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สารจากประธานกรรมการ

 บริษัท ขนส่ง จำากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันได้ดำาเนินกิจการเป็นปีที่ 83 บริษัทฯ 

ได้ทำาหน้าที่เป็นแกนกลางและเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดบริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสาร 

ประจำาทางจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดต่างๆ ด้วยดีเสมอมาส่งผลให้เป็นที่ไว้วางใจและได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้ใช้

บริการมาโดยตลอด 

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบการขนส่งของไทย

ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด  ปลอดภัย”  โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ

สูงสุด   บริษัทฯ ได้เสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการโดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้

สนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิการบรกิารสำารองทีน่ัง่และจำาหนา่ยตัว๋โดยสารดว้ยระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์ อกีทัง้ มกีารตดิตัง้ 

สิ่งอำานวยความสะดวกบนรถโดยสาร เช่น ระบบเบาะนวดไฟฟ้า มีการติดตั้งจอทีวีส่วนตัวบนรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อ

ให้บริการด้านความบันเทิงแก่ผู้โดยสาร ด้านรถโดยสารบริษัทฯ ได้มีการนำารถโดยสารใหม่เข้ามาให้บริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ และช่วงเวลาปกติ ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้กำาหนด

มาตรการในการติดตามรถโดยสาร โดยนำาระบบ (Global Positioning System : GPS) มาใช้กับรถโดยสารของบริษัทฯ 

ครบทกุคนั เพือ่เพิม่ความสามารถในการควบคมุ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิพฤตกิรรมการขบัรถโดยสาร อนัจะนำามา

ซึง่ความปลอดภยัตอ่ชวีติ และทรพัยส์นิของผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้ชร้ถใชถ้นนทัว่ไป ดา้นสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ทัง้ในกรงุเทพฯ 

และต่างจังหวัดบริษัทฯ มีการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการที่เข้ามายังสถานีฯ ด้านบุคลากรบริษัทฯ 

ได้มีการพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ในปี 2558 

 สำาหรับการดำาเนินงานในอนาคต บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับ

ความพึงพอใจสูงสุด ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

ในการพัฒนาการขนส่งภายใต้กรอบการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ให้มีประสิทธิภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 

 ความสำาเร็จของ บริษัทฯ ในวันนี้ เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน  

รวมถงึการไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่งจากผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูป้ระกอบการรถรว่ม คูค่า้ และผูใ้ชบ้รกิาร

ทุกคน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

	 	 	 	 นายสมชัย		ศิริวัฒนโชค
    ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำากัด
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ปี 2556 บริษัท ขนส่ง จำากัด มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยหวังยกระดับมาตรฐานการบริการ 

ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่าง

เมืองด้วยความเป็นเลิศ” 

 สำาหรับการดำาเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การบริการ 

รับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ (1 Day 1 Night : ส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียว) บริการรถทัวร์เช่าเหมาทั่วไทย นำาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ ในส่วนของการบริการสำารองที่นั่ง และจำาหน่ายตั๋ว

โดยสารดว้ยระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และเพือ่สรา้งความประทบัใจ มุง่เนน้

การให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยได้มีการใหบ้ริการสำารองที่นั่งและจำาหน่ายตั๋วโดยสารผ่านเคาน์เตอร์

บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้แล้วได้มีการเพิ่มช่องทางในการสำารองที่

นั่งและจำาหน่ายตั๋วโดยสาร ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th มีการจองตั๋วผ่าน Call Center 1490  Thai ticket major. 

การชำาระเงินที่ Counter Service 7-eleven ทุกสาขา การชำาระเงินที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือผ่านตัวแทน

จำาหน่ายตั๋ว เช่น TESCO Lotus และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด เป็นต้น

 การพัฒนาด้านรถโดยสาร   ได้ติดต้ังระบบเบาะนวดไฟฟ้าบนรถโดยสารมาตรฐาน 4 (ก)  และ 4 (ข) ทุกท่ีน่ัง 

สำาหรับรถโดยสารเช่าชุดใหม่ เพ่ือเป็นการผ่อนคลายระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร  ดำาเนินการ “ติดต้ังจอทีวีส่วนตัว 

บนรถโดยสารปรับอากาศ” ด้วยระบบ VIDEO ON DEMAND (VOD) เพ่ือให้บริการด้านความบันเทิงแก่ผู้โดยสารเป็น

รายบุคคล ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกท่ีน่ัง และระบบจอทีวีรวม ผู้โดยสารจะได้รับความเพลิดเพลินผ่อนคลายด้วยความบันเทิงช้ันนำา 

 ด้านความปลอดภัยบริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการในการติดตามรถโดยสาร โดยนำาระบบ (Global Positioning 

System : GPS) มาใช้กับรถโดยสารของบริษัทฯ ครบทุกคัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะนำามาซ่ึงความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและผู้ใช้รถใช้ถนนท่ัวไป

 การเตรียมความพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร 

ให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ รวมทั้งได้กำาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

ทั้งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารตน้ทนุ และการบรหิารความเสีย่งในการเผชญิสภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรงควบคูไ่ปกบัการ

พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำาคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บุคลากร  

และสนองต่อนโยบายรัฐบาล 

 อย่างไรก็ดีการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  

ในอนาคต ย่อมมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจเดินรถของบริษัทฯ ทั้งในเชิงบวกที่เป็นโอกาสที่ บริษัทฯ จะได้ขยายการ

ให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไปยังประเทศสมาชิก และผลกระทบในเชิงลบที่เป็นอุปสรรค ซึ่ง บริษัทฯ จำาเป็น

ต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขีดความสามารถของ บริษัทฯ ให้สามารถประกอบธุรกิจ 

เดินรถโดยสารระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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 ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเดินรถ

โดยสารระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศกัมพูชา

หลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางหนองคาย - นครหลวง

เวียงจันทน์ เส้นทางอุบลราชธานี - ปากเซ และเส้นทาง 

กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ  

โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายเส้นทางเดินรถโดยสาร

ระหว่างประเทศอีกในอนาคต เพื่อรองรับการก้าว

เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) 

 ผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำากัด ผู้บริหารและ

พนักงาน บขส. ที่สนับสนุนการทำางานรวมทั้งมีส่วน

ร่วมในการสร้างผลงาน ด้วยความตั้งใจจริงทำาให้ผล

งานเป็นที่ปรากฎ สามารถสนองตอบนโยบายของ

รฐับาลและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ปน็อยา่งดี

นายวุฒิชาต	ิ	กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ขนส่ง จำากัด
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รายนาม
คณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสมชัย		ศิริวัฒนโชค
MR.SOMCHAI  SIRIWATANACHOKE

ประธานกรรมการ / CHAIRMAN

นายธนพิชญ์		มูลพฤกษ์
MR.THANAPICH  MURAPRUK

รองประธานกรรมการ / VICE CHAIRMAN

นายสุทธิชัย		สังขมณี	
MR.SUTTHICHAI  SUNGKAMANEE
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

ดร.อรนุช		สูงสว่าง
DR.ORANUJ  SOONGSWANG

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

พล.อ.อ.พงศธร		บัวทรัพย์	
ACM. PONGSATORN  BUASUP
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

พล.ต.ท.สุชาติ		เหมือนแก้ว	
POL.LT.GEN. SUCHART MUNGKRAW
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

นายมานิต		มัสยวาณิช	
MR.MANIT  MASAYAVANICH

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายรชตะ		ด่านกุล	
MR.RACHATA  DARNKUL

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

พล.ต.อ.ปานศิริ		ประภาวัต
POL.GEN. PANSIRI  PHAPAWAT
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

นายเอกศักดิ์		โอเจริญ	
MR.EKSAK  OCHAROEN

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

นายวุฒิชาต	ิ	กัลยาณมิตร
MR.WUTHICHART KALYANAMITRA

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
PRESIDENT AND SECRETARIATE 

TO BOARD OF DIRECTORS

กรรมการที่ออกระหว่างปี

8 รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ขนส่ง จำ�กัด



รายนาม
และประวัติคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสมชัย		ศิริวัฒนโชค
MR.SOMCHAI  SIRIWATANACHOKE
ประธานกรรมการ / CHAIRMAN

อายุ 58 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 - หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 146 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร SUCCESSFUL FORMULATION & EXECUTION THE STRATEGY (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางาน

 - ขนส่งจังหวัดเชียงราย - ขนส่งจังหวัดปทุมธานี     

 - ผู้อำานวยการสำานักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 - ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

 - ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ - ผู้อำานวยการสำานักจัดระเบียบการขนส่งทางบก

 - ผู้อำานวยการสำานักการขนส่งผู้โดยสาร - รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม - อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ความรู้ ความชำานาญ

 - ด้านกฎหมาย - ด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา

 - ด้านรัฐศาสตร์ - ด้านคมนาคมและการขนส่ง 

ตำาแหน่งปัจจุบัน

 - ปลัดกระทรวงคมนาคม - ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 - ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 

 - ไม่มี
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นายธนพิชญ	์	มูลพฤกษ์
MR.THANAPICH  MURAPRUK

รองประธานกรรมการ / VICE CHAIRMAN

อายุ 64 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลกัสตูร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่41 วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ
 - หลกัสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย สำาหรบันกัปกครองระดบัสงู รุน่ที ่11 สถาบนัพระปกเกลา้
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 
  รุ่นที่ 78 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทำางาน
 - อธิบดีอัยการคดีปกครองระยอง
 - อธิบดีอัยการสำานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำานักอัยการสูงสุด 
 - อธิบดีอัยการสำานักงานคดีพิเศษ สำานักอัยการสูงสุด   
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - กรรมการผังเมือง
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำารวจ
 - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
 - กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
ความรู้ ความชำานาญ
 - ด้านกฎหมาย
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 - อัยการอาวุโส สำานักอัยการสูงสุด   - กรรมการบริษัท ขนส่ง จำากัด
 - กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) - กรรมการบรษิทั ทา่อากาศยานไทย จำากดั (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 - กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) - กรรมการบรษิทั ทา่อากาศยานไทย จำากดั (มหาชน)
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 - ไม่มี
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นายสุทธิชัย		สังขมณ	ี
MR.SUTTHICHAI  SUNGKAMANEE
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 57 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน/การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 - หลกัสตูร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่6 วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ

ประสบการณ์ทำางาน

 - สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 - สรรพากรภาค 3 สำานักงานสรรพากรภาค 3

 - รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ความรู้ ความชำานาญ

 - ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ

 - ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร

ตำาแหน่งปัจจุบัน

 - อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 - กรรมการบริษัท ขนส่ง จำากัด / กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 - ไมีมี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 

 - ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ
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ดร.อรนุช		สูงสว่าง
DR.ORANUJ  SOONGSWANG

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 62 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - MASTER OF ACCOUNTING, THE OHIO STATE UNIVERSITY, U.S.A.
 - MASTER OF ACCOUNTING (INFORMATION SYSTEMS), UNIVERSITY OF FLORIDA, U.S.A.
 - DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (INFORMATION SYSTEMS), 
  MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นท่ี 22 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร DCP REFRESHER COURSE รุ่นที่ 5 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) รุ่นที่ 19 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร “2012 ASEAN CONFEDERATION OF INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS CONFERENCE” 
  สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2555
 - หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงในสภาวะที่ท้าทาย” KPMG AUDIT COMMITTEE FORUM 2556
 - หลักสูตร “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 2556 
 - หลักสูตร “AUDIT CHANGE FROM INTERNAL AUDITOR TO CONSULTANT” 
  สมาคมตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย 2556
 - หลักสูตร “เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก อนาคตประเทศไทย” สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
 - หลักสูตร “AEC FROM PERSPECTIVES TO INITIATIVES” สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2556
ประสบการณ์ทำางาน
 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - กรรมการสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 - เลขาธิการ สมาคมการบัญชีไทย
 - อนุกรรมการตรวจสอบการดำาเนินงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - กรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
ความรู้ ความชำานาญ
 - ด้านบริหารจัดการบริหารธุรกิจ - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - ด้านบัญชี
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 - ผู้อำานวยการสำานักประกันคุณภาพนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - กรรมการบริษัท ขนส่ง จำากัด
 - กรรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 - อนุกรรมการกลุ่มประเมินผล สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 - อนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 - ไม่มี
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พล.อ.อ.พงศธร		บัวทรัพย	์
ACM. PONGSATORN  BUASUP
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 61 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
 - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 34
 - วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 30
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 48
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 110 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร DIRECTOR ACCREDIATION PROGRAM (DAP) รุ่นที่ 97/2012 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
 - นายทหารยุทธการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 - ผู้อำานวยการกองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 - เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 - รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 - เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 - รองผู้บัญชาการศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ   
 - ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ความรู้ ความชำานาญ
 - ด้านวิศวกรรม - ด้านบริหารจัดการ
ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 - ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
 - กรรมการบริษัท ขนส่ง จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 - ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ

14 รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ขนส่ง จำ�กัด



พล.ต.ท.สุชาติ		เหมือนแก้ว	
POL.LT.GEN. SUCHART  MUNGKRAW

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 62 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - หลักสูตรการบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.7) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
  ศาลยุติธรรม สำานักงานศาลยุติธรรม
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - หลกัสตูร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน่ที ่117/2009 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำางาน
 - ผู้บังคับการอำานวยการ กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง
 - ผู้บังคับการตำารวจทางหลวง - รองผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง
 - รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล - ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล
 - ผู้บัญชาการตำารวจภูธร ภาค 4 - กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคม - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ความรู้ ความชำานาญ
 - การปกครอง การเมือง - กฎหมาย
ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 - กรรมการบริษัทขนส่ง จำากัด
 - คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 - ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 - ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 - ไม่มี
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นายมานิต		มัสยวาณิช	
MR.MANIT  MASAYAVANICH
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 57 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1

 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 - หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - หลักสูตร  DIRECTORS  CERTIFICATION  PROGRAM (DCP) รุ่นที่  170/2013 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางาน
 - กรรมการผู้จัดการบริษัท ประมงไทยพาณิชย์ จำากัด

 - ประธานกรรมการบริษัท ไทยฟิวเจอร์ คอนเซ็พท์ จำากัด

 - ที่ปรึกษาประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 - กรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด

 - อนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำาหรับการบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800/กสทช.

ความรู้ ความชำานาญ
 - กฎหมาย - การปกครอง การเมือง

 - การบริหารจัดการบริหารธุรกิจ

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 - ประธานกรรมการ บริษัท โมเดไทย จำากัด - กรรมการบริษัท ขนส่ง จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 - ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
 - ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ

16 รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ขนส่ง จำ�กัด



นายรชตะ		ด่านกุล	
MR.RACHATA  DARNKUL

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 39 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 - หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 170/2013 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางาน

 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 - นักวิชาการประจำาคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร

ความรู้ ความชำานาญ

 - วิศวกรรมโยธา

 - บริหารจัดการบริหารธุรกิจ

ตำาแหน่งปัจจุบัน 

 - วิศวกรที่ปรึกษา

 - กรรมการบริษัท ขนส่ง จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 - ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10

 - ไม่มี
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นายวุฒิชาต	ิ	กัลยาณมิตร
MR.WUTHICHART  KALYANAMITRA
กรรมการผู้จัดการใหญ่

PRESIDENT AND SECRETARIATE TO BOARD OF DIRECTORS

อายุ 49 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2550 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
 - หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำานวยการ รุ่นท่ี 97 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - หลักสูตร UNDERSTANDING THE FUNDAMENTAL OF FINANCIAL STATEMENTS รุ่นที่ 2 สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 77 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 
  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทำางาน
 - กรรมการบริหาร บริษัท ชลพัฒน์อควาเทค จำากัด
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ไชน์ไบโอเทคโนโลยี จำากัด 
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - กรรมการบริษัทขนส่ง จำากัด
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
 - กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
  • คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1)
  • คณะกรรมาธิการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามติ (โฆษกคณะกรรมาธิการฯ)
  • คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนและติดตามการจัดการออกเสียงประชามติประจำาภาคเหนือ 
   (รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่ 2)
 - กรรมการบริษัทขนส่ง จำากัด รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำากัด
ความรู้ ความชำานาญ
 - ด้านรัฐศาสตร ์ - ด้านบริหารองค์กร
 - ด้านคมนาคมทางบก - ด้านกำากับดูแล
ตำาแหน่งปัจจุบัน
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำากัด - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
 - ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ
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พล.ต.อ.ปานศิริ		ประภาวัต
POL.GEN. PANSIRI  PHAPAWAT
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 59 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556 – 13 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ

 - MASTER OF SCIENCE POLICE ADMINISTRATION CRIMINAL JUSTICE, 

  EASTEM KENTUCKY UNIVERSITY, U.S.A.

 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4515) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (บ.ย.ส.10) 

  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 - หลักสูตรการตลาดทุน รุ่นที่ 10 (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

  รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางาน
 - ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 1

 - ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล กองบัญชาการตำารวจนครบาล

 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ความรู้ ความชำานาญ
 - บริหารจัดการบริหารธุรกิจ - กฎหมาย

 - การปกครอง การเมือง - สังคม

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 - รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 - กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

 - กรรมการบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 - กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
 - ไม่มี

กรรมการที่ออกระหว่างปี
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นายเอกศักดิ์		โอเจริญ	
MR. EKSAK  OCHAROEN
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 60 ปี 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง 

ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 – 30 มิถุนายน 2556

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ประกาศนียบัตร   Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 - หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

  รุ่นที่ 73 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางาน

 - ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

 - รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

 - ประธานกรรมการ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 - ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 - รองประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ความรู้ ความชำานาญ

 - ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร

ตำาแหน่งปัจจุบัน

 - ข้าราชการบำานาญ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 - กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 

 - ไม่มี

กรรมการที่ออกระหว่างปี
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รายนาม
ผู้บริหารระดับสูง
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รายนามผู้บริหารระดับสูง 

นายพินิจ		คำาปู่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นายวุฒิชาติ		กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวอรนุช		ภู่วัฒนวนิชย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายสมบัต	ิ	นะนุนา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายบริหาร

นายบุญช่วย		สกุลวิไลเลิศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางสาวดวงพร	กลิ่นทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านธุรกิจเดินรถ

นายสุรกิจ		คีรีวิเชียร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ
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บริษัท ขนส่ง จำากัด ปี 2556 ตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2556

นางสาวกรรณิการ์		ชินะกุลวัฒนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

นายนพรัตน	์การุณยะวนิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สำานักซ่อมบำารุงและตรวจสภาพรถ

นายอนุช		สุวรรณสทิศกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นางสุกานดา		ธนพานิชกูล
ผู้อำานวยการ

สำานักตรวจสอบภายใน

นางวราภรณ์		ประสพสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายบริหาร

นางวราภรณ	์	ซึงตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สำานักอำานวยการ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
		ทางถนนระหว่างเมืองด้วยความเป็นเลิศ”
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ภารกิจ (Mission)

ภารกิจหลักของบริษัท ขนส่ง จำากัด 
แบ่งได้ 4 ประการดังนี้

1.	 พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้น

ในด้านความปลอดภัยความสะดวกสบาย  ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี

2.	 สรา้งความประทบัใจและตอบสนองความตอ้งการผู้ใชบ้รกิาร จดับรกิารเดนิรถ 

ใหม้ลีกัษณะโครงขา่ย ทีค่รอบคลมุทัว่ประเทศและเชือ่มตอ่ระหวา่งประเทศ พฒันา

สถานีและศูนย์ซ่อมบำารุงในลักษณะที่ครบวงจร

3.	 รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร รวมถึงให้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ

ผู้โดยสารและบุคคลที่สาม โดยยกระดับมาตรฐานในการกำากับดูแลทั้งรถบริษัทฯ

และผู้ประกอบการรถร่วม

4.	 บรหิารกจิการโดยยดึถอืประโยชนผ์ูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยการจดั

ระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามคลอ่งตวั เพิม่ศกัยภาพบคุลากร 

สร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุนและนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อนำา

ไปสู่การบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้
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ผังโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กองบริหารกลาง

-	 งานธุรการและสารบรรณกลาง

- งานประชุม

- งานกำากับดูแลกิจการที่ดี

- งานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อม

- งานบริการข้อมูลและเผยแพร่

- งานสื่อประชาสัมพันธ์

- งานกิจกรรมพิเศษ

	 และสื่อมวลชน

กองประชาสัมพันธ์ กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

- งานบริหารความเสี่ยง

- งานควบคุมภายใน

งานตรวจการพิเศษ

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานบัญชีและการเงิน
-	 งานเดินรถภาคเหนือ
-	 งานควบคุมและเดินรถภาคกลาง
-	 งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น	1
-	 งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น	2
-	 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
-	 สถานีเดินรถ	28	แห่ง

กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและตะวันออก

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานบัญชีและการเงิน
- งานเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- งานควบคุมและเดินรถภาคตะวันออก
-	 งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น	1
-	 งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น	2
-	 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
-	 สถานีเดินรถ	51	แห่ง

กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานบัญชีและการเงิน
-	 งานเดินรถภาคใต้
-	 งานควบคุมและเดินรถภาคกลาง
-	 งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น	1
-	 งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น	2
-	 งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
-	 สถานีเดินรถ	24	แห่ง

กองสนับสนุนการเดินรถ

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานสถานีน้ำามันเชื้อเพลิง
- งานบริหารรถโดยสารไม่ประจำาทาง
-	 งานวิทยุสื่อสาร
-	 งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์
-	 งานบริการการเดินรถ

ฝ่ายบริหาร

กองบัญชีและการเงิน

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานเจ้าหนี้ใบสำาคัญ
-	 งานรับ-จ่าย
- งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

กองระบบและประมวลผลบัญชี

-	 งานบริหารทั่วไป
- งานระบบบัญชีและภาษีอากร
-	 งานประมวลผลบัญชี

กองงบประมาณ

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานจัดทำางบประมาณ
-	 งานควบคุมงบประมาณ

กองกฎหมาย

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานนิติการ
-	 งานเร่งรัดหนี้สิน
-	 งานอุบัติเหตุ
-	 งานคดี
-	 งานบังคับคดี

กองพัสดุ

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานจัดหา
-	 งานคลังพัสดุ
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สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

	 ง�นบริห�รทั่วไป

 กลุ่มง�นตรวจสอบ	1	 กลุ่มง�นตรวจสอบ	2	 กลุ่มง�นตรวจสอบ	3	 กลุ่มง�นตรวจสอบ	4

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

กองจัดการเดินรถ

-	 งานบริหารทั่วไป
- งานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
-	 งานสัญญารถร่วม
-	 งานส่งเสริมกิจการขนส่ง

กองคุ้มครองผู้โดยสาร

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานตรวจการ
-	 งานป้องกันอุบัติเหตุ
-	 งานคุ้มครองผู้โดยสาร

กองกิจการสถานีขนส่ง

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานบัญชีและการเงิน
-	 งานอาคารสถานที่
-	 งานบริการสาธารณูปโภค
-	 งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
-	 งานรักษาความปลอดภัย
	 และรักษาความสะอาด

กองกิจการเดินรถ

-	 งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารกิจการเดินรถจตุจักร
- งานบริหารกิจการเดินรถเอกมัย
- งานบริหารกิจการเดินรถสายใต้
-	 งานสถิติและข้อมูลเดินรถ
-	 สถานีเดินรถ	10	แห่ง

สำานักซ่อมบำารุงและตรวจสภาพรถ

กองตรวจสภาพรถ	(ตรอ.)

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานตรวจสภาพรถ

กองซ่อมบำารุง

-	 งานบริหารทั่วไป
- งานปรนนิบัติบำารุงและซ่อมย่อย
-	 งานเครื่องล่างและยาง
- งานตัวถังและเคร่ืองปรับอากาศ
- งานเคร่ืองยนต์และเคร่ืองมือกล

กองบริหารซ่อมบำารุงและตรวจ
สภาพรถ

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานบัญชีและการเงิน
-	 งานจัดหาอะไหล่
-	 งานคลังอะไหล่
- งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานจัดหาทรัพยากรบุคคล
- งานประเมินผลทรัพยากรบุคคล
-	 งานวินัย
-	 งานแรงงานสัมพันธ์
- งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-	 งานบริหารทั่วไป
- งานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-	 งานฝึกอบรมและพัฒนา
- งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กองการแพทย์

-	 งานบริหารทั่วไป
- งานการพยาบาลและปฏิบัติการ
-	 งานเภสัชกรรม
-	 งานสร้างเสริมสุขภาพ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

-	 งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารจัดการสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

-	 งานบริหารทั่วไป
-	 งานกลยุทธ์และแผนงาน
-	 งานสารสนเทศธุรกิจ
-	 งานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
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สถิติ
การดำาเนินผลงานที่สำาคัญ
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สถิติการดำาเนินผลงานที่สำาคัญ
ผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

รายการ 2555 2556
ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

รายได้ค่าโดยสาร (ล้านบาท) 3,400.692 3,638.947 7.01

ผู้โดยสาร (ล้านคน) 10.112 9.599 (5.07)

เที่ยววิ่ง (ล้านเที่ยว) 0.298 0.290 (2.68)

กิโลเมตร (ล้าน กม.) 154.194 152.718 (0.96)

ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการเดินรถ (ล้านบาท) 3,375.359 3,427.365 1.54

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 25.333 211.582 735.2

อัตราการบรรทุก (ร้อยละ) 68.23 67.53 (0.70)

 ในปี 2556 บริษัท ขนส่ง จำากัด มีรายได้ค่าโดยสาร จำานวน 3,638.947 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 

238.255  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.01

 ผู้โดยสาร ในปี 2556  มีจำานวน 9.599  ล้านคน ลดลงจากปี 2555 จำานวน 0.513 ล้านคน

คิดเป็นร้อยละ 5.07 

 เที่ยววิ่ง ในปี 2556 มีจำานวน 0.290  ล้านเที่ยว ลดลงจากปี 2555 จำานวน 0.008 ล้านเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 

2.68 การปรับลดเที่ยววิ่งลงก็เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้โดยสาร 

 กิโลเมตรทำาการ ในปี 2556 มีจำานวน 152.718 ล้าน กม. ลดลงจากปี 2555 จำานวน 1.476 ล้านกม.คิดเป็น

ร้อยละ 0.96 

 ต้นทุนการเดินรถ ในปี 2556 จำานวน 3,427.365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 52.006 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.54 

 กำาไร สุทธิ ในปี 2556 จำานวน 211.582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 186.249 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 735.2 

 อัตราการบรรทุก ในปี 2556 ร้อยละ 67.53 ลดลงจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 0.70 
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จำานวนผู้ โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำากัด
จำาแนกตามกองภาคปฏิบัติการเดินรถ ปีงบประมาณ 2552 – 2556

หน่วย : คน

ปีงบประมาณ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และตะวันออก
ภาคใต้ รวม

2552 4,193,478 4,878,244 1,966,772 11,038,494

2553 4,081,884 4,819,905 1,932,159 10,833,948

2554 3,927,508 4,743,686 1,873,683 10,544,877

2555 3,744,762 4,659,002 1,708,366 10,112,130

2556 3,527,574 4,518,866 1,552,705 9,599,145

รวม 19,475,206 23,619,703 9,033,685 52,128,594

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถที่บริษัท ขนส่ง จำากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

หน่วย : เส้นทาง

ผู้ประกอบการ
การขนส่งระหว่าง

ประเทศ

หมวด 2
การขนส่งจาก
กรุงเทพฯไป

ภูมิภาค

หมวด 3
การขนส่งระหว่าง

จังหวัดในส่วน
ภูมิภาค

หมวด 4
การขนส่งในเขต

จังหวัด
รวม

ภาคเหนือ 1 33 12 - 46

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 48 19 3 81

ภาคใต้ - 56 24 1 81

ภาคตะวันออก - 24 7 1 32

ภาคกลาง - 44 7 4 55

รวม 12 205 69 9 295
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สรุปจำานวนรถโดยสาร
1)  จำานวนรถโดยสารบริษัทฯ ที่บรรจุในบัญชี ข.สบ. 11

หน่วย : คัน

มาตรฐานรถ
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ส่งเสริมธุรกิจเดินรถ รวม

บ ช รวม บ ช รวม บ ช รวม บ ช รวม บ ช รวม

ม 1 ก - 6 6 2 1 3 7 22 29 5 - 5 14 29 43

ม 4 ก - 29 29 - 53 53 - 36 36 - - - - 118 118

ม 1 ข 8 17 25 5 31 36 1 11 12 19 - 19 33 59 92

ม 4 ข - 63 63 - 79 79 - 37 37 5 - 5 5 179 184

ม 1 พ - - - 4 - 4 - - - - - - 4 - 4

ม 4 พ - - - - - - - 5 5 - - - - 5 5

ม 2 97 15 112 71 28 99 46 11 57 19 - 19 233 54 287

ม 4 ค - 56 56 - 50 50 - 15 15 - - - - 121 121

รวม 105 186 291 82 242 324 54 137 191 48 - 48 289 565 854

คำาจำากัดความ

ม 1 ก หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 24 ที่นั่ง 

ม 4 ก หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 31 ที่นั่ง  

ม 1 ข หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 38 ที่นั่ง 

ม 4 ข หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 46 ที่นั่ง  

ม 1 พ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 32 ที่นั่ง   

ม 4 พ หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 40 ที่นั่ง  

ม 2 หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 44 ที่นั่ง  

ม 4 ค หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 53 ที่นั่ง    
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2) จำานวนรถโดยสารร่วมเอกชน

หน่วย : คัน

หมวด 2
มาตรฐานรถ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก กลาง รวม

ม 1 ก  43  31  77  -  -  151 

ม 1 ข  292  1,013  318  228  244  2,095 

ม 1 พ  66  186  34  -  -  286 

ม 2  137  546  328  130  296  1,437 

ม 21 จ  18  -  199  207  222  646 

ม 23 จ  -  -  -  3  -  3 

ม 24 จ  -  -  -  -  6  6 

ม 2 จ  12  31  763  363  685  1,854 

ม 2 ต  424  195  840  439  1,228  3,126 

ม 3  -  6  13  1  -  20 

ม 4 ก  46  59  94  -  -  199 

ม 4 ก ข  -  -  12  -  -  12 

ม 4 ก พ  -  -  4  -  -  4 

ม 4 ข  217  330  220  -  28  795 

ม 4 ข พ  -  -  -  -  30  30 

ม 4 ค  83  66  41  -  7  197 

ม 4 พ  49  61  68  -  -  178 

รวม  1,387  2,524  3,011  1,371  2,746  11,039 

หน่วย : คัน

หมวด 3
มาตรฐานรถ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก กลาง รวม

ม 1 ก  5  -  3  -  -  8 

ม 1 ข  38  41  56  2  -  137 

ม 1 พ  8  -  -  8  -  16 

ม 2  79  259  88  60  -  486 

ม 23 จ  -  6  -  12  3  21 

ม 2 จ  -  66  490  38  66  660 

ม 3  32  11  247  11  54  355 

ม 3 ส  -  8  4  -  5  17 

ม 4 ก  4  -  -  -  -  4 

ม 4 ข  2  -  2  6  -  10 

ม 4 ค  8  -  -  -  -  8 

ม 4 พ  4  -  -  -  -  4 

รวม  180  391  890  137  128  1,726 
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หน่วย : คัน

หมวด 4
มาตรฐานรถ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก กลาง รวม

ม 23 จ  -  -  -  -  21  21 

ม 3  -  53  11  45  51  160 

ม 3 ส  -  7  -  132  -  139 

รวม  0  60  11  177  72  320 

คำาจำากัดความ
ม 1 ก หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 24 ที่นั่ง

ม 1 ข หมายถึง    
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง

ม 1 ด หมายถึง  

ม 1 พ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 32 ที่นั่ง

ม 21 จ หมายถึง  

ม 2 จ หมายถึง    
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถตู้)  มีระวางที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

ม 2 ต หมายถึง  

ม 23 จ หมายถึง  

ม 4 ก หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 30 ที่นั่ง

ม 4 ข หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง

ม 4 ค หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 61 ที่นั่ง

ม 4 พ หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง

ม 4 ก พ หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศแบบที่นั่งผสม มาตรฐาน 4 ก และ 4 พ

ม 2 หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 47 ที่นั่ง

ม 3 หมายถึง    
รถโดยสารธรรมดาและหรือสองแถว

ม 3 ส หมายถึง
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

34 รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ขนส่ง จำ�กัด



1.  บริการสำารองที่นั่งและจำาหน่ายตั๋วโดยสาร
 บรษิทัฯ ไดน้ำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

มาใช้สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ ในส่วนของการบริการสำารองที่นั่ง 

และจำาหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่ออำานวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความสำาคัญ

ในการให้บริการในลักษณะแบบครบวงจร (One Stop Service)  

โดยไดม้กีารใหบ้รกิารสำารองทีน่ัง่และจำาหนา่ยตัว๋โดยสารผา่นเคานเ์ตอร์

บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

นอกจากนี้แล้วได้มีการเพิ่มช่องทางในการสำารองที่นั่งและจำาหน่าย

ตั๋วโดยสาร ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th ศูนย์สำารองที่นั่ง 

02-872-1777  Call Center 1490  Thai Ticket Major การชำาระเงินที่ 

Counter Service 7-eleven ทุกสาขา การชำาระเงินที่ตู้ ATM ธนาคาร

กรุงไทยทั่วประเทศ หรือผ่านตัวแทนจำาหน่ายตั๋ว เช่น TESCO Lotus 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด เป็นต้น

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 นอกจากบริการสำารองที่นั่งและจำาหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทาง 

การจำาหนา่ยตัว๋โดยสารอกีชอ่งทางหนึง่ โดยทำาความรว่มมอืกบั การเคหะแหง่ชาต ิสอดคลอ้งกบัแผนการใชท้รพัยากรและ 

ความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ โดยการนำารถจำาหน่ายตั๋วโดยสารเคลื่อนที่ (Mobile Ticketing Bus) ไปให้บริการ

จำาหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ

สงกรานต์  เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการในการเดินทาง  

ไปซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งฯ ทั้งนี้ ในปี 2556 ได้ลงพื้นที่ไปให้บริการจำาหน่ายตั๋วแล้ว จำานวน 15 แห่ง ได้แก่  

บ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 81 กระทุ่มแบน (สวนหลวง) ร่มเกล้า 2 คู้บอนรามอินทรา บึงกุ่ม พหลโยธิน (คุณพระ)  

บางเขนคลองถนนติวานนท์ วัดกู้ (นนทบุรี) สมุทรปราการ 1 สมุทรปราการ (บางโฉลง) สมุทรปราการ (บางพลี) ปทุมธานี 

(เสมาฟ้าคราม) ปทุมธานี (พหลโยธิน 44) และอยุธยา (เชียงรากน้อย) 
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2.  บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของทั่วไทย รับได้ ในวันเดียว : 1 Day 1 Night)
 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของท่ัวไทย รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1 Night) ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่

ยกระดับมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษัทฯ ทีค่รบวงจร สอดคล้องกับยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 – 2558 

การพฒันาระบบโลจสิตกิสก์ารขนสง่ โดยตระหนกัถงึความปลอดภยัในการขนสง่ การจดัเกบ็ การกระจายสนิคา้พสัดภุณัฑ ์

การใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ในการจดัสง่สนิคา้พสัดภุณัฑ ์ตดิตามสนิคา้พสัดภุณัฑ ์และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้

บริการได้ทุกพื้นที่

 บรษิทัฯ มบีรกิารรบั-สง่พสัดภุณัฑ ์(สง่ของทัว่ไทย รบัไดใ้นวนัเดยีว : 1 Day 1 Night) ไปกบัรถรบั-สง่พสัดภุณัฑ ์

และรถโดยสารในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีจุดให้บริการอยู่ 3 แห่ง คือ

 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เปิดให้บริการทุกวัน ต้ังแต่

เวลา 04.30 น. - 22.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) เปิดให้บริการทุกวัน ต้ังแต่

เวลา 07.00 น. - 20.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 - สถานเีดนิรถรงัสติ (บรเิวณทางออก) เปดิใหบ้รกิารทกุวนั ตัง้แต่

เวลา 06.00 น. - 23.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีศูนย์กระจายสินค้า (ขาเข้า) อีก 1 แห่ง 

ตั้งอยู่บนถนนกำาแพงเพชร 2 ฝั่งขาเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 

(จตุจักร) โดยก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ 

รักษา รวบรวมพัสดุภัณฑ์ที่มาจากปลายทางรอจ่ายแก่ผู้มารับ ณ ศูนย์

กระจายสนิคา้ (ขาเขา้) จดุเดยีว เปน็การเพิม่ความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

โดยไมต่อ้งเสยีเวลาไปรบัพสัดภุณัฑต์ามจดุตา่งๆ ซึง่อาจทำาใหผู้ม้าใชบ้รกิาร

ไมไ่ดร้บัความสะดวกหรอืตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปรบัพสัดภุณัฑ ์

ณ จุดที่รถจอด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้พัสดุภัณฑ์สูญหายหรือสลับ

สับเปลี่ยนกัน ศูนย์กระจายสินค้า (ขาเข้า) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 

03.00 น. - 21.00 น.  

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารบริการรับฝากพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เพื่อรองรับการขยาย

ธรุกจิรบั-สง่พสัดภุณัฑ ์รวมทัง้ขยายพืน้ทีบ่รกิารรบัฝากและจดัเกบ็  พสัดภุณัฑ ์และเพือ่ปอ้งกนัพสัดภุณัฑส์ญูหายระหวา่ง

รอนำาขึ้นรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์และรถโดยสารในเส้นทาง
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3.  การพัฒนาคุณภาพการบริการ

 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการบริการ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยมีการดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัในการตดิตามรถโดยสาร โดยนำาระบบกำาหนดตำาแหน่ง

บนโลก (Global Positioning System : GPS) มาใช้กับรถโดยสารของบริษัทฯ จำานวน 796 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะนำามาซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน

ของผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้ชร้ถใชถ้นนทัว่ไป อกีทัง้ยงัเปน็การสง่เสรมิใหเ้กดิความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร และภาพลกัษณท์ีด่ตีอ่

องค์กร 

 2. บริษัทฯ ดำาเนินการ “ติดตั้งจอทีวีส่วนตัวบนรถโดยสารปรับอากาศ” ด้วยระบบ Video on Demand 

(VOD) เพื่อให้บริการด้านความบันเทิงแก่ผู้โดยสารเป็นรายบุคคล ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และระบบจอทีวีรวม  

ผู้โดยสารจะได้รับความเพลิดเพลินผ่อนคลายด้วยความบันเทิงชั้นนำา ประกอบด้วย ช่อง Free Channel ซึ่งมีการนำาเสนอ

เนื้อหาด้านความบันเทิงตลอด 12 ชั่วโมง รายการภาพยนตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร การสร้างสรรค์สังคม สรุปข้อมูล

ข่าวสารประจำาวัน ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ต่างประเทศ ภาพยนตร์สำาหรับเด็ก ตลอดจนช่องบริการเพลง และเกมส์  

ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกดูรายการต่างๆ ได้ตามความต้องการ นอกจากนี้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ในระหวา่งการเดนิทางบนรถบรษิทัฯ ไดอ้กีดว้ย ทัง้นี ้จะดำาเนนิการตดิตัง้กบัรถโดยสารของบรษิทัฯ ทัง้หมด 854 

คัน โดยติดตั้งจอทีวีส่วนตัวบนรถโดยสารจำานวน 159 คัน ส่วนที่เหลือเป็นจอทีวีรวม

 3. บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำาทาง เพื่อยกระดับคุณภาพ 

การขนสง่ใหม้มีาตรฐานบรกิารทีด่ ี มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เพือ่สนบัสนนุนโยบายดา้นความปลอดภยัของกระทรวงคมนาคม  

โดยในปี 2556 ได้มีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำาทาง (รถบริษัทฯ และรถร่วม) จัดทำามาตรฐานคุณภาพ 

การบรกิาร ด้านการใหบ้รกิาร ดา้นความปลอดภยั และดา้นสิ่งแวดล้อมใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดมาตรฐานคณุภาพบริการ 

รถโดยสารประจำาทางของกรมการขนสง่ทางบก จำานวน 35 เสน้ทาง แบง่เปน็รถบรษิทัฯ 15 เสน้ทาง และรถรว่ม 20 เสน้ทาง  

ซึ่งได้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำาทางจากกรมการขนส่งทางบกไปแล้ว เมื่อวันที่  

15 สิงหาคม 2556  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบเบาะนวดไฟฟ้าบนรถโดยสารมาตรฐาน 4 (ก) จำานวน 23 คัน 

และมาตรฐาน 4 (ข) จำานวน 86 คัน รวม 109 คัน และมีแผนติดตั้งระบบเบาะนวดไฟฟ้าสำาหรับรถโดยสารเช่าชุดใหม่  

เพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร 
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4. การพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
 ในป ี2557 สำานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) กำาหนดให ้บรษิทั ขนสง่ จำากดั รฐัวสิาหกจิกลุม่ 

BB เข้าสู่การประเมินตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) อย่างเต็มรูปแบบ โดยระบบการประเมินคุณภาพ

รฐัวสิาหกจิ หรอื ระบบ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) คอื กระบวนการประเมนิผลรฐัวสิาหกจิรปูแบบ

ใหม่ ที่สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจนำาไปใช้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

ซึ่งเป็นการประยุกต์รูปแบบระบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award: TQA) เข้ากับระบบประเมินผลฯ เพื่อมาใช้ประเมินผลการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

 ระบบ SEPA แบ่งองค์ประกอบในการพิจารณาออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำาองค์กร  หมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  หมวด 5  

การมุ่งเน้นบุคลากร  หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ 

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำางาน และคณะผู้ตรวจประเมินภายใน เพื่อรับผิดชอบ

การดำาเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และได้ดำาเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบฯ ดังนี้ 

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA 

Criteria) ฝกึเขยีนรายงานผลการดำาเนนิงานองคก์ร (Organizational Performance Report: OPR) รายงานผลการประเมนิ

องค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR)  และแผนพัฒนา และปรับปรุง (Opportunities for 

Improvement Roadmap: OFIs Roadmap) 

 2. จัดส่งคณะกรรมการ คณะทำางาน และคณะผู้ตรวจประเมินภายใน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร   

ที่ สคร. กำาหนด เพื่อเป็นการฝึกอบรมเกณฑ์ในเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรัฐวิสาหกิจอื่น

 3. จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)  ส่ง สคร. เมื่อเดือน

สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย 

  • รายงานผลการดำาเนินงานองค์กร (Organizational Performance Report: OPR)

  • รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) 

พร้อมจุดแข็งและโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and Opportunities for Improvement) 

  • แผนพัฒนาและปรับปรุง (Opportunities for Improvement Roadmap: OFIs Roadmap)

38 รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ขนส่ง จำ�กัด



รายงาน
วิเคราะห์การเงินและ
ผลการดำาเนินงาน
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1.) ฐานะการเงิน ณ  วันที่ 30 กันยายน 2556
 1.1 สินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 4,966.558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 465.865 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 10.35 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ คือ สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของ เงินลงทุน

ชั่วคราว จากเงินฝากธนาคารประจำา เพิ่มขึ้น

 1.2 หนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สิน จำานวน 1,826.079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำานวน 216.189 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 13.43 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียน  ในส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากเจ้าหนี้รถเช่า และภาษีเงินได ้

นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น

 1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีจำานวน 3,140.479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำานวน 249.675 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 8.64 เกิดจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ  

2.) กระแสเงินสด
 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 จำานวน  304.073 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากต้นงวด 

61.354 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 737.491 ล้านบาท เงินสดสุทธิท่ีใช้ไปจาก

กิจกรรมลงทุน จำานวน 434.537 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 241.600 ล้านบาท 

3.) ผลการดำาเนินงาน
 3.1 ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำาเนินงานรวม 5,195.370 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว จำานวน 

448.866 คิดเป็นร้อยละ 9.46 ประกอบด้วย

  • รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ จำานวน 3,815.650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำานวน 289.266 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.20 เนื่องจาก รายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำานวน 238.343 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.01 จากอัตราค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ตามที่สำานักการขนส่งผู้โดยสาร  

กรมการขนสง่ทางบกกำาหนด  รวมทัง้รายไดจ้ากธรุกจิเกีย่วเนือ่ง ในสว่นของ รายไดค้า่จา้งเหมาขนสง่  

และค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค้านิยมมาใช้บริการเพิ่มขึ้น

  • รายได้ในการเดินรถร่วม จำานวน 1,026.577 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำานวน 122.788 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 13.59 จากรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม ที่เพิ่มขึ้นจำานวน  99.877 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.66 อันเป็นผลมาจากอัตราค่าโดยสารที่ปรับเพิ่ม ตามที่กรมการขนส่งทางบก

กำาหนด ดังได้รายงานไว้ข้างต้น รวมที่ยังมีการเพิ่มจำานวนเที่ยววิ่งของรถร่วม นอกจากนี้ ราย

ได้ในการจัดการเดินรถ เพิ่มขึ้น  จากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานรถของผู้ประกอบการรถร่วม

  • รายได้อื่น ๆ จำานวน 235.678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  จำานวน 33.838 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 16.76 

  • รายได้ดอกเบี้ย จำานวน 117.465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำานวน 2.974 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 2.60 

 3.2 ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานรวม 4,545.005 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว จำานวน 

96.749 คิดเป็นร้อยละ 2.17 ประกอบด้วย

  • ต้นทุนในการเดินรถ จำานวน 3,426.201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำานวน 50.842 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.51 เนื่องจากค่าเช่ารถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้น จาก การเช่ารถยนต์โดยสารใหม่  

(ชุด 163 คัน) ที่มีอัตราสูงขึ้น   อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินรถ เพิ่มขึ้น

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำากัด
ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลสะสม 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
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  • ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร จำานวน 1,118.804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำานวน 

45.907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.28

 3.3 กำาไร (ขาดทุน) บริษัทฯ มีกำาไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 650.365 ล้านบาท หลังจากหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 163.975 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 486.390 ล้านบาท สูงกว่าปีที่

แล้ว จำานวน 293.552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 152.23

4.) ความสามารถในการทำากำาไร
 ความสามารถในการทำากำาไรของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปทีีแ่ลว้ โดยอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.28 เป็นร้อยละ 9.79 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 27.48 เป็นร้อยละ 73.01

5.) สภาพคล่อง
 สภาพคล่อง ของบริษัทฯ ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ลด

ลงจาก 4.79 เท่า เป็น 4.25 เท่า 

 ความสามารถในการชำาระหนีข้องบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เพิม่

ขึ้นจากร้อยละ 0.56 เท่า เป็นร้อยละ 0.58  เท่า 

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556

สินทรัพย์รวม 4,191.730 4,226.648 4,521.294 4,500.693 4,966.558

หนี้สินรวม 1,136.536 1,108.788 1,313.662 1,609.889 1,826.079

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,055.194 3,117.861 3,207.632 2,890.804 3,140.479

รายได้จากการดำาเนินงาน 4,308.652 4,347.582 4,570.144 4,746.505 5,195.370

ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ 2,790.899 3,115.437 3,251.902 3,375.359 3,426.201

ค่าใช้จ่ายในการเดินรถบริหาร 1,011.122 1,098.141 1,116.263 1,072.897 1,118.804

ดอกเบี้ยจ่าย 11.038 - - - -

กำาไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 495.593 134.004 201.978 298.248 650.365

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 156.905 55.231 77.465 105.410 163.975

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 338.688 78.773 124.514 192.839 486.390

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 529.120 123.064 194.523 301.264 759.866
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (%)

8.08 1.86 2.75 4.28 9.79

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ถาวร (%)

25.56 5.85 9.93 27.48 73.01

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน (เทา่) 3.55 3.87 3.92 4.79 4.25

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (เท่า)

0.37 0.36 0.41 0.56 0.58
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6.) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน
 ปีงบประมาณ 2556 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบ

ประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นยอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 138.640 ล้านบาท 

 บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อจัดซื้อ - จัดหา  เครื่องใช้สำานักงาน  เครื่องจักร - เครื่องมือ  ที่ดิน

และสิง่ปลกูสรา้ง ทัง้ในสว่นของงบลงทนุทีข่ออนมุตัริายป ีและงบลงทนุทีจ่ดัทำาเปน็แผนระยะยาว มยีอดเบกิจา่ยจรงิ  จำานวน  

128.151  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.43  ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่าย 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำาปีงบประมาณ 2556

สะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

รายการ
งบลงทุนที่ ได้รับ
อนุมัติเบิกจ่าย

ยอดเบิกจ่าย คงเหลือ

งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี

หมวดเครื่องใช้สำานักงาน 8.073 6.789 1.284

หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ 5.781 5.517 0.264

หมวดยานพาหนะ 7.295 6.750 0.545

หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13.739 12.368 1.371

หมวดงบสำารองราคา 2.302 0.005 2.297

หมวดงบสำารองกรณีจำาเป็นเร่งด่วน 9.500 9.332 0.168

รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี 46.690 40.761 5.929

งบลงทุนที่จัดทำาเป็นแผนระยะยาว
1. ปรับปรุงเครื่องยนต์รถโดยสารที่มี กม. ทำาการครบ 1 

ล้านกิโลเมตร (35 คัน) 

29.829 28.306 1.523

2. ปรับปรุงตัวถังรถโดยสารที่เสื่อมสภาพ (21 คัน) 17.157 15.054 2.103

3. ปรับปรุงตัวถังรถโดยสารเพื่อใช้เป็นรถโดยสารระหว่าง

ประเทศ รุ่น 1628 (8 คัน)

6.536 3.319 3.217

4. ปรับปรุงตัวถังเพื่อใช้เป็นรถรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ (5 คัน) 5.585 5.525 0.060

5. จัดหาที่ทำาการเดินรถเชียงของ 9.483 9.771* -

6. แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารของ บขส. 23.360 25.415* -

รวมงบลงทุนที่จัดทำาเป็นแผนระยะยาว 91.950 87.390 6.903

รวมงบลงทุนเพื่อการดำาเนินงานปกติ 138.640 128.151 12.832

หมายเหตุ : * ในปีงบประมาณ 2556   บริษัทฯ สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนที่จัดทำาเป็นแผนระยะยาว ได้สูงกว่าเป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้ 2 รายการ คือ 1. จัดหาที่ทำาการเดินรถเชียงของ 2. แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารของ 

บขส.  รวมวงเงิน 2.343 ล้านบาท
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นโยบายและกลยุทธ์ที่สำาคัญในอนาคต
 รฐับาลมนีโยบายในการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยนื โดยมุง่เนน้การพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบรหิารจดัการขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรปูแบบ รวมทัง้ การสรา้งความเชือ่มโยงกบัประเทศในภมูภิาค 

เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ดว้ยการพฒันาบรกิารขนสง่และโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะ

รูปแบบบริการขนส่งทัง้ทางถนน รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขนส่งทางน้ำา ใหเ้ชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน

ในทุกแนวพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ขนส่ง จำากัด จึงกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานให้สอดรับกับนโยบาย

ดังกล่าว โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสาร ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานบริการเป็นที่ยอมรับ 

เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค ภายในปี พ.ศ.2559” รวมทั้ง กำาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการ
 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยการตลาดและการให้

บรกิารใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจพรอ้มทัง้มโีครงสรา้งพืน้ฐานมลีกัษณะโครงขา่ยทีค่รอบคลมุทัว่ประเทศ และเชือ่มตอ่ภมูภิาค 

รวมทั้งเชื่อมต่อกับสาขาการขนส่งอื่นได้ เพื่อรายได้และผลกำาไรของ บขส. เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วย 

4 กลยุทธ์ คือ

 1. ปรับรูปแบบการแข่งขันในการดำาเนินธุรกิจ

 2. สร้างคุณภาพการบริการ และยกระดับมาตรฐานการบริการ

 3. ส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการลงทุน

 4. บูรณาการธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะ 
  การแข่งขันที่รุนแรง
 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและสามารถบริหารความเสี่ยง

ในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่ม

ศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กร (สถานีและอสังหาริมทรัพย์)ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเดินรถและการบริหารจัดการองค์กร

 2. ปรับรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้สอดรับกับสภาวะตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล
 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำาคัญในด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม บุคลากร และสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ ส่งเสริม 

ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร
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ปัจจัยและอิทธิพลต่อการดำาเนินงานในอนาคต
 การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC ในป ี2558 จะมผีลใหป้ระเทศในอาเซยีน 10 ประเทศกลายเปน็ตลาด

เดียวกัน (Single Market) การค้า การตลาด การลงทุนจะเปิดกว้างขึ้น และจะเกิดการปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานของสินค้าและบริการ

ในภมูภิาคอาเซยีน เนือ่งจากขอ้ตกลง AEC ทีก่ารเคลือ่นยา้ยสนิคา้ บรกิาร แรงงาน เงนิทนุ และการลงทนุภายในภมูภิาคอาเซยีน

ทำาได้อย่างเสรี จะสร้างเงื่อนไขใหม่ในการเดินทาง รวมทั้ง การจัดส่งสินค้าและบริการภายในและระหว่างกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

ทีส่ะดวก รวดเรว็มากขึน้ และการสรา้งแรงดงึดดูของประเทศ เพือ่ใหน้กัลงทนุสนใจเขา้มาลงทนุ การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

จากการเป็น AEC ย่อมมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจเดินรถของ บขส. ทั้งในเชิงบวกที่เป็นโอกาสที่ บขส. จะได้ขยายการให้

บรกิารเดนิรถโดยสารระหวา่งประเทศไปยงัประเทศสมาชกิ และผลกระทบในเชงิลบทีเ่ปน็อปุสรรค บรษิทัฯ จงึพยายามหาแนวทาง

หรือมาตรการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขีดความสามารถของ บขส. ให้สามารถประกอบธุรกิจ

เดินรถโดยสารประจำาทางระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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รายงาน
ผลการดำาเนินงาน

ตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีในการทีจ่ะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการ  สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  โปรง่ใสและมคีวามนา่เชือ่ถอืแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

เป็นองค์กรชั้นนำาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัทฯ  มีเจตนารมณ์ที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ  

มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีและยดึมัน่ตามหลกัการและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่ีในรฐัวสิาหกจิป ี2552 ซึง่กำาหนดโดย

กระทรวงการคลัง  จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสากล 7  ประการ ดังนี้

 1. Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 

 2. Responsibility ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

 3. Equitable Treatment  การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยสจุรติและจะตอ้ง พจิารณาใหเ้กดิความ

เท่าเทียมกันเช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและ

เท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีคำาอธิบายได้ เป็นต้น

 4. Transparency   ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใส ใน 2 ลักษณะ ดังนี้  

    D ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้

    D มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of  Information)

 5. Value Creation     การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการ 

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถใน

ทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

 6. Ethics  การสง่เสรมิพฒันาการกำากบัดแูลและจรรยาบรรณทีด่ีในการประกอบธรุกจิ

 7. Participation  การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชน

ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการใดๆที่อาจมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่

ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

 บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ  เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำาเนินงาน  รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้  และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับทุกภาคส่วน  รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระยะยาว  โดยแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  คณะกรรมการ

มีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการบริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงาน และการประเมิน 

ผลงานผู้บริหาร ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำาหนด เช่น การติดตามกำากับดูแลระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะระบบงาน ที่สำาคัญ  

4 ระบบงาน ได้แก่  การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศและ

การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสเพื่อจะได้รับทราบและ 

ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 1.	 การตรวจสอบภายใน  เป็นกลไกที่สำาคัญตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีภารกิจในการ

ให้คำาแนะนำา ปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยทำาการประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำากับดูแลที่ดีขององค์กร โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน                   

มกีารปฏบิตัเิปน็ไปตามแผนการตรวจสอบประจำาป ี 2556  และไดด้ำาเนนิการตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้

รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัผลประเมนิความเสีย่งองคก์ร และมกีารรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส

 2.	 การบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน  โดยไดป้ระกอบธรุกจิอยา่งระมดัระวงั และเขา้ใจในความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น จากปัจจัยภายในและภายนอก  ตลอดจนให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรบัได ้ และไดก้ำาหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร เพือ่ใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง

ทัง้ในระดบัองคก์รไปจนถงึระดบัหนว่ยงานอยา่งตอ่เนือ่ง และกำาหนดใหท้กุหนว่ยงานดำาเนนิการจดัวางระบบ   การควบคมุ

ภายในตามมาตรฐานตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ   มกีารจดัทำาคูม่อืบรหิารความเสีย่งและคูม่อืการควบคมุ

ภายใน  และทบทวนเป็นประจำาทุกปี   เพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน  และรายงานผลการ

บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ 

 3.	 การบริหารจัดการสารสนเทศ ได้ดำาเนินการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบ

สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)  

ของบริษัทฯ ฉบับปี 2555 - 2559 และบริษัทฯได้ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถและการจัดการ

เดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุนของบริษัทฯ  

 4.	 การบรหิารทรพัยากรบุคคล ไดด้ำาเนนิการตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลภายใตแ้ผน

วิสาหกิจฉบับปี 2555 - 2559 โดยได้จัดทำาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มผู้มี

สมรรถนะสูง การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม

โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 จำานวนกรรมการของบริษัทฯ กำาหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน ตามหนังสือ

บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2527, 2548, 2550 และ 2554) ข้อที่ 31, 32, 36 และ 

37 แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น และให้ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มี จำานวน 9 คน 

(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2556) ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์การทำางานจาก

หลากหลายวิชาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทขนส่ง จำากัด เช่น ด้านบริหาร/รัฐศาสตร์/ ด้านบัญชี/

เศรษฐศาสตร์และการเงิน/ด้านกฎหมาย/ด้านคมนาคมทางบก/โลจิสติกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์/การสื่อสารและเทคโนโลยี 

และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน และเข้าใจเป็นอย่างดีถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิด

ชอบต่อการกระทำาของตน  การวางนโยบายและกำาหนดวิสัยทัศน์ พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ แผนวิสาหกิจ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการงบประมาณประจำาปี รับผิดชอบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ กำากับดูแลการดำาเนินงานฝ่าย

บริหารดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 
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ให้ความสำาคัญต่อการยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบการกำากับดูแลที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารและการกำากับดูแลกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบในการกำากับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญหรืองานที่ต้องการความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระและการถ่วงดุลของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก จำานวน 5 คน จากจำานวนกรรมการ

ทัง้หมด 9 คน ที่ไมไ่ดม้ตีำาแหนง่เปน็ผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิ ไมเ่ปน็กรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพนั

รัฐวิสาหกิจและเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถทำาหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของ

รัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

รัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน  

การประชุมคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี 

สปัดาหท์ี ่3 ของเดอืน โดยมกีารกำาหนดไวล้ว่งหนา้ตลอดปปีฏทินิ  เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้รว่มประชมุ

ได้อย่างครบถ้วน หากมีเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน  อาจขออนุญาตประธานกรรมการเพื่อเรียก

ประชมุ   คณะกรรมการเปน็กรณพีเิศษเพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสม ซึง่ในปงีบประมาณ 2556 ไดม้กีารประชมุคณะกรรม

การบรษิทัฯ จำานวน 12  ครัง้  ประธานกรรมการ จะเปน็ผูพ้จิารณากำาหนดวาระการประชมุ โดยกอ่นการประชมุเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม  ให้กรรมการแต่ละ

ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร และราย

ละเอยีดตา่งๆ ทีบ่รษิทัฯ นำาเสนอกอ่นการประชมุ ทัง้นี ้ในการประชมุทกุครัง้กรรมการแตล่ะทา่นไดเ้สนอความคดิเหน็อยา่ง

เปดิเผยและเสรมีกีารบนัทกึรายงานการประชมุเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีค่ณะกรรมการรบัรอง

แล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ รวมทั้งได้ส่งสำาเนารายงานการประชุมให้กระทรวงการคลัง กระทรวง

คมนาคม และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้รับทราบเป็นประจำาทุกเดือน

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นญุาตใหผู้บ้รหิารระดบั รองผูจ้ดัการใหญแ่ละผูอ้ำานวยการสำานกัตรวจ

สอบภายใน เขา้รว่มประชมุดว้ย เพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาของคณะกรรมการตลอดจนรบันโยบายโดยตรง

เพื่อจะได้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรองกระบวนงานท่ีสำาคัญ

แทน  เพ่ือความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 

และนำาผลการพิจารณากล่ันกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 12 คณะ ดังน้ี

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 2. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 3. คณะอนุกรรมการกำากับกลยุทธ์และการบริหาร

 4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 5. คณะอนุกรรมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 6. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการใหญ่
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	 7.	 คณะอนุกรรมการกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ

	 8.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ

	 9.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้จัดการใหญ่	บขส.

	 10.	 คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและวิธีเร่งรัดหน้ีสิน

	 11.	 คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน	 พุทธศักราช	 2532	 ว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานและเล่ือนอันดับ 

เงินเดือน

	 12.	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

	 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ	ขอบเขต	หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ	ในหน้าท่ี	75	

ของรายงานประจำาปี

การประเมินผลคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ทำาการประเมินตนเอง	 ท้ังการประเมินตนเองรายบุคคล	 การประเมินไขว้	 และการ

ประเมินรายคณะ	จำานวน	2	คร้ัง	ประเมินคร้ังแรกเดือนมีนาคม	2556	และคร้ังท่ี	2	เดือนสิงหาคม	2556		เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ได้พิจารณาผลงาน	 ปัญหา	 อุปสรรคของการดำาเนินงาน	 และนำาผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ	 มาปรับปรุง 

การปฏิบัติหน้าท่ีให้สมบูรณ์ข้ึนในปีต่อไป	 	 ซ่ึงผลการประเมินประจำาปี	 2556	 ท้ัง	 3	 แบบ	 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม	 โดยในแต่ละ

แบบประเมินฯ	มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ	90.00	ได้แก่	ประเมินตนเองรายบุคคล	คะแนนเฉล่ียร้อยละ	94.68		ประเมินไขว้	

คะแนนเฉล่ียร้อยละ	97.26	และประเมินรายคณะ	คะแนนเฉล่ียร้อยละ	98.19	ซ่ึงความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการบรษิทัขนสง่ จำากดั 
แต่งตั้งขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	

 •	 ค่าตอบแทนรายเดือน	 บริษัทฯ	 จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการ	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วันท่ี	2	กรกฎาคม	พ.ศ.2556	เห็นชอบเร่ืองอัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	คือ	ค่าตอบแทนรายเดือน	

ไม่เกิน	8,000	บาท/คน/เดือน	สำาหรับประธานกรรมการได้รับ	2	เท่าของกรรมการ		

 •	 เบ้ียประชุม	บริษัทฯ	จ่ายเบ้ียประชุมให้คณะกรรมการ	ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2556	

เห็นชอบเร่ืองอัตราค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 คือ	 เบ้ียประชุมรายคร้ังไม่เกิน	 8,000	 บาท/คน/เดือน	

เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมไม่เกิน	1	คร้ังต่อเดือน	สำาหรับประธานกรรมการ	และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการ

ในอัตราร้อยละ	25	และ	12.5	ของเบ้ียประชุมดังกล่าว	ท้ังน้ี	กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

 •	 โบนัส	บริษัทฯ	จ่ายโบนัสให้คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	5	กุมภาพันธ์	2534		เร่ืองโบนัส

กรรมการรัฐวิสาหกิจ	โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ	3	ของกำาไรสุทธินำามาคำานวณโบนัส	แต่ไม่เกินคนละ	60,000	บาท		และจำานวน 

คร้ังท่ีเข้าประชุมส่วนท่ีเพ่ิมเป็นไปตามอัตราก้าวหน้าของกำาไรสุทธิและผลการประเมินองค์กร	 ตามผลงานตามระบบ 

ประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ

 Annua l  Repo r t  2013  The Transport Co., Ltd. 49



ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง
	 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	 ทั้งนี้ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/

คณะทำางานอื่น	รวมแล้วไม่เกิน	2	คณะ	คณะละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน	กรณีเป็นบุคคลภายนอกให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็น

รายครั้งสูงสุดไม่เกินครั้งละ	3,000	บาท	 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	กรณีเป็นบุคคลภายในบริษัทฯ	ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ย

ประชุม	และคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	โดยประธาน

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	25	 และเลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่ง 

ของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และการกำาหนดค่าตอบแทน
	 กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ	มาจากการสรรหา		โดยมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน	4	ปี	ได้รับค่าตอบแทน 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตามความรู้ความสามารถภาระหน้าที่รับผิดชอบและความสามารถในการจ่ายขององค์กร	 

ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทน	 ท่ีกำาหนดตามสัญญาจ้าง	 กำาหนดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ปีละ	2	 คร้ัง	

แล้วนำาผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนคงที่	 และค่าตอบแทนผันแปรตอนสิ้นปี	 คณะกรรมการ	 

บริษัทขนส่ง	 จำากัด	 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการใหญ	่ เป็นผู้จัดทำาหลักเกณฑ์	

การประเมินและพิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่	 เพื่อขอความเห็นชอบทั้ง	2	 ฝ่าย	 รวมทั้งการประเมินผลงาน 

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่	ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 ปัจจุบันนายวุฒิชาติ	 	 กัลยาณมิตร	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	(สัญญาจ้าง	 ตั้งแต่วันที่	1	 กันยายน	2554	-	 

วันที่	31	สิงหาคม	2558)	ซึ่งจากผลการดำาเนินงานในปี	2555	กระทรวงการคลัง		ได้แจ้งผลการประเมินงานของบริษัทฯ	

มีค่าอยู่ในระดับที	่4.3579	เป็นผลทำาให้ค่าคะแนนรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่มีคะแนนรวม	4	.8823	คิดเป็น	ร้อยละ	97.65	

(เป็นผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก)	บริษัทฯ	ได้ปรับค่าตอบแทนคงท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่	เป็นเดือนละ	329,293.80	บาท	

และค่าตอบแทนผันแปรตามหลักเกณฑ์และผลการดำาเนินงาน	ตามสัญญาจ้างดังกล่าว	โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี	1	กันยายน	2555	

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ตกลงกันตามสัญญาจ้าง	

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (รองผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)
	 บริษัทฯ	 ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้าใน

ช่วงต้นปี	 และนำาผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการกำาหนดค่าตอบแทน	 หรือแรงจูงใจที่ผู้บริหารได้รับตามค่าคะแนน	 

ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน	 โดยใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน	(58	 ขั้น)	 ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์	 และตามระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง	 จำากัด	พ.ศ.2542	(แก้ไข	พ.ศ.2543)	หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หรือค่าจ้างพนักงานประจำาปี	 โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่	 ได้รับสูงสุดไม่เกิน	95,810	 บาท	 

และระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ได้รับสูงสุดไม่เกิน	87,970	บาท	นอกจากน้ี	ยังมีค่าตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	

ได้แก	่เงินโบนัส	รถยนต์ประจำาตำาแหน่ง	รวมทั้งสวัสดิการอื่นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทขนส่ง	จำากัด
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การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถสำาหรับกรรมการใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงาน

ในปีงบประมาณ	2556	ตั้งแต่วันที่ได้รับตำาแหน่งโดยบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการดังนี้

	 1.	 การจัดส่งเอกสารสำาหรับกรรมการใหม่

	 	 1)	 คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 	 2)	 ระเบียบบริษัทฯ	และคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง

	 	 3)	 คู่มือกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 4)	 ระเบียบและคู่มือรถร่วมบริษัทฯ

	 	 5)	 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

	 	 6)	 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ	2556

	 	 7)	 งบประมาณรายได	้-	รายจ่าย	งบประมาณลงทุน	ประจำาป	ี2556

	 	 8)	 แผนวิสาหกิจ	ฉบับที	่2555	-	2559

	 	 9)	 วีดีทัศน์แนะนำาบริษัทฯ

	 2.	 การบรรยายหรือชี้แจงให้กับกรรมการใหม่	 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยเลขานุการของ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ	เลขานกุารของกรรมการ/คณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ	บรรยายสรปุเกีย่วกบัอำานาจหนา้ที	่ความเปน็มา	 

ผลการดำาเนนิงานความคบืหนา้ในการดำาเนนิงานของคณะกรรมการงานทีอ่ยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ	พรอ้มทัง้	นำาคณะกรรมการ

ใหม่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(จตุจักร)

	 3.	 จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม	ดูงาน	ในการปฏิบัติงานจริง	ประจำาปี	2556	จำานวน	2	ครั้ง	ดูงานด้านการ

เดินรถระหว่างประเทศนครหลวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน		2555	และเยี่ยมชมจุดจำาหน่ายตั๋วรถ

โดยสาร	อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที	่29	สิงหาคม		2556		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของ

องค์กรยิ่งขึ้น
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	 4.	การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	Autobusni	Kolodvor	Zagreb	สาธารณรัฐโครเอเชีย	และ	Veolia	Transport	

Ljubljana	d.d	สาธารณรัฐสโลวีเนีย	ระหว่างวันที่	15	-	26	สิงหาคม	2556	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลย	ี 	 และนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อนำามาปรับปรุงในธุรกิจการเดินรถของบริษัทตลอดทั้งเพิ่มบทบาทการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ	 บริษัทฯ	 ในการศึกษาดูงานยังต่างประเทศ	 เพื่อนำาความรู้มาเปรียบเทียบและปรับใช้ในการกำาหนด

บรรทดัฐานการดำาเนนิงานของบรษิทัฯใหไ้ดม้าตรฐานสากลและนำาผลการศกึษามาประยกุต์ใชก้บัการบรหิารจดัการเดนิรถ

ของบริษัทฯ

การศึกษาอบรม หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

 รายชื่อกรรมการ หลักสูตร/หัวข้อ

1.	 ดร.อรนุช	สูงสว่าง			 -	 “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรัฐวิสาหกิจไทย”	 มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)	2556				

	 	 -	 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	หัวข้อ	“AEC:	From	

Perspectives	to	Initiatives”	สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)				

2.	 นายมานิต	มัสยวาณิช	 -	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	170/2013

3.	 นายรชตะ	ด่านกุล	 -	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	170/2013
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน	์(Conflict	of	 interest)	

ด้วยการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อให้กรรมการ	 และผู้ปฏิบัติงาน 

ทกุคนยดึถอืเปน็หลกัการ	ในการตดัสนิใจดำาเนนิการใดๆ	จะตอ้งทำาเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ	เปน็สำาคญั	และกำาหนด

ให้กรรมการทุกคนต้องรายงานประวัติของตนเองในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ	 ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเป็น 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัขนสง่	จำากดั	รวมทัง้การกำาหนดมาตรการปอ้งกนั	ควบคมุและตรวจสอบการกระทำา	ของสำานกัตรวจสอบ 

ภายใน	 เพื่อสอดส่องดูแลและตรวจสอบปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น	 	 	 นอกจากนี้	 	 ยังได้กำาหนดให้ 

คณะกรรมการ		ผู้บริหาร	พนักงานบริษัทฯ	และผู้ที่สมัครเข้าทำางานทุกคน	เปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนที ่

ขดัแยง้กบัผลประโยชนบ์รษิทัฯ	เปน็ประจำาทกุป	ีหรอืเมือ่ไดร้บัตำาแหนง่ใหม	่หรอืกรณมีคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กดิขึน้ 

ระหว่างปี	 ซึ่งในปีงบประมาณ	2556	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานบริษัทฯ	 และผู้ที่สมัครเข้าทำางานทุกคนไม่มี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบอำานาจ/หรือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ	 ในการทำานิติกรรมกับ

บรษิทัรว่มคา้	รายงานการเปดิเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์	เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็ไปตามระบบควบคมุภายในทีด่	ี 

และสอดคลอ้งกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละลดโอกาสทีจ่ะเกดิความขดัแยง้ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์

ของบริษัทฯ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดอ้อกระเบยีบบรษิทัขนสง่	จำากดั	วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของกรรมการและพนกังาน	

พ.ศ.	2553	โดยได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ	เป็นประจำาทุกปี	และใช้คู่มือการ

กำากบัดแูลกจิการทีด่บีรษิทัฯ	(ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที่	1/2553)	ซึง่มเีนือ้หาประกอบดว้ย		นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

จรรยาบรรณ	หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน	์	และระเบียบบริษัทฯ	ว่าด้วยประมวล

จรยิธรรมของกรรมการและพนกังาน	พ.ศ.2553		เพือ่ใหค้ณะกรรมการ		ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ		ยดึถอืเปน็แนวทาง

ในการปฏิบัติงาน	และลงนามรับทราบให้ถือปฏิบัติ	

	 ทัง้นี	้ไดม้กีารเผยแพรเ่ปน็หนงัสอืเวยีน	และผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ	เชน่ระบบอนิทราเนต็	เวบ็ไวต	์และ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ	

	 ในปีงบประมาณ	2556		บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีดังนี้

	 	 1.	 โครงการประกวดบทความส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ประจำาปี	2556	เรื่อง	“บทบาทของ

ข้าพเจ้ากับความโปร่งใสในองค์กร”	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตื่นตัวและมีได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริม

ความโปรง่ใสในองคก์ร	ตามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	โดยมพีนกังานไดร้บัการคดัเลอืกและตดัสนิโครง

การฯ	จำานวน	2	บทความ	และได้ประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินโครงการฯ	และมอบเงินรางวัล	พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

และของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ		

	 	 2.		 โครงการ	 “เสียงธรรมนำาใจในการทำางาน”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตสำานึกด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ	 ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืน

และมีการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 โดยเปิดธรรมะเสียงตามสายผ่านเครื่องกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ	 

(ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)	เวลา	12.30	–	12.50	น.		
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	 	 3.	 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม	 สำาหรับผู้บริหารและ

พนักงาน	จำานวน	2	หลักสูตร		ประกอบด้วยหลักสูตร		“คุณธรรมจริยธรรมนำาใจในการทำางาน”	จำานวน	3	รุ่น	จัดให้แก่ 

ผู้บริหารระดับสูง	ระดับกลาง	ระดับต้น	และพนักงานระดับปฏิบัติการ		รุ่นที่	1	จำานวน	49	คน,	รุ่นที่	2	จำานวน	46	คน	 

เมื่อวันที	่27		มีนาคม		2556		และรุ่นที่	3	เมื่อวันที่		21	มีนาคม	2556	จำานวน	41	คน	และหลักสูตร	“การส่งเสริมคุณธรรม	

จริยธรรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”	จัดให้แก่พนักงานประจำาสำานักงาน	เมื่อวันที่	28	-	29	มีนาคม	2556	

จำานวน		48	คน		
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯได้ให้ความสำาคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ทุกกลุ่ม	 โดยกำาหนดนโยบายและแนว

ปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเปน็ลายลกัษณอ์กัษรไวใ้น	คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่บีรษิทัฯ	(ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที	่1/2553)		เพือ่

ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด	โดยกำาหนดไว้ในจรรยา

บรรณของบริษัทฯ	เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	ดังต่อไปนี้

 ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและ

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ	 ที่กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมกำาหนด	 โดยมีความมุ่งมั่น

ในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 	 คำานึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ	 

ในระยะยาว	 และเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ	 ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน	 ที่เกี่ยวกับธุรกิจ	 และผลประกอบการของ 

บริษัทฯ	ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอสม่ำาเสมอ

	 ผู้ ใช้บริการและประชาชน	 บริษัทฯ	 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและประชาชน	 ด้วยการให้บริการท่ีดี	

มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน	 พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ	 ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง	 ควบคุมต้นทุนการให้

บริการให้อยู่ในระดับเท่าท่ีเป็นไปได้	 รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืน	 จัดระบบเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียน

หรือให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการเพ่ือนำามาดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจและประทับใจ	

	 คู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า/เจ้าหนี้ทางการค้า	 บริษัทฯ	 คำานึงถึงความเสมอภาคในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยต้อง

ปฏบิตัติามเงือ่นไข	ทีม่ตีอ่คูค่า้	คูแ่ขง่ทางการคา้	เจา้หนีท้างการคา้อยา่งเครง่ครดั	กรณทีี่ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขได ้

จะรีบแจ้ง	 คู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า/เจ้าหนี้ทางการค้าทราบล่วงหน้า	 รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกราย	 

หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 รวมถึงการดูแลมิให้มีการเรียกหรือรับ 

หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้	ลูกหนี้		

 พนักงาน	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตของพนักงาน		โดยกำาหนดโครงสร้างผล

ตอบแทนทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรมตอ่การทำางาน	ดแูลและสง่เสรมิความกา้วหนา้ของพนกังาน		ตามความรู	้ความสามารถ		

โดยใชห้ลกัคณุธรรมและหลกัความเปน็ธรรมในการพจิารณาใหร้างวลัหรอืลงโทษ	สง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บัการศกึษาอบรม

เพื่อพัฒนาความรู	้ 	ความสามารถ	เพิ่มเติมอย่างเท่าเทียมกัน	และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานตลอดจนทรัพย์บริษัทฯ	และของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

	 สงัคม/สิง่แวดลอ้ม 	บรษิทัฯ	สง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติสำานกึและมคีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม	และสง่เสรมิ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

โดยจัดกิจกรรมสำาหรับชุมชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติการ		เช่น	โครงการหนึ่งสตางค์	หนึ่งความดี		โครงการ	

บขส.แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน			และโครงการธันวาพาพ่อเที่ยว	รวมถึง	ปลูกฝังจิตสำานึกให้ตระหนักและห่วงใยถึงความ

ปลอดภัย	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	และคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ (CSR) ประจำาปี 2556 
	 การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	หรือ	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	มีบทบาทและ

ความสำาเร็จ	 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และแผนงานที่ตั้งไว้อันจะนำามาซึ่งการยอมรับว่าเป็นองค์กรต้นแบบ

ของสงัคม	และเพือ่ใหอ้งคก์รสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสงัคมและชมุชนไดอ้ยา่งยัง่ยนื	บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดวสิยัทศัน์

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว	้คือ

“เป็นต้นแบบธุรกิจด้านการขนส่งผู้ โดยสารในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

คำานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนการสนับสนุนสังคม”

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจด้านการบริการเดินรถโดยสารสาธารณะ	 โดยยึดมั่นในการบริหารงานพัฒนาและสร้าง

ประโยชนส์งูสดุตอ่สงัคม	จะเหน็ไดว้า่ตลอดระยะเวลา	83	ป	ีบรษิทัฯ	ไดจ้ดักจิกรรมคนืกำาไรสูส่งัคมและการดำาเนนินโยบาย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	 จนทำาให้บริษัทฯ	 ได้รับการยอมรับในวงกว้าง	 ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ	

ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

	 ภายใตย้ทุธศาสตรด์า้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	บรษิทัฯ	ไดม้โีครงการและกจิกรรมเพือ่สงัคม

และสิ่งแวดล้อมในปี	2556	ประกอบด้วย

	 โครงการ “บขส.แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน” ปีที่ 2	 เป็นโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทฯ	 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน	 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยในปีงบประมาณ	2556	 ได้พิจารณา

กำาหนดพื้นที่ดำาเนินการ	จำานวน	3	แห่ง	คือ	

	 1.	 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์	บริเวณชุมชนศาลเจ้าปู	่จ.ศรีสะเกษ

	 2.	 โครงการจัดซื้อประตูฟุตบอล	สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพยุห	์ต.พยุห์	อ.พยุห์	จ.ศรีสะเกษ

	 3.	 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หมู่	1	บ้านแม่ปะ	ต.แม่ปะ	อ.แม่สอด	จ.ตาก

	 โครงการ 1 สตางค์ 1 ความดี	 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่	5	 และเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วนัสถาปนาบรษิทัฯ	ครบรอบปทีี	่83	ไดม้อบเงนิสนบัสนนุจำานวน	100,000	บาทใหก้บัมลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิ 

ทราบรมราชชนนี	นอกจากนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ผู้ประกอบการรถร่วม	และประชาชนทั่วไป

ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ	จำานวน	229,000	บาท	รวมเงินบริจาค	329,000	บาท

	 โครงการ “มอบด้วยใจ...ให้ด้วยรัก” ปีที่ 2	 เป็นโครงการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
และนโยบายการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค	ซึ่งทางบริษัทฯ	นำาคณะผู้บริหาร	พนักงานจิตอาสา	จำานวน	40	คน	 

เดินทางไปทัศนศึกษา	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชีวิต	ณ	มูลนิธิธรรมรักษ์	วัดพระบาทน้ำาพ	ุจ.ลพบุร	ีและร่วมบริจาคเงินจำานวน	

56,552	บาท	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายและเด็กกำาพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส	์นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส	ณ	สถานสงเคราะห์เด็กหญิง	จ.สระบุรี	

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
	 โครงการ “บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดนิในโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของ
แผ่นดิน ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย”	จำานวน	4	ครั้ง/ปี	โดยมีพนักงานบริษัทฯ	พนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม	ประชาชน	ร่วมบริจาคโลหิต	จำานวน	563	คน
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	 กิจกรรม “ปี ใหม่ ไปให้ถึง” และ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”	 บริษัทฯ	 ร่วมกับมูลนิธิ
เมาไม่ขับดำาเนินการต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต	์ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำานึก

ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาล	 และโทษของการดื่มสุราในขณะขับขี่ยานพาหนะ	 

ณ	สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(จตุจักร)

	 กิจกรรม “รณรงค์สถานีขนส่งปลอดเหล้า..ห้ามดื่มบนรถ”	 บริษัทฯ	 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ห้ามขายห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารสาธารณะ

เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	

(จตุจักร)	

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
	 โครงการ “ธันวา...พาพ่อเที่ยว” ปีที่ 4	ให้พ่อเดินทางไปกับรถโดยสาร	บขส.	ฟรี	ตั้งแต่วันที่	1–20	ธันวาคม	
2555	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	85	พรรษา

	 โครงการ “สิงหา...พาแม่เที่ยว” ปีที่ 5	ให้แม่เดินทางไปกับรถโดยสารบขส.ฟร	ีตั้งแต่วันที่	10-15	สิงหาคม	2556	
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรต	ิสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในโอกาสครบรอบ	81	พรรษา

 โครงการสานสมัพนัธ ์วนัผูส้งูอาย ุประจำาป ี2556	เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหก้บัผูส้งูอาย	ุยกยอ่งเชดิชคูณุคา่
ของผูส้งูอายทุีม่ตีอ่สงัคมไทย	ตลอดจนเปน็การแสดงออกถงึการมสีว่นรว่มในดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ตามนโยบายความรบั

ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดันโลหิตให้กับผู้สูงอายุ	กิจกรรมนันทนาการ	มอบของที่ระลึก

	 โครงการนำาร่อง (Pilot Project)	 “การจัดสิ่งอำานวยความสะดวกและบริการสำาหรับคนพิการที่สถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)”	เพือ่ดำาเนนิงานการใหบ้รกิารดา้นการคมนาคมขนสง่สำาหรบัผูพ้กิาร	Pilot	Project	ใหม้ปีระสทิธภิาพ	

ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(จตุจักร)

	 การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก 

  บริจาคเงินจำานวน	5,000	 บาท	 ให้กับผู้บริหารกรมเจ้าท่า	 เพื่อสมทบทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ	 “รวมใจภักดิ์	 ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์	 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 เนื่องใน

โอกาสสถาปนากรมเจ้าท่า	ครบรอบ	154	ป	ี	

	 	 บริจาคเงินจำานวน	5,000	บาท	 ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(NBT)	 เพื่อสมทบทุน	 “กองทุน 

ผูป้ว่ยมะเรง็ดอ้ยโอกาส	โรงพยาบาลศริริาช”	เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนาสถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย	(NBT)	ครบรอบ	25	ป	ี

	 	 บริจาคเงินจำานวน	5,000	บาท	ให้กับผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก	เพื่อสมทบทุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคน

ตาบอดในประเทศไทย	ในพระราชปูถมัภ	์(บา้นเดก็ตาบอด	ผูพ้กิารซ้ำาซอ้น)	และมลูนธิอิืน่	ๆ 	เนือ่งในโอกาสสถาปนากรมการขนสง่

ทางบกครบรอบ	72	ปี

	 	 บริจาคเงินจำานวน	10,000	บาท	ให้กับผู้บริหาร	บริษัท	กสท.โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อสมทบทุน

มูลนิธิรามาธิบด	ี ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี เนื่องในโอกาสสถาปนาบริษัท	 กสท.	

โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	ครบรอบ	10	ปี

	 	 บริจาคเงินจำานวน	 	3,000	บาท	 ให้กับผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 เพื่อสมทบทุน

กองทนุพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	(กพด.)	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเนือ่งในโอกาสสถาปนา	

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ครบรอบ	21	ปี
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	 	 บริจาคเงินจำานวน	10,000	 บาท	 ให้กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	 สมทบทุนมูลนิธิครอบครัว

ข่าว	3	เพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	จำานวน	43	โรงเรียน	เนื่องในโอกาสสถาปนาสถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ครบรอบ	43	ปี					

	 โครงการ “รถ บขส. เพื่อประชาชน ให้ทุกคนร่วมถวายพระพรในหลวง”	เป็นโครงการที่บริษัท	ขนส่ง	
จำากัด	และผู้ประกอบการรถร่วม	จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางกับรถบขส.	99	โดยลดค่าโดยสาร	50	%	 

ให้กับประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ	 ในวันที่	4	 ธันวาคม	2555	 และเดินทางกลับไปยังต่างจังหวัด 

ในวันที	่5	ธันวาคม	2555	

 การเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ
	 	 พธิเีปดิเดนิรถโดยสารระหวา่งประเทศไทย-กมัพชูา	2	เสน้ทาง	คอื	เสน้ทางกรงุเทพฯ	-	อรญัประเทศ	-	

ปอยเปต	-	เสียมราฐ	และเส้นทางกรุงเทพฯ	-	อรัญประเทศ	-	ปอยเปต	-	พนมเปญ	เพื่ออำานวยความสะดวกด้านการเดิน

ทางคมนาคมขนส่งให้กับประชาชนทั้ง	2	ประเทศ	และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 การลดหย่อนค่าโดยสาร 
	 	 บริษัทฯ	 ได้ลดราคาค่าโดยสารให้แก่นักเรียนสามัญในเครื่องแบบตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา	ปีที่	3	 ลงมา	

เด็กที่มีความสูงไม่เกิน	130	ซม.	พระภิกษุ	สามเณร	คนพิการทุกประเภท	ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ	ที่มี

ระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสารประจำาทางครึ่งราคา	และผู้สูงอาย	ุตามพระราชบัญญติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2546	

เพื่อช่วยเหลือสังคม	และบรรเทาความเดือนร้อน	ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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การบริหารจัดการองค์กร
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	 ภาครฐัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การบรหิารจดัการบคุลากรในรฐัวสิาหกจิ				มนีโยบายผลกัดนัใหส้รา้งแนวทางการ

บรหิารทรพัยากรบคุคล	ทีมุ่ง่เนน้บคุลากรเปน็ปจัจยัขบัเคลือ่นหลกัในการดำาเนนิธรุกจิใหบ้รรลเุปา้ประสงคต์ามยทุธศาสตร์	

และวิสัยทัศน์ขององค์กร	 	 ผู้นำาองค์กร	 และผู้บริหารระดับสูง	 ของบริษัทขนส่ง	 จำากัด	(บขส.)	 เล็งเห็นความสำาคัญและ

สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง	 	ส่งผลให้ทิศทางการบริหารจัดการบุคลากรของ	บขส.	ดำาเนินไปอย่างชัดเจนและ

ต่อเนื่อง

	 บริษัทฯ	ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล	ระยะยาว	5	ปี	(2556-2560)		เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง

การดำาเนินงานให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และทิศทางของแผนวิสาหกิจขององค์กร	(ปี	2555-2559)	 ที่มุ่งเน้น

ให้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน	 	 โดยเฉพาะด้านขีดความสามารถ	 ด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ		 

ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน	(Happy	Work	Place	&	Employee	Engagement)	และการธำารงรักษาคนดี

คนเก่งไว้	เพื่อให	้บขส.	มีความเข้มแข็งในการดำาเนินธุรกิจ	และสามารถรักษาสภาพปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดตัวช้ีวัดตาม	Balanced	Scorecard	(BSC)	ด้านทรัพยากรบุคคลท่ีสำาคัญ	คือ	ด้านการเรียนรู้ 

และพัฒนา	(Learning	and	Growth	Perspective)	โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาล	มุ่งเน้นความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และบุคลากร	 และมีการปรับแผนงานตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล	 และดำาเนินงานในรอบปี	2556	 

โดยสรุป	ดังนี้

ยุทธศาสตร์องค์กร : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารบนหลักธรรมมาภิบาล

กลยุทธ์องค์กร : กลยทุธท์ี ่7 สง่เสรมิธรรมมาภบิาล มุง่เนน้ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้มและ บคุลากร 

 กลยุทธ	์HR		1	 :	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล	อัตรากำาลังและค่าใช้จ่ายบุคลากร

	 ผลการดำาเนินงาน	 :	 1.	 จัดทำาแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล	ปี	2556-2560	พร้อมแผนปฏิบัติการรายปี

	 	 	 2.	 ปรบัปรงุรปูแบบการจา้งบคุลากรใหม	่โครงสรา้งคา่จา้ง	และระบบบรหิาร	คา่ตอบแทน

พนักงานปฏิบัติการประจำารถ	ให้มีประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจมากขึ้น

 กลยุทธ	์HR	2 : จัดทำาแผนทดแทนตำาแหน่งงานและพัฒนาความพร้อมของผู้บริหารรุ่นใหม่

 ผลการดำาเนินงาน :	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง	(High	 	Potential)	 	Succession	Plan	&	

Career		Development			พร้อมทดแทนตำาแหน่งที่สำาคัญได้เพียงพอในป	ี	2556

 กลยุทธ	์HR	4	 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและประเมินศักยภาพ

 ผลการดำาเนินงาน	 :	 พฒันาเครือ่งมอืประเมนิผลการปฏบิตังิาน	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและใหเ้กดิความเปน็ธรรม	

โดยใช้โปรแกรมบริหารผลสำาเร็จ	MOT/BSC	มาเป็นเครื่องมือใช้ใน	KPI	ค่าเป้าหมาย	และ

การติดตามผล	การดำาเนินงานรายบุคคล	และผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานได้ร้อยละ	100

	 กลยุทธ	์HR		6	 :	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงจูงใจ

 ผลการดำาเนินงาน	 :	 เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ	์และได้รับความเห็นชอบให้ดำาเนินการ	

	 	 	 1.	 ปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงพนักงานปฏิบัติการบนรถ

	 	 	 2.	 ปรับขยายเพดานโครงสร้างเงินเดือนพนักงานจาก	54	 ขั้น	 เป็น	58	 ขั้นตามลำาดับ 

รายปี	ตั้งแต่ปี	2556-2561		

	 	 	 3.	 ปรบัเพิม่เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีอกีรอ้ยละ	1	ในสว่นของบรษิทัฯ	และพนกังาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
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   ในส่วนผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำาปี		สรุปได้ดังนี้

 แผนงาน	 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำางานของพนักงานและเสริมสร้างความผูกพัน

	 	 	 1.	 จัดทำาแผนส่งเสริมด้านสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตในการทำางาน	 ระยะ	 5	 ปี	 

(2556-2560)	และแผนปฏิบัติการรายปี

	 	 	 2.	 เฝา้ระวงัการเกดิโรคไขมนัในเสน้เลอืด	โดยใหค้วามรูแ้กพ่นกังานเรือ่งโภชนาการบำาบดั	

และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมนำาร่อง	30	คน

	 	 	 3.	 ตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี		ได้ตามเป้าหมายของแผน

	 	 	 4.	 จัดทำาแผนส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อมระยะ	5	ปี	(2556-2560)	

พร้อมแผนปฏิบัติการรายปี

	 	 	 5.	 รกัษาระบบคณุภาพสิง่แวดลอ้มและบรหิารจดัการดา้นความ	ปลอดภยัอาชวีอนามยัและ

สิง่แวดลอ้ม	ของศนูยซ์อ่มบำารงุและตรวจสภาพรถใหส้อดคลอ้งกบัระบบมาตรฐาน	ISO	

14001:2004ตามแนวทางของกระทรวงแรงงาน		ผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด

	 	 	 6.	 ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน	และวิธีลงทุนเพื่อการออม	แก่พนักงาน	จำานวน	2	ครั้ง

 แผนงาน	 :	 ส่งเสริมช่องทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ์

	 	 	 1.	 ให้ความรู้ด้านกฎ	ระเบียบ	และวินัยกับพนักงาน	ปฏิบัติการประจำารถ	จำานวน	4	ครั้ง

	 	 	 2.	 จัดกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายวันหยุดพนักงานประจำารถพาไหว้พระ	 	9	 วัด		 

รวม	2	ครั้งตามเป้าหมาย

	 	 	 3.	 จัดให้มีการประชุม	คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นประจำา	ทุกเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง

	 	 	 4.	 สำารวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กร	 ประจำาปี	2556	 และ 

เสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ	เพื่อพิจารณา
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 กำาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร	 ให้มีความรู้	 ความสามารถและศักยภาพในการ

ดำาเนินงาน	ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้	ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	โดยมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระยะ	5	ป	ี 

(ปีงบประมาณ	2556-2560)	 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 แผนกลยุทธ์	 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	 

ป	ี2553	–	2557		โดยมทีศิทางการพฒันาบคุลากร	คอื“มุง่เนน้พฒันา	เสรมิสรา้งคณุคา่ดว้ยการพฒันาบคุลากรอยา่งยัง่ยนื”	 

มีพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากร	4	ประการ	ได้แก่	

	 	 1)	 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงาน	

	 	 2)	 ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ด้วยการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก	

	 	 3)	 พัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นสากล	

	 	 4)	 สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร	เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	

	 พร้อมกำาหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร	ระยะ	5	ป	ี	จำานวน	6	กลยุทธ์	ดังนี้	

	 	 1)	 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ	ด้วยระบบสมรรถนะ	

	 	 2)	 พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ	

	 	 3)	 พัฒนาทักษะความเป็นสากล	เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	

	 	 4)	 พัฒนาความพร้อมด้านบริหารจัดการ	

	 	 5)	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อสร้างองค์กรที่ด	ี

	 	 6)	 สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	

	 สำาหรับผลการดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการพัฒนา

บุคลากร	 โดยการจัดโครงการพัฒนาที่สำาคัญ	 และสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันใน

การดำาเนินธุรกิจขององค์กร	 และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 รวมทั้งเพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กร	ดังนี้.-

 1. โครงการพัฒนาบุคลากร ของบริษัท ขนส่ง จำากัด		ประกอบด้วย

	 	 1)	 หลักสูตร	“Doing	Business	in	ASEAN	Economic	Community”	:	ผู้บริหารระดับผู้อำานวยการ 

กองขึ้นไป

	 	 2)	 หลักสูตร	“การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ”	 :	 พนักงานประจำารถ

	 	 3)	 หลักสูตร	“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ”	 :	 พนักงานประจำารถ

	 	 4)	 หลักสูตร	“ภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในการบริการ	 :	 พนักงานจำาหน่ายตั๋ว	

	 	 	 พนกังานปลอ่ยรถ	พนกังานชานชาลา	พนกังานบรกิารการเดนิรถ	และพนกังานประชาสมัพนัธ์

	 	 5)	 หลักสูตร	“การพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานคุณภาพบริการระดับสากล”	 :	 นายสถานีเดินรถ		

	 	 6)	 หลักสูตร	“ความรู้เกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)		:	 พนักงานทั่วไป

	 	 7)	 การพัฒนาตนเองโดยการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล	(IDP)	 :	 พนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง

	 	 	 (High	Potential)

 2. โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำาทาง	ดำาเนินการพัฒนาทั้ง	รถบริษัท	ขนส่ง	

จำากัด	 และรถร่วมบริการที่เข้าร่วมโครงการ	 ให้สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	 การบริการรถโดยสารประจำาทาง	 

จากกรมการขนส่งทางบก
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	 3. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ	2556	 ได้ดำาเนิน

การจัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้กับกลุ่ม	COPs	กลุ่มงานสำานักซ่อมบำารุงและตรวจสภาพรถ	

จำานวน	3	เรื่อง	ดังนี้.-

	 	 1)	 เรื่อง	 “เบรกอุบัติเหตุ..เบรกทรัพย์สิน”	 เพื่อให้ช่าง	 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเบรก

ของรถโดยสาร	 และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในตัวระบบ	 รวมถึงเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	 

ในการซ่อมบำารุงระบบเบรก

	 	 2)	 เรือ่ง	“ลดจำานวนรถเสยีระหวา่งทาง”	เพือ่ใหพ้นกังานขบัรถบรษิทัฯ	ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่ว

กับสาเหตุ/และอาการที่บ่งชี้ความผิดปกติในเบื้องต้นของรถโดยสาร	 รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีต่างๆ	 

ที่เกิดกับรถโดยสารขณะนำารถออกให้บริการ

	 	 3)	 เรื่อง	 “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2400”	 เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	 และพนักงานช่างในสังกัดสำานักซ่อมฯได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถกำาหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ	โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ	(Prevention	of	Pollution)	

และเป็นการรักษาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำานักซ่อมบำารุงและตรวจสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน	ISO	14001	:	

2400	และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

 4. โครงการคลินิกให้คำาปรึกษาแนะนำากิจกรรมคุณภาพคิวซี (Quality	Clinic)	 	มีการสร้างวิทยากร	QC	

ภายในบรษิทัฯ	และถา่ยทอดความรู	้แบบ	Training		of		the	Trainer	และเปน็ผูใ้หค้ำาแนะนำาในการจดัทำากจิกรรมกลุม่คณุภาพ	

อนัจะกอ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในการดำาเนนิกจิกรรมการเรยีนรู	้	การประกวดแขง่ขนักจิกรรมคณุภาพ	QC	ในป	ี2556	มหีนว่ย

งานได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัลกิจกรรมคุณภาพ	จำานวน	6	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่มมดงาน/กกพ.,	กลุ่ม	Audit	

Team/สตส.,	กลุ่มอาคาร	9/กซบ.,	กลุ่มรักษ์	กสน./กสน.,	กลุ่ม	HRM	COP	Idol/กบบ.,	กลุ่ม	TRAN_ACC	Group/กรป.	

	 5. โครงการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	ได้แก่

	 	 1)	 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร	 ประจำาปี	2556	 ณ	 บริษัท	TOT	

จำากัด	(มหาชน)		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม	COPs	ได้เพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์	แนวความคิด

สร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่องภายในองค์กร

	 	 2)	 ศึกษาดูงานด้านการคมนาคมขนส่งทางบก		ณ	กรุงปักกิ่ง			ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

เพื่อให้พนักงานดีเด่น	หน่วยงานบริการดีเด่น	และรถโดยสารดีเด่น	ประจำาปี	2556	ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา

ดูงานมาพัฒนาธุรกิจบริการของบริษัทฯ	ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
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	 บรษิทัขนสง่	จำากดั		กำาหนดทศิทางในการดำาเนนิงานเพือ่ให	้“เปน็ผูใ้หบ้รกิารขนสง่	ผูโ้ดยสารทางถนนระหวา่ง

เมอืง	ดว้ยความเปน็เลศิ”		โดยการเพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจดัการองคก์รดา้นตา่งๆ	เพือ่รองรบัการแขง่ขนั	เกีย่วกบัการ

พฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารตน้ทนุ	และการบรหิารความเสีย่งใหส้ามารถเผชญิกบัสภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรง		

เพือ่เตรยีมรองรบัการกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(Asian	Economic	Community	:	AEC)		โดยมุง่เนน้การแขง่ขนั

โดยเสรีและให้ความสำาคัญต่อการให้บริการประชาชน	 หรือลูกค้า	 รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ	 ด้วยการพัฒนา

ระบบบริการที่ดี	 	 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	 เพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่ออำานวยความ

สะดวกแก่ลูกค้า	(Web-Service)		เป็นการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(BCM)		โดยคำานึงถึงความสำาคัญใน

การให้บริการในลักษณะของ	One	Stop	Service		,	ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล		,	เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมโดยรณรงค์ให้บุคลากรให้ความสำาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	มีความซื่อสัตย์	สุจริต		และ

ดำาเนินการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล		บริษัทฯ	ได้นำาระบบสารสนเทศมาใช	้	โดยมุ่งเน้น

เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องตามพันธกิจ	 วิสัยทัศน์	 และนโยบายที่สำาคัญต่างๆ		 

ของบริษัทฯ	 ที่ได้ตั้งไว	้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่สำาคัญดังกล่าว	 บริษัทฯ	 จึงจัดสร้างและเตรียมความพร้อมขององค์กร	 

โดยนำาสารสนเทศมาใช้	ดังนี้

	 1.	 นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	มาใช้ด้านการบริการ	เพื่อให้ผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้บริการได้

รับความสะดวก	จึงจัดสร้าง

	 	 •	 ระบบจำาหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน	์(E-Ticket)	 	 โดยขยายและกระจาย

จุดการให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานี				นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง	

ในลักษณะ	Web-Service

	 	 •	 จัดสร้าง	Web	Site	ขององค์กรชื่อ	www.transport.co.th		เพื่อเป็นช่องทางสำาหรับการเปิด

เผยข้อมูลที่สำาคัญขององค์กร	 ให้สอดคล้องกับหลักธรรมการภิบาลและการบริหารงานของ

องค์กร	สำาหรับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้

	 2.	 นำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT)	มาใชใ้นการพฒันาองคก์รเพือ่รองรบัการแขง่ขนัเสรแีละ	AEC	ดงันี้

	 	 •	 ในการบรหิารจดัการสารสนเทศขององคก์ร	บขส.	ไดจ้ดัทำาแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร	ของ	บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	พ.ศ.	2555	-	2559	(ฉบับที่	2)	เพื่อใช้สำาหรับเป็นแนวทาง

ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ	และสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการระบบสารสนเทศของ

องค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย	IT	ของภาครัฐและรองรับการแข่งขันเสรีและ	AEC	

	 	 •	 บริษัทฯ	ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาใช้ภายในองค์กร	เป็นระบบสารสนเทศเพื่อ

การเดินรถ	และจัดการเดินรถ		รวมทั้งสารสนเทศสนับสนุนของบริษัทฯ		ในระยะที่	1	 เป็นที่

เรียบร้อยแล้วและกำาลังทำาการพัฒนา	ปรับปรุง	แก้ไข	เพิ่มเติม	ในระยะที่	2	เพื่อให้สามารถใช้

ระบบงานดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ

	 	 •	 สำาหรบัภายในองคก์รมกีารเตรยีมความพรอ้มในการรวบรวมขอ้มลูเพือ่ทำาการพฒันาระบบการ

บริหารจัดการสำาหรับผู้บริหาร	 	 เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์เหตุการณ	์ และข้อมูล	 ให้ผู้

บริหารสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 •	 การนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	 มาช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อม			 

เพื่อการพัฒนาความสามารถในการรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่จะเกิดขึ้น

การบริหารจัดการสารสนเทศ
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	 3.	 นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	 มาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรภายนอก	

โดยการใช้ระบบสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ชัดเจน	 เป็น

ปัจจุบัน	ทันสมัย	สะดวก	และ	รวดเร็ว	มาใช้งานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ

คลังข้อมูลกลาง	ร่วมกันระหว่าง	กระทรวงคมนาคม	,	ขสมก.	,	ขบ.	,	กระทรวงการคลัง	ฯลฯ	

	 4.	 การมุ่งเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 •	 โดยอปุกรณท์ี่ใชง้านกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT)	ของ	บขส.	เปน็อปุกรณท์ีผ่า่นมาตรฐาน

การรับรอง	เช่น	CE	,	FC		ฯลฯ	และเป็นอุปกรณ์ที่คำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ

	 บรษิทัฯ	ไดน้ำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT)		มาเปน็เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ

ทัง้เพือ่รองรบัการแขง่ขนัเสรแีละ	AEC	โดยจดัทำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยคำานงึถงึประโยชนท์ีด่ตีอ่ประชาชน	องคก์ร	

บุคคลภายนอก	ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร	ภาครัฐ	สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยังพยายามนำาความรู้	ความสามารถที่มีประโยชน์		มาให้ความรู้เพื่อช่วยให้องค์กรช่วย

ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร	ให้มีความสามารถ	มีความคิดก้าวหน้า	ทันสมัย	ทันเหตุการณ์	
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	 บริษัทขนส่ง	 จำากัด	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง	 และนำาการบริหารความเสี่ยง	 มา

ใช้เป็นเครื่องมือ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	 บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนด	 และสร้างมูลค่าเพิ่ม	 

รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยง	 เป็นวัฒนธรรมองค์กร	 คณะกรรมการบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 	 ได้แต่ง

ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประธานอนุกรรมการ	และอนุกรรมการ	 

ทำาหน้าที่กำาหนดและทบทวนนโยบาย	การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ	พร้อมทั้งติดตามประสิทธิผลของการบริหาร

ความเสีย่ง	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้รหิารและพนกังานมกีารระบคุวามเสีย่ง	จดัลำาดบัความสำาคญัและวางมาตรการควบคมุ	ปอ้งกนั	

ให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ	ยอมรับได้

	 ในปงีบประมาณ	2556		บรษิทัขนสง่	จำากดั	ไดด้ำาเนนิการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร	สอดคลอ้งกบั	ภารกจิ	

ยทุธศาสตร	์SWOT	และแผนปฏิบตัิการประจำาปโีดยพจิารณาอยา่งบรูณาการทัว่ทัง้องค์กร	สรุปผลการบรหิารความเสี่ยงที่

สำาคัญดังนี้

 ด้านการแข่งขัน	 เพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำาในธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร	 บริษัทฯจึงพัฒนากลยุทธ์

ด้านการตลาด	ให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุก

กลุ่มเป้าหมาย		เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการของ	บขส.มาเป็นลำาดับแรก	ซึ่งส่งผลให้รายได้เป็น

ไปตามเป้าหมาย

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศในระบบสามารถเชื่อมโยงพร้อมใช้งานและให้บริการ

ประชาชนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็		บรษิทัฯจงึไดม้กีารพฒันาและปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดย

มีการนำาผลสำารวจและวิเคราะห์ความต้องการในหน่วยงานต่างๆ	 มาจัดทำาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ	 ให้ครอบคลุมถึง

ความต้องการและการบริหารจัดการองค์กร	ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ด้านทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้องค์กรสามารถดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดนั้น	ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ผสมผสานกัน	แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญ	คือบุคลากรหรือพนักงาน	ดังนั้นการที่องค์กรจะได้คนเก่ง	คนดี	และรักษากลุ่มคน

เหล่านี้ให้อยู่กับองค์กร	 จึงต้องมีการทบทวนแผนอัตรากำาลังและรูปแบบการจ้างให้สอดรับกับการดำาเนินงานเชิงธุรกิจ		

พฒันาระบบแรงจงูใจใหส้อดคลอ้งกบัผลปฏบิตังิานและสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง	นอกจากนีก้ารพฒันาบคุลากรกเ็ปน็

สิ่งจำาเป็นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจที่ปรับเปลี่ยน	ตลอดจนมีความพร้อมก่อน

ก้าวสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต

 ด้านการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร	เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิต	ทรัพย์สิน	และชื่อเสียง

ภาพลกัษณ	์รวมถงึความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิาร	บรษิทัฯจงึกำากบัดแูลใหพ้นกังานขบัรถทัง้รถบรษิทัฯและรถรว่มเอกชน	ให้

ปฏบิตัติามกฎหมาย	และระเบยีบตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั	เพือ่ปอ้งกนัและลดการเกดิอบุตัเิหต	ุนอกจากนัน้ยงัมกีาร

ตรวจสขุภาพ	ตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอล์	สารเสพตดิ	สภาพรา่งกายและปฏกิริยิาทางอารมณข์องพนกังานขบัรถโดยสาร		

ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย	 กับทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร	 สภาพเครื่องยนต์	

เบรก	คลัช	เกียร์	และมาตรฐานลมยาง	ตลอดจนสื่อสารข้อมูลสภาพแวดล้อมแต่ละเส้นทางการเดินรถให้พนักงานขับรถ

เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	นอกจากการดำาเนินการในด้านต่างๆแล้ว	บริษัทฯยังได้มีการติดตั้งระบบกำาหนดตำาแหน่ง 

บนโลก		(Global	Positoning	System	:	GPS)	เพื่อติดตาม	ควบคุม	พฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับรถ

การบริหารความเสี่ยง
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	 บริษัทขนส่ง	 จำากัด	 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง

พนกังานระดบัปฏบิตักิารตระหนกัถงึความจำาเปน็และความสำาคญัของการควบคมุภายใน		โดยนำานโยบายการกำากบัดแูลทีด่ ี

มากำาหนดเปน็กรอบการดำาเนนิงาน		การบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล		การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิ	

การปอ้งกนัหรอืลดความผดิพลาด	ความเสยีหาย	การรัว่ไหล	การสิน้เปลอืงหรอืการทจุรติ	ระบบบญัชแีละรายงานทางการ

เงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้		รวมทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรภายในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ		คำาสั่ง		ที่กำาหนดไว้		

เพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์		

	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทขนส่งฯ	 	 อ้างอิงหลักการของระบบการควบคุมภายใน	5	 องค์ประกอบ		

ตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(Committee	Sponsoring	Organization	of	the	Tread	way	commission)	ที่สอดคล้อง

กบัมาตรฐานตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ		วา่ดว้ยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน	พ.ศ.	2544	ขอ้	

6	ดังนี้

	 1.	 สภาพแวดล้อมของการควบคุม	(	Control	Environment	)

	 2.	 การประเมินความเสี่ยง	(	Risk	Assessment	)

	 3.	 กิจกรรมการควบคุม		(	Control	Activities	)

	 4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(	Information		and		Communications	)

	 5.	 การติดตามประเมินผล	(	Monitoring	)

	 ในปีงบประมาณ	2556	 บริษัทฯ	 มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน	 	 ตามแผนปรับปรุงฯระหว่างการ

ปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่งสม่ำาเสมอเปน็รายไตรมาส		พรอ้มทัง้ใหม้กีารประเมนิผลการควบคมุภายในของสว่นงานตา่งๆ	ภายใน

องค์กรเป็นรายป	ีและการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ	(Independent	Assessment)		โดยสำานักตรวจสอบภายใน	

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544	ข้อ	6		เพื่อให้

มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในทีก่ำาหนดไวม้คีวามเพยีงพอเหมาะสม		มปีระสทิธภิาพ		มกีารปฏบิตัจิรงิ		รวมทัง้ขอ้ตรวจ

พบจากการตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสมทันเวลา		สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

	 คณะกรรมการฯ	ผู้บริหาร	และพนักงาน		ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

อยา่งตอ่เนือ่ง		รวมทัง้การปฏบิตัตินใหเ้ปน็แบบอยา่งทีด่ีในเรือ่งจรยิธรรมและความซือ่สตัย	์	ไมย่ดึผลประโยชนข์องตนเอง		

ไม่ใช้ประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าที่		ไม่ใช้โอกาสและช่องโหว่ในกฎข้อบังคับแสวงหาผลประโยชน์ให้ตน		เพื่อนำาพาองค์กร

ไปสู่การดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน

การควบคุมภายใน
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การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540
	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ตระหนักถึงบทบาทความสำาคัญของข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ	พ.ศ.2540	ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการต่างๆ	ของรัฐ	บริษัทฯ	

ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2543	 เพื่อทำาข้อมูลข่าวสารตาม	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 

พ.ศ.	2540	 และให้บริการกับประชาชนทั่วไป	 โดยมอบหมายให้งานบริการข้อมูลและเผยแพร่	 กองประชาสัมพันธ์เป็น

ผู้รับผิดชอบ	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเปิดให้บริการ	 ณ	 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(จตุจักร)	 ชั้น	4	 เลขที่	999	 

ถนนกำาแพงเพชร	2	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	ในวันและเวลาราชการ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
	 บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดขอบเขตวธิกีารดำาเนนิงานเพือ่เปน็แนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจน	รวมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	ทำาหน้าที่เสนอนโยบาย	หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร	การจัดระบบ	การขออนุญาต	และ

การบริการข้อมูลข่าวสาร	 ให้คำาแนะนำาหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร

ที่ไม่ต้องเปิดเผย	 หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 หรือที่เห็นว่าไม่ควรเปิดเผย	 	 พร้อมจัดทำาข้อมูลตาม

ที่	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	กำาหนด	อาทิ		โครงสร้างองค์กร	รายนามผู้บริหาร	การจัดซื้อจัดจ้าง	 

รายงานประจำาป	ี	เปน็ตน้		นอกจากนีย้งัมขีอ้มลูขา่วสารอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯ	เชน่	นติยสาร	เอกสารแผน่พบั	ตารางเวลาเดนิรถ	 

ไว้เผยแพร่

การดำาเนินงานในรอบปี  2556
	 บริษัทฯ	ให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง	ได้แก่	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	Call	Center	1490	เรียก	บขส.	

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ	Social	Media	(Facebook)	 เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ	 และเป็น

ทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการ	 ในปี	2556	 มีผู้ใช้บริการผ่านทาง	Call	Center	 เป็นจำานวน	252,466	 ครั้ง	 

ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลตารางเวลาเดินรถและจองตั๋วโดยสาร	 ลำาดับถัดมาเป็นข่าวสารต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 

เช่น	สิทธิประโยชน์ต่างๆ	ของผู้โดยสาร	รายการส่งเสริมการขาย	เป็นต้น

	 การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์	 รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมภายนอก 

ด้วย	อีกทั้งมีการปรับปรุงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร

การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 บริษัทฯ	 ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	พ.ศ.	2540	ผ่านทางเว็บไซต	์ 

www.transport.co.th	 ประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างองค์กร	 รายนามผู้บริหาร	 รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	รายงานฐานะทางการเงนิ	และการเปดิเผยการจดัซือ้จดัจา้งพรอ้มทัง้ผลการพจิารณาจดัซือ้ 

จดัจา้ง	นอกจากนีย้งัมขีอ้มลูตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของบรษิทัฯ	ปรากฏในเวบ็ไซต	์เชน่	วสิยัทศัน	์พนัธกจิขององคก์ร	

ตารางเวลาเดินรถ	การจองตั๋วผ่านเว็บไซต์	รายงานประจำาป	ีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	เป็นต้น	ทั้งนี้ในปี	2556	 

มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำานวน	777,462	ครั้ง

	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	ยังได้จัดส่งรายงานผลการดำาเนินงานตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	พ.ศ.	2540	

ไปยังสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	เป็นประจำาทุกปี
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รายนาม
และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำากัด

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ประธานกรรมการ

2 นายธนพิชญ์			 มูลพฤกษ์ รองประธานกรรมการ

3 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ กรรมการ	ผู้แทนกระทรวงการคลัง*

4 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ	ผู้แทนกระทรวงการคลัง*

5 ดร.อรนุช			 สูงสว่าง กรรมการ*

6 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ กรรมการ*

7 พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต กรรมการ*

8 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการ*

9 นายมานิต มัสยวาณิช กรรมการ*

10 นายรชตะ ด่านกุล กรรมการ*

11 นายวุฒิชาติ		 กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่และ	เลขานุการ

12 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักอำานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  : *	ลำาดับที่		3	 ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	4	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	5	,	6	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	7	 เข้ารับตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	24	มกราคม	2556	ลาออกจากตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	13	กุมภาพันธ์	2556

	 	 ลำาดับที	่	8	-	10	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณากลัน่กรองกระบวน

งานทีส่ำาคญัแทน	เพือ่ความรอบคอบและเปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี	มุง่เนน้การสรา้งประโยชน์ใหก้บัผูม้สีว่น

ได้เสียโดยรวม	และนำาผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท		ขนส่ง	จำากัด		โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย

จำานวน	12	คณะ	ดังนี้
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 ดร.อรนุช			 สูงสว่าง ประธานกรรมการ*

2 พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต กรรมการ*

3 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ กรรมการ*

4 นายรชตะ ด่านกุล กรรมการ*

5 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน เลขานุการ

6 ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  : *	ลำาดับที่		1	,	3	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	2	 เข้ารับตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	24	มกราคม	2556	ลาออกจากตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	13	กุมภาพันธ์	2556

	 	 ลำาดับที	่	4	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

มอีำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

	ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ทำาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการกำากับดูแลในเรื่องต่อไปนี้

	 	 2.1	 ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

	 	 2.2	 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงาน

ข้อตรวจพบของ	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุง

แก้ไข

	 	 2.3	 ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงิน

	 	 2.4	 ความครบถ้วน	 เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย	

และระเบยีบ	และประเดน็ทางดา้นกฎหมาย	ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ

	 	 2.5	 ความครบถว้น	เพยีงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการตดิตามการปฏบิตัติามหลกัจรรยา

บรรณของบริษัทฯ	

	 	 2.6	 การปฏิบัติงานอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที	่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
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คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการ*

2 ดร.อรนุช			 สูงสว่าง กรรมการ*

3 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการ*

4 ผู้อำานวยการกองบริหารกลาง เลขานุการ

5 หัวหน้างานกำากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  :		*	ลำาดับที่		1	,	2	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	3	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามหลักการ 

ที่กระทรวงการคลังกำาหนด	รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี	เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

	 2.	 มีอำานาจติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 คณะอนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัทฯ	คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและ	คณะทำางานอื่นๆ	ของบริษัทฯ	ตามที่เห็นสมควร

	 3.	 มีอำานาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	 และบุคคลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำาหรือ

ความเห็น	รวมทั้งให้มีอำานาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาประกอบการพิจารณาได้ด้วย

	 4.	 ในกรณทีีม่คีวามจำาเปน็อาจเสนอใหม้กีารวา่จา้งทีป่รกึษามาดำาเนนิการวางระบบดงักลา่วไดต้ามสมควร

	 5.	 ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการใหญ่

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายธนพิชญ์			 มูลพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการ

2 ดร.อรนุช			 สูงสว่าง อนุกรรมการ*

3 นายมานิต			 มัสยวาณิช อนุกรรมการ*

4 ผู้อำานวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เลขานุการ

5 ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  :		*	ลำาดับที	่	2	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	3	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556	

มอีำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน

	 2.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง	จำากัด	ครั้งแรกภายใน	31	มีนาคม	2551	และจะ

ประเมินผลครั้งต่อไป	ทุกๆ	6	เดือน

	 3.	 พิจารณากำาหนดอัตราค่าตอบแทน
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ประธานอนุกรรมการ*

2 นายรชตะ ด่านกุล รองประธานอนุกรรมการ*

3 นายมานิต มัสยวาณิช อนุกรรมการ*

4 กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการ

5 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการ

6 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ

7 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ

8 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร อนุกรรมการ

9 ผู้อำานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เลขานุการ

10 หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ

11 หัวหน้างานควบคุมภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  :	 *	ลำาดับที่		1	 ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	2-3	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 พิจารณาและอนุมัตินโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 ติดตามการพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยง

	 3.	 ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

	 4.	 ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

	 5.	 จดัทำารายงานการบรหิารความเสีย่งเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	เกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการ

ความเสี่ยง

	 6.	 ทำาความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพียงใด

	 7.	 รายงานประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน	ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทีก่ำาหนด	รวมทัง้

สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

	 8.	 พิจารณาจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน	พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

	 9.	 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

และความเสี่ยงที่สำาคัญ

	 10.	 ขอนุมัติแต่งตั้งคณะทำางานในด้านต่างๆ	ได้ตามความจำาเป็น
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คณะอนุกรรมการกำากับกลยุทธ์และการบริหาร 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 ดร.อรนุช สูงสว่าง ประธานอนุกรรมการ*

2 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ รองประธานอนุกรรมการ*

3 นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อนุกรรมการ

4 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อนุกรรมการ*

5 นายมานิต มัสยวาณิช อนุกรรมการ*

6 นายรชตะ ด่านกุล อนุกรรมการ*

7 กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการ

8 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร อนุกรรมการ

9 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ

10 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ

11 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการและเลขานุการ

12 ผู้อำานวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ

13 ผู้อำานวยการกองบริหารกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  :		*	ลำาดับที่		1	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	2	 ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	4	-	6	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

มอีำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 กำาหนดทิศทางของกลยุทธ์	นโยบายและเป้าหมายที่สำาคัญของบริษัทฯ

	 2.	 กำากับ	ดูแล	ติดตามผลการดำาเนินงานและมอบข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ

ของบริษัทฯ	เพื่อให้การทำางานเป็นไปตามแผนวิสาหกิจ	แผนงานประจำาป	ีนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ	กระทรวง

คมนาคม	และหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

	 3.	 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานในเชิงธุรกิจ	จากการพัฒนาทรัพย์สิน	พัฒนาการจัดหารายได้

จากธุรกิจเดิมและธุรกิจอื่น	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ

	 4.	 พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ	 ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการหรือ 

คณะทำางาน	ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

	 5.	 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์กร	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 6.	 แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามความเหมาะสม

	 7.	 ปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ	ตามคณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

	 8.	 จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา	 ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 อย่างน้อย 

เดือนละ	1	ครั้ง
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คณะอนุกรรมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทขนส่ง จำากัด (CSR)

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายมานิต มัสยวาณิช ประธานอนุกรรมการ*

2 นายรชตะ	 ด่านกุล รองประธานอนุกรรมการ*

3 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ อนุกรรมการ*

4 พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต อนุกรรมการ*

5 นายเอกศักดิ์		 โอเจริญ อนุกรรมการ*

6 กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการ

7 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ

8 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร อนุกรรมการ

9 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ

10 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการ

11 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สำานักซ่อมบำารุงและตรวจสภาพรถ อนุกรรมการ

12 ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ เลขานุการ

13 หัวหน้างานสื่อประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

14 หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษและสื่อมวลชน ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  :  *	ลำาดับที่		1	,	2	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	3	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	4	 เข้ารับตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	24	มกราคม	2556	ลาออกจากตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	13	กุมภาพันธ์	2556

	 	 ลำาดับที	่	5	 ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 กำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	และแผนการดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัทฯ	ที่ชัดเจน	มีคุณภาพและสอดคล้องไปกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 2.	 ให้มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ชุมชน	ลูกค้าและประชาชนทั่วไปในแผนงาน/

โครงการ	และกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

	 3.	 ให้คณะอนุกรรมการฯ	 ติดตามการดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	 

อย่างสม่ำาเสมอทั้งปี	แล้วรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบ

	 4.	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	 สามารถดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้บรรลุผลสำาเร็จ

ตามเปา้หมาย	ทัง้ในระดบัผลผลติ	(Output)	หรอืเปา้หมายของแผนการดำาเนนิงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

ประจำาปี	ผลลัพธ์	(Outcome)	หรือผลกระทบ	(Impact)	อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

	 5.	 ให้แต่งตั้งคณะทำางานตามความจำาเป็นและเหมาะสม
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  บริษัทขนส่ง จำากัด

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการ

2 นายสุรัตน์				 ศรีวิพัฒน์	 อนุกรรมการ

3 นางกิ่งกาญจน์		 กาญจนศูนย์	 อนุกรรมการ

4 นายบรรเจิด			 อภินิเวศ	 อนุกรรมการ

5 นายพงศ์พิเชษฐ์		 จันทรพรกิจ อนุกรรมการ

6 นายชาญชัย		 ชลานนท์นิวัฒน์ อนุกรรมการ

7 รศ.ปิยะนุช		 โปตะวณิช	 อนุกรรมการ

8 นาวาอากาศเอกสุกมล		 แสงอรุณ อนุกรรมการ

9 กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการ

10 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ

11 ผู้อำานวยการกองกฎหมาย เลขานุการ

12 หัวหน้างานคดี ผู้ช่วยเลขานุการ

13 นิติกร	กองกฎหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	 พิจารณาแก้ไข 

ปรับปรุงระเบียบ	 ข้อบังคับ	 รวมทั้งพิจารณาปัญหา	 เกี่ยวกับการดำาเนินการทางนิติกรรมสัญญาและคดีต่างๆ	 

ของบริษัทขนส่ง	จำากัด

	 2.	 ใหเ้รยีกเอกสาร	หลกัฐานตา่งๆ	เชญิเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งมาให	้คำาชีแ้จง	รบัทราบ	และหรอื	ทำารายงาน

ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

	 3.	 จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา	 ติดตาม	 ประเมินผลการดำาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 อย่างน้อย 

เดือนละ	1	ครั้ง

	 4.	 ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 Annua l  Repo r t  2013  The Transport Co., Ltd. 83



คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ บริษัทขนส่ง จำากัด 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายสมชัย		 ศิริวัฒนโชค ประธานอนุกรรมการ

2 นายธนพิชญ์		 มูลพฤกษ์ อนุกรรมการ

3 กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการและเลขานุการ

4 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6 ผู้อำานวยการกองจัดการเดินรถ ผู้ช่วยเลขานุการ

7 หัวหน้างานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 กำาหนดนโยบาย	แผนงานโครงการ	และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเดนิรถโดยสารประจำาทางทีบ่รษิทัฯ	

ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ	

	 2.	 พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการจดัการเดนิรถ	ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการรบัรถรว่ม	การกำาหนดเสน้ทาง	

โดยคำานงึถงึประโยชนข์องบรษิทัขนสง่	จำากดั	และความเปน็ธรรมแกท่กุฝา่ย	ตามระเบยีบ	คำาสัง่	มตคิณะกรรมการบรษิทัฯ	

แล้วให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาต่อไป

	 3.	 พิจารณาแผนการเดินรถบริษัทฯ	ในภาพรวมของแต่ละภาคการเดินรถ	ตามที่บริษัทฯ	เสนอไปก่อนใน

ระยะแรก	รวมทั้งให้พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การจัดการเดินรถบริษัทฯ	และรถร่วมในเส้นทางด้วย

	 4.	 พจิารณาในกรณทีีค่ณะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบกกลาง	ไดอ้นมุตัิใหม้กีารปรบัปรงุเงือ่นไขการ

เดินรถ	และหรือมีเงื่อนไขอยู่ในเส้นทางที่มีรถบริษัทฯ	ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง

	 5.	 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัฯ	ยืน่คำาขอไปกรมการขนสง่ทางบก	และเมือ่คณะกรรมการควบคมุ

การขนส่งทางบกกลางพิจารณาแล้ว	ให้รายงานความคืบหน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบ

	 6.	 พจิารณาอนมุตักิารใหส้ทิธกิารเพิม่รถ	การจดัรถเขา้เดนิในเสน้ทางของ	บขส.	ยกเวน้กรณกีารปรบัปรงุ

มาตรฐานรถ	และการเปลี่ยนแนวเส้นทางการเดินรถที่มิใช่การเพิ่มรถ	ให้เป็นอำานาจของฝ่ายจัดการเดินรถ		เป็นผู้ดำาเนิน

การ	โดยให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบ

	 7.	 ให้แต่งตั้งคณะทำางานเดินรถระหว่างประเทศ	ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

	 8.	 ให้เรียกเอกสาร	 และหลักฐานต่างๆ	 เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาให้คำาชี้แจง	 รับทราบ	 และหรือทำา

รายงานตามความจำาเป็นและเหมาะสม

	 9.	 จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา	 ติดตาม	 ประเมินผลการดำาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย	 

เดือนละ	1	ครั้ง	
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คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและวิธีเร่งรัดหนี้สิน ของบริษัทขนส่ง จำากัด 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ประธานอนุกรรมการ*

2 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ อนุกรรมการ*

3 พล.อ.อ.	พงศธร บัวทรัพย์ อนุกรรมการ*

4 พล.ต.อ.	ปานศิริ ประภาวัต อนุกรรมการ*

5 กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุกรรมการ

6 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร อนุกรรมการ*

7 ผู้อำานวยการกองกฎหมาย	 เลขานุการ

8 นิติกร	กองกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  :	 *	ลำาดับที่		1	 เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	2	 ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556	

	 	 ลำาดับที	่	3	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	 	 ลำาดับที	่	4	 เข้ารับตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	24	มกราคม	2556	ลาออกจากตำาแหน่งเม่ือวันท่ี	13	กุมภาพันธ์	2556

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 ศึกษาปัญหาและวิธีการเร่งรัดหนี้สินของบริษัทฯ	 พร้อมพิจารณาเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา	 

การเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ของบริษัทฯ	 ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ	 และบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามความเหมาะสมเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง

	 2.	 ให้เรียกเอกสาร	หลักฐานต่างๆ	เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให	้คำาชี้แจง	รับทราบและหรือทำารายงาน

ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

	 3.	 ใหค้ณะอนกุรรมการฯ	จดัใหม้กีารประชมุเพือ่พจิารณาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งทกุๆ	ตน้เดอืนแรกของแตล่ะ

ไตรมาสและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบ
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คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน บริษัทขนส่ง จำากัด พุทธศักราช 2532 ว่าด้วย 

การแต่งตั้งพนักงานและเลื่อนอันดับเงินเดือน 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชติ ประธานกรรมการ

2 นายธนพิชญ์		 มูลพฤกษ์ กรรมการ

3 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานดำารงตำาแหน่งให้สูงขึ้นหรือรักษาการในตำาแหน่งที่ว่าง	 และการเลื่อน

อนัดบัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง	ระดบัรองผูจ้ดัการ		และผูช้ว่ยผูจ้ดัการ		ผูอ้ำานวยการสำานกั	และเมือ่คณะกรรมการฯ	ไดพ้จิารณา

แล้วให้เสนอขอความเห็นชอบจาก	คณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อนดำาเนินการตามระเบียบบริษัทฯ	ต่อไป	
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คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำากัด

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายธนพิชญ์			 มูลพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการ

2 ดร.อรนุช			 สูงสว่าง อนุกรรมการ*

3 ผู้แทนกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ

(สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

4 ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

หมายเหตุ  :	 *	ลำาดับที่		2	 ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 พิจารณากำาหนดผลตอบแทนของผู้จัดการใหญ่

	 2.	 เจรจาต่อรองผลตอบแทน

	 3.	 เสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาแล้วเสนอกระทรวง

การคลังให้ความเห็นชอบ	(ตามมาตรา	8	จัตวา	วรรค	7)

	 4.	 กำาหนดกรอบการประเมินผลงาน
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายวุฒิชาติ		 กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

2 นายสมบัต	ิ นะนุนา กรรมการ

3 นางสาวอรนุช ภู่วัฒนวนิชย์ กรรมการ

4 นายพินิจ		 คำาปู่ กรรมการ

5 นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ กรรมการ

6 นางวราภรณ์ ประสพสุข กรรมการ

7 นางสาวกรรณิการ์ ชินะกุลวัฒนา กรรมการ

8 ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนฝ่ายสหภาพหรือพนักงาน

9 นางลลิตา		 ขันติญานุวัฒน์ กรรมการ

10 ว่าที่	ร.ต.อดิศักดิ์ คล้ายนาค กรรมการ

11 นายไพรัตน์ ทองเทพ กรรมการ

12 นายเกรียงไกร แก้วกันยา กรรมการ

13 นายเสวก	 	มะมินทร์ กรรมการ

14 นายสุเทพ ศิริไพบูลย์ กรรมการ

15 นายประจักษ์ สุขบัณฑิตย์ กรรมการ

และใหห้วัหนา้งานแรงงานสมัพนัธ	์เปน็ผูช้ว่ยเลขานกุาร

มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	 มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	

พุทธศักราช	2543

	 2.	 ใหม้กีารประชมุเพือ่พจิารณาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยเดอืนละ	1	ครัง้	และรายงานใหค้ณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ทราบทุกเดือน

หมายเหตุ :  จำานวนครั้ง	/	เบี้ยประชุม	ของการประชุมแต่ละคณะปรากฏตามรายงานในหน้าที่	90

	 	 ของรายงานประจำาปี
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รายละเอียด
การเข้าประชุมของ

คณะกรรมการและอนุกรรมการ
และค่าตอบแทนที่ได้รับประจำาปี 2556
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ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
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  เบี้ยประชุม    
จากการเป็น  
กรรมการ
ทุกคณะ

โบนัส รวม

กรรมการชุดปัจจุบัน

1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ประธานกรรมการ 12/12 2/2 3/3 150,000.00 109,375.00 259,375.00

2 นายธนพิชญ์	 	มูลพฤกษ์ รองประธานกรรมการ 10/12 2/2 6/6 1/4 4/5 2/3 168,000.00 98,437.50 266,437.50

3 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ 1/2 8,000.00 13,760.08 21,760.08

4 ดร.อรนุช		 สูงสว่าง กรรมการ 10/12 12/12 3/4 6/6 4/4 268,000.00 87,500.00 355,500.00

5 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ กรรมการ 10/12 11/12 4/4 2/2 1/1 216,000.00 87,500.00 303,500.00

6 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการ 8/8 3/3 7/7 2/2 138,000.00 60,215.05 198,215.05

7 นายมานิต มัสยวาณิช กรรมการ 7/8 2/3 2/7 0/4 1/1 90,000.00 60,215.05 150,215.05

8 นายรชตะ ด่านกุล กรรมการ 8/8 8/8 5/7 4/4 0/1 180,000.00 60,215.05 240,215.05

9 นายวุฒิชาติ				 กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 12/12 2/2 11/12 6/11 3/5 4/5 3/3 1/2 1/1 206,000.00 87,500.00 293,500.00

กรรมการที่ออกระหว่างปี

10 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ กรรมการ 9/9 3/3 9/9 3/3 1/1 158,000.00 65,625.00 223,625.00

11 พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต กรรมการ - 5,006.73 5,006.73

จำานวนครั้งที่มีประชุม	(ครั้ง) 12 12 2 4 12 6 11 5 5 3 2 1 2,317,349.46

หมายเหตุ :

	-	ลำาดับที่		3		เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2556

	-	ลำาดับที่		4	-	5	ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	-	ลำาดับที่	6-8		เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	-	ลำาดับที่	10	ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556

	-	ลำาดับที่	11	เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที	่24	มกราคม	2556	ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2556

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและค่าตอบแทนที่ ได้รับ
ประจำาปี 2556

90 รายงานประจำาปี 2556  บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
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  เบี้ยประชุม    
จากการเป็น  
กรรมการ
ทุกคณะ

โบนัส รวม

กรรมการชุดปัจจุบัน

1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ประธานกรรมการ 12/12 2/2 3/3 150,000.00 109,375.00 259,375.00

2 นายธนพิชญ์	 	มูลพฤกษ์ รองประธานกรรมการ 10/12 2/2 6/6 1/4 4/5 2/3 168,000.00 98,437.50 266,437.50

3 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ 1/2 8,000.00 13,760.08 21,760.08

4 ดร.อรนุช		 สูงสว่าง กรรมการ 10/12 12/12 3/4 6/6 4/4 268,000.00 87,500.00 355,500.00

5 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ กรรมการ 10/12 11/12 4/4 2/2 1/1 216,000.00 87,500.00 303,500.00

6 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการ 8/8 3/3 7/7 2/2 138,000.00 60,215.05 198,215.05

7 นายมานิต มัสยวาณิช กรรมการ 7/8 2/3 2/7 0/4 1/1 90,000.00 60,215.05 150,215.05

8 นายรชตะ ด่านกุล กรรมการ 8/8 8/8 5/7 4/4 0/1 180,000.00 60,215.05 240,215.05

9 นายวุฒิชาติ				 กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 12/12 2/2 11/12 6/11 3/5 4/5 3/3 1/2 1/1 206,000.00 87,500.00 293,500.00

กรรมการที่ออกระหว่างปี

10 นายเอกศักดิ์ โอเจริญ กรรมการ 9/9 3/3 9/9 3/3 1/1 158,000.00 65,625.00 223,625.00

11 พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต กรรมการ - 5,006.73 5,006.73

จำานวนครั้งที่มีประชุม	(ครั้ง) 12 12 2 4 12 6 11 5 5 3 2 1 2,317,349.46

หมายเหตุ :

	-	ลำาดับที่		3		เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2556

	-	ลำาดับที่		4	-	5	ลาออกจากตำาแหน่งและเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	-	ลำาดับที่	6-8		เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556

	-	ลำาดับที่	10	ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556

	-	ลำาดับที่	11	เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่	24	มกราคม	2556	ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2556
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ	 ให้เป็น 

ไปตามนโยบายการกำากับดูแลกจิการทีด่	ีการกำากบัดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจำาป	ี 

มีข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 งบการเงิน 

ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย		โดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิ

อยา่งสม่ำาเสมอและใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงั	รวมถงึจดัใหม้แีละดำารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล		

เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการ

ทุจริตหรือมีการดำาเนินการที่ผิดปกติ	 รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการ

จริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด	 รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		

	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี		

สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 ระบบบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล	 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจำาปีแล้ว

	 งบการเงนิของบรษิทัฯ	ไดร้บัการตรวจสอบจากสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ	ซึง่เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี		โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข		ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี		

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	โดยรวมอยู่ในระดบัดเีปน็ทีน่า่พอใจ	

มีความเพียงพอและเหมาะสม	 สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า	 งบการเงินของบริษัทขนส่ง	 จำากัด	 สำาหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2556	มีความเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้อง

ตามกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค) (นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร)

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	 บริษัท	ขนส่ง	จำากัด
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	 คณะกรรมการบริษัทขนส่ง	 จำากัด	 แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	3	 ท่าน	 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 
โดยมี	ดร.อรนุช	สูงสว่าง	เป็นประธานกรรมการ		พล.อ.อ.พงศธร	บัวทรัพย์	และ	นายรชตะ		ด่านกุล	เป็นกรรมการ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	2555	 	 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	 
ฉบับปรับปรุงปี	2555	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ		และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 ในปีงบประมาณ	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุม	 และมีการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	 
ผู้สอบบัญชี	ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน	รวม	5	ครั้ง	โดยรายงานผลภายหลังการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทขนส่ง	จำากัด	รายงานเป็นรายไตรมาส	และรายงานประจำาปี		สาระสำาคัญ	สรุปได้ดังนี้
 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน	คณะกรรมการฯ	ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	และผู้สอบบัญชี	
พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี	 ซึ่งพบว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง 
ตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานทางบญัชทีีย่อมรบัโดยทัว่ไป	รวมทัง้มกีระบวนการจดัทำาและเปดิเผยขอ้มลูในรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้อง	เชื่อถือได้	เพียงพอและทันเวลา
 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการฯ	 ได้สอบทานประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง	
ความสอดคล้องของกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับนโยบาย	ยุทธศาสตร	์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อให้ 
ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 และสาธารณชนต่อการดำาเนินการในบริษัทฯ	 
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ	ว่าได้มีการควบคุม	และกำากับดูแลอย่างรอบคอบ	
 3. การสอบทานการควบคุมภายใน	 	 คณะกรรมการฯ	 ได้พิจารณาประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน	เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงคณะกรรมการฯ	มีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	เหมาะสม	และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง	
และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ	
 4. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 	 คณะกรรมการฯ	 ได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	
พบว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติสอดคล้องกับคู่มือการกำากับดูแลที่ดี	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มีความตระหนักและให้ความสำาคัญในการ 
บริหารงานตามหลักการกำากับดูแลที่ดี	มุ่งเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส	และมีจริยธรรม	ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 5. การกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการฯ	 ได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ระยะยาว	5	ปี	(2557-2561)		แผนการตรวจสอบพร้อมงบประมาณและแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงงานตรวจสอบ
ภายใน	 ประจำาปี	2557	 อนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่ได้ทบทวน
ปรับปรุง	เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน	ให้ความเห็นชอบดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน	
(KPI)	พิจารณาการแต่งตั้งเลื่อนระดับและพิจารณาความดีความชอบผู้ตรวจสอบ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เปน็ผู้ตรวจสอบ
รับอนุญาต	 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาสและประจำาปี	 รวมทั้งได้ให้ความเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
ซึ่งคณะกรรมการฯ	มีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างอิสระ	เพียงพอ	และมีประสิทธิผล	
	 โดยสรุป		ในรอบปีงบประมาณ	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที	่โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อยา่งเตม็ที	่และทำาหนา้ที่ไดโ้ดยอสิระ	ไมม่ขีอ้จำากดัในการไดร้บัขอ้มลูทัง้จากกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่	บรษิทัฯ	จดัทำารายงานทางการเงนิเปน็ไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	มกีารบรหิาร
ความเสีย่งและควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	มกีารกำากบัดแูลกจิการโดยยดึหลกัความโปรง่ใส	ความซือ่สตัย์	 
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามหน้าที่และความสามารถในการแข่งขัน	 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
เป็นไปโดยถูกต้อง	 ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบเช่ือม่ันว่า	 บริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการท่ีดีมีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน	
ตรวจสอบได้	และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  (ดร.อรนุช  สูงสว่าง)

	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปีงบประมาณ 2556
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หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.1 304,073,049.98 242,719,297.77

เงินลงทุนชั่วคราว 6.2 3,354,751,224.09 2,896,177,092.32

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6.3 177,561,317.91 161,006,047.19

พัสดุคงเหลือ 6.4 37,545,437.69 28,611,304.33

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.5 20,039,123.05 17,466,874.73

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,893,970,152.72 3,345,980,616.34

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 6.6 13,068,000.00 7,810,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 6.7 14,419,755.88 17,186,474.15

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 6.8 658,588,493.21 689,034,090.61

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 6.9 7,600,018.63 12,625,608.61

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6.10 378,911,527.45 428,056,558.03

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,072,587,795.17 1,154,712,731.40

รวมสินทรัพย์ 4,966,557,947.89 4,500,693,347.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2556
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หน่วย	:	บาท	

หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6.11 789,839,767.42 610,314,119.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 106,308,128.10 62,535,984.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 6.12 19,701,693.99 25,771,912.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน 915,849,589.51 698,622,016.65

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ 6.13 3,614,513.30 3,866,003.45
เงินมัดจำาและเงินประกัน 6.14 125,007,511.74 131,546,048.90
เงินประกันรถร่วม 109,942,562.63 108,023,339.09
รายได้ค่าบำารุงรับล่วงหน้า 6.15 134,997,912.73 131,198,409.51
เงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน 107,590,126.20 110,261,770.29
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7 429,076,331.51 426,371,689.95
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 910,228,958.11 911,267,261.19

รวมหนี้สิน 1,826,078,547.62 1,609,889,277.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
	 ทุนจดทะเบียน
	 	 หุ้นสามัญ	640,100	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท 64,010,000.00 64,010,000.00
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
	 	 หุ้นสามัญ	640,100	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท 64,010,000.00 64,010,000.00
กำาไรสะสม
	 จัดสรรแล้ว
	 	 สำารองตามกฎหมาย 33,023,601.87 	33,023,601.87	
	 ยังไม่ได้จัดสรร 3,031,697,798.40 	2,787,060,468.03	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 11,748,000.00 	6,710,000.00	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,140,479,400.27 	2,890,804,069.90	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,966,557,947.89 	4,500,693,347.74	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2556

	 (นายวุฒิชาต	ิ	กัลยาณมิตร)	 (นางสาวสุจิตรา	สุขะอาจิณ)

	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้อำานวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี
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หน่วย:บาท

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้

	 	 รายได้จากการเดินรถบริษัท 6.16 3,815,650,305.38 3,526,384,421.81

	 	 รายได้จากการเดินรถร่วม 6.17 1,026,576,543.94 903,788,943.09

	 	 รายได้ดอกเบี้ย 6.18 117,465,309.92 114,491,484.16

	 	 รายได้อื่น 6.19 235,678,225.70 201,839,790.01

รวมรายได้ 5,195,370,384.94 4,746,504,639.07

ค่าใช้จ่าย

	 	 ต้นทุนในการเดินรถ 6.20 3,426,200,941.77 3,375,359,273.12

	 	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.21 1,118,803,990.15 1,072,897,057.32

รวมค่าใช้จ่าย 4,545,004,931.92 4,448,256,330.44

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 650,365,453.02 298,248,308.63

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 163,975,154.65 105,409,578.04

กำาไรสำาหรับปี 486,390,298.37 192,838,730.59

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 5,038,000.00 1,760,000.00

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 491,428,298.37 194,598,730.59

กำาไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 759.87 301.26

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำากัด

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2556

	 (นายวุฒิชาต	ิ	กัลยาณมิตร)	 (นางสาวสุจิตรา	สุขะอาจิณ)

	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้อำานวยการกองระบบและประมวลผลบัญชี
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หน่วย	:	บาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

	 กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 650,365,453.02 298,248,308.63

	 รายการปรับกระทบกำาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	

	 	 จากการดำาเนินงาน

	 	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 103,130,458.66 102,901,894.16

	 	 	 สินทรัพย์ชำารุดตัดบัญชี 529.00 379.00

	 	 	 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 40,876,175.05 40,862,916.72

	 	 	 สินทรัพย์โอนเป็นค่าใช้จ่าย 25,430,005.37 14,647,563.11

	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 5,830,913.92 1,443,167.87

	 	 	 หนี้สงสัยจะสูญรับคืน (1,000.00) (2,000.00)

	 	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 37,705,141.56 43,451,098.64

	 	 	 รายได้รอการรับรู้ (747,970.15) (670,570.18)

	 	 	 ดอกเบี้ยรับ (114,591,529.16) (112,385,729.51)

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 747,998,177.27 388,497,028.44
	 	 และหนี้สินดำาเนินงาน
	 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
	 	 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง
	 	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (19,430,771.72) 14,407,285.41

	 	 	 พัสดุคงเหลือ (8,934,133.36) 2,409,294.08

	 	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2,572,248.32) 2,634,312.86

	 	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2,766,718.27 (3,945,853.54)

	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,055,192.34 45,303,528.54

	 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
	 	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 179,372,990.81 (159,216,445.29)

	 	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (6,070,218.69) 7,877,363.91

	 	 	 เงินมัดจำาและเงินประกัน (6,538,537.16) (43,960,362.74)

	 	 	 เงินประกันรถร่วม 1,919,223.54 7,674,630.95

	 	 	 รายได้ค่าบำารุงรับล่วงหน้า 3,799,503.22 41,600,755.78

	 	 	 เงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน (2,671,644.09) (4,212,468.95)

  เงินสดรับจากการดำาเนินงาน 892,694,252.11 299,069,069.45
	 	 	 จ่ายภาษีเงินได้ (120,203,011.51) (89,227,321.81)

	 	 	 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (35,000,500.00) -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 737,490,740.60 209,841,747.64

บริษัท ขนส่ง จำากัด

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2556
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หน่วย	:	บาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดจ่ายฝากธนาคารประจำา (458,574,131.77) (106,013,421.49)

	 เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย (220,000.00) -

	 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (89,881,810.12) (82,379,341.78)

	 เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,711,515.53) (1,577,796.06)

	 ดอกเบี้ยรับ 116,575,779.43 78,447,841.08

	 เงินปันผลรับ 275,000.00 188,100.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (434,536,677.99) (111,334,618.25)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินปันผลจ่าย (241,600,310.40) (104,864,850.67)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (241,600,310.40) (104,864,850.67)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 61,353,752.21 (6,357,721.28)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 242,719,297.77 249,077,019.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี 304,073,049.98 242,719,297.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ขนส่ง จำากัด

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2556
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บริษัท ขนส่ง จำากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2556

1. วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง
	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	(บริษัทฯ)	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ประกอบวิสาหกิจการให้บริการเดินรถโดยสารขนส่ง
ประชาชน	 โดยบริษัทฯ	 เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการเดินรถหมวด	2	 หรือการเดินรถระหว่างกรุงเทพมหานครและจุดหมายปลายทางต่างๆ	 ภายใน
ประเทศไทย	นอกเหนือจากนี้	ยังประกอบการเดินรถในพื้นที่ระหว่างจังหวัด	ตลอดจนการให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศโดยจัดระบบการ
บริการเดินรถและการจัดการเดินรถให้เป็นไปตามมาตรฐานการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกและนโยบายของกระทรวงคมนาคม

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงิน
	 งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช	ีพ.ศ.2543	ซึง่หมายความรวมถงึมาตรฐาน
การบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.2547	รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญช	ี
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.2554ลงวันที่	28	กันยายน	2554

3. มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตคีวาม
มาตรฐานการบัญชีใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	
มีรายละเอียดดังน้ี
	 มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป
	 	 -	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)
	 	 -	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)
	 	 -	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)
	 	 -	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)

	 	 -	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)
	 	 -	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	2	(ปรับปรุง	2555)
	 	 -	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	5	(ปรับปรุง	2555)

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่15
	 	 -	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่27

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง

การนำาเสนองบการเงิน
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินระหว่างกาล
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดำาเนินงานที่ยกเลิก
สัญญาเช่าดำาเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูป
แบบกฎหมาย

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่29
	 	 -	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่32

เรื่อง
เรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่1 เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน	
การบูรณะ	และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่5 เรื่อง สิทธิ ในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่7 เรื่อง การปรบัปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี
ฉบับที่	29	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่13
	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่17
	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่18

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559	
	 	 -	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
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	 ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่	 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่	 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่	การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้นเมื่อมีการนำา
มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้

4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
	 ในงวดบัญชีปี	2556	บริษัทฯ	ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์รับบริจาคโดยจะรับรู้สินทรัพย์รับบริจาคคู่กับ
รายได้รอการรับรู้	จากเดิมที่รับรู้สินทรัพย์รับบริจาคคู่กับส่วนเกินทุนจากการบริจาคซึ่งบริษัทฯ	ได้ทำาการปรับปรุงรายการย้อนหลังและทำาให้มี
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2555	ดังนี้

หน่วย	:	บาท

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงรายการย้อนหลัง หลังปรับปรุง
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 รายได้รอการรับรู้ - 3,866,003.45 3,866,003.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 83,130,684.45 (83,130,684.45)
	 กำาไรสะสม
	 ยังไม่ได้จัดสรร 2,707,795,787.03 79,264,681.00 2,787,060,468.03

5.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 5.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย	เงินสด	เงินสดระหว่างทาง	เงินฝากสถาบันการเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
	 5.2	 การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2548	
เม่ือวันท่ี	27	 ตุลาคม	2548	 โดยกำาหนดให้รัฐวิสาหกิจต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่าจำานวนลูกหน้ี	 สำาหรับหน้ีท่ีไม่เป็นท่ีแน่นอนว่าจะเรียกชำาระได้หรือ
ค้างชำาระเกินกว่า	1	ปีข้ึนไป	โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอำานาจในการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	ซ่ึงตามมติคณะ
กรรมการบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	คร้ังท่ี	15/2549	เม่ือวันท่ี	21	ธันวาคม	2549	อนุมัติหลักเกณฑ์การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	ดังน้ี

ระยะเวลาที่หนี้ค้างชำาระ อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกินกว่า	6	เดือน	-	1	ปี 50
เกินกว่า	1	ปี	 100

	 	 และให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2552	เป็นต้นไป
	 5.3	 พัสดุคงเหลือ	รับรู้ในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน	(FIFO)	หักด้วยค่าเผื่อเสื่อมสภาพและล้าสมัย
	 5.4	 เงินลงทุนระยะยาว	เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	บริษัทฯ	ถือเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม	ณ	วันส้ินงวด	กำาไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เผ่ือขายจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น
	 5.5	 ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์
	 	 ที่ดิน	รับรู้ราคาทุน
	 	 อาคารและอุปกรณ์	รับรู้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
	 	 ค่าเสื่อมราคา	คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท	ดังนี้
	 	 	 ประเภทสิ่งปลูกสร้าง		 ร้อยละ	 5	 ต่อปี
	 	 	 ประเภทรถยนต์โดยสาร		 ร้อยละ	 12.5	 ต่อปี
	 	 	 ประเภทอื่นๆ	 ร้อยละ	 20	 ต่อปี
	 5.6	 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	 บริษัทฯ	 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่ค่าก่อสร้างที่ทำาการสถานี
ขนส่งแห่งใหม่	ถนนกำาแพงเพชร	2	ซึ่งก่อสร้างบนที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย	จะตัดจ่ายเป็นเวลา	20	ปี	ตามวิธีเส้นตรงโดยไม่คิด
ราคาซาก	ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสืออนุมัติกระทรวงการคลังที่	กค	0529.2/33679	ลงวันที	่3	พฤศจิกายน	2541
	 5.7	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	รับรู้ราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม
	 	 ค่าตัดจำาหน่าย	คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	ร้อยละ	20	ต่อปี
	 5.8	 รายได้รับล่วงหน้า	
	 	 5.8.1	 รายได้ค่าบำารุงบริษัทฯรับล่วงหน้า	ประกอบด้วยเงินกินเปล่าในการทำาสัญญาเช่าตึกแถวของบริษัทฯ	และเงินช่วย
เหลือค่าก่อสร้างสถานีเดินรถซ่ึงมีกำาหนดระยะเวลาการเช่าต้ังแต่	3-30	ปี	เฉล่ียโอนเป็นรายได้ในแต่ละปีตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
	 	 5.8.2	 รายได้ค่าบำารุงรถร่วมรับล่วงหน้า	ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละปีตามอายุสัญญารถร่วมเป็นเวลา	3	ป	ี
	 5.9	 รายได้รอการรับรู้	บริษัทฯ	รับรู้สินทรัพย์ท่ีรับจากการบริจาคในราคาทุน	โดยบันทึกบัญชีคู่กับรายได้รอการรับรู้	และทยอยรับ
รู้เป็นรายได้	ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท
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	 5.10	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	บริษัทฯ	ใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและคิดลด
ผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้	ซ่ึงได้นำาข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลโดยรับรู้เป็นหน้ีสิน	 ผลแตกต่างท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดน้ัน
	 5.11	 การรับรู้รายได้
	 	 5.11.1	 รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 	 5.11.2	 รายได้จากการเดินรถร่วม	รับรู้เป็นค่าธรรมเนียมเดินรถ	คำานวณตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดเม่ือมีเท่ียวรถว่ิงบริการ
	 	 5.11.3	 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
	 5.12	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 5.13	 กำาไรต่อหุ้น	 คำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีออกและชำาระแล้วในระหว่างงวดบัญชี	
โดยได้รวมกำาไรสุทธิของกองทุนบำาเหน็จพนักงานแล้ว
	 5.14	 เงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน	งบการเงินของเงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน	แสดงรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	
โดย	ณ	วันสิ้นงวดได้ปิดบัญชีเงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน	โอนเข้าบัญชีบริษัทฯ	

6.  ข้อมูลเพิ่มเติม
	 6.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
2556 2555

เงินสด 1.35 2.16
เงินสดระหว่างทาง	(สถานีเดินรถ) 17.63 37.10

18.98 39.26
รายการเทียบเท่าเงินสด	(เงินฝากสถาบันการเงิน)
เงินฝาก	-	กระแสรายวัน (1.46) (5.98)
เงินฝาก	-	ออมทรัพย์	 -	มีภาระผูกพัน 0.06 0.06
	 	 	 	 -	ไม่มีภาระผูกพัน 286.49 209.38

285.09 203.46
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304.07 242.72

	 6.2	 เงินลงทุนชั่วคราว	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
เงินฝาก	-	ประจำา	12	เดือน   
-	 มีภาระผูกพัน
	 จัดตั้งสถานีเดินรถกรุงเทพฯ 1.00 1.00
	 จัดตั้งสถานีเดินรถต่างจังหวัด 1.50 1.50
	 ค้ำาประกันต่อศาล 26.61 21.54
	 ค้ำาประกันอื่น	ๆ 0.56 0.56
	 	 รวมมีภาระผูกพัน 29.67 24.60
-	 ไม่มีภาระผูกพัน 3,325.08 2,871.58
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 3,354.75 2,896.18

	 6.3	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้รถร่วม 86.04 75.77
ลูกหนี้บุคคลภายนอก 85.27 82.49

171.31 158.26
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 136.66 135.74
รวมลูกหนี้การค้า 34.65 22.52
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หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรองปฏิบัติงาน 0.63 0.47

ลูกหนี้พนักงานชดใช้ค่าเสียหาย 13.14 16.28

ลูกหนี้ค่าตั๋วระหว่างประเทศ 1.99 1.41

ลูกหนี้อื่น 10.27 13.08

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 10.90 8.33

รายได้ค้างรับ	-	กองทุนบำาเหน็จ 11.42 6.21

ดอกเบี้ยค้างรับ 63.16 64.82

ค่าปรับรถเช่าค้างรับ 8.49 10.78

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 15.96 12.81

เงินค้างรับอื่น	ๆ 6.95 4.30

รวมลูกหนี้อื่น 142.91 138.49

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 177.56 161.01

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จำานวน	136.66	ล้านบาท	เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รถร่วมและลูกหนี้บุคคลภายนอกจำานวน	
55.85	 ล้านบาท	 และ	80.81	 ล้านบาทตามลำาดับ	 ในจำานวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกิน	10	ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ระหว่างการชำาระคดีและคดี 
ยังไม่สิ้นสุด	จำานวน	55.84	ล้านบาท
	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	จำานวน	15.96	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	6.87	ล้านบาท	ค่าเช่าที่ดิน 
จ่ายล่วงหน้า	9.09	ล้านบาท	
	 6.4	 พัสดุคงเหลือ	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
อะไหล่รถยนต์โดยสารคงคลัง 23.55 18.12

ยางรถยนต์คงคลัง 4.96 1.03

ตั๋วคงคลัง 1.70 1.91

เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงคลัง 0.77 1.15

ของใช้คงคลัง 0.09 0.10

น้ำามันคงคลัง 7.01 6.84

เวชภัณฑ์คงคลัง 0.18 0.15

รวม 38.26 29.30

หัก	ค่าเผื่อเสื่อมสภาพและล้าสมัย 0.71 0.69

รวมพัสดุคงเหลือ 37.55 28.61

	 6.5	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
บัตรแลกค่าโดยสาร 9.65 10.15
เงินรอเรียกคืน 9.64 7.04
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำาหนด 0.75 0.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20.04 17.47

	 6.6	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	2556	 จำานวน	13.07	 ล้านบาท	 เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	 
โรงพยาบาลวิภาวดี	จำากัด	จำานวน	1,320,000	หุ้น	ราคาทุนหุ้นละ	1	บาท	ราคาตลาด	ณ	วันที	่30	กันยายน	2556	ราคาหุ้นละ	9.90	บาท	
	 6.7	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2556		จำานวน	14.42	ล้านบาท	เป็นเงินกู้ของเงินกองทุนบำาเหน็จพนักงานให้
สมาชิกกู้ยืม
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	 6.8	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ
ยอดยกมา
1 ต.ค.55 เพิ่ม ลด

 คงเหลือ
30 ก.ย.56

ยอดยกมา
1 ต.ค.55  เพิ่ม ลด

คงเหลือ
30 ก.ย.56 30 ก.ย.56 30 ก.ย.55

ที่ดิน 154.44 0.71 - 155.15 - - - - 155.15 154.44
สิ่งปลูกสร้าง 511.27 18.66 1.43 528.50 349.97 19.86 - 369.83 158.67 161.30
เครื่องจักร	-	เครื่องมือ 48.71 6.97 0.04 55.64 40.85 3.10 0.04 43.91 11.73 7.86
เครื่องยนต์อะไหล่ 3.26 - - 3.26 0.19 1.30 - 1.49 1.77 3.07
เครื่องตกแต่ง	-	
เครื่องใช้สำานักงาน 261.91 11.15 3.32 269.74 218.23 19.46 3.32 234.37 35.37 43.68
รถโดยสาร 1,125.86 - 194.29	 931.57 820.42 51.16 194.80 676.78 254.79 305.44
รถยนต์ใช้สอย 9.82 6.75. - 16.57 9.67 0.51 - 10.18 6.39 0.15
งานระหว่างทำา 13.09 62.12 40.49 34.72 - - - - 34.72 13.09
รวม 2,128.36 106.36 239.57 1,995.15 1,439.33 95.39 198.16 1,336.56 658.59 689.03

	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์ราคาทุน	มียอดเพ่ิมข้ึนจำานวน	106.36	ล้านบาท	เป็นสินทรัพย์ท่ีซ้ือเพ่ิมจำานวน	89.88	ล้านบาท	รับโอน
สินทรัพย์ระหว่างทำาจำานวน	15.98	ล้านบาท	รับบริจาคสินทรัพย์จำานวน	0.50	ล้านบาท	ราคาทุนมียอดลดลงจำานวน	239.57	ล้านบาท	เป็นสินทรัพย์
ชำารุดจำานวน	197.65	ล้านบาท	สินทรัพย์โอนเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน	1.66	ล้านบาทและโอนสินทรัพย์ระหว่างทำาจำานวน	40.26	ล้านบาท
	 ค่าเส่ือมราคาสะสมมียอดเพ่ิมข้ึนจำานวน	95.39	ล้านบาท	เป็นต้นทุนในการเดินรถจำานวน	52.47	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จำานวน	42.92	ล้านบาท	ค่าเส่ือมราคาสะสมมียอดลดลงจำานวน	198.16	ล้านบาท	เป็นค่าเส่ือมราคาจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ชำารุดจำานวน	174.71	
ล้านบาท	และเป็นค่าเส่ือมราคาจากการซ่อมแซมรถยนต์โดยสารคร้ังใหญ่จำานวน	23.45	ล้านบาท
	 ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	ณ	 วันท่ี	30	 กันยายน	2556	 และ	2555	 จำานวน	658.59	 ล้านบาท	และ	689.03	 ล้านบาทตามลำาดับ	 
มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ด้วยซึ่งทางบริษัทยังไม่สามารถระบุมูลค่าได้	เนื่องจากอยู่ในระหว่างประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน	และในจำานวนดังกล่าวมีสินทรัพย์รับบริจาค	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ
ยอดยกมา
1 ต.ค.55 เพิ่ม ลด

 คงเหลือ
30 ก.ย.56

ยอดยกมา
1 ต.ค.55  เพิ่ม ลด

คงเหลือ
30 ก.ย.56 30 ก.ย.56 30 ก.ย.55

ที่ดิน 79.27 - - 79.27 - - - - 79.27 79.27
สิ่งปลูกสร้าง 95.62 - - 95.62 91.76 0.66 - 92.42 3.20 3.86
เครื่องจักร	-	เครื่องมือ 1.51 0.50 - 2.01 1.51 0.08 - 1.59 0.42 -
เครื่องตกแต่ง	-	 เครื่องใช้
สำานักงาน 78.57 - 0.12 78.45 78.57 - 0.12 78.45 - -
รวมสินทรัพย์บริจาค 254.97 0.50. 0.12 255.35 171.84 0.74 0.12 172.46 82.89 83.13

	 6.9	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 92.43 89.72
หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 84.83 77.09
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7.60 12.63
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 7.74 8.50

	 6.10	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่	-	สุทธิ 3.70 8.22
เงินฝากกองทุนบำาเหน็จ 111.65 111.86
เงินฝากประกันตัวพนักงาน 84.61 91.34
ค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่าย 177.11 214.80
เงินมัดจำาและเงินประกัน 1.84 1.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 378.91 428.06
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	 ลูกหน้ีพนักงานพ้นหน้าท่ี	-	สุทธิ	มียอดยกมา	จำานวน	191.74	ล้านบาท	หน้ีเพ่ิมระหว่างงวด	5.72	ล้านบาท	รับชำาระหน้ี	5.03	ล้านบาท	
ตัดเป็นหน้ีสูญ	1.55	ล้านบาท	และหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	187.18	ล้านบาท	คงเหลือลูกหน้ีพนักงานพ้นหน้าท่ี	-	สุทธิ	จำานวน	3.70	ล้านบาท
	 ค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายจำานวน	177.11	 ล้านบาท	 ในจำานวนดังกล่าวมีค่าก่อสร้างสถานีขนส่งกรุงเทพฯ	 (จตุจักร)	 
ทีถ่นนกำาแพงเพชร	2	จำานวน	173.37	ลา้นบาท	ซึง่เปน็สว่นตา่งคา่กอ่สรา้งบนทีด่นิของการรถไฟแหง่ประเทศไทยกบัเงนิชดเชยจากกรมธนารกัษ์
เพื่อมาก่อสร้างฯ	โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา	20	ปี
	 6.11	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
เจ้าหนี้การค้า
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 337.19 218.06
ค่าซ่อมรถยนต์โดยสาร 15.24 16.55
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง 124.43 126.43
อื่นๆ 119.21 63.26
รวมเจ้าหนี้การค้า 596.07 424.30

เจ้าหนี้อื่น
โบนัสค้างจ่าย	 66.93 73.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 56.21 49.18
เงินกองทุนบำาเหน็จค้างจ่าย 6.16 1.06
รายได้รับล่วงหน้า 53.26 50.86
อื่นๆ 11.21 11.05
รวมเจ้าหนี้อื่น 193.77 186.01
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 789.84 610.31

	 6.12	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 4.92 7.40
เจ้าหนี้เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 0.05 0.04
เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ - 3.44
เจ้าหนี้กรมสรรพากร 6.22 5.63
เงินรับฝาก 6.16 7.65
อื่นๆ 2.35 1.61
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 19.70 25.77

	 6.13	 รายได้รอการรับรู้	ประกอบด้วย	
หน่วย	:	ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
2556 2555

อาคาร	-	สิ่งปลูกสร้าง 3.20 3.86
เครื่องจักร	-	เครื่องมือ 0.41 -
รวมรายได้รอการรับรู้ 3.61 3.86

	 6.14	 เงินมัดจำาและเงินประกัน	ประกอบด้วย	
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
เงินประกันตัวพนักงาน 83.97 91.34
เงินมัดจำาและเงินประกันอื่น 41.04 40.21
รวมเงินมัดจำาและเงินประกัน 125.01 131.55

	 	 เงินมัดจำาและเงินประกันอื่นจำานวน	41.04	 ล้านบาท	 ได้รวมเงินประกันการกู้เงินของกองทุนบำาเหน็จพนักงาน	 
จำานวน	0.19	ล้านบาท
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	 6.15	 รายได้ค่าบำารุงรับล่วงหน้า	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
รายได้ค่าบำารุงบริษัทฯ	รับล่วงหน้า 2.78 2.90
รายได้ค่าบำารุงรถร่วมรับล่วงหน้า 132.22 128.30
รวมรายได้ค่าบำารุงรับล่วงหน้า 135.00 131.20

	 6.16	 รายได้จากการเดินรถบริษัท	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ค่าโดยสารรถบริษัทฯ 3,639.04 3,400.69
ค่าจ้างเหมาขนส่ง 68.29 47.22
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ 108.32 78.47
รวมรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ 3,815.65 3,526.38

	 	 รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2556	จำานวน	3,815.65	ล้านบาท	ได้รวมรายได้ใน 
การเดินรถระหว่างประเทศ	จำานวน	61.31	ล้านบาท	
	 6.17	 รายได้จากการเดินรถร่วม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ค่าธรรมเนียมรถร่วม 831.23 731.35
ค่าชดเชยรถร่วม 32.10 39.44
ค่าปรับรถร่วม 12.00 8.58
ค่าใช้สถานี 35.40 35.12
ค่าขายตั๋วรถร่วม 0.40 0.62
รายได้ค่าบำารุงรถร่วม 79.96 50.86
ค่าธรรมเนียมสัญญารถร่วม 32.46 35.29
รายได้บัตรประจำารถยนต์โดยสาร 3.03 2.53
รวมรายได้จากการเดินรถร่วม 1,026.58 903.79

	 6.18	 รายได้ดอกเบ้ียสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	 30	 กันยายน	2556	 จำานวน	117.47	 ล้านบาท	 ได้รวมรายได้ดอกเบ้ีย 
เงินฝากธนาคารของกองทุนบำาเหน็จพนักงาน	จำานวน	3.09	ล้านบาท	และรายได้ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน	จำานวน	0.43	ล้านบาท
	 6.19	 รายได้อื่น	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
รายได้ค่าปรับ 44.61 47.35
รายได้จากการจัดการสถานี 123.14 117.01
รายได้อื่นๆ 67.93 37.48
รวมรายได้อื่น 235.68 201.84

	 6.20	 ต้นทุนในการเดินรถ	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 394.59 412.21
สวัสดิการพนักงาน	เงินกองทุนและบำาเหน็จพนักงาน 62.26 57.66
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 17.67 20.02
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 958.01 916.60
ค่าซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร 128.14 120.21
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง	แก๊สและน้ำามันหล่อลื่น 1,438.94 1,443.90
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หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยสาร 21.64 20.21
ค่าใช้จ่ายเดินรถ 348.64 328.57
ค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยสาร 52.47 51.67
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3.84 4.31
รวมต้นทุนในการเดินรถ 3,426.20 3,375.36

	 6.21	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 573.34 576.63
สวัสดิการพนักงาน	เงินกองทุนและบำาเหน็จพนักงาน 88.58 91.82
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 20.03 23.43
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 7.12 7.91
ค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 17.18 14.20
ค่าใช้จ่ายสถานที่ 113.25 110.46
ค่าสาธารณูปโภค 65.11 56.80
ค่าเบี้ยประกันภัย 0.62 0.61
ค่าโฆษณา 15.51 13.19
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 0.48 1.97
ค่าศึกษาวิจัย 10.54 1.27
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 91.54 92.09
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5.83 1.44
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 109.67 81.08
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,118.80 1,072.90

7. เงินกองทุนบำาเหน็จพนักงาน
	 กองทุนบำาเหน็จพนักงานบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในปี	2516	 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่	 กค	0508/20619	ลงวันที่	27	สิงหาคม	2516	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้กำาหนดระเบียบบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	ว่าด้วยกองทุนบำาเหน็จ
พนักงาน	 พ.ศ.2522	 ให้บริษัทฯ	 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำาเหน็จพนักงานฯ	 เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนพนักงาน	 และ 
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
	 กองทุนบำาเหน็จพนักงานปี	2556	 มีสินทรัพย์รวม	138.24	 ล้านบาท	หน้ีสินจำานวน	3.30	 ล้านบาท	 ในงวดบัญชีปี	2556	กองทุน 
บำาเหน็จฯ	มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำานวน	3.52	ล้านบาท	ต่ำากว่าปี	2555	จำานวน	0.31	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.09	เกิดจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
จำานวน	3.09	ล้านบาทและดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจำานวน	0.43	ล้านบาท
	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	2556	 เงินกองทุนบำาเหน็จพนักงานบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงาน 
ท่ียังไม่ได้โอนไปกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 จำานวน	107.59	 ล้านบาท	 บริษัทได้นำาสินทรัพย์หน้ีสินและเงินกองทุนของกองทุนบำาเหน็จฯ	 มารวม
ในสินทรัพย์	 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 และนำารายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนบำาเหน็จมารวมในงบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ	 ทำาให้ 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทในงวดปี	2556	เพิ่มขึ้นจำานวน	138.24	ล้านบาท	และกำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจำานวน	3.52	ล้านบาท

8. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 บริษัทฯ	 มีภาระสำาหรับเงินชดเชยพนักงานที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจาก
งานตามกฎหมายแรงงาน	ซ่ึงบริษัทฯ	ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
 ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
	 	 1.	 ผลประโยชน์พนักงาน	คำานวณจากเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอาย	ุ60	ปี	เป็นรายบุคคล
	 	 2.	 พนักงานที่พ้นสภาพโดยไม่ได้รับผลประโยชน์จากสถิติ	3	ปีย้อนหลัง	คิดเป็นร้อยละ	3.69
	 	 3.	 ใช้อัตราเงินเดือน	เดือนสุดท้าย	(ในปีครบเกษียณ)	เท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตำาแหน่งปัจจุบัน
	 	 4.	 อัตราที่ใช้คิดลด	ใช้อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลในการคำานวณ	ร้อยละ	3.09	-	4.36
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 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย	:	ล้านบาท

2556 2555
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2555 426.37 -
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานย้อนหลังถึงวันที่	30	กันยายน	2554 - 382.92
ผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปี 37.71 43.45
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี (35.00) -
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556 429.08 426.37

9. ภาระผูกพัน
	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 มีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณย่านพหลโยธิน	 ตามสัญญาเลขท่ี	
9/01/41/240	ลงวันท่ี	2	พฤศจิกายน	2541	ส้ินสุดสัญญาวันท่ี	17	กุมภาพันธ์	2544	เม่ือส้ินสุดสัญญาดังกล่าวบริษัทฯ	กับการรถไฟฯ	ไม่สามารถ
ตกลงอัตราค่าเช่ากันได้โดยการรถไฟฯ	เพ่ิมค่าเช่าและกำาหนดอัตราค่าเช่าเพ่ิมเป็น	2	อัตรา	แต่บริษัทฯ	ขอให้กำาหนดอัตราค่าเช่าเพียงอัตราเดียวกัน
กับสัญญาเดิมโดยให้ปรับอัตราค่าเช่าข้ึนจากเดิมร้อยละ	7	สำาหรับปีต่อๆ	ไปให้คิดอัตราเพ่ิมร้อยละ	5	ต่อปี	เม่ือวันท่ี	19	สิงหาคม	2553	บริษัทฯ	 
ได้ทำาหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟฯ	หนังสือเลขท่ี	บขส.	501/2826	เร่ือง	“ขอทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย”	ซ่ึงยังมิได้
มีการแจ้งผลการพิจารณา	ในระหว่างน้ีบริษัทฯ	ได้ชำาระค่าเช่าตามท่ีการรถไฟฯ	เรียกเก็บเป็นรายปี	ปีละ	21.82	ล้านบาท

10. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 10.1	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง	 ณ	 วันที่	30	 กันยายน	2556	 รวมทั้งสิ้น	231	 คดี	 
ทุนทรัพย์ประมาณ	983.27		ล้านบาท	ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	โดยบริษัทฯ	เชื่อว่าจะไม่เกิดความเสียหายจากผลของคดี
แก่บริษัทฯอย่างเป็นสาระสำาคัญ	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงไม่ได้บันทึกรับรู้ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชีดังนี้

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา

จำานวนคดี หน่วย : ล้านบาท
ทุนทรัพย์

 10.1.1	ข้อพิพาท
	 	 ชดใช้ค่าเสียหายและผิดสัญญา ศาลชั้นต้น 2 3.03

ศาลอุทธรณ์ 4 58.90
ศาลฎีกา 3 269.70

	 	 	 รวม 9 331.63
	 10.1.2	คดีค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
	 	 รถบริษัท ศาลชั้นต้น 17 109.58

ศาลอุทธรณ์ 11 46.68
ศาลฎีกา 3 6.71

	 	 	 รวม 31 162.97
	 	 รถร่วม ศาลชั้นต้น 142 287.03

ศาลอุทธรณ์ 30 125.68
ศาลฎีกา 19 75.96

	 	 	 รวม 191 488.67
	 	 รวมทั้งสิ้น 231 983.27

	 10.2	 กรณีบริษัท	นิสเซอิ	บิลด์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ฟ้องบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	เป็นจำาเลย	เร่ือง	ให้บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	ปฏิบัติ
ตามสัญญาเช่าพื้นที่	มูลค่า	26.60	ล้านบาท	และเรื่องติดตั้งป้ายโฆษณา	มูลค่า	56.76	ล้านบาท	บริษัทฯ	ได้ฟ้องกลับเรื่องติดตั้งป้ายโฆษณา
ให้ออกจากพื้นที่	และเรียกค่าเสียหายจำานวน	103.31	ล้านบาท	ศาลชั้นต้นยกฟ้องบริษัทฯ	ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ชำาระค่าเสียหายให้บริษัท	 
นิสเซอิ	 บิลด์	(ประเทศไทย)	 จำากัด	 จำานวน	6.93	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ	7.5	 นับจากวันฟ้องบริษัทฯ	 ได้ยื่นฎีกาคำาพิพากษา 
ศาลอุทธรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน	2550	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
	 	 ส่วนเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ยื่นฟ้อง	บริษัท	นิสเซอิ	 บิลด์	(ประเทศไทย)	 จำากัด	 เรียกค่าเสียหายจำานวน	
46.65	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยจำานวน	32.24	 ล้านบาท	 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	78.89	 ล้านบาท	ศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาตัดสินเม่ือ 
วันท่ี	23	กรกฎาคม	2546	ให้บริษัทฯ	ชนะคดีและเน่ืองจากศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้บริษัท	นิสเซอิ	บิลด์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ล้มละลายในคดี
ท่ี	ขสมก.ย่ืนฟ้องและมีคำาส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหน้ีไว้เด็ดขาด	บริษัทฯ	ได้ย่ืนคำาร้องขอรับชำาระหน้ีต่อศาลล้มละลายกลาง	เม่ือวันท่ี	20	กันยายน	2553	
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน	หน้ีสินและเจ้าหน้ีของบริษัท	นิสเซอิ	บิลด์	(ประเทศไทย)	จำากัด
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	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำ�กัด	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	13	 กรกฎ�คม	2473	 ในชื่อบริษัทเดินอ�ก�ศไทย	 จำ�กัด	 โดยเป็น 

ผูบ้กุเบกิรเิริม่ก�รบนิพ�ณชิย์ในประเทศเปน็ร�ยแรก	และเดนิรถยนต์โดยส�รส�ยกรงุเทพฯ	-	ลพบรุ,ี	กรงุเทพฯ	-	ปร�จนีบรุ	ี 

ต่อม�สมัยสงคร�มโลกครั้งที่	2	จึงเป็นรัฐวิส�หกิจ	และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	ขนส่ง	จำ�กัด	เมื่อปี	พ.ศ.	2481

	 ปี	พ.ศ.	2490	รัฐบ�ลแยกกิจก�รบินภ�ยในประเทศออกจ�กบริษัทฯ	ต่อม�ปี	พ.ศ.	2491	บริษัทเริ่มกิจก�ร

เดินเรือโดยมีเรือท้ังส้ิน	48	ลำ�	จนกระท่ังปี	พ.ศ.	2500	กิจก�รเดินเรือท้ังส้ินจำ�นวน	18	ส�ยและมี	4	ส�ข�	คือส�ข�ท่�เตียน	

ส�ข�ป�กน้ำ�โพ	-	นครสวรรค์	ส�ข�แปดริ้ว	และส�ข�อยุธย�	อย่�งไรก็ต�มก�รสร�้งเขื่อนชัยน�ททำ�ให้แม่น้ำ�เจ้�พระย�

บ�งตอนตื้นเขิน	ทำ�ให้ก�รเดินเรือไม่สะดวก	บริษัทฯ	จึงเลิกเดินเรือในปีนั้นเอง

	 ชว่งเวล�ดงักล�่ว	ร�ชก�รยงัมไิดด้ำ�เนนิก�รควบคมุหรอืจดัระเบยีบก�รเดนิรถโดยส�รประจำ�ท�งของประเทศ	

ก�รเดินรถโดยส�รระส่ำ�ระส�ยม�กโดยเฉพ�ะในต่�งจังหวัด	 	 เนื่องจ�กก�รขับรถเร็วและแซงเพื่อแย่งผู้โดยส�รทำ�ให้เกิด

อบุตัเิหตอุยูเ่สมอ	นอกจ�กนี้	ยงัทำ�ใหเ้กดิก�รทะเล�ะววิ�ทระหว่�งพนกัง�นประจำ�รถหรอืผูป้ระกอบก�ร	จงึมกี�รแสวงห�

ก�รคุ้มครองกิจก�รตนเองจ�กผู้มอีทิธิพล	ซึง่ทำ�ใหเ้กิดผลกระทบต่อชวีิตและทรัพยส์นิของประช�ชนเปน็จำ�นวนม�ก	และ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

	 ในป	ี2502	รฐับ�ลในสมยัจอมพลสฤษดิ	์ธนะรชัต	์ตระหนกัถงึคว�มรนุแรงของปญัห�ทีเ่กดิขึน้	จงึมอบสมัปท�น

เส้นท�งก�รเดินรถโดยส�รหมวด	2	ในเขตสัมปท�น	25	จังหวัด	ให้บริษัท	ขนส่ง	จำ�กัดแต่เพียงร�ยเดียวอีกทั้งมอบหม�ย

ใหเ้ปน็แกนกล�งในก�รนำ�รถโดยส�รของเอกชนเข�้ม�รว่มกบับรษิทัฯโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จดัระเบยีบก�รเดนิรถโดยส�ร

ให้เป็นระเบียบ	และเป็นธรรมแก่เจ้�ของรถโดยส�รทุกร�ยที่เข�้ร่วม	ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลเจ�้ของรถโดยส�รให้บริก�รที่ดี

แก่ประช�ชน

	 ระหว�่ง	ป	ีพ.ศ.	2502	-	2511	บริษัท	ขนส่ง	จำ�กัดพย�ย�มชักจูงบริษัทเดินรถโดยส�รเอกชนร�ยใหญ่เข้� 

สูร่ะบบรถรว่ม	โดยใหด้ำ�เนนิก�รเดนิรถอยู่ในกฎขอ้บงัคบัของท�งร�ชก�รภ�ยใตเ้ครือ่งหม�ยของบรษิทัฯ	ซึง่ส�ม�รถแกไ้ข

ปญัห�รถโดยส�รผดิกฎหม�ยได	้	แมใ้นชว่งแรก	บรษิทัฯยงัไมส่�ม�รถดำ�เนนิก�รใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ยของรฐัที่ไดร้บัมอบ

หม�ย	และประสบข�ดทุนอย่�งหนัก	ระหว่�งปี	พ.ศ.	2502	ถึงปี	พ.ศ.	2504		อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ	พย�ย�มปรับปรุง

ทั้งด้�นก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในและก�รให้บริก�ร	จนกระทั่งผลก�รดำ�เนินง�นเริ่มดีขึ้นเป็นลำ�ดับตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2505	ถึง	

2516		ทำ�ให้มีผลก�รดำ�เนินง�นดีขึ้นจนส�ม�รถจ่�ยโบนัสได้เป็นครั้งแรก

	 ระหว่�ง	 ปี	 พ.ศ.	2522	 ถึง	2531	 เป็นช่วงที่บริษัทฯจัดระเบียบก�รเดินรถโดยส�รของบริษัทฯและรถร่วม

พร้อมกับให้เกิดคว�มเป็นธรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก�รรวมตัวกันของเจ�้ของรถโดยส�รร�ยย่อยต�มคว�มเหม�ะ

สมของแต่ละกลุ่ม	แต่ละเส้นท�ง	และแต่ละภูมิภ�ค	ซึ่งเป็นผลให้ผู้ประกอบก�รรถร่วมมีก�รรวมตัวกันอย่�งเป็นรูปธรรม

เมื่อปี	พ.ศ.	2523	ในน�มของสม�คมผู้ประกอบก�รรถยนต์โดยส�ร

ประวัติความเป็นมา

	 ปี	พ.ศ.	2510	บขส.	ได้มีพิธีว�งศิล�ฤกษ์อ�ค�รสถ�นี

ขนส่งผู้โดยส�รภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 บริเวณ

ตล�ดหมอชิต	 ถนนพหลโยธิน	 โดยเป็นอ�ค�ร	3	 ชั้น	 บนเนื้อที่	 

63	ไร	่และเปน็ทีท่ำ�ก�รของสำ�นกัง�นใหญ	่โดยผูโ้ดยส�รจะเรยีกกนั

คุ้นหูว่�	สถ�นีขนส่งหมอชิต
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	 ปี	พ.ศ.2540	บขส.เปิดใช้อ�ค�รสถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร

กรงุเทพฯ	(จตจุกัร)	หรอืหมอชติ	2	อย�่งเปน็ท�งก�ร	ตัง้อยู	่ณ	เลขที	่

999	ถนนกำ�แพงเพชร	2	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	โดยย้�ยที่ทำ�ก�ร

ของสำ�นักง�นใหญ่และสถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร	 ม�ไว้รวมกัน	 เป็น

อ�ค�ร	4	ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอยประม�ณ	27,000	ต�ร�งเมตร	ออกแบบ

ได้อย่�งเหม�ะสมและปลอดภัยสำ�หรับผู้โดยส�ร		มีสิ่งอำ�นวยคว�ม

สะดวกครบครัน	

	 ป	ีพ.ศ	2542	“เรอืมห�ร�ช”	เรอืลำ�สดุท�้ยในกจิก�รเดนิ

เรอืในแมน่้ำ�เจ�้พระย�สมยัอดตีของ	บขส.	โครงก�รมอบเรอืมห�ร�ช

ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษ�ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 6	 รอบ	 

ในวันที่	 5	 ธันว�คม	2542	 เพื่อเป็นก�รสนองแนวพระร�ชดำ�ริ	 

มีพระร�ชประสงค์ให้พสกนิกรของพระองค์ได้รับก�รศึกษ�อย่�ง 

ทั่วถึง	 บขส.	 จึงถือโอก�สอันเป็นมห�มงคลนี้	 ร่วมกับกรมก�ร

ศึกษ�นอกโรงเรียน	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจัดทำ�โครงก�รเรือห้อง

สมุดเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 เพื่อถว�ยเป็น 

พระร�ชสักก�ระและเป็นก�รกระจ�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�	 ส่งเสริม

ให้ประช�ชนรักก�รอ่�นเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยพิธีส่งมอบจัดขึ้น	 

ณ	อูก่ปัตนั	เชงิสะพ�นพระปิน่เกล�้เขตบ�งกอกนอ้ย	กรงุเทพมห�นคร	

เมื่อวันพุธที่	22	ธันว�คม	พ.ศ.2542	

	 ปี	 พ.ศ.	2546	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำ�กัด	 	 มีแผนขย�ย 

เส้นท�งเดินรถข้�มประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้�น	 ทั้งนี้เพื่อ

รองรับก�รขย�ยตัวท�งก�รค้�	 ก�รลงทุน	 ที่รัฐบ�ลจะให้ไทยเป็น

ประตูสู่อินโดจีน	ในป	ี2547	เริ่มเปิดให้บริก�ร		รถโดยส�รระหว่�ง

ประเทศไทย	-	 สปป.ล�ว	 เส้นท�งส�ยที่	1	 จังหวัดหนองค�ย	-

นครหลวงเวียงจันทน์	เส้นท�งส�ยที่	2	จังหวัดอุดรธ�นี-นครหลวง

เวยีงจนัทน	์	หลงัจ�กนัน้	บขส.ไดเ้ปดิเดนิรถโดยส�รระหว�่งประเทศ

เพิ่มเติม	ดังนี้ในปี	2549		เส้นท�งส�ยที่	3	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	-	

ป�กเซ			ในปี	2550	เส้นท�งส�ยที่	4	จังหวัดมุกด�ห�ร	-	สะหวัน

นะเขต		ในป	ี2551	เส้นท�งส�ยที่	5	จังหวัดขอนแก่น	-	นครหลวง

เวียงจันทน์		ในป	ี2552		เส้นท�งส�ยที่	6	จังหวัดนครร�ชสีม�	-	

นครหลวงเวียงจันทน์	 ต่อม�มีก�รปรับปรุงเงื่อนไขขย�ยเส้นท�ง	 

เป็นเส�้นท�งเดินรถ	กรุงเทพฯ	-	นครหลวงเวียงจันทน	์ในปี	2554 

เส้นท�งส�ยท่ี	7	จังหวัดนครพนม	-	เมืองท่�แขก	และในปี	2555	ได้เปิด

เดินรถอีก	3	เส้นท�ง	คือ	เส้นท�งส�ยท่ี	8	จังหวัดเชียงใหม่	-	แขวงหลวง 

พระบ�ง	 เส้นท�งส�ยท่ี	9	 จังหวัดอุดรธ�นี	-	 หนองค�ย	-	 วังเวียง	 
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เส้นท�งส�ยที่	10	กรุงเทพฯ	-	ป�กเซ	ในป	ี2556	บขส.	เปิดเดินรถ

เพิ่มเติมอีก	2	เส้นท�ง	ในส่วนของประเทศกัมพูช�	บขส.	ได้ดำ�เนิน

ก�รเปิดเดินรถไปแล้ว	2	เส้นท�งคือ	เส้นท�งส�ยที่	12	กรุงเทพฯ	-	

อรัญประเทศ	-	ปอยเปต	-	เสียมร�ฐ	เส้นท�งส�ยที่	13	กรุงเทพฯ	-	

อรัญประเทศ	-	ปอยเปต	-	พนมเปญ	ในปล�ยปี	2556	จะเปิดเดินรถ

อกี	2	เสน้ท�ง	ส�ยที	่11	จงัหวดัเชยีงร�ย	-	แขวงบอ่แกว้	(สปป.ล�ว)	

และเส้นท�งส�ยที	่14		จังหวัดเลย	-	แขวงไชยะบูลี	-	หลวงพระบ�ง	

เพื่อเป็นก�รรองรับคว�มร่วมมือประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน(AEC)	

อีกประม�ณ	2	ปีข้�งหน้�	และ	บขส.	ยังมีแผนก�รเดินรถโดยส�ร

ระหว่�งประเทศเพิ่มเติมไปยัง	ประเทศพม�่	และประเทศเวียดน�ม

อีกในอน�คตอันใกล้นี้	

	 ปี	พ.ศ.	2551	บขส.	 จัดทำ�ม�สค๊อต	มีชื่อว่�	 เซฟตี	้

และเซฟตังค	์เพื่อร่วมในกิจกรรมต่�งๆ

	 ปี	พ.ศ.2552	บริษัทฯได้ทำ�ก�รปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์

ใหม่ของ	บขส.	 ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น	 จ�กปีกปรับม�ใช้ล�ย

เส้นก�รเคลื่อนไหว	ทำ�ให้สัญลักษณ์	บขส.	ดูอ่อนโยน	มีคว�มเป็น

กันเองใกล้ชิดลูกค�้ม�กยิ่งขึ้น

	 ความหมายของสัญลักษณ์ ใหม่ประกอบด้วยเส้น	3	สี

 เส้นสีส้ม	 เป็นเส้นที่แสดงถึงร�กฐ�นของสัญลักษณ์นี้

และสื่อถึงเส้นโค้งของรถบัส	 และเส้นสีส้มเป็นสีของ	 บขส.	 และมี

คว�มหม�ยว�่	บขส.เปน็องคก์รในก�รใหบ้รกิ�รก�รขนสง่	ก�รเดนิรถ

อย่�งมั่นคง		ม�เป็นเวล�ย�วน�น

 เส้นสีฟ้า	 เป็นก�รสื่อถึงก�รพัฒน�ต่อเนื่องและเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รเป็นสำ�คัญและก�รพัฒน�จ�กรถส้มม�

เป็นรถปรับอ�ก�ศ

 เส้นสีชมพู	 เป็นสีที่หม�ยถึงคว�มเป็นมงคล	สิ่งดีง�ม	

สื่อถึง	บขส.	เป็นองค์กรที่ทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคมอย่�งต่อเนื่อง

	 ตัวหนังสือ	บขส.	สีส้ม	 ใช้	Font	ที่มีคว�มหน�	 เพื่อ 

สื่อถึง	คว�มหนักแน่น	มั่นคง	ขององค์กรแห่งนี้	

	 ป	ีพ.ศ.	2553	เปน็อกีปหีนึง่ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงทีส่ำ�คญั

นัน่คอื	บรษิทัฯ	ไดด้ำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยของรฐับ�ลรบัรถตูโ้ดยส�ร

เปน็จำ�นวนประม�ณ	6,000	คนั	เข�้สูร่ะบบรถรว่ม	ทัง้นี	้ทำ�ใหเ้กดิผล

ด	ีคอืเพือ่ควบคมุดแูลใหเ้จ�้ของรถโดยส�รใหบ้รกิ�รทีเ่ปน็ม�ตรฐ�น	

อันจะทำ�ให้เกิดคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินม�กขึ้น
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	 ป	ีพ.ศ.	2555	บรษิทัฯไดม้กี�รปรบัเปลีย่นเครือ่งหม�ย

ของพนักง�นและเปลี่ยนชุดพนักง�นต้อนรับบนรถโดยส�รใหม่	 

ภ�ยใต้ชื่อ	“82	ปี	อัตลักษณ์ที่ภูมิใจ”

	 จ�กอดีตถึงปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�ร

บริก�รเดินรถโดยส�รส�ธ�รณะ	 เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ร�ชก�รมอบ

หม�ย	 และเป็นไปต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริห�รบริษัทใน

ก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน	 นับตั้งแต่ปีงบประม�ณ	2527	 บริษัทฯ

ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รประสบผลกำ�ไรอย่�งต่อเนื่องม�ตลอด	 แม้

กำ�ไรไม่สูงม�กนักแต่อยู่ในระดับที่ส�ม�รถปรับปรุงก�รบริก�รและ

เลี้ยงตนเองได	้โดยค�ดหม�ยว�่ก�รบริห�รจัดก�รและก�รบริก�รที่

มุง่เนน้ปรบัปรงุและพฒัน�ม�โดยตลอด	จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ	มคีว�ม

พร้อมที่จะรับกระแสก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอน�คตได้อย่�งมั่ง

คงต่อไป

	 ปจัจบุนั	สถ�นทีท่ำ�ก�รอ�ค�รสำ�นกัง�นใหญข่องบรษิทั	

ตั้งอยู่เลขที่	999	 ถนนกำ�แพงเพชร	2	 แขวงจตุจักร	 เขตจตุจักร

กรุงเทพมห�นคร	 ชั้น	4	 อ�ค�รสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รกรุงเทพฯ	

(จตุจักร)

บขส.	เป็นของรัฐ	ยืนหยัดเพื่อปวงชน
ทุกคนเป็นเจ้าของ
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ข้อมูลทั่วไป
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สภาพการและผลการดำาเนินงานปัจจุบัน
	 บริษัทฯ	 เป็นรัฐวิส�หกิจในสังกัดกระทรวงคมน�คมก่อตั้งเมื่อวันที่	13	 กรกฎ�คม	 พ.ศ.2473	 ได้เปิด 

ดำ�เนินก�รจนถึงปัจจุบันย่�งเข้�สู่ปีที่	84	 ได้รับมอบหม�ยจ�กรัฐบ�ล	 ให้เป็นแกนกล�งและเป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบ	 

ในก�รจัดบริก�รด้�นก�รขนส่งผู้โดยส�รด้วยรถประจำ�ท�ง	 จ�กกรุงเทพมห�นคร	 ไปยังจังหวัดต่�งๆ	 ภ�ยในประเทศทั่ว 

ร�ชอ�ณ�จักร	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2502	 และได้รับมอบหม�ยให้จัดบริก�รด้�นขนส่งผู้โดยส�รด้วยรถประจำ�ท�ง	 

เชื่อมต่อโครงข่�ยระหว่�งประเทศ	ไปยังส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	เริ่มเมื่อ		ปี	พ.ศ.2547	และในปี	2556	

บริษัทฯ	ได้มีก�รเปิดเดินรถโดยส�รระหว่�งประเทศไปยังกัมพูช�	

	 บริษัทฯ	มีหุ้นจดทะเบียน	หุ้นส�มัญ	640,100	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	100	บ�ท	รวมเป็นเงิน	64,010,000	บ�ท	 

ชำ�ระเต็มมูลค่�	 โดยเป็นส่วนของรัฐบ�ล	638,087	 หุ้น	 สัดส่วนร้อยละ	99.69	 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดผู้ถือหุ้นอื่นๆ		 

2,013	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.31	ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

ด้านการบริหารงาน
	 ปัจจุบันหน่วยง�นหลักที่ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นในด้�นต�่งๆของบริษัทฯมีดังนี้

 1.	 กระทรวงคมนาคม	 ซึ่งเป็นกระทรวงเจ้�สังกัดจะดูแลให้เป็นต�มกฎหม�ย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 	 และ

นโยบ�ย

 2.	 สำานกังานคณะกรรมการและพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ	จะพจิ�รณ�โครงก�รแผนง�นของ

บริษัทฯ	 โดยคณะอนุกรรมก�รของก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 โดยจะพิจ�รณ�งบลงทุนของบริษัทฯ	 

เพื่อสนองต่อคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติและคณะรัฐมนตรีต่อไป

 3.	 สำานกังบประมาณ			มหีน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบเกีย่วกบัก�รวเิคร�ะหน์โยบ�ย	แผนง�นและโครงก�ร

ของบริษัทฯท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล		จัดทำ�และจัดสรรเงินอุดหนุนให้บริษัทฯ	รวมท้ังควบคุมและติดต�มหน้ีเงินกู้

 4.	 กระทรวงการคลัง	 มีหน้�ที่ในก�รรับผิดชอบและวิเคร�ะห์ง�นด้�นก�รเงิน	 และก�รบัญชีของบริษัทฯ

ให้คว�มเห็นชอบเกี่ยวกับผลตอบแทนต่�งๆของพนักง�น

 5.	 สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 รับผิดชอบในก�รตรวจบัญชีของบริษัทฯ	 รับรองฐ�นะก�รเงินและ

ตรวจสอบด้�นก�รจัดก�ร

ข้อมูลทั่วไป
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ด้านการบริการ

 1.	 ด้านการเดินรถ	 	 ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 คือก�รประกอบก�รขนส่งผู้โดยส�รระหว่�ง

กรุงเทพมห�นครไปยังจังหวัดทั่วทุกภูมิภ�คภ�ยในประเทศ	 และระหว่�งประเทศไทย	-	 สปป.ล�วจำ�นวน	12	 เส้นท�ง	

ประเทศไทย	-	ประเทศกัมพูช�	2	เส้นท�ง	ได้แก่

	 สปป.ลาว

	 เส้นท�งส�ยที่		 1	 หนองค�ย	-	นครหลวงเวียงจันทน์

	 เส้นท�งส�ยที่		 2	 อุดรธ�นี	-	นครหลวงเวียงจันทน์	

	 เส้นท�งส�ยที่		 3	 อุบลร�ชธ�นี	-	ป�กเซ

	 เส้นท�งส�ยที่		 4	 มุกด�ห�ร	-	สะหวันนะเขต

	 เส้นท�งส�ยที่		 5	 ขอนแก่น	-	นครหลวงเวียงจันทน์

	 เส้นท�งส�ยที่		 6	 กรุงเทพฯ	-	นครหลวงเวียงจันทน์	

	 เส้นท�งส�ยที่		 7	 นครพนม	-	ท่�แขก	

	 เส้นท�งส�ยที่		 8	 เชียงใหม่	-	แขวงหลวงพระบ�ง	

	 เส้นท�งส�ยที่		 9	 อุดรธ�นี	-	หนองค�ย	-	วังเวียง

	 เส้นท�งส�ยที่		10	 กรุงเทพฯ	-	ป�กเซ

	 เส้นท�งส�ยที่		11	 เชียงร�ย	-	เชียงของ	-	บ่อแก้ว

	 เส้นท�งส�ยที่		14	 จังหวัดเลย	-	แขวงไชยะบูล	ี-	หลวงพระบ�ง

	 ประเทศกัมพูชา

	 เส้นท�งส�ยที่	12	 กรุงเทพฯ	-	อรัญประเทศ	-	ปอยเปต	-	เสียมร�ฐ

	 เส้นท�งส�ยที่		13	 กรุงเทพฯ	-	อรัญประเทศ	-	ปอยเปต	-	พนมเปญ

	 และในอน�คตอนัใกลน้ีบ้รษิทั	ขนสง่	จำ�กดั	จะเปดิเดนิรถเพิม่เตมิไปยงัประเทศเพือ่นบ�้นอกีคอื	ประเทศพม�่

และประเทศเวียดน�ม	เพื่อรองรับ	คว�มร่วมมือประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	(AEC)	ในอีก	2	ปีข�้งหน้�

	 นอกจ�กนี้บริษัทฯได้เปิดให้บริก�รเดินรถด่วน	Mild	Bus	ใน	5	เส้นท�งคือ	กรุงเทพฯ	-	แม่ส�ย,	กรุงเทพฯ	-	 

เชียงใหม่,	 กรุงเทพฯ	 -	 พิษณุโลก,	 กรุงเทพฯ	 -	 นครพนม,	 กรุงเทพฯ	 -	 อุบลร�ชธ�นี	 	 ก�รเดินรถข้�มภ�ค 

จ�กสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รกรุงเทพฯ	(จตุจักร)	 หรือ	 หมอชิต2	 สู่ภ�คใต้	 	 ในเส้นท�ง	 กรุงเทพฯ	-	 ภูเก็ต,	 กรุงเทพฯ	-	

เก�ะสมุย,	กรุงเทพฯ	-	ห�ดใหญ่,	กรุงเทพฯ	-	กระบี่	-	 เก�ะลันต�,	กรุงเทพฯ	-	ตรัง	-	สตูล	และกรุงเทพฯ	-	สงขล�	 

ก�รเดนิรถข�้มภ�คจ�กสถ�นขีนสง่ผูโ้ดยส�รกรงุเทพฯ	(ส�ยใต)้	ถนนบรมร�ชชนน	ีสูภ่�คเหนอืและภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 

ในเส้นท�ง	กรุงเทพฯ	-	เชียงใหม่,	กรุงเทพฯ	-	นครพนม,	กรุงเทพฯ	-	อุบลร�ชธ�นี

	 ในสว่นของก�รบรกิ�รด�้นอืน่ๆเชน่	ก�รรบัสง่พสัดภุณัฑ	์รบัไดภ้�ยในวนัเดยีว	บรกิ�รรถทวัรเ์ช�่เหม�ทัว่ไทย	

ก�รจองตั๋วออนไลน์	โดยบริก�รต่�งๆของ	บขส.	ส�ม�รถ	ติดต่อ	Call	Center	1490	เรียก	บขส.
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 จำานวนรถโดยสารบริษัทฯ	 มีรถโดยส�รที่ให้บริก�รในเส้นท�งต่�งๆ	 รวม	13,939	 คัน	 เป็นรถของบริษัทฯ	

จำ�นวน	854	คัน	และเป็นรถร่วมในเครือ	จำ�นวน	13,085	คัน	รถโดยส�รของบริษัทฯที่ให้บริก�รในปัจจุบัน		มี	4	ม�ตรฐ�น

และแบ่งเป็นชนิดย่อยๆอีก		ดังนี้	

มาตรฐานรถ คุณลักษณะ การบริการ รูปแบบรถ

รถ	ม.1	(ก)	VIP
24	ที่นั่ง

•	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	1
•	 24	ที่นั่ง
•	 มีห้องสุขภัณฑ์
•	 เก้�อี้ปรับนอนได	้135	องศ�
•	 เบ�ะนวดไฟฟ้�	-	จอทีวีส่วนตัว

•	พนักง�นต้อนรับ
•	อ�ห�ร		เครื่องดื่ม

รถ	ม.4	(ก)	VIP
2	ชั้น	30	ที่นั่ง

•	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	1	(2	ชั้น)
•	 30	ที่นั่ง
•	 มีห้องสุขภัณฑ์
•	 เก้�อี้ปรับนอนได	้135	องศ�
•	 เบ�ะนวดไฟฟ้�	-	จอทีวีส่วนตัว

•	พนักง�นต้อนรับ
•	อ�ห�ร		เครื่องดื่ม

รถ	ม.4	(พ)	
40	ที่นั่ง

•	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	1
•	 40		ที่นั่ง
•	 มีห้องสุขภัณฑ์
•	 เก้�อี้ปรับนอนได	้125	องศ�
•	 เบ�ะนวดไฟฟ้�	-	จอทีวีส่วนตัว

•	พนักง�นต้อนรับ
•	อ�ห�ร		เครื่องดื่ม

รถ	ม.1	(ข)
42	ที่นั่ง

•	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	1
•	 42		ที่นั่ง
•	 มีห้องสุขภัณฑ์
•	 เก้�อี้ปรับนอนได	้125	องศ�
•	 เบ�ะนวดไฟฟ้�	-	จอทีวีส่วนตัว

•	พนักง�นต้อนรับ
•	อ�ห�ร		เครื่องดื่ม

ม.4(ข)	2	ชั้น	50	ที่นั่ง
•	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	1	(2	ชั้น)
•	 50	ที่นั่ง
•	 มีห้องสุขภัณฑ์
•	 เก้�อี้ปรับเอนนอนได	้135	องศ�
•	 เบ�ะนวดไฟฟ้�	-	จอทีวีส่วนตัว

•	พนักง�นต้อนรับ
•	อ�ห�ร		เครื่องดื่ม

รถ	ม.1	(ก)	VIP
รถ	ม.1	(ข)	42	ที่นั่ง
รถ	ม.4	(ข)	50	ที่นั่ง
รถ	ม.2	47	ที่นั่ง
ทะเบียน		31

•	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	1
•	 42	ที่นั่ง
•	 มีห้องสุขภัณฑ์
•	 เก้�อี้ปรับเอนนอนได	้125	องศ�

ให้บริก�รเช�่เหม�นอก
เส้นท�งสำ�หรับผู้โดยส�ร
ที่ประสงค์จะเดินท�งเป็น
หมู่คณะ

รถ	ม.2		47	ที่นั่ง •	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	2
•	 47	ที่นั่ง ไม่มี

รถ	ม.4	(ค)	2	ชั้น	61	ที่นั่ง •	 รถปรับอ�ก�ศชั้น	2	(2	ชั้น)
•	 61	ที่นั่ง

ไม่มี

รถโดยส�รของ	บริษัท	ขนส่ง	จำ�กัด	จะใช้สีตัวถังเป็นสีเงินและมีแผ่นโลหะเป็นตร�โล่ของบริษัทฯติดข้�งรถ
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	 2.	 สมัปทานการเดนิรถปงีบประมาณ		2556	บรษิทั	ขนสง่	จำากดั	มเีสน้ทางทีไ่ดร้บัอนญุาตจากทางราชการ

ให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งประจำาทางทั้งสิ้น	295	เส้นทางโดยแบ่งแยกเป็น	4	หมวดดังนี้

เส้นทาง	(หมวด) ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก รวม

หมวด	1
รถโดยส�รที่วิ่งระหว่�งประเทศ 1 11 - - 12

หมวด	2	เส้นท�งก�รขนส่ง
ประจำ�ท�งมีจุดเริ่มต้นจ�กสถ�นีขนส่งใน
กรุงเทพฯไปยังส่วนภูมิภ�ค

33 48 56 68 205

หมวด	3	 เส้นท�งก�รขนส่งประจำ�ท�งมี
เส้นท�งระหว่�งจังหวัดในส่วนภูมิภ�ค 12 19 24 14 69

หมวด	4	 เส้นท�งก�รขนส่งประจำ�ท�งใน
เขตจังหวัด - 3 1 5 9

รวม 46 81 81 87 295

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	ก.ย.2556

	 3.	 การบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารและที่ทำาการเดินรถของบริษัทฯ	 สถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร	 ที่เป็นสถ�นี

ที่ได้รับใบอนุญ�ตประกอบก�รสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รรวม	7	 แห่งและที่ทำ�ก�รเดินรถที่จำ�แนกต�มฝ่�ยธุรกิจเดินรถของ 

บริษัทฯ	อีก	99	แห่ง	รวมเป็นสถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร	และที่ทำ�ก�รเดินรถทั้งสิ้นรวม	106	แห่ง

	 สำ�หรบัสถ�นขีนสง่ผูโ้ดยส�รทีเ่ปน็สถ�นทีี่ไดร้บัอนญุ�ตประกอบก�รสถ�นขีนสง่ผูโ้ดยส�ร	บรษิทั	ขนสง่	จำ�กดั	

7	แห่งได้แก่	
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1.	 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(จตุจักร)	ให้บริก�รผู้โดยส�รเดินท�งใน

เส้นท�งส�ยเหนือ	เส้นท�งส�ยตะวันออกเฉียงเหนือ	และจังหวัดภ�คกล�ง	

มีสถ�นที่ตั้งอยู่	999	 	 ถนนกำ�แพงเพชร	2	 แขวงจตุจักร	 เขตจตุจักร	

กรุงเทพฯ	10900	

2.	 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(สายใต้)	 ถนนบรมร�ชชนนีให้บริก�ร

ผูโ้ดยส�รเดนิท�งในเสน้ท�งส�ยใต	้และภ�คกล�งตอนล�่งมสีถ�นทีต่ัง้อยู	่

24/6	หมู่	8	ถ.บรมร�ชชนน	ีแขวงฉิมพล	ีเขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	10170

3.	 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(เอกมัย)	 ให้บริก�รผู้โดยส�รเดินท�ง

ในเส้นท�ง	ส�ยตะวันออกเลียบช�ยฝั่ง	มีสถ�นที่ตั้งอยู่	300	ถ.สุขุมวิท	

แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

4.	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 ตั้งอยู่เลขที่	185	ถ.เณรแก้ว	ต.ท่�ระหัด	อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	72000

5.	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	อำาเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ

	 ตั้งอยู่เลขที่	444	หมู่	1	ถ.ภูเขียวเกษตรสมบูรณ์	ต.ผักปัง	อ.ภูเขียว

	 จ.ชัยภูมิ	36110

6.	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	อำาเภอหล่มหลัก	จังหวัดเพชรบูรณ์

	 ตั้งอยู่เลขที่	77	หมู่	4	ถ.สระบุรี	-	หล่มสัก	ต.หนองไขว่	อ.หล่มสัก	

	 จ.เพชรบูรณ์	67110

7.	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 ตั้งอยู่เลขที่	130/181	หมู่	10	ถ.สุร�ษฎร์	-	พุนพิน	ต.วัดประดู่	อ.เมือง

	 จ.สุร�ษฎร์ธ�นี	84000
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	 และนอกจ�กนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีสถ�นที่ทำ�ก�รที่เป็นของบริษัทฯ	 อีก	 1	 แห่งย่�นรังสิต	 -	 นวนคร	 

คือ	 สถ�นีเดินรถรังสิตใช้เป็นที่ทำ�ก�รเดินรถ	 จุดจอดและปล่อยรถโดยส�รในเส้นท�งภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียง

เหนอื	มศีนูยซ์อ่มบำ�รงุและตรวจสภ�พรถโดยส�รของบรษิทัฯและใหบ้รกิ�รประช�ชนภ�ยนอก		สว่นสถ�นทีด่�้นในยงัเปน็

ที่ทำ�ก�รศูนย์ฝึกอบรมพนักง�นของบริษัทฯ
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 4.	 อัตรากำาลังพนักงาน	 พนักง�นบริษัทฯมีพนักง�นรวม	3,535	 คนเป็นพนักง�นประจำ�	3,342	 คน	

พนักง�นสัญญ�จ้�ง	193	คน	

กลุ่มตำาแหน่ง
พนักงานประจำา

(คน)
พนักงานสัญญาจ้าง

(คน)
รวมจำานวนพนักงาน

ผู้บริห�รระดับสูง 12 1 13

ผู้บังคับบัญช�ระดับกล�ง 36 - 36

ผู้บังคับบัญช�ระดับต้น 211 - 211

ผู้ปฏิบัติง�น 3,083 192 3,275

รวมจำ�นวนพนักง�น 3,342 193 3,535

(ข้อมูล	ณ	30	ก.ย.2556)

เกร็ดย่อย	บริษัทฯ

	 เหตใุดจงึเรยีกรถของบรษิทัฯ	ว�่	รถ	99	และ	999		เพร�ะในสมยัเริม่แรกรถของบรษิทัฯ	จะใช้รหัสนำ�หน้�

รถว่�	99	ซ่ึงส�ม�รถเดินรถได้ท่ัวประเทศแต่ต่อม�กรมก�รขนสง่ท�งบก	ไดจ้ดัเสน้ท�งเดนิรถใหม	่และใหร้ถของ 

บรษิทัฯ		วิง่ประจำ�ท�งและมเีลขกำ�กบัเสน้ท�งแตผู่ค้นยงัคงเรยีกรถของบรษิทัฯอย�่งตดิป�กว�่รถ	99	สว่น	999	 

ก็คือรถปรับอ�ก�ศน่ันเองสำ�หรับสีประจำ�บริษัทฯ	 คือ	 สีส้ม	 ม�จ�กสีตัวรถในสมัยเร่ิมแรกซ่ึงเป็นรถไม่มี 

เคร่ืองปรับอ�ก�ศนิยมเรียกกันว่�รถร้อน	ผู้คนติดภ�พรถส้มตลอดม�	จนสีส้มกล�ยเป็นสีประจำ�ของบริษัทฯ	

ในที่สุด
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“เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค ภายในปี พ.ศ. 2559”

บขส. มุ่งสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์
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