่ายโครงการพิเศษ 

ฝ่ายตรวจสอบ 

* 

* 

กรรมการผู้อ านวยการ 

* 

โครงสร้างปัจจุบัน  



โครงการของบริษัท 

โครงการด้านระบบขนส่งมวลชน 

 1. โครงการบริหารจดัการงานโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการเดินรถ และระบบตัว๋
โครงการสว่นตอ่ขยาย  

  สายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) 5.3 กิโลเมตร  

 2. โครงการระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร 30 ปี  

 3. โครงการรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT)  

    4.   โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการเดินทางในคลองกรุงเทพมหานคร 
 5. โครงการรถจกัรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
 6. โครงการรถบริการส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายท่ีุใช้รถเข็น  

 

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

 7. โครงการบริหารจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร 



กทม.ว่าจ้างบริษัทในรูปแบบ SPV ให้เป็นผู้หาแหลง่เงินทนุเพ่ือก่อสร้างและติดตัง้ระบบ
รถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยายสายสีลม (ตากสนิ-เพชรเกษม) 5.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 สถานี 

โครงการบริหารจัดการงานโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการเดนิรถ และระบบตั๋ว
โครงการส่วนต่อขยาย สายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) 5.3 กโิลเมตร 



BMA 

KT as SPV 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

Bank 

โครงการเปิด
ใหบ้รกิาร 

(1) กทม.ให้สญัญาจ้าง
ด าเนินการแก่ธนาคม 

โดยจ่ายคา่จ้างเป็นรายปี 

(2) ธนาคมกู้ เงินและ
โอนสิทธิการรับคา่จ้าง 

(3) ธนาคมประกวดราคา 
      หาผู้ รับเหมา 

(4) สง่มอบทรัพย์สิน 

การด าเนินการโครงการโดยกรุงเทพธนาคมเป็น SPV จัดหาเงนิทุน 

ระยะเวลาสญัญา    : 10 ปี  
ระยะเวลาก่อสร้าง   : ประมาณ 3 ปี 
มลูค่าโครงการ         : 7,510  ล้านบาท 
การจ่ายค่าจ้าง        :  กทม.จ่ายค่าจ้างรายปี ปีละ10%  
                                  ของมลูค่าสญัญา 



โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 30 ปี  

 กรุงเทพมหานคร ว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด บริหารจัดการเดินรถโครงการ
ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 30 ปี เน่ืองจากมีความความเช่ียวชาญใน
เร่ืองระบบขนส่งมวลชนมาโดยตลอด เช่น โครงการ BTS สว่นต่อขยายสายสีลม (2.2 กม. 
และ 5.3 กม.) สว่นตอ่ขยายสายสขุมุวิท (5.25 กม.)   
 กรุงเทพมหานครมีอ านาจก ากับดูแล ก าหนดอัตราค่าโดยสาร รายได้ตกเป็นของ
กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปพฒันาเมืองในด้านต่างๆ  ในสว่นประชาชนได้รับประโยชน์
ในการเดินรถท่ีมีมาตรฐาน ตอ่เน่ือง  



โครงการระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร 

S13 

S14 

S15 

S16 

S17 

S18 

บางแวก 

กระโจมทอง 

บางพรม 

อนิทราวาส 

บรมราชชนน ี

ตลิง่ชนั 

ต่อขยายสายสีลม 7 กม. 
6 สถานี 

เรือคลองภาษีเจริญ 
11.5 กม. 15 ท่า 

รถ BRT 
 15.6 กม. 12 สถานี สายสุขุมวิท 

 5.25 กม. 5 สถานี 



โครงการรถโดยสารด่วนพเิศษบีอาร์ท ี

 โครงการ BRT เป็นโครงการท่ีริเร่ิมในปี พ.ศ. 2548 โดยอดีตผู้ว่าฯ 
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เพื่อเป็นระบบป้อนให้กับระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่   ระบบ BRT จะใช้รถโดยสารวิ่งในช่องทางวิ่งเฉพาะ โดยเร่ิมเปิด
ให้บริการเดนิรถเมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2553  



โครงการเพิ่มขีดความสามารถการเดนิทาง 
ในคลองกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครมีนโยบายพฒันาระบบขนส่งมวลชน และยงัได้ส่งเสริมนโยบายในการเดินทาง
เช่ือมต่อ เช่น BRT จกัรยาน และระบบสาธารณะการเดินทางในคลอง ซึง่ กทม. มีคลองทัง้หมด 1,161 คลอง 
มีศกัยภาพในการพฒันาการสญัจรทัง้หมด 28 คลอง โดยปัจจบุนัมีเพียง 3 คลองเท่านัน้ท่ีถกูใช้ในการสญัจร 
(คลองแสนแสบ คลองพระโขนง และคลองบ้านป่า)  
 กรุงเทพมหานครจึงได้มอบหน้าที่ในการบริหารการทดลองเดินเรือในคลองให้บริษัทกรุงเทพธนาคม 
จ ากดั เพ่ือสนบัสนนุการเดินทางในการเช่ือมตอ่ของประชาชนและเป็นต้นแบบในการพฒันา โดยเร่ิมต้นจาก 
 1. คลองแสนแสบส่วนตอ่ขยาย ระยะทาง 11 กม. จ านวนท่าเทียบเรือ 14 ท่า ระยะเวลา 19 เดือน  
 2.  คลองภาษีเจริญ ระยะทาง 11.5 กม. จ านวนท่าเทียบเรือ 15 ท่า ระยะเวลา 7 เดือน 

คลองแสนแสบสว่นตอ่ขยาย ระยะทาง 11 กม. 

คลองภาษีเจริญ ระยะทาง 11.5 กม. 



แผนที่เส้นทางเดนิเรือคลองภาษีเจริญ ยาว 11.5  กม. จ านวน 15 ท่า 
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คลองบางกอก
ใหญ่ 

ทา่เรือราชินี &

ปากคลองตลาด 

ทางเดนิริมน า้ ทางเดนิริมน า้ 

ทา่เพชรเกษม 

69 

ทา่ประตนู า้ภาษี
เจริญ ใช้เวลา 45 นาที ใช้เวลา 10 นาที 

ทา่เรือสะพานตากสนิ 



ยอดรวมผู้โดยสารเรือคลองภาษีเจริญตัง้แต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 5 พฤศจกิายน  2557  

ยอดสะสม 229,997 คน และ ยอดผู้ใช้เรือสูงสุด= 2,574 คน/วัน  

ช่วงทดลอง
ความถ่ี 30 นาท ี

ช่วงทดลอง
ความถี่ 15 นาท ี
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ส ารวจครัง้ที่ 1: 
พฤษภาคม 2557 

ส ารวจครัง้ที่ 2: 
กนัยายน 2557 

การส ารวจความ
พงึพอใจ 



ระยะเวลาสญัญา 3 ปี (1 กนัยายน 2556-31 สงิหาคม 2559) 
จดัให้มีสถานีบริการ 50 สถานี  
จ านวนจกัรยาน  363 คนั 
สมาชิกโครงการ 7,507 คน (ณ สิน้เดือนตลุาคม) 
สถิติการใช้งาน มีผู้ใช้บริการ 1,221 คนจ านวน 14,676 ครัง้ หรือเฉลี่ย 461 ครัง้ต่อวนั 
สถานีท่ีมีการยืมมากที่สดุ จามจรีุสแควร์ 
ช่วงเวลาท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ 16.00-20.00 น. 
สถิติรถหาย  ยงัไมมี่รถหาย 
สถิติอบุตัิเหต ุ  มีอบุตัิเหตรุวม 1 ครัง้  

 223  

 335  
 373   390  

 435  

 496  

 343  

 242  
 284  

 459  

 519  

 427  
 467   461  

 -  

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 -  

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000
สถิติเฉล่ีย (ครัง้ต่อวัน) สถิติรวม (ครัง้ต่อเดือน) 

กราฟแสดงสถติผู้ิใช้บริการจักรยานสาธารณะ 

ยอดรวม เฉลี่ยทัง้เดือน 

โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 



แผนที่แสดงต าแหน่งสถานีโครงการรถจักรยานสาธารณะ 



รูปแบบสถานี 

รูปแบบจกัรยาน 



โครงการรถบริการส าหรับผู้พกิารและผู้สูงอายุที่ใช้รถเขน็ (Wheelchair) 

 กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้บริการเดินทางสาธารณะแก่ผู้ พิการและ
ผู้ สูงอายุท่ีใช้รถเข็น อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับความ
สะดวกสบายและความเท่าเทียมกัน  โดยบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด ได้ด าเนิน
โครงการรถบริการส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายท่ีุใช้รถเข็น ในรูปแบบโครงการ CSR 
โดยบริษัทเป็นผู้ลงทนุด าเนินการทัง้หมด โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 5 ธันวาคม 2555 ท่ี
ผ่านมา 



โครงการรถบริการส าหรับผู้พกิารและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 
(Wheelchair) 



งานโครงการเกบ็ขนและก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ 

งานจดัสมัมนาผู้ประกอบ
กิจการ 

โครงการเกบ็ขนและก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ 

1 

งานบริการเก็บขนและก าจดัมลู
ฝอยติดเชือ้ 

งานประเมินความพงึพอใจตอ่
การให้บริการ 

2 

โครงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน 
 ขนาด 400-600 ตัน/วัน 

โครงการจัดการมูลฝอยตดิเชือ้
ด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟที่ศูนย์

ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

งานพัฒนาธุรกจิการจัดการมูลฝอย 

โครงการบริหารจัดการมูลฝอย
ตดิเชือ้ด้วยเตาเผาที่ศูนย์ก าจัด

มูลฝอยหนองแขม 



โรงก าจัดขยะหนองแขม 

โรงก าจัดขยะอ่อนนุช 

โรงพยาบาลรัฐ 

โรงพยาบาลเอกชน 

ศูนย์บริการสาธารณสุข  

คลนิิก  

อื่นๆ 

แผนที่แสดงต าแหน่งสถานประกอบการที่บริษัทให้บริการในการเกบ็ขนและก าจัด 



การด าเนินงาน 

ศนูย์อ่อนนชุ ศนูย์หนองแขม 

 กทม.ได้จ้างบริษัทด าเนินงานเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชือ้ให้กับ
สถานบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
  -  ศนูย์ก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ : ใช้โรงงานก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ของ 
   กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง คือ ศนูย์ก าจดัมลูฝอยออ่นนชุ  
   และศนูย์ก าจดัมลูฝอยหนองแขม 
  - ปริมาณมลูฝอยติดเชือ้ : เฉลี่ย 32 ตนัตอ่วนั 

17 ตันต่อวัน 15 ตันต่อวัน 



รถเก็บขนมูลฝอยตดิเชือ้ 
    ขนาด 1 ตัน จ านวน 9  คัน      

รถเก็บขนมูลฝอยตดิเชือ้ 
ขนาด 2 ตันขึน้ไป จ านวน 9 คัน      

 

รถเกบ็ขนมูลฝอยตดิเชือ้ของกรุงเทพธนาคม 

ภายในตัวถังของรถมีการตดิตัง้เคร่ืองเทอร์โมมเิตอร์เพิ่อควบคุมอุณหภมูใิหไม่เกนิ 10 องศาเซลเซียส 



การปฏบัิตงิานเกบ็ขนมูลฝอยตดิเชือ้ 

สวมใส่เคร่ืองแต่งกายให้ถูกต้อง เข้าด าเนินการเก็บขน ช่ังน า้หนักที่โรงงาน 

น ามูลฝอยตดิเชือ้ใส่ถังและ 
เข็นเข้าสู่พืน้ที่เตาเผา 

ล าเลียงมูลฝอยตดิเชือ้ขึน้สู่สายพาน 

กระบวนการเผาไหม้ 
ด้วยเตาเผา 



ขอขอบคุณ 


