
รายงานผลการศึกษา 
      ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                

           การด าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
_________________ 

 

ด้วยในคราวประชุมสภากรุ งเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 (ครั้ งที่  4 )       
ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕60 เมื่อวันพุธที่  26 กรกฎาคม ๒๕60 ที่ประชุมได้ พิจารณาญัตติของ                  
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดท าบริการสาธารณะ และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 
180 วัน และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม ๒๕60 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งเพ่ิมกรรมการ โดยมี
คณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย 
 

1. นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์ 
2. นายกิตติ บุศยพลากร 
3. นายค ารณ โกมลศุภกิจ 
4. นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา 
5. พลต ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง 
6. นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ 
7. เรือโท วารินทร์  เดชเจริญ 
8. พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
9. นายธวัชชัย ฟักอังกูร 

10. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง 
11. ผู้ช่วยศาตราจารย์ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 
12. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ 
13. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ 
14. นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ 
15. นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ 
16. นางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล 
17. นายสมชาย เดชากรณ์ 

  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๗ สิงหาคม 256๐                       
ที่ประชุมมีมติเลือก นายกิตติ บุศยพลากร เป็นประธานกรรมการ  นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง นายค ารณ โกมลศุภกิจ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และเลือก เรือโท วารินทร์ 
เดชเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการวิสามัญฯ ไดม้ีการประชุมเพ่ือศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยได้ก าหนดประเด็น 
เกี่ยวกบัสถานะทางกฎหมาย และการบริหารงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด โดยศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด และงบการเงิน 2556 ของ          
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 

2.  เอกสารค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหส์นธิ  ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด  
ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล           
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารงบการเงินและ
เอกสารการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3.  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่   
3.1  พระราชบัญญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
3.2  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
3.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
3.4  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  
3.5  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519   
3.6  พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3.7  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3.8  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 22  

หุ้นส่วนและบริษัท  
3.9  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือ 

ถือหุ้น พ.ศ. 2552 
3.10 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 
3.11 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการตรวจเงินกรณี  

กรุงเทพมหามหานครมอบภารกิจให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด ด าเนินการ พ.ศ. 2549 
   ๓.๑๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   
4.1  งานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ เรื่อง อ านาจหน้าที่ของ 

กรุงเทพมหานครในการจัดท าบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่ 58   
4.2  วิทยานิพนธ์ของ นางสาวจันทจิรา เอี่ยมมยุรา เรื่อง วิสาหกิจมหาชน  

(รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย : ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์ข้อความคิด  
4.3  วิทยานิพนธ์ของ นายชัยภัทร ทั่งทอง เรื่อง การจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น  

โดยองค์การบริหารกิจการท้องถิ่นเฉพาะอย่าง  
4.4  วิทยานิพนธ์ของ นายฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช  เรื่อง การจัดตั้งและการด าเนินการ 

ของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  
5.  เอกสารส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้แก่ 

5.1  บันทึก เรื่อง สถานภาพและการด าเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  
(บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด) (เรื่องเสร็จที่ 99/2539) 

5.2  บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของบริษัท กรุงเทพ 



- ๓ - 
 

ธนาคม จ ากัด และการด าเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายและโครงการรถไฟฟ้า
ประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) ของกรุงเทพมหานคร (เรื่องเสร็จที่ 222/2550) 

5.3  บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติ               
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (กรณีการด าเนินโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ในรูปแบบ PPP – Gross Cost)  (เรื่องเสร็จที่ 284/2552)  

5.4  บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การท ากิจการของกรุงเทพมหานคร  
ตามมาตรา 94 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (เรื่องเสร็จที่ 
264/2554) 

๖. คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  
๒๕๖๐ เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 

๖.๑ คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด าเนิน 
กิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะ ชุดที่ 1 เพ่ือท าหน้าที่
ศึกษาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด โดยมี พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
เป็นประธานอนุกรรมการ 

๖.๒ คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการด าเนิน 
กิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะ ชุดที่ 2 เพ่ือท าหน้าที่
ศึกษาการบริหารงานและการพัฒนา บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด โดยมี นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์                 
เป็นประธานอนุกรรมการ  

   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด1 

(1) ความเป็นมา 
บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด ได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 เพ่ือด าเนิน  

กิจการเกี่ยวกับการปศุสัตว์และการค้าเนื้อสัตว์ นับตั้งแต่จัดตั้งในช่วงแรกจนมาถึงในช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2537 
ก็ได้มีการด าเนินการประกอบธุรกิจในด้านการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ และถือเป็นวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานครมาโดยตลอด  เดิมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด ก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 6 ข้อ  จนเมื่อปี พ.ศ. 2537 กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายโครงการสวัสดิการสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งมีแนวคิดที่จะใช้ บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 
แต่เนื่องจากชื่อของ บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด มีความไม่สอดคล้องกับกิจการและแนวนโยบายดังกล่าว 
จึงต้องมีการเปลี่ยนชื่อเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับกิจการดังกล่าว จากนั้นกรุงเทพมหานครได้ท าการยกเลิก
การด าเนินการโรงช าแหละสัตว์ของ บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด  และได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อมาเป็น 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและการ
จัดการงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุ ง เทพมหานคร  พ .ศ .  2528 โดยมีทุ นจดทะเบียน  จ า นวน  50 ,000 ,000 บาท                              
โดยกรุงเทพมหานครถือหุ้นจ านวน ๔๔,๙๙๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 %  เอกชนถือหุ้นจ านวน                 
๖ หุ้น มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ดังนี้ 

                                                           
1 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช การจดัตั้งและการด าเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด, 
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบณัฑติ คณะนติิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2546, หน้า 86-92 
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 ๑.   กรุงเทพมหานคร         จ านวน  ๔๔,๙๙๔ หุ้น 
2. นายถาวร จันทรไทย    จ านวน           ๑ หุ้น 
3. นายภีมะเสน สุบรรณพงศ์    จ านวน           ๑ หุ้น 
4. นายจักร พิชัยรณรงค์สงคราม   จ านวน           ๑ หุ้น 
5. นายต่อพงศ์ ยมนาค             จ านวน           ๑ หุ้น 
6. นายสถาพร ศรีมาเสริม          จ านวน           ๑ หุ้น 
7.  นายอุดม  พุ่มไม้ทอง              จ านวน           ๑ หุ้น 

คณะกรรมการบริษัท จ านวน 9 คน ได้แก ่
1. นายกิติศักดิ์       อร่ามเรือง 
2. พลต ารวจโท วิสน ุ ปราสาททองโอสถ 
3. นายมานิต        เตชอภิโชค 
4. นายปิยะ         พูดคล่อง 
5. นายกฤษดา       กวีญาณ 
6. นายวีระวุธ       ภู่ชนะกิจ 
7. นายธัชชัย        ชื่นชม 
8. นายปรีชาพร      สุวัฒโนดม 
9. นายไทภัทร       ธนสมบัติกุล 

ต่อมามีการจดทะเบียนเป็น บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559   
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลาย
ของบริษัท มี 50 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีการจดเพ่ิมเติม มีความหลากหลายเกินกว่าอ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร 

 (2) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ให้เป็นไปเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการ

ให้บริการและการจัดการงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม                      
หากพิจารณาจากหนังสือบริคณห์สนธิที่มีการเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการขึ้นมากจาก บริษัท                 
สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด เดิมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอยู่เพียง 12 ข้อ มาเป็น 41 ข้อในปี พ.ศ. 
2537 และในปัจจุบันเพ่ิมเติมเป็น 50 ข้อ2 โดยมีลักษณะเป็นกิจการที่ครอบคลุมธุรกิจในหลายด้าน                   
และหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีขอบเขตที่เกินกว่ากิจการสาธารณูปโภค  

ผลการศึกษา 
1. สถานะทางกฎหมายของบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากัด 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยจดทะเบียนตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในขณะจดทะเบียนก่อตั้งได้ใช้ชื่อว่า บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด มีทุนจด
ทะเบียน ๕๐ ล้านบาท มีเทศบาลกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวนเงิน ๔๙,๙๙๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นมูลค่า
ร้อยละ ๙๙.๙๘ ของทุนที่จดทะเบียน และมีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้นจ านวนร้อยละ ๐.๒ ที่เหลือนั้น ซึ่งต่อมาเมื่อมี

                                                           
2 หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี สจ.3 019069 ออกให้ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 
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การก่อตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นก็ได้โอนสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจากเทศบาลนคร
กรุงเทพมาเป็นของกรุงเทพมหานคร 

ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 94 
บัญญัติว่า “กรุงเทพมหานครอาจท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้เมื่อ 

(1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
กิจการที่กรุงเทพมหานครได้กระท าอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ 

(2) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทนั้น จดทะเบียนไว้ 
ในกรณีที่มีกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ 

(3) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ 

(4) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
การ เปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้ นที่ กรุ ง เทพมหานครถืออ ยู่ ต้ อง ได้ รั บอนุมัติ จากสภา

กรุงเทพมหานคร” 
บร ิษ ัท กร ุง เทพธนาคม จ าก ัด  จ ึงม ีประเด ็นว ่าม ีสถานะทางกฎหมายอย ่างไรก ับ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีค าวินิจฉัยที่อธิบายถึงสถานะทางกฎหมายของบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ ากัด ว่า ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ3 แต่เป็น 
“วิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น” และเป็น “วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร” ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการ
สาธารณูปโภค บร ิษ ัท กร ุง เทพธนาคม จ าก ัด  เป ็นก ิจการที ่อยู ่ในอ านาจควบคุมหร ือก าก ับของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด จึงไม่ใช่เอกชน เนื่องจาก
ค าว่า “เอกชน”  หมายความถึงบุคคลซึ่งไม่อยู่ในอ านาจควบคุมหรือก ากับของรัฐบาล”  และหมายความ
ร่วมถึงบุคคลซึ่งไม่อยู่ในอ านาจควบคุมหรือก ากับของราชการส่วนท้องถิ่นด้วย กรณีกรุงเทพมหานครจะ
มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ด าเนินการบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะมอบหมายโดยการจ้างหรือ
การอนุญาตหรือการมอบหมายหน้าที่พร้อมงบประมาณหรือการให้สัมปทานอื่นใดให้เป็นผู้บริหารจัดการ
หรือด าเนินการในโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท จึงไม่ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนกับ “เอกชน” 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ4 และไม่ถือว่าเป็นการ
มอบให้ “เอกชน” กระท ากิจการที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๙๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ด้วย 

ในทางวิชาการได้มีการศึกษาและอธิบายถึงบริษัทจ ากัด ที่มีลักษณะและรูปแบบตามที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 94 สรุปโดยสังเขปว่าเป็น 
“วิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นตามกฎหมายเอกชน” ที่มีความเป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งโดยกฎหมายเอกชนตาม

                                                           
3 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพและการด าเนินกิจการของบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด (บริษัท   
สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากดั) (เรื่องเสร็จที่ 99/2539) 
4 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของบริษทักรุงเทพธนาคม จ ากัด และการด าเนินโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายและโครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) ของกรุงเทพมหานคร (เรื่อง
เสร็จที่ 222/2550) และบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การท ากิจการของกรุงเทพมหานครตามมาตรา 94 
(1) แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (เรื่องเสร็จที่ 264/2554) 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นตามกฎหมายเอกชนจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของ 
“บริษัทจ ากัด” ที่เกิดจากการร่วมทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนหรือกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
ด้วยกัน หรืออาจเรียกหน่วยงานเหล่านี้ว่า “วิสาหกิจผสม” (Mixed economy enterprise) เพื่อจัดท า
กิจการซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ระหว่างเขตท้องถิ่นผู้ร่วมจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนนั้น และมีลักษณะการแผ่ขยายใน
วงจ ากัดหรืออยู่ในอาณาเขตของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง เช่น การจัดตลาดสด การจัดการคมนาคมส าหรับ
ท้องถิ่น การจัดสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจะทราบดีกว่ารัฐบาล
ว่าประชาชนในท้องถิ่นของตนต้องการอะไร ซึ่งโดยลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นตามกฎหมาย
เอกชนนั้น พื้นฐานจะคล้ายกับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเอกชนแทบทุกอย่าง แต่มีความแตกต่างกัน
ตรงที่รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเอกชนนั้น รัฐหรือส่วนราชการส่วนกลางจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 
แต่วิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นตามกฎหมายเอกชนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
นั่นเอง5 

2. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
2.1 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึงร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชน
เป็นผู้ถือหุ้น โดยการบริหารงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ประกอบด้วย6 

     (1 )  คณะกรรมการบร ิษ ัท  มาจากการแต ่งตั ้งผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิของผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลกิจการ 

      (2)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกิจกรรมสังคม คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลและกลั่นกรองงานที่มี
ความส าคัญหรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

     (3) กรรมการผู้อ านวยการ ท าหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท
และบริหารงาน 4 สายงาน ประกอบด้วย สายบริหาร สายปฏิบัติการ 1 สายปฏิบัติการ 2 และสายกลยุทธ์
และบริหารการเงิน 

2.2 การก ากับดูแลกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นเรื่องที่ได้มีการตรา
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. 2552 ขึ้นเพ่ือ
ก าหนดเรื่องการก ากับดูแล การจัดหาทุน และการปันผลของบริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น 

3.  แหล่งเงินทุนของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด7 
(1) เงินทุนจดทะเบียนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเงินที่ได้จาก

การด าเนินกิจการตั้งแต่สมัยยังเป็น บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จ ากัด  
(2) รายได้จากสัญญาจ้างที่กรุง เทพมหานครว่าจ้าง ให้จัดท าโครงการต่าง ๆ ของ

กรุงเทพมหานคร 

                                                           
5 อ้างถึง 1 หน้า 52-54 
6 รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด จัดท าโดยส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน, หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 1 
7 อ้างถึง 1 หน้า 102-103 
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(3) กรุงเทพมหานครสามารถจัดงบประมาณอุดหนุนในการด าเนินงานของบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด ได้หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 
ตามข้อ 16 วรรคสาม แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น 
พ.ศ. 2552 

4.  โครงการในความรับผิดชอบของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด8 
  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการ
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ เช่น 

(1) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ                
อ่อนนุช และศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อหนองแขม 

(2) โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุง เทพมหานคร ระยะยาว 30 ปี  โดยปัจจุบัน                       
การด าเนินการตามสัญญาอยู่ในช่วงการบริหารจัดการเดินรถ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเดินรถส่วนต่อขยาย
สายสีลม (สะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่) 2.2 กิโลเมตร เส้นทางเดินรถส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-                    
เพชรเกษม)  5.3 กิโลเมตร และเส้นทางเดินรถส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) 5.25 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2572 เป็นต้นไป บริษัทจะต้องด าเนินการบริหารจัดการเดินรถ
เพ่ิมอีก 1 เส้นทาง คือ เส้นทางสัมปทานของโครงการระบบขนส่งมวลชน ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เนื่องจาก
ทรัพย์สินจากการให้สัมปทานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร 

(3) โครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) 
(4) โครงการรถจักรยานสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 
(5) โครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ 
(6) โครงการรถบริการส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 
(๗) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต          

ซึ่งรัฐบาลได้เข้ามาดูแลในการบริหารจัดการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒                   
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(8) โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขต 
คลองสาน-สะพานพุทธ 
  (9) โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน 

(๑๐) โครงการน าสายสื่อสารลงดิน 
(11) โครงการศึกษารถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9- 

ท่าพระ  

5. การบริหารงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม  จ ากัด 
  การบริหารงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. 2552 
ซึ่งตามข้อ 9 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอชื่อผู้แทนของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหรือบุคคลอ่ืนต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ปัจจุบันบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด มีโครงสร้างบริหารงาน ดังนี้ 
                                                           
8 อ้างถึง 5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 2 
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โดยแต่ละสายงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สายกลยุทธ์และบริหารการเงิน รับผิดชอบ 
- ฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์การลงทุน 
- ฝ่ายการเงินและระดมทุน 

2. สายปฏิบัติการ 1 ระบบขนส่งมวลชนและเทคโนโลยี  รับผิดชอบ 
-  โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 30 ปี 
-  โครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) 
-  โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว 
-   โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง 
-   โครงการน าสายโทรคมนาคมลงใต้ดิน 
-   โครงการส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน) 
-   โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว โมโนเรล สายสีเทา 
-   โครงการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
-   โครงการ Walkalator 

 3. สายปฏิบัติการ 2 สิ่งแวดลอ้มและสวัสดิการสังคม  รับผิดชอบ 
  -    โครงการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2 ศูนย์ (อ่อนนุชและหนองแขม) 

-   โครงการรถบริการส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น (5 ปี) 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

และกิจกรรมสังคม 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

สายกลยุทธ์และ 
บริหารการเงิน 

สายปฏิบัติการ 1 
ระบบขนส่งมวลชน 

และเทคโนโลยี 

สายปฏิบัติการ 2 
สิ่งแวดล้อมและ
สวัสดิการสังคม 

สายบริหาร 

กรรมการผู้อ านวยการ 
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-   โครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ 
-   โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
-   โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตัน ต่อวัน 

 4. สายบริหาร รับผิดชอบ 
  -   ฝ่ายบัญชีการเงินและจัดซื้อ 
  -   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  -   ฝ่ายตรวจสอบ 
  -   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -   ส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา 
  -   ส่วนประชาสัมพันธ์ 
  -   ส่วนธุรการ 
  -   งานเลขานุการ 

จากการศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด พบว่า 
                     (1) การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ยังขาดการก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร และยังขาดกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
และความเป็นกลางที่ไม่อยู่ในความครอบง าของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
                     (2) บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด มีการด าเนินการในเรื่องสาธารณูปโภคหลายโครงการซึ่งมี
ลักษณะหลากหลายแตกต่างกันมาก แต่โครงสร้างของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ยังมีข้อจ ากัดต่อการจัดการ
กับกิจการที่มีความแตกต่างทางเทคนิคอยู่มาก  
                     (3) บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นบริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น แต่การด าเนินการ
ของบริษัทยังไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร สัญญาที่มอบให้จัดท าบริการสาธารณะ  
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ควรด าเนินการเองและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานครด้วย           
แต่บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด กลับไปจ้างเอกชนด าเนินการแทน ท าให้การบริหารจัดการเป็นแบบนายหน้า 
(BROKER)  
                     (4) บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ได้รับมอบอ านาจหรือการจ้างจากกรุงเทพมหานครให้
รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่และเงินลงทุนสูงจ านวนมาก โดยต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการและก ากับดูแลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและทันสมัย เช่น เรื่องระบบขนส่งมวลชน เรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอย ดังนั้น อาจเกิดปัญหาในการบริหารงานในอนาคตได้ 
                     (5) บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด จดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ระบุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท 50 ข้อ โดยมีความหลากหลายในภารกิจที่ด าเนินการ ซึ่งบริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นควรมีความ
ชัดเจนในภารกิจ จะท าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งบริษัทของกรุงเทพมหานคร 
                     (6) เรื่องการก ากับดูแล กรุงเทพมหานครยังไม่มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลการบริหารของบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ ากัด โดยตรง ท าให้เกิดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด  
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บทสรุปความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญฯ 
  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายและการบริหารงานของบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ ากัด แล้ว มีความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้ 

1. สถานะทางกฎหมายของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ตามกฎหมายแต่ละฉบับ 
    1.1  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ไม่มีสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติ 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
               1.2 สถานะความเป็นหน่วยงานรัฐหรือเป็นเอกชนแท้ ๆ ยังอาจมีข้อถกเถียง โดยเมื่อ
พิจารณาตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 25๖๒ และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาแก้ไขกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยมีแนวคิดที่ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 ถือว่าไม่เป็นเอกชนตามกฎหมาย จึงเป็น
เรื่องท่ีควรท าให้ชัดเจนขึ้น  

2. การด าเนินการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 94 (1) ก าหนดให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
กิจการที่เป็นสาธารณูปโภค แต่ในการจดทะเบียนบริษัทได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่าง
หลากหลายที่เกินกว่าอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ท าให้การด าเนินการในบางภารกิจของบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด อยู่นอกหน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานคร 

    คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ควรด าเนินการ
แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ให้มีขอบเขตจ ากัดเฉพาะกิจการสาธารณูปโภค ตามที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การท ากิจการของกรุงเทพมหานครตามมาตรา 94 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (เรื่องเสร็จที่ 264/2554) และบริษัท กรุงเทพธนาคม 
จ ากัด ควรต้องด าเนินกิจการเฉพาะกับกรุงเทพมหานคร และเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น   

3. การก ากับดูแลบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทน  
ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สามารถก ากับดูแลกิจการได้โดยการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือก ากับ
ดูแลและบริหารกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ตามหลักเกณฑ์ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดเรื่องการก ากับดูแลกิจการ
และความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร แต่ข้อบัญญัติข้างต้นไม่ได้
ก าหนดให้มีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องการก ากับดูแลกิจการดังกล่าว และข้อบัญญัติดังกล่าว
อาจมีกระบวนการก ากับดูแลวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจการที่มีความ
ซับซ้อนขึ้นตามล าดับ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครทีต่้องมีการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และประชาชน  
            คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า ควรมีการน าหลักเกณฑ์ วิธีการในการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจมาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับดูแลวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ และ
กรุงเทพมหานครควรด าเนินการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง
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หรือถือหุ้น พ.ศ. 2552 เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
ในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้  
                            3.1 หน้าที่และอ านาจของบริษัทที่กรุงเทพหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น จะต้องอยู่
ในกรอบของการจัดท ากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ภายใต้หน้าที่และอ านาจของกรุงเทพมหานคร 
                           3.2 โครงสร้างและกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารต้องโปร่งใส 
มีธรรมาภิบาล ได้ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตามหลักการสรรหากรรมการของกฎหมายองค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ 
                           3.3 หลักการการก ากับ ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการโดย
กรุงเทพมหานคร 
                           3.4 ระบบการเงินและการคลังของบริษัทต้องมีการปรับปรุงและต้องมีผู้บริหารงาน
การเงิน การคลัง ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะรับผิดชอบ (CFO) 
                           3.5 ระบบการตรวจสอบและประเมินผล   
          ๓.๖ ผลการด าเนินงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ตลอดจนรายรับรายจ่ายให้
รายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ  
  เมื่อบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เข้ามาอยู่ในระบบแล้ว กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ถือหุ้น
ใหญ่ก็สามารถเข้าไปก ากับดูแล โดยการก ากับผ่านการถือหุ้น หรือการส่งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการบริหาร หรือ
การแก้ไขระเบียบการบริหารจัดการของบริษัท เช่น การก ากับดูแล การบริหารจัดการ การระดมทุน                  
การด าเนินการใด ๆ ต้องแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบ เป็นต้น 

4. บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด มีการด าเนินกิจการในหลายด้านและหลากหลายรูปแบบ                 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน ดังนั้น  ในอนาคตกรุงเทพมหานคร    
จึงควรพิจารณาเรื่องการจัดตั้งวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่เป็นนิติบุคคลให้มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็นหลายกิจการ 
โดยก าหนดให้แต่ละวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากกันแต่ละกิจการนั้น มีขอบเขตการด าเนินกิจการ
เฉพาะในแต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือการ
ด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานแต่ละด้าน โดยควรแยกกิจการในความ
รับผิดชอบของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความช านาญในการด าเนิน
กิจการ และเป็นกิจการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฉพาะ เช่น กิจการระบบขนส่งมวลชน ระบบราง 
จัดตั้งเป็นวิสาหกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนโดยรวม  
  5.  การอุดหนุนงบประมาณให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ตามข้อ 16 วรรคสาม แห่ง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. 2552  ควรเป็นการ
อุดหนุนงบประมาณเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง              
เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  6. บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ควรมีการพิจารณาบรรดาทรัพย์สินที่มีโดยเฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ และอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  โดยให้น ามาใช้ประโยชน์ให้เกิด
ความคุ้มค่ากับกรุงเทพมหานคร เช่น ที่ดินบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และ
ที่ดินบริเวณแฟลตฝักข้าวโพด ถนนรามค าแหง รวมทั้งทีดิ่นอ่ืน ๆ   
  7. เนื่องจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชน จ านวน 6 หุ้น ๆ ละ 
1,000 บาท แต่เมื่อตรวจสอบผลประกอบการย้อนหลัง ๕-๖ ปี พบว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด จ่ายเงิน
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ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินจ านวนมาก ประกอบกับแหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด    
มาจากเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการน าภาษีของประชาชนไปจ่ายเป็น                   
เงินปันผลให้กับเอกชน จึงควรแยกบัญชีรายรับ - ร่ายจ่าย ให้ชัดเจน โดยต้องไม่น าเงินอุดหนุนจาก
กรุงเทพมหานครไปเป็นรายได้ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด และไมน่ ามาจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
  8. กรุงเทพมหานครไม่ควรใช้วิธีมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ด าเนินการใน
กิจการของกรุงเทพมหานคร เพราะในทางกฎหมายหากกรุงเทพมหานครมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จ ากัด ด าเนินการ กรุงเทพมหานครย่อมต้องรับผิดร่วมในฐานะเป็นตัวการ และบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
เป็นตัวแทน หากจะให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ด าเนินการในกิจการสาธารณูปโภค เช่น โครงการ
รถไฟฟ้า ควรเป็นการจ้างด าเนินการตามสัญญา จะเป็นการเหมาะสมกว่า 
     ส าหรับการมอบหมายที่มีการด าเนินการอยู่ ให้ด าเนินการโดยการเพ่ิมเติมให้ บริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ ากัด ต้องรายงานฐานะทางการเงินต่อสภากรุงเทพมหานครเพ่ือทราบ ตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

9. กรณีท่ีกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ไปด าเนินการ 
โครงการต่าง ๆ หากมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมอบหมายดังกล่าว กรุงเทพมหานครต้องน าภาระหนี้สิน              
ที่เกิดขึ้นมาแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 
 
   
              (นายกิตติ บุศยพลากร) 
         ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ 
 


