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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันได้ดำ�เนินกิจการเป็นปีที่
82 แล้ว ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ท�ำ หน้าที่เป็นแกนกลางและเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำ�ทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ด้วยดีเสมอมา
ส่งผลให้เป็นที่ไว้วางใจ และได้รบั การยอมรับจากประชาชนผู้ ใช้บริการมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต
น้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกสูงสุด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไม่เคยหยุดนิง่ ในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางด้านการบริการและการเดินรถ ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนากลยุทธ์
ด้านการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการจำ�หน่าย
ตั๋วออนไลน์และระบบ Call Center 1490 ที่สามารถอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการอย่างดียิ่ง
สำ�หรับการดำ�เนินงานในอนาคต บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ เพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดทิศทางการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาการขนส่งภายใต้กรอบการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 และในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทฯ
จะมีการเดินรถระหว่างประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอีกหลายเส้นทาง เช่น ประเทศกัมพูชา
เป็นต้น
ความสำ�เร็จของบริษัทฯ ในวันนี้เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ประกอบการ
รถร่วม คู่ค้า และผู้ ใช้บริการทุกคน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตลอดปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ได้ดำ�เนินงานตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาระบบขนส่งของไทยให้มีประสิทธิภาพ “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดคือ “เป็นผู้ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนนระหว่างเมืองด้วยความเป็นเลิศ” ในปีนี้ บริษทั ฯ
ได้ด�ำ เนินงานครบรอบ 82 ปี จัดโครงการ “82 ปี อัตลักษณ์ดี ที่ภูมิใจ” โดยปรับปรุงเครื่องหมายประดับ
ยศของพนักงาน รวมถึง ชุดพนักงานต้อนรับ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ น่าเชื่อถือ และมีความ
โดดเด่น ทันสมัย รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้พัฒนา
คุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (1 DAY 1 NIGHT : ส่งของทั่ว
ไทยรับได้ ในวันเดียว), บริการรถทัวร์ เช่าเหมาทัว่ ไทย , การนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจ เช่น การสำ�รองที่นั่ง และตั๋วโดยสาร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยบริษัทฯ
ได้รว่ มกับไทยทิคเก็ตเมเจอร์ฯ เพิม่ ช่องทางจำ�หน่ายตัว๋ โดยสารของบริษทั ฯ ผ่านจุดบริการจำ�หน่ายตัว๋ ของ
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, ที่ท�ำ การไปรษณีย์ไทย, จุดรับชำ�ระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น ณ เอไอเอส ช็อป,
เทเลวิซช็อป และเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
สำ�หรับการดำ�เนินงานในปี 2556 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับการก้าว
เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยได้จดั ฝึกอบรมให้ความรูพ้ นักงานในเรือ่ งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, การพัฒนาความร่วมมือในการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ๆ ซึ่งที่
ผ่านมาบริษทั ฯ ได้เปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศแล้วหลายเส้นทาง คือ จังหวัดหนองคาย - นครหลวง
เวียงจันทน์, จังหวัดอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์, จังหวัดอุบลราชธานี - เมืองปากเซ, จังหวัดมุกดาหาร สะหวันนะเขต, จังหวัดขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์, กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์, จังหวัด
นครพนม - เมืองท่าแขก, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงราย - แขวงหลวงพระบาง, จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย - เมืองวังเวียง, เส้นทางกรุงเทพฯ - ปากเซ ซึ่งทุกเส้นทางประสบความสำ�เร็จ
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในอนาคตบริษัทฯ จะเปิดเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ - พนมเปญ,
กรุงเทพฯ - เสียมราฐ ไปยังประเทศกัมพูชา ในลำ�ดับต่อไป
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อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
แกนหลั ก ในการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถขนส่ ง ผู้ โ ดยสารและ
ดำ � เนิ น โครงการต่ า งๆ ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ กำ � หนดไว้ ใ น
แผนวิสาหกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำ หนด
เพือ่ ยกระดับการบริการเข้าสูม่ าตรฐานสากล ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ควบคู่กับการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งเป็นภารกิจสำ�คัญที่บริษัทฯ ต้องดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ผม ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ
บริษทั ขนส่ง จำ�กัด ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ ทีส่ นับสนุน
การทำ�งานของบริษทั ฯ ให้มคี วามพร้อมเพือ่ รองรับการก้าวเข้า
สูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ในปี 2558 และขอบคุณพนักงาน
บริษทั ฯ ทีม่ งุ่ มัน่ ในการทำ�งานและร่วมกันพัฒนาการบริการ
เพื่อให้ผ้โู ดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุด และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
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รายนาม คณะกรรมการ
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คณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

MR.SOMCHAI SIRIWATANACHOKE
ประธานกรรมการ / CHAIRMAN

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ

MR.THANAPICH MURAPRUK
รองประธานกรรมการ / VICE CHAIRMAN

MR.EKSAK OCHAROEN
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

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

MR.WUTHICHART KALYANAMITRA
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ดร.อรนุช สูงสว่าง

DR.ORANUJ SOONGSWANG
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

PRESIDENT AND SECRETARIATE TO BOARD OF DIRECTORS
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คณะกรรมการที่ออกระหว่างปี
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร

MR. TIENCHOTE CHONGPEEPIEN
ประธานกรรมการ / CHAIRMAN

นายอรัญ อภิจารี

MR.ARAN APICHARI
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์

AVM. KOSOK PRAKONGSAPYA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
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พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

POL.MAJ.GEN CHAIWAT GETVORACHAI
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์

MR.THAWISAK THAMMANOPPHAWONG
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา

POL.MAJ.GEN. NORRABOON NANNA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

พล.อ.อ.คำ�รบ ลียะวณิช

ACM. KUMROB LIYAVANIJA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

รายนามและประวัติคณะกรรมการ
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รายนามและประวัติคณะกรรมการ

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

MR.SOMCHAI SIRIWATANACHOKE
ประธานกรรมการ / CHAIRMAN

อายุ 57 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
q รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 146
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
q หลักสูตร SUCCESSFUL FORMULATION & EXECUTION THE STRATEGY (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q ขนส่งจังหวัดเชียงราย
q ขนส่งจังหวัดปทุมธานี
q ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
q ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่
q ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
q ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดระเบียบการขนส่งทางบก
q ผู้อำ�นวยการสำ�นักการขนส่งผู้โดยสาร
q รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
q ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านกฎหมาย
q ด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
q ด้านรัฐศาสตร์
q ด้านคมนาคมและการขนส่ง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
q ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
ระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่า
ร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

MR.THANAPICH MURAPRUK
รองประธานกรรมการ / VICE CHAIRMAN

อายุ 63 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
q เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
q นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
q หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
q หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
		 สำ�หรับนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 78
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
q หลักสูตร ผูบ
้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทำ�งาน
q อธิบดีอัยการปกครองระยอง
q อธิบดีอัยการสำ�นักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำ�นักอัยการสูงสุด
q อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ สำ�นักอัยการสูงสุด
q กรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
q กรรมการผังเมือง
q กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
q สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
q กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านกฎหมาย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q อัยการอาวุโส สำ�นักอัยการสูงสุด
q กรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
q กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
q กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
q กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
q กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายนามและประวัติคณะกรรมการ

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ

MR.EKSAK OCHAROEN
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 60 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
q ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 73
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
q ประธานกรรมการ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
q ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งและควบคุมภายใน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
q ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
q รองประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
q กรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด / กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
ระหว่างปีบัญชี 2555
q กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ใน
ระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

ดร.อรนุช สูงสว่าง

DR.ORANUJ SOONGSWANG
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 61 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
q MASTER OF ACCOUNTING, THE OHIO STATE UNIVERSITY, U.S.A.
q MASTER OF ACCOUNTING (INFORMATION SYSTEMS), UNIVERSITY OF FLORIDA, U.S.A.
q DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (INFORMATION SYSTEMS),
		 MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 22
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
q หลักสูตร DCP REFRESHER COURSE รุ่นที่ 5 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
q หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) รุ่นที่ 19
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
q “การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถโดยสารสาธารณะอย่างไร” กรมการขนส่งทางบก 2555
q หลักสูตร “2012 International on Business and Information Conference (BAI 2012)” Sapporo, Japan
q หลักสูตร “2012 Annual Accreditation Conference” Atlanta, Georgia, U.S.A.
ประสบการณ์ทำ�งาน
q รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
q หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
q กรรมการสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
q เลขาธิการ สมาคมการบัญชีไทย
q อนุกรรมการตรวจสอบการดำ�เนินงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านบริหารจัดการบริหารธุรกิจ
q ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
q ด้านบัญชี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q อาจารย์ประจำ� คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
q ผู้อำ�นวยการ สำ�นักประกันคุณภาพนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
q กรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
q กรรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
q กรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
q อนุกรรมการตรวจสอบการดำ�เนินงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายนามและประวัติคณะกรรมการ

พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์

ACM. PONGSATORN BUASUP
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 60 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
q โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 34
q วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 30
q วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 48
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน
่ ที่ 110
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
q หลักสูตร DIRECTOR ACCREDIATION PROGRAM (DAP) รุน
่ ที่ 97/2012
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q นายทหารยุทธการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
q ผู้อำ�นวยการกองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
q เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
q รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
q เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
q รองผู้บัญชาการศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
q ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านวิศวกรรม
q ด้านบริหารจัดการ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
q ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
q กรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

MR.WUTHICHART KALYANAMITRA
กรรมการผู้จัดการใหญ่
PRESIDENT AND SECRETARIATE TO BOARD OF DIRECTORS

อายุ 48 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2550 – ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q
q
q
q
q
q

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตรการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ รุน่ ที่ 97 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

q

หลักสูตร UNDERSTANDING THE FUNDAMENTAL OF FINANCIAL STATEMENTS รุ่นที่ 2
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน่ ที่ 77 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
		

q
q

		

q

ประสบการณ์ทำ�งาน

q

กรรมการบริหาร บริษัท ชลพัฒน์อควาเทค จำ�กัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ไชน์ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
• คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1)
• คณะกรรมาธิการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธกี ารออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามติ (โฆษกคณะกรรมาธิการฯ)
• คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนและติดตามการจัดการออกเสียงประชามติประจำ�ภาคเหนือ (รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่ 2)
กรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

q
q

ด้านรัฐศาสตร์
ด้านคมนาคมทางบก

q
q

ด้านบริหารองค์กร
ด้านกำ�กับดูแล

q

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

q

ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

q

กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด

q

ไม่มี

q
q
q
q
q
q
q
q
q

		
		
		

ความรู้ ความชำ�นาญ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
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กรรมการที่ออกระหว่างปี

นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร

MR. TIENCHOTE CHONGPEEPIEN
ประธานกรรมการ / CHAIRMAN

อายุ 61 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 – 18 ตุลาคม 2554
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
q MASTER OF ENGINEERING LAMAR UNIVERSITY U.S.A
ประสบการณ์ทำ�งาน
q รองอธิบดีกรมทางหลวง
q ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
q อธิบดีกรมขนส่งทางบก
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
q ด้านคมนาคมและการสื่อสาร
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q ข้าราชการบำ�นาญ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
ระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

POL.MAJ.GEN CHAIWAT GETVORACHAI
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 52 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 – 18 ตุลาคม 2554
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.ตร.) รุ่นที่ 36 โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
q ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
q ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44 สถาบันดำ�รงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
q การบริหารงานตำ�รวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำ�รวจ
q หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 23
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 117
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
q หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน
		 รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q ผู้บังคับการกองบังคับการตำ�รวจสันติบาล 3
q ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
q ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านกฎหมาย
q ด้านรัฐศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q รองผู้บัญชาการประจำ�สำ�นักงานผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
q กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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กรรมการที่ออกระหว่างปี

นายอรัญ อภิจารี
MR.ARAN APICHARI
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 55 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 – 18 ตุลาคม 2554
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q BACHELOR’ DEGREE, PORTLAND UNIVERSITY, U.S.A.
q MASTER OF PUBLIC ADMINISTATION, NATIONAL UNIVERSITY, U.S.A.
q การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 146
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ท�ำ งาน
q ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายภูมิภาค ประจำ�ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
q ผู้อำ�นวยการสำ�นักสาขา ประจำ�ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
q ผูอ้ �ำ นวยการขาย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย บริษท
ั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
q ผู้อำ�นวยการวิเคราะห์การแข่งขัน บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
q ผู้อำ�นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
q ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจตอบแทนลูกค้า บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
q ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
q ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายก ด้านการท่องเที่ยว
q ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา
q ประธานกรรมการบริษัท มีเดีย ทาร์เกท จำ�กัด
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ
q ด้านคมนาคมทางอากาศ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q ประธานบริหารบริษัท ที ซิกตีโฟว์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
ระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์

MR.THAWISAK THAMMANOPPHAWONG
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 64 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 – 18 ตุลาคม 2554
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ โรงเรียนป่าไม้ กรมป่าไม้ (ป่าไม้แพร่รุ่นที่ 15)
q นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
q รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
q หลักสูตรนักบริหารงานป่าไม้ โรงเรียนป่าไม้ กรมป่าไม้
q หลักสูตรวนศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
q หลักสูตรการป้องกันการพังทลายของดิน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
q หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
		 และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 4
		 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q ป่าไม้อำ�เภอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7) จังหวัดชัยภูมิ
q ผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการตำ�แหน่งป่าไม้จังหวัดสกลนคร)
q ผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร (รักษาราชการตำ�แหน่งป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร)
q ผู้อำ�นวยการส่วนจัดการต้นน้�ำ (นักบริหารงานป่าไม้ 8) สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
q รักษาราชการแทนผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
q ประธานกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้างฝายผสมผสานท้องที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย
q ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ
q ด้านกลยุทธ์ การวางแผน การพัฒนา
q ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q ข้าราชการบำ�นาญ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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กรรมการที่ออกระหว่างปี

พล.อ.อ.คำ�รบ ลียะวณิช

ACM. KUMROB LIYAVANIJA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 62 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 – 26 มกราคม 2555
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายเรืออากาศ
q ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
q หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
q หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
q หลักสูตร Nomad Aircraft Instructor Course : Australia
q หลักสูตร America Language Course : U.S.A.
q หลักสูตร Electronics Warfare Staff Officer : U.S.A.
q หลักสูตร Asia – Pacific Security Studies : U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน
่ ที่ 117
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
q หลักสูตร DIRECTOR ACCREDIATION PROGRAM (DAP) รุน
่ ที่ 94/2012
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมกรรบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรมยุทธการทหารอากาศ
q ฝ่ายเสนาธิการยุทธการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
q เลขานุการกองทัพอากาศ
q เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
q ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
q รองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำ�ผู้บังคับบัญชา
q ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านบริหารจัดการ
q ด้านกลยุทธ์
q ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q ข้าราชการบำ�นาญ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์

AVM. KOSOK PRAKONGSAPYA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 63 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 – 26 มกราคม 2555
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
q วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ
q วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 48
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน
่ ที่ 101
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
q หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) รุ่นที่ 22
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q รองเจ้ากรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
q ผู้อำ�นวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
q เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
q ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
q ด้านตรวจสอบ
q ด้านบริหารความเสี่ยง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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กรรมการที่ออกระหว่างปี

พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา

POL.MAJ.GEN. NORRABOON NANNA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

อายุ 57 ปี
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 – 26 มกราคม 2555
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
q รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.ตร.) รุ่นที่ 31 โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
q รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
q หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่งคงขั้นสูง (วปอ.มส.2)
		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
q หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP)
		 รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
q ผู้กำ�กับการสถานีตำ�รวจนครบาล 9
q รองผู้บังคับการตำ�รวจนครบาล 9
q รองผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดชลบุรี
q ผู้บังคับการจเรตำ�รวจกองตรวจราชการ 1
ความรู้ ความชำ�นาญ
q ด้านกฎหมาย
q ด้านรัฐศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
q ผู้บังคับการตำ�รวจทางหลวง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
ระหว่างปีบัญชี 2555
q กรรมการบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 ใน
ระหว่างปีบัญชี 2555
q ไม่มี
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

รายนามผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ปี 2555
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รายนามผู้บริหารระดับสูง

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพินิจ คำ�ปู่

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นางเฉลิมศรี ตั้งธรรม

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทำ�หน้าที่ CFO
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

นางสาวอรนุช ภู่วัฒนวนิชย์

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายสมบัติ นะนุนา

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ปี 2555

นางสาวดวงพร กลิ่นทอง

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นางวราภรณ์ ประสพสุข

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางสาวพิมพ์พิกัญจ หิรัญอาจ

นางสุกานดา ธนพานิชกูล
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สำ�นักซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถ
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วิสัยทัศน์ (Vision)

บริการขนส่ง

เป็นผู้ให้
ผู้โดยสารทางถนนระหว่างเมือง

ด้วยความเป็นเลิศ
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

ภารกิจ (Mission)

ภารกิจหลักของบริษัท ขนส่ง จำ�กัด แบ่งได้ 4 ประการดังนี้

1.

พั ฒ นาการบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล โดยมุ่ ง เน้ น ในด้ า น
ความปลอดภัยความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี

2.

สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ ใช้บริการ จัดบริการเดินรถ ให้มี
ลักษณะโครงข่าย ทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศและเชือ่ มต่อระหว่างประเทศ พัฒนาสถานีและ
ศูนย์ซ่อมบำ�รุงในลักษณะที่ครบวงจร

3.

รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้ โดยสาร รวมถึงให้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร
และบุคคลทีส่ าม โดยยกระดับมาตรฐานในการกำ�กับดูแลทัง้ รถบริษทั ฯและผูป้ ระกอบการ
รถร่วม

4.

บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพบุคลากรสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงต้นทุนและนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อนำ�ไปสู่การบริการที่
มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้
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ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กองบริหารกลาง
q งานธุรการและสารบรรณกลาง
q งานประชุม
q งานกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
q งานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อม

กองประชาสัมพันธ์
q งานบริการข้อมูลและเผยแพร่
q งานสื่อประชาสัมพันธ์
q งานกิจกรรมพิเศษ

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

q งานบริหารความเสี่ยง
q งานควบคุมภายใน

และสื่อมวลชน

งานตรวจการพิเศษ

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
กองปฏิบตั กิ ารเดินรถภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและตะวันออก
q งานบริหารทั่วไป
q งานบริหารทั่วไป
q งานบัญชีและการเงิน
q งานบัญชีและการเงิน
q งานเดินรถภาคเหนือ
q งานเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
q งานควบคุมและเดินรถภาคกลาง q งานควบคุมและเดินรถภาคตะวันออก
q งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1
q งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1
q งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2
q งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2
q งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
q งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
q สถานีเดินรถ 28 แห่ง
q สถานีเดินรถ 51 แห่ง
กองปฏิบตั กิ ารเดินรถภาคเหนือ

กองปฏิบตั กิ ารเดินรถภาคใต้

กองสนับสนุนการเดินรถ

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

q งานบริหารทั่วไป
q งานสถานีน้ำ�มันเชื้อเพลิง
q งานบริหารรถโดยสารไม่ประจำ�ทาง
q งานวิทยุสื่อสาร
q งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์
q งานบริการการเดินรถ

ฝ่ายบริหาร
กองบัญชีและการเงิน

กองระบบและประมวลผลบัญชี

กองงบประมาณ

q งานบริหารทั่วไป
q งานเจ้าหนี้ ใบสำ�คัญ
q งานรับ-จ่าย
q งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

q งานบริหารทั่วไป
q งานระบบบัญชีและภาษีอากร
q งานประมวลผลบัญชี

q งานบริหารทั่วไป
q งานจัดทำ�งบประมาณ
q งานควบคุมงบประมาณ
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

กองกฎหมาย
q งานบริหารทั่วไป
q งานนิติการ
q งานเร่งรัดหนี้สิน
q งานอุบัติเหตุ
q งานคดี
q งานบังคับคดี

กองพัสดุ
q งานบริหารทั่วไป
q งานจัดหา
q งานคลังพัสดุ

สำ�นักตรวจสอบภายใน
งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานตรวจสอบ 1

กลุ่มงานตรวจสอบ 2

กลุ่มงานตรวจสอบ 3

ฝ่ายบริหารการเดินรถ
กองจัดการเดินรถ

สำ�นักซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถ

กองค้มุ ครองผู้โดยสาร

q งานบริหารทั่วไป
q งานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
q งานสัญญารถร่วม
q งานส่งเสริมกิจการขนส่ง

กองตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

q งานบริหารทั่วไป
q งานตรวจการ
q งานป้องกันอุบัติเหตุ
q งานคุ้มครองผู้โดยสาร

q งานบริหารทั่วไป
q งานตรวจสภาพรถ

กองกิจการสถานีขนส่ง

กองกิจการเดินรถ

กองซ่อมบำ�รุง

q งานบริหารทั่วไป
q งานบัญชีและการเงิน
q งานอาคารสถานที่
q งานบริการสาธารณูปโภค
q งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
q งานรักษาความปลอดภัย

q งานบริหารทั่วไป
q งานบริหารกิจการเดินรถจตุจกั ร
q งานบริหารกิจการเดินรถเอกมัย
q งานบริหารกิจการเดินรถสายใต้
q งานสถิติและข้อมูลเดินรถ
q สถานีเดินรถ 10 แห่ง

q งานบริหารทั่วไป
q งานปรนนิบตั บิ �ำ รุงและซ่อมย่อย
q งานเครื่องล่างและยาง
q งานตัวถังและเครือ่ งปรับอากาศ
q งานเครือ่ งยนต์และเครือ่ งมือกล

และรักษาความสะอาด

กลุ่มงานตรวจสอบ 4

กองบริหารซ่อมบำ�รุงและ
ตรวจสภาพรถ
q งานบริหารทั่วไป
q งานบัญชีและการเงิน
q งานจัดหาอะไหล่
q งานคลังอะไหล่
q งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร
กองบริหารพรัพยากรบุคคล

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กองการแพทย์

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวางแผนกลยุทธ์ธรุ กิจ

q งานบริหารทั่วไป
q งานจัดหาทรัพยากรบุคคล
q งานประเมินผลทรัพยากรบุคคล
q งานวินัย
q งานแรงงานสัมพันธ์
q งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

q งานบริหารทั่วไป
q งานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
q งานฝึกอบรมและพัฒนา
q งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

q งานบริหารทั่วไป
q งานการพยาบาลและปฏิบตั กิ าร
q งานเภสัชกรรม
q งานสร้างเสริมสุขภาพ

q งานบริหารทั่วไป
q งานบริหารจัดการสารสนเทศ
q งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
q งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

q งานบริหารทั่วไป
q งานกลยุทธ์และแผนงาน
q งานสารสนเทศธุรกิจ
q งานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
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สถิติการดำ�เนินผลงานที่สำ�คัญ

30

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

สถิติการดำ�เนินผลงานที่สำ�คัญ

ผลการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
รายการ

2554

2555

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รายได้ค่าโดยสาร

(ล้านบาท)

3,273.258

3,396.522

3.77%

ผู้โดยสาร

(ล้านคน)

10.545

10.112

(4.10%)

เที่ยววิ่ง

(ล้านเที่ยว)

0.318

0.298

(6.28%)

กิโลเมตรทำ�การ

(ล้าน กม.)

157.198

154.194

(1.91%)

ต้นทุนการเดินรถ

(ล้านบาท)

3,170.678

3,210.871

1.27%

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ล้านบาท)

103.580

185.651

80.98%

อัตราการบรรทุก

(ร้อยละ)

66.57

68.23

1.66%

หมายเหตุ ปี 2555 ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2555

ในปี 2555 บริษัท ขนส่ง จำ�กัด มีรายได้ค่าโดยสารจำ�นวน 3,396.522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำ�นวน 123.264
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.77
เที่ยววิ่ง ในปี 2555 มีจำ�นวน 0.298 ล้านเที่ยว ลดลงจากปี 2554 จำ�นวน 0.02 ล้านเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 6.28
การปรับลดเที่ยววิ่งลงก็เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร ในปี 2555 มีจำ�นวน 10.112 ล้านคน ลดลงจากปี 2554 จำ�นวน 0.433 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4.10
กิโลเมตรทำ�การ ในปี 2555 มีจ�ำ นวน 154.194 ล้าน กม. ลดลงจากปี 2554 จำ�นวน 3.004 ล้านกม. คิดเป็นร้อยละ 1.91
ต้นทุนการเดินรถ ในปี 2555 จำ�นวน 3,210.871 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำ�นวน 40.193 ล้านบาท คิดเป็นร้อย 1.27
กำ�ไร สุทธิ ในปี 2555 จำ�นวน 185.651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำ�นวน 82.071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.98
อัตราการบรรทุก ในปี 2555 ร้อยละ 68.23 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 1.66
รายได้ค่าโดยสาร ที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 มีการปรับลดอัตรา ค่าโดยสาร
จากเดิมใช้อัตราค่าโดยสารขั้นที่ 12 เป็นอัตราค่าโดยสารขั้นที่ 10 ในขณะที่ ปีงบประมาณ 2555 มีการปรับเพิ่ม/ลด อัตรา
ค่าโดยสารซึ่งในปัจจุบัน เฉพาะรถหมวด 2 และหมวด 3 ใช้อัตราค่าโดยสารที่ปรับเพิ่มขึ้นจากขั้นที่ 12 จำ�นวน 4 สตางค์
ถึงแม้ว่าในช่วงเดือน ต.ค. 54 - ธ.ค. 54 จะเกิดเหตุอุทกภัย ทำ�ให้ต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง และจัดรถวิ่งในเส้นทางอ้อม
เพื่อจะจัดส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทาง เป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาทิ อัตราการสิ้นเปลืองน้�ำ มัน โดย บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ต้องแบกรับภาระ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยที่รายได้ค่าโดยสาร ยังคงเท่าเดิมก็ตาม
ในขณะที่ต้นทุนการเดินรถที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิง ปี 2555
ราคาเฉลี่ยลิตรละ 29.877 บาท ปี 2554 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 29.111 บาท และก๊าซ NGV ปี 2555 เฉลี่ย ก.ก.ละ 10.50 บาท
ปี 2554 เฉลี่ย ก.ก.ละ 8.50 บาท
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จำ�นวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
จำ�แนกตามกองภาคปฏิบัติการเดินรถ ปีงบประมาณ 2547- 2555
ปี

ภาคเหนือ

2547

ภาคตะวันออกเฉียง ภาคตะวันออก
เหนือ
3,140,001
2,563,231
645,734

2548

3,235,833

2,712,803

2549

4,633,219

2550

ภาคใต้

รวม

3,751,197

1,484,570

11,584,733

645,173

3,819,885

1,493,313

11,907,007

4,922,996

**

**

2,433,210

11,989,425

4,850,431

4,962,698

**

**

2,240,865

12,053,994

2551

4,786,372

5,196,871

**

**

2,222,049

12,205,292

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

รวม

36,593,488

39,459,436

1,290,907

7,571,082

17,354,987

81,612,893

หมายเหตุ **
		
		

จากปี 2549 กองปฏิบัติการเดินรถภาคจำ�แนกเป็น 3 ภาค โดย
1) ภาคกลางบางเส้นทางรวมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
2) ภาคตะวันออกรวมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2555 ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2555
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ภาคกลาง

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

รายละเอียดเส้นทางที่บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
จำ�นวน 298 เส้นทาง
สรุป

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 1

กรน

33

12

0

0

45

กรตอ

48

20

3

9

80

กรต

58

25

3

0

86

24
44
207
108
7
92
207

7
7
71
67
4
0
71

1
4
11
11
0
0
11

0
0
9
0
9
0
9

32
55
298
186
20
92
298

กรอ
กลาง
รวม
รถร่วม
รถบริษัทฯ
รถร่วม+รถบริษัท
รวม

รวม

ในปี 2555 บริษัท ขนส่ง จำ�กัด มีเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจำ�นวน 298 เส้นทาง โดย หมวด 2
มีเส้นทาง จำ�นวน 207 เส้นทาง รองลงมาคือหมวด 3 จำ�นวน 71 เส้นทาง รองลงมาคือหมวด 4 จำ�นวน 11 เส้นทาง และหมวด 1
จำ�นวน 9 เส้นทาง
และจำ�นวนรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด มีจำ�นวนทั้งสิ้น 854 คัน โดยแบ่งเป็นรถบริษัท จำ�นวน 289 คัน
รถเช่า จำ�นวน 565 คัน
จำ�นวนรถโดยสารรถร่วม มีจ�ำ นวนทั้งสิ้น 13,754 คัน แบ่งเป็นรถหมวด 2 จำ�นวน 11,796 คัน หมวด 3 จำ�นวน 1,691 คัน
และ หมวด 4 จำ�นวน 267 คัน
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สรุปจำ�นวนรถร่วมเอกชน จำ�แนกตามมาตรฐานรถ
หมวด 2
มาตรฐาน
ม1 ก
ม1 ข
ม1 พ
ม2
ม 21 จ
ม 23 จ
ม 24 จ
ม2 จ
ม2 ต
ม3
ม4 ก
ม4 ก ข
ม4 ก พ
ม4 ข
ม4 ข พ
ม4 ค
ม4 พ
รวม
หมวด 3
มาตรฐาน
ม1 ก
ม1 ข
ม1 พ
ม2
ม 23 จ
ม2 จ
ม3
ม3 ส
ม4 ก
ม4 ข
ม4 ค
ม4 พ
รวม

34

N
45
312
63
151
18
12
436
46
210
74
51
1,418

NE
37
1,082
187
614
7
330
3
59
304
65
57
2,745

S
75
328
36
338
200
743
953
15
94
13
3
199
40
67
3,104

E

C

242
149
204
3
315
459
2
1,374

268
327
276
7
720
1,492
28
30
7
3,155

N

NE
24
277
22
10
333

S

E

C

3
54
94
505
248
4
3
911

2
6
60
12
38
15
6
139

3
3
64
62
6
138

4
38
8
79
24
3
2
8
4
170
รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

รวม
157
2,232
286
1,579
698
3
7
1,797
3,670
20
199
13
3
741
30
186
175
11,796
รวม
7
118
14
513
15
607
371
20
3
11
8
4
1,691

หมวด 4
มาตรฐาน
ม 23 จ
ม3
ม3 ส
รวม

N
0

NE
38
7
45

S

E

C

13
13

27
137
164

รวม
9
9
36
114
144
45
267
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2555

คำ�จำ�กัดความ
ม1 ก
ม1 ข
ม1 ด
ม1 พ
ม 21 จ
ม2 จ
ม2 ต
ม 23 จ
ม4 ก
ม4 ข
ม4 ค
ม4 พ
ม4 ก พ
ม2
ม3
ม3 ส

หมายถึง
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 24 ที่นั่ง
หมายถึง		
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง
หมายถึง
หมายถึง
รถโดยสารปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 32 ที่นั่ง
หมายถึง
หมายถึง		
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถตู้) มีระวางที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 30 ที่นั่ง
หมายถึง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง
หมายถึง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 61 ที่นั่ง
หมายถึง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง
หมายถึง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศแบบที่นั่งผสม มาตรฐาน 4 ก และ 4 พ
หมายถึง
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 47 ที่นั่ง
หมายถึง		
รถโดยสารธรรมดาและหรือสองแถว
หมายถึง
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สรุปจำ�นวนรถโดยสารที่บรรจุในบัญชี ข.สบ.11
มาตรฐานรถ

ม 1 (ก)
ม 4 (ก)
ม 1 (ข)
ม 4 (ข)
ม 1 (พ)
ม 4 (พ)
ม2
ม 4 (ค)
รวม

บ

กรน.
ช รวม

6
6
- 29 29
10 17 27
- 57 57
92 15 107
- 62 62
102 186 288

บ

กรตอ.
ช รวม

2
6
8
- 49 49
6 40 46
- 51 51
77 56 133
- 43 43
85 245 330

บ

กรต.
ช รวม

7 19 26
- 36 36
1 14 15
- 33 33
5
5
46 12 58
- 15 15
54 134 188

บ

5
19
5
19
48

กสน.
ช รวม

-

บ

รวม
ช

รวม

5 14 31 45
- 114 114
19 36 71 107
5
5 141 146
5
5
19 234 83 317
- 120 120
48 289 565 854
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2555

คำ�จำ�กัดความ
ม1 ก
ม1 ข
ม1 พ
ม4 ก
ม4 ข
ม4 ค
ม4 พ
ม2
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 24 ที่นั่ง
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง
รถโดยสารปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 32 ที่นั่ง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 30 ที่นั่ง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 61 ที่นั่ง
รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ มีระวางที่นั่งไม่เกิน 42 ที่นั่ง
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มีระวางที่นั่งไม่เกิน 47 ที่นั่ง

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

ผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ
1.

การพัฒนาช่องทางจำ�หน่ายตั๋วโดยสาร

บริ ษั ท ขนส่ ง จำ � กั ด ได้ นำ � ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มาใช้ ส นั บ สนุ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ในส่ ว นของการบริ ก ารสำ � รองที่ นั่ ง และจำ � หน่ า ยตั๋ ว โดยสาร ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ อ อนไลน์ โดยการเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
จำ � หน่ า ยตั๋ ว เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ความสะดวกสบายในการบริ ก ารแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยจั ด ให้
มี ก ารบริ ก ารสำ � รองที่ นั่ ง และจำ � หน่ า ยตั๋ ว โดยสารผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ บ ริ ก ารภายในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารทั้ ง ในส่ ว นกลางและ
ส่ ว นภู มิ ภ าค นอกจากนี้ แ ล้ ว ได้ มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางในการสำ � รองที่ นั่ ง และจำ � หน่ า ยตั๋ ว โดยสาร ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถซื้ อ ตั๋ ว
ออนไลน์ ไ ด้ ณ ที่ ทำ � การไปรษณี ย์ ทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ตั ว แทนจำ � หน่ า ยตั๋ ว ของบริ ษั ท Thai Ticket Master และ ผ่ า น
www.transport.co.th
ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ได้พัฒนาช่องทางการจำ�หน่ายตั๋วโดยสารมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 ได้พัฒนาช่องทางการ
จำ�หน่ายตั๋วให้สามารถจำ�หน่ายตั๋วโดยสาร และการชำ�ระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-eleven อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ ใช้บริการ
สามารถโทรศัพท์จองตั๋วผ่าน Call Center 1490 เพื่อออกรหัสและนำ�ไปชำ�ระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-eleven ทุกสาขา
แล้วนำ�หลักฐานการชำ�ระเงินมารับตัว๋ โดยสารทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารฯ ก่อนขึน้ รถโดยสารเพือ่ เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการ
เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา

2.

การจัดหาที่ทำ�การสถานีเดินรถเชียงของ

บริ ษั ท ฯ มี แ ผนการเปิ ด เส้ น ทางเดิ น รถโดยสารระหว่ า งประเทศ ผ่ า นสะพานมิ ต รภาพไทย – ลาว แห่ ง ที่ 4
จำ�นวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางเชียงใหม่ – หลวงพระบาง และเส้นทางเชียงราย – บ่อแก้ว เพื่อรองรับเส้นทาง R3A ซึ่งเป็น
เส้นทางการค้าและการท่องเที่ยว อีกทั้ง รัฐบาลได้กำ�หนดให้อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเกษตร
บริษัทฯ จึงคาดว่าความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด
เส้นทางดังกล่าว โดยการปรับเปลีย่ นจุดจอดรถเชียงของให้เป็นสถานีเดินรถอำ�เภอเชียงของ และจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์
ใช้เป็นทีท่ ำ�การสถานีเดินรถเชียงของ เป็นจุดจำ�หน่ายตัว๋ ให้บริการผูโ้ ดยสารได้รบั บริการทีด่ ี มีความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทัง้ เป็น
ที่พักพนักงานประจำ�รถ พนักงานประจำ�สถานี และจุดจอดพักรถโดยสาร
บริษทั ฯ ได้ซอื้ ทีด่ นิ จำ�นวน 4 ไร่ 1 งาน 71 9/10 ตารางวา ราคา 14.800 ล้านบาท ได้ดำ�เนินการออกแบบสถานีเดินรถเชียงของ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย อาคารพักผู้โดยสาร สำ�นักงาน อาคารชานชาลา พื้นที่ขายอาหาร อาคารพักพนักงาน และอาคาร
ซ่อมบำ�รุงรถโดยสาร โดยเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างปี 2556 และคาดว่าจะเปิดสถานีเดินรถอย่างเป็นทางการในปี 2557

3.

การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัทฯ และรถร่วม)

บริษทั ฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการบริการ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเดินรถ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
จัดทำ�มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำ�ทางของกรมการขนส่ง ทางบก สำ�หรับเส้นทางที่ใกล้หมดอายุใบอนุญาตฯ แก่พนักงาน
บริษทั ฯ ผูป้ ระกอบการรถร่วม และพนักงาน รถร่วมทีม่ คี วามประสงค์ พัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำ�ทาง ทัง้ รถบริษทั ฯ และ
รถร่วม ประจำ�ปี 2555 รวม 32 เส้นทาง แบ่งเป็นรถบริษทั ฯ7 เส้นทาง และรถร่วม25 เส้นทาง คือ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงแสน, กรุงเทพฯ-ขนอม,
กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ, กรุงเทพฯ-ตรัง, กรุงเทพฯ (จตุจักร)- บ้านฉาง-ระยอง, กรุงเทพฯ (จตุจักร)-จันทบุรี, กรุงเทพฯ-ตราด,
พิษณุโลก-เพชรบูรณ์, พิษณุโลก-เชียงใหม่, อุดรธานี-หนองคาย, อุดรธานี-นครพนม, อุดรธานี-บ้านไผ่, ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร,
สุพรรณบุรี-โคกสำ�โรง, สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต, สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี-นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่,
ตรัง-หาดใหญ่, บุรรี มั ย์-จันทบุร,ี กรุงเทพฯ-สุรนิ ทร์-ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ-พิมาย-พนมไพร, กรุงเทพฯ-บึงกาฬ, กรุงเทพฯ-แม่ฮอ่ งสอน,
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กรุงเทพฯ-เขาค้อ, กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม, กรุงเทพฯ-หัวหิน, กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์, กรุงเทพฯ-ตรัง, กรุงเทพฯ-นครปฐม,
กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ, กรุงเทพฯ (จตุจักร)-ชลบุรี, กรุงเทพฯ (จตุจักร)-พัทยา
บริษทั ฯ และผูป้ ระกอบการรถร่วม ได้พฒ
ั นาการให้บริการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำ�ทาง
ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการบนรถโดยสารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงได้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำ�ทางจากกรมการขนส่งทางบก จำ�นวน 32
เส้นทาง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
รุน่ ใหม่ เรือ่ ง การก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถโดยสารสาธารณะไทยอย่างไร มีพนักงานบริษทั ฯ
และผู้ประกอบการรถร่วมเข้ารับการอบรม รวม 450 คน

4.

การพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือระบบ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) คือ กระบวนการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ที่สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจนำ�ไปใช้เทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล โดยประยุกต์ ใช้แนวคิดการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA
(Thailand Quality Award) เพื่อมาใช้ประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยระบบ SEPA แบ่งมุมมองการ
พิจารณาเป็น 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำ�องค์กรรัฐวิสาหกิจ (Leadership) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Planning) หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับบริการ และการตลาด (Customer and Market Focused) หมวด 4 การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
(Concentrating Personnels) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) และ หมวด 7 ผลสัมฤทธิ์ (Results)
โดยรายงานที่ต้องนำ�ส่งแก่ สคร. จำ�นวน 3 รายงาน คือ
1. รายงานผลการดำ�เนินงานตามแนวทาง (Organizational Performance Report) เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลผล
การดำ�เนินการของรัฐวิสาหกิจ แสดงรายละเอียดตามคำ�ถามเกณฑ์หมวด 1 ถึง 7
2. รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organization Self-Assessment Report : SAR) เป็นรายงานผลการ
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง โดยใช้แนวทางการประเมินตามแนวทางระบบ SEPA (ADLI สำ�หรับการประเมินหมวด
1 ถึง 6 และ LeTCI สำ�หรับการประเมินหมวด 7)
3. แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement) เป็นแผนที่องค์กรจัดทำ�ขึ้นเพื่อพัฒนา
โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities For Improvement : OFIs) ซึง่ เป็นผลจากการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก�ำ หนดให้ บขส. อยู่ในกลุ่ม BB ต้องใช้ระบบประเมินผลตามระบบ
SEPA ในปี 2557 เป็นต้นไป บริษทั ฯ จึงได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูร่ ะบบประเมินดังกล่าวด้วยการพัฒนาองค์กรตามแนวทางระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Criteria) และ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ วิเคราะห์องค์กรเบือ้ งต้นตามเกณฑ์ SEPA (GAP Analysis) จัดทำ�บริบทของรัฐวิสาหกิจ จัดทำ�รายงาน
ผลการดำ�เนินงาน (Organizational Performance Report: OPR) จัดทำ�ผลลัพธ์ด้านต่างๆ พร้อมทั้งติดตามการจัดทำ�รายงาน
ผลการดำ�เนินงาน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organization Self-Assessment) และจัดทำ�แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง
SEPA (Roadmap for Improvement)
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

5.

พัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถให้สอดคล้อง
กับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถ โดยการนำ�หลักการของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 มาดำ�เนินการให้เป็นระบบ มุ่งเน้นการควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการ
ทำ�งาน ด้วยการจัดให้มีโครงการคัดแยกและจัดการขยะให้ถูกต้องตามกฎหมาย กิจกรรม 5 ส โครงการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
ได้จัดทำ�เอกสารคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) ตามข้อกำ�หนด
ของระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004 พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก Moody
International (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบรางวัล ตามโครงการ ISO 14001 : 2004 และจัดกิจกรรม 5 ส
ดังนี้
1. ตอบปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและเกีย่ วกับ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำ�งาน
พ.ศ. 2554 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถตอบปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำ� ได้รับรางวัล
รวม 7 คน
2. การประกวดข้อเสนอแนะในการรักษาสิ่งแวดล้อมการบำ �รุงรักษาเครื่องมือ และการใช้วัสดุเหลือใช้ พนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และส่งเรื่องเข้าประกวด ได้แก่ เรื่องถาดรองแบตเตอรี่
บ่อดักไขมัน การจัดเก็บสต๊อกยาง และถาดรองน๊อตล้อ เป็นต้น
3. การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. และ ISO 14001:2004 มีหน่วยงานรวม 5 หน่วยงานได้รับรางวัล ได้แก่ งานคลัง
อะไหล่ กองซ่อมบำ�รุง งานตรวจสภาพรถ กองตรวจสภาพรถ งานบัญชี กองบริหารซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถ และ
งานบริหารทั่วไป

6.

การเดินรถระหว่างประเทศไทย- สปป.ลาว

ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด การเดิ น รถระหว่ า งประเทศไทย – สปป.ลาว เพิ่ ม อี ก รวม 4 เส้ น ทาง คื อ
เชียงใหม่ – เชียงราย-หลวงพระบาง, อุดรธานี–หนองคาย–วังเวียง, กรุงเทพฯ – ปากเซ และกรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดีในการเดินรถระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว มาแล้ว และในอนาคตอันใกล้นี้ บริษทั ฯ
จะเปิดเดินรถไปยังประเทศกัมพูชา โดยวิ่งต้นทางกรุงเทพฯ ไป เมืองเสียมราฐและพนมเปญ ซึ่งจะเป็นการเดินรถที่รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

รายงานวิเคราะห์การเงิน
และผลการดำ�เนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

1)

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

2)

กระแสเงินสด

3)

ผลการดำ�เนินงาน

1.1 สินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,500.693 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 0.46 เนื่องจาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ในส่วนของค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่าย และธนาคารสำ�นักงาน ในส่วนของเงินประกันตัวพนักงาน ลดลง
1.2 หนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สิน จำ�นวน 1,606.023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.26 เนื่องจากหนี้สินไม่หมุนเวียน
ในส่วนของการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 และรายได้ ในการจัดการ
เดินรถรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น
1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น จำ�นวน 2,894.670 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 9.76 เนื่องจาก กำ�ไรสะสมลดลง อันเป็นผลมาจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ตามที่รายงานข้างต้น

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 242.719 ล้านบาท ลดลงจากต้นงวด
6.358 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน 210.324 ล้านบาท เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากการลงทุน จำ�นวน
111.817 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 104.865 ล้านบาท
3.1 ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำ�เนินงาน รวม 4,746.505 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 176.361 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.86 ประกอบด้วย
			
• รายได้จากการเดินรถบริษทั ฯ จำ�นวน 3,526.384 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทแ่ี ล้ว 144.750 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.28 จากรายได้คา่ โดยสารรถบริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จำ�นวน 126.436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 เนือ่ งจากบริษทั ฯ
ได้พัฒนาและปรับคุณภาพการบริการ รวมทั้งการดำ�เนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรา
บรรทุกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.49 รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีรายได้เพิ่มจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่ง
และค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์
			
• รายได้จากการเดินรถร่วม จำ�นวน 903.789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำ�นวน 20.303 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.30 เนื่องจากรายได้ ในการจัดการเดินรถ เพิ่มขึ้นร้อยละ 163.72 จากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ
รับรู้รายได้ ในการจัดการเดินรถ จากการทยอยรับรู้ 7 ปี ตามอายุใบอนุญาตประกอบการเดินรถ เป็น 3 ปี ตามอายุ
สัญญารถร่วม รวมทั้งค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.91
			
• รายได้อนื่ ๆ จำ�นวน 201.840 ล้านบาท ลดลงจากปีทแี่ ล้ว 31.283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.42 เนือ่ งจาก
การรับรูร้ ายได้จากการรับโอนกรรมสิทธิอ์ ปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญาให้บริการจัดทำ�ระบบสำ�รองทีน่ ง่ ั และจำ�หน่าย
ตัว๋ โดยสารฯ ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555
			
• รายได้ดอกเบี้ยจำ�นวน 114.491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 42.592ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.24
3.2 ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานรวม 4,448.256 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 80.091 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.83 ประกอบด้วย
			
• ต้นทุนในการเดินรถ จำ�นวน 3,375.359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 123.458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.80 เนือ่ งจากค่าเช่ารถยนต์โดยสารทีส่ งู ขึน้ ตามอัตราค่าเช่ารถโดยสารรุน่ ใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ค่ายางรถยนต์โดยสาร
และค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
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• ค่าใช้จา่ ยในการเดินรถและบริหาร จำ�นวน 1,072.897 ล้านบาท ลดลงจากปีทแ่ี ล้ว 43.366 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.88 โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ลดลง
3.3 กำ� ไรสุทธิ บริ ษั ท ฯ มี กำ � ไรก่ อ นหั ก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล จำ � นวน 298.248 ล้ า นบาท เมื่ อ หั ก ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล จำ�นวน 105.409 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 192.839 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 68.326 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 54.87

4)

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

5)

สภาพคล่อง

ความสามารถในการทำ � กำ � ไรของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ แ ล้ ว โดยอั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์
รวมเพิ่ ม ขึ้ น จาก ร้ อ ยละ 2.75 เป็ น ร้ อ ยละ 4.28 อั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 17.01 เป็ น
ร้อยละ 27.60
สภาพคล่อง ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก 3.91 เท่า เป็น 4.79 เท่า
และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.41 เท่า เป็น 0.55 เท่า

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

2551
4,209.802
1,308.120
2,901.682
4,566.729
3,494.843
909.528
162.358
104.307
58.051
90.690

2552
4,191.730
1,136.536
3,055.194
4,308.652
2,790.899
1,011.122
11.038
495.593
156.905
338.688
529.120

2553
4,226.648
1,108.788
3,117.861
4,347.582
3,115.437
1,098.141
134.004
55.231
78.773
123.064

2554
4,521.294
1,313.662
3,207.632
4,570.144
3,251.902
1,116.263
201.978
77.465
124.514
194.523

2555
4,500.693
1,606.023
2,894.670
4,746.505
3,375.359
1,072.897
298.248
105.409
192.839
301.26

1.38
4.05
2.77
0.45

8.08
25.56
3.55
0.37

1.86
5.85
3.87
0.36

2.75
17.01
3.91
0.41

4.28
27.60
4.79
0.55

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
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6)

ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ปีงบประมาณ 2555 สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุน
ของบริษัทฯ ที่เป็นยอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 99.820 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อจัดซื้อ - จัดหา เครื่องใช้ส�ำ นักงาน เครื่องจักร - เครื่องมือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งในส่วนของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี และงบลงทุนที่จัดทำ�เป็นแผนระยะยาว เป็นเงินทั้งสิ้น 97.951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.13
และมียอดเบิกจ่ายจริง จำ�นวน 87.644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.80 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่าย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
สะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
รายการ
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี
1. หมวดเครื่องใช้สำ�นักงาน
2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์
3. หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. หมวดงบสำ�รองราคา
5. หมวดงบสำ�รองกรณีจ�ำ เป็นเร่งด่วน
รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว
1. แผนการจัดหาที่ทำ�การสถานีเดินรถเชียงของ
2. แผนพัฒนาคุณภาพการบริการการเดินรถ (การปรับปรุง
รถโดยสาร)
- สำ�รองราคา 10 %
รวมงบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติเบิกจ่าย

ยอดเบิกจ่าย

คงเหลือ

9.733
13.395
30.027
1.948
10.021
65.124

8.100
13.265
25.192
0.074
9.797
56.429

1.633
0.130
4.835
1.874
0.224
8.695

17.800

15.199

2.601

15.360
1.536
34.696
99.820

14.509
1.507
31.215
87.644

0.851
0.029
3.481
12.176
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นโยบายและกลยุทธ์ที่สำ�คัญในอนาคต
ในการพัฒนาการขนส่งภายใต้กรอบการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้ความสำ�คัญกับความสมดุลของการพัฒนาระบบการขนส่งในสามด้านหลัก คือ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การขนส่งเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ สำ�หรับการขนส่งทางถนน
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ไม่ว่าจะเป็นรถประจำ�ทางรถสาธารณะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพดี เกิดแรง
จูงใจในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้โดยสะดวกและมีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมเพื่อดึงดูดการใช้งาน บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
จึงกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่าง
เมืองด้วยความเป็นเลิศ” ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับรูปแบบการแข่งขันในเส้นทางเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ บขส. ด้านการบริการและการเดินรถ โดยกำ�หนดเส้น
ทางการเดินรถที่เหมาะสมต่อการรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในอนาคต และเอื้อต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยคัดเลือกเส้นทางเชิงพาณิชย์ (หมวด 2) ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาข้อมูลในการบริหารและการบริการ

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการ และยกระดับมาตรฐานการบริการ
กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของ บขส. ด้านคุณภาพการบริการ และมอบบริการที่ได้
ระดับมาตรฐานคุณภาพจากรถโดยสารทั้งระบบ ภายใต้การกำ�กับดูแลของ บขส. รวมถึงการสำ�รวจข้อมูลตลาดรถโดยสารในภาพรวม
เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาบริการได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารให้สูงขึ้นได้

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด
กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ ลดโอกาสการสูญเสียลูกค้า และเพิ่มจำ�นวนผู้โดยสารที่
ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด การเพิ่มช่องทางการจำ �หน่ายตั๋ว และระบบ Call Center
ที่สามารถอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้น ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ
และภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ตราสัญลักษณ์ ใหม่ที่ได้มอบคุณภาพการบริการแก่ผู้โดยสาร แล้วยังคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กลยุทธ์ที่ 4 : บูรณาการธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
กลยุทธ์นม้ี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างรายได้เพิม่ จากธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการเดินรถโดยสาร และจากสินทรัพย์ทอ่ี งค์กรมี
อยู่ โดยเพิม่ ความสามารถในการรับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ และหาแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีส่ ถานีทย่ี งั มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ดา้ นอืน่ ๆ นอก
เหนือจากการเดินรถ เช่น การพัฒนาสถานีเอกมัยเป็นพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเดินรถเชิงนโยบาย (สังคม)
กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และลดความเสี่ยงจากการรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินรถ
ที่มีข้อจำ�กัดและทำ�ให้กำ�ไรของ บขส. ลดลง

กลยุทธ์ที่ 6 : เพิ่มมูลค่าองค์กรบนพื้นฐานประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ในการปรับกระบวนงานมาดำ�เนินการ
ต่อในหลายส่วนงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงการเสริมพฤติกรรมและทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับแนวคิด
EVM เชือ่ มโยงกับการนำ�ระบบสารสนเทศมาเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนการเดินรถ ซึง่ สำ�คัญเป็นอันดับแรก
ตามภารกิจหลักของ บขส. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
		

พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและบุคลากร

กลยุทธ์น้มี ีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างมาตรฐานการบริหารองค์กรของ บขส. ให้เป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันใช้แนวทางที่มาจาก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้กำ�หนด บนพื้นฐานแนวคิดการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประกอบกับมาตรฐาน
สากลอื่นๆ ที่ บขส. เลือกนำ�มาใช้ เช่น ISO 14001: 2004 ฯลฯ กลยุทธ์นก้ี �ำ หนดขึน้ เพือ่ แสดงความตัง้ ใจของ บขส. ในการพัฒนาวิธกี าร
ดำ�เนินงาน และความสามารถ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพต่างๆ และคำ�นึงถึงความรับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ บขส. ของทุกภาคส่วน ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การสร้างโอกาสด้านการตลาดและด้านอื่นๆ ในอนาคต
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ปัจจัยและอิทธิพลต่อการดำ�เนินงานในอนาคต
ในปั จ จุ บั น แนวโน้ ม การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ และการค้ า ทวี ค วามรุ น แรง มี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ น
ทั้ ง ในภาคการผลิ ต และบริ ก าร ประกอบกั บ ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นมี ก ารปรั บ ตั ว และการเตรี ย มความพร้ อ มสำ� หรั บ การเปิ ด
การค้ า เสรี อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ในปี พ .ศ. 2558 จะส่ ง ผลให้ ก ระแสการค้ า การลงทุ น การขนส่ ง การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนนวั ต กรรมใหม่ ๆ เป็ น ไปอย่ า งเสรี ระบบการขนส่ ง เป็ น ด้ า นหนึ่ ง ซึ่ ง จะมี บ ทบาทสำ� คั ญ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารพั ฒ นาด้ า นระบบขนส่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สำ � หรั บ
บริ ษั ท ขนส่ ง จำ � กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นขนส่ ง ไม่ จำ � กั ด อยู่ เ พี ย งรถโดยสาร แต่ ค วรคำ � นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาความสามารถในการแข่ ง ขั น อี ก ทั้ ง ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ทั้ ง การแข่ ง ขั น
จากประเทศด้ ว ย จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาศั ก ยภาพการขนส่ ง ของไทยอย่ า งจริ ง จั ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยสามารถลดต้ น ทุ น การขนส่ ง ลง พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพด้ า นบริ ก าร ประเด็ น สำ � คั ญ ที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ ง
คำ � นึ ง เพื่ อ ปรั บ ตั ว พร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบในการดำ � เนิ น งาน คื อ ต้ อ งมี ค วามรอบรู้ เ ท่ า ทั น บริ บ ท
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเปิ ด การค้ า เสรี อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อ กำ � หนดทิ ศ ทางการเตรี ย ม
ความพร้ อ มรองรั บ การเปิ ด การค้ า เสรี มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ และการสร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
และในขณะเดี ย วกั น จำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บต่ า งๆ
รวมทั้งข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความพร้อมรองรับ
การเปิดการค้าเสรี และนำ�ไปสู่ความยั่งยืนในการดำ�เนินงานในอนาคต
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รายงาน
ผลการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทขนส่ง จำ�กัด มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจ และการบริหารจัดการที่เสริมสร้างให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือ โดยคำ�นึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่น ในหลักการสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ดังนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility ความสำ�นึก ในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกันเช่น
การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีค�ำ อธิบายได้ เป็นต้น
4. Transparency ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใส ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
		
• ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
		
• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information)
5. Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ
นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics การส่งเสริมพัฒนาการกำ�กับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Particpation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินการใดๆ ที่อาจมีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็น
อยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ได้ก�ำ หนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำ�เนินงาน รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว
ตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้แยกหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ตลอดจนติดตามผลการดำ�เนินงานและ
การประเมินผลงานผูบ้ ริหาร ส่วนผูบ้ ริหารมีหน้าทีบ่ ริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายที่คณะกรรมการกำ�หนด เช่น การติดตามกำ�กับดูแลระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะระบบงาน ที่สำ�คัญ 4 ระบบงาน ได้แก่
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยให้
รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสเพื่อจะได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงาน
ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. การตรวจสอบภายใน การดำ�เนินงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สำ�คัญตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีภารกิจในการให้ค�ำ แนะนำ� ปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยทำ�การประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของกระบวน การบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำ�กับดูแลทีด่ ขี ององค์กรโดยใช้ วิธกี ารอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนมีการปฏิบตั เิ ป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2555 และได้ด�ำ เนินการตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลประเมินความเสี่ยงองค์กร และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด เป็นประจำ�ทุกไตรมาส
2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยได้ประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง และเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และได้ก�ำ หนดนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน
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อย่างต่อเนื่องโดยมีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบ กำ�หนดมาตรการและกิจกรรมที่จะป้องกัน หรือลดความเสี่ยงนั้น
ระบุผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำ�เนินการ และกำ�หนดให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการจัดวางระบบ การควบคุมภายในตามมาตรฐานตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทัง้ มีการจัดทำ�คูม่ อื บริหารความเสีย่ งและคูม่ อื การควบคุมภายใน และทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายในองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน และรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
3. การบริหารจัดการสารสนเทศ ได้ดำ�เนินการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทขนส่ง จำ�กัด สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง และทันสมัยในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของบริษัทขนส่ง จำ�กัด
ฉบับปี 2555 - 2559 และบริษัทฯได้ดำ�เนินการปรับแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของศูนย์ EVM โดยได้ด�ำ เนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถ และจัดการเดินรถและสารสนเทศสนับสนุนของบริษัทฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้แผนวิสาหกิจ
ฉบับปี 2555 - 2559 โดยได้จัดทำ�โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential)
การพัฒนาความสามารถบุคลากร และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

โครงสร้างของคณะกรรมการ

จำ�นวนกรรมการของบริษัทขนส่ง จำ�กัด กำ�หนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน11คน ตามหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัทขนส่ง จำ�กัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527, 2548, 2550 และ 2554) ข้อที่ 31, 32, 36 และ 37 แต่งตั้งโดย
ผู้ถือหุ้น และให้ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มี จำ�นวน 6 คน (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน
2555) ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การทำ�งาน จากหลากหลายวิชาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินกิจการของบริษทั ขนส่ง จำ�กัด เช่น ด้านบริหาร / รัฐศาสตร์ ด้านบัญชี / เศรษฐศาสตร์และการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านคมนาคม
ทางบก/โลจิสติกส์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์/การสื่อสารและเทคโนโลยี และด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกันและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทำ�
ของตน การวางนโยบายและกำ�หนดวิสัยทัศน์ พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ แผนวิสาหกิจ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ
งบประมาณประจำ�ปี รับผิดชอบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานฝ่ายบริหารดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ให้ความสำ�คัญต่อการยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกรอบการกำ�กับดูแลที่ดี รวมทั้งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้การบริหาร และการกำ�กับดูแลกิจการเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบในการกำ�กับดูแล และกลั่นกรอง
งานทีม่ คี วามสำ�คัญหรืองานทีต่ อ้ งการความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านทีส่ �ำ คัญ
ของคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระและการถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจำ�นวน 2 คน จากจำ�นวน 6 คน ที่ไม่ได้
มีตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันรัฐวิสาหกิจและเป็นอิสระจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถทำ�หน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ
สามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด กำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยมีการกำ�หนดไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่าง
ครบถ้ ว นแต่ ห ากมี เ รื่ อ งเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเป็ น กรณี เ ร่ ง ด่ ว น อาจขออนุ ญ าตประธานกรรมการเพื่ อ เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการเป็นกรณีพเิ ศษเพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสมซึง่ ในปีงบประมาณ 2555 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั จำ�นวน 12 ครัง้
ประธานกรรมการ จะเป็นผู้พิจารณากำ�หนดวาระการประชุม โดยก่อนการประชุมเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม ให้กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย
7 วัน เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯนำ�เสนอก่อนการประชุม ทัง้ นี้ ในการประชุม
ทุกครัง้ กรรมการแต่ละท่านได้เสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการบันทึกรายงายการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีค่ ณะกรรมการรับรองแล้ว เพือ่ ให้กรรมการและผูเ้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ รวมทัง้ ได้สง่ สำ�เนารายงานการประชุมการ
ประชุมให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ได้อนุญาตให้ผู้บริหารระดับ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจ
สอบภายใน เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการตลอดจนรับนโยบายโดยตรงเพื่อจะได้
สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองกระบวนงานที่
สำ�คัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
และนำ�ผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวน 12 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะอนุกรรมการกำ�กับกลยุทธ์และการบริหาร
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะอนุกรรมการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
6. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการใหญ่
7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
8. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ
9. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
10. คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและวิธีเร่งรัดหนี้สิน
11. คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน พุทธศักราช 2532 ว่าด้วยการแต่งตั้ง พนักงานและเลื่อนอันดับเงินเดือน
12. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
โดยมี ร ายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะ ในหน้ า ที่ 72
ของรายงานประจำ�ปี
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การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ได้ท�ำ การประเมินตนเอง ทัง้ การประเมินตนเองรายบุคคลการประเมินไขว้ และการประเมินคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ จำ�นวน 2 ครัง้ ประเมินครัง้ แรกเมือ่ เดือนมีนาคม 2555 และครัง้ ที่ 2 เมือ่ เดือนสิงหาคม 2555 เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณา
ผลงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำ�เนินงาน เพื่อนำ�ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท มาปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์
ขึ้นในปีต่อไป ซึ่งผลการประเมินประจำ�ปี 2555 ทั้ง 3 แบบ ซึ่งได้ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยในแต่ละแบบ
ประเมินฯ มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 90.00 ได้แก่ ประเมินตนเองรายบุคคลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.78 ประเมินไขว้ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 97.80 และประเมินรายคณะคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.18 โดยมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด แต่งตั้งขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
นโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทขนส่ง จำ�กัด จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นสองส่วนได้แก่
• เบี้ยประชุม บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เห็นชอบการปรับปรุงอัตราเบีย้ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ในอัตราคงทีเ่ หมาจ่ายเป็นรายเดือน (เบิกจ่ายเฉพาะเดือนทีม่ กี ารประชุม) ประธาน
กรรมการได้รับ 10,000 บาท รองประธานกรรมการ 9,000 บาท กรรมการ 8,000 บาท
• โบนัส บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่องโบนัสกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 3 ของกำ�ไรสุทธิน�ำ มาคำ�นวณโบนัส แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาท และจำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมส่วนที่
เพิ่มเป็นไปตามอัตราก้าวหน้าของกำ�ไรสุทธิและผลการประเมินองค์กร ตามผลงานตามระบบประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ มีการเบิกจ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม โดยได้รับเบี้ยประชุม
เหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราเดียวกับหลักการเบี้ยกรรมการ การแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการมากกว่า 1 คณะ ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเพียงคณะเดียวเท่านั้น สำ�หรับคณะอนุกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สูงสุด
ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท เฉพาะครั้งที่มาประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่และการกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำ�กัด มาจากการสรรหา โดยมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปีได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตามความรู้ความสามารถภาระหน้าที่ รับผิดชอบและความสามารถในการจ่ายขององค์กร ภายใต้กรอบอัตรา
ค่าตอบแทน ที่กำ�หนดตามสัญญาจ้าง กำ�หนดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง แล้วนำ�ผลการประเมินมา
เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปรตอนสิ้นปี คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูจ้ ดั ทำ�หลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อขอความเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
พิจารณา
ปัจจุบัน นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (สัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 – วันที่ 31 สิงหาคม
2558) ซึง่ จากผลการดำ�เนินงานในปี 2554 กระทรวงการคลัง ได้แจ้งผลการประเมินงานของบริษทั ฯ มีคา่ อยู่ในระดับที่ 4.3626 เป็นผล
ทำ�ให้คา่ คะแนนรวมกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มคี ะแนนรวม 4.7032 คิดเป็นร้อยละ 94.06 (เป็นผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก) บริษทั ฯ
ได้ปรับค่าตอบแทนคงทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นเดือนละ 300,000 บาท และค่าตอบแทนผันแปรตามหลักเกณฑ์และผลการดำ�เนินงาน
ตามสัญญาจ้างดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ตกลงกันตามสัญญาจ้าง
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (รองผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)
บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นปี
และนำ�ผลการปฏิบตั ิงานไปเชื่อมโยงกับการกำ�หนดค่าตอบแทน หรือแรงจูงใจที่ผู้บริหารได้รับตามค่าคะแนน ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน โดยใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน (58 ขั้น) ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และตามระเบียบพนักงานบริษัท
ขนส่ง จำ�กัด พ.ศ. 2542 (แก้ไข พ.ศ. 2543) หลักเกณฑ์การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนหรือค่าจ้างพนักงานประจำ�ปี โดยค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ ได้รบั สูงสุดไม่เกิน 95,810 บาท และระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ได้รบั สูงสุดไม่เกิน 87,970 บาท นอกจากนีย้ งั มี
ค่าตอบแทนอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ เงินโบนัส รถยนต์ประจำ�ตำ�แหน่ง รวมทั้งสวัสดิการอื่นตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทขนส่ง จำ�กัด

การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ

บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถสำ�หรับกรรมการใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
2555 ตั้งแต่วันที่ได้รับตำ�แหน่ง โดยบริษัทฯได้เนินการดังนี้

1.

การจัดส่งเอกสารสำ�หรับกรรมการใหม่

		
1) คู่มือคณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
		
2) ระเบียบบริษัทขนส่ง จำ�กัด และคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง
		
3) คู่มือกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		
4) ระเบียบและคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำ�กัด
		
5) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทขนส่ง จำ�กัด
		
6) แผนปฏิบัติ ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
		
7) งบประมาณรายได้ - รายจ่าย งบประมาณลงทุน ประจำ�ปี 2555
		
8) แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 2555 - 2559
		
9) วีดีทัศน์แนะนำ�บริษัทขนส่ง จำ�กัด
2. การบรรยายหรือชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เลขานุการของกรรมการ/คณะอนุกรรมการแต่ละชุด บรรยายสรุปเกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่ ความเป็นมา ผลการดำ�เนินงาน
ความคืบหน้าในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ งานที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ พร้อมทั้ง นำ�คณะกรรมการใหม่เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
จริงภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)
3. จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงาน ในการปฏิบัติงานจริง ประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 2 ครั้ง ณ สำ�นักซ่อมบำ�รุงและ
ตรวจสภาพรถรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 48/26 หมู่ที่ 1 ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
และร่วมเปิดสถานีเดินรถเชียงรายแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 120 / 1 หมู่ที่ 26 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรยิ่งขึ้น
4. การเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสเปน ประเทศฝรัง่ เศสตอนใต้และอิตาลี ระหว่างวันที่ 8 - 19 สิงหาคม
2555 เพือ่ ศึกษาดูงาน The Company Automotives Luarca, S.A (A.L.S.A) ประเทศสเปนและ Executive Transport Service
(E.T.S) ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำ�มาปรับปรุง
ในธุรกิจการเดินรถของบริษัทฯ ตลอดทั้งเพิ่มบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการศึกษาดูงานยังต่างประเทศ
เพื่อนำ�ความรู้มาเปรียบเทียบและปรับใช้ ในการในการกำ�หนดบรรทัดฐานการดำ�เนินงานของบริษัทฯให้ได้มาตรฐานสากลและนำ�ผล
การศึกษามาประยุกต์ ใช้กับการบริหารจัดการเดินรถของบริษัทฯ
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การศึกษาอบรม หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
รายชื่อกรรมการ
1. ดร.อรนุช สูงสว่าง
•
			
•
		
•
•
			
2. พล.ต.ต. นรบุญ แน่นหนา
•
3. พล.อ.อ.คำ�รบ ลียะวณิช
•
4. พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์
•
		
•
			
5. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
•
		
•
		
•
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

หลักสูตร
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถโดยสารสาธารณะอย่างไร
“2012 International on Business and Information
Conference (ฺBAI 2012)” Sapporo, Japan
“2012 Annual Accreditation conference” Atlanta, Georgia, U.S.A.
การพัฒนาและส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านคุณธรรมจริธรรม
เรื่อง คุณธรรมจริธรรมกับการทำ�งานอย่างมีความสุข
Director Certificcation Program (ACP) รุ่นที่ 155 / 2012
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 / 2012
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
การพัฒนาส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
เรื่อง คุณธรรมจริธรรมกับการทำ�งานอย่างมีความสุข
บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
“พ.ศ. 2567 ประเทศไทย...เขตปลอดคอร์รัปชั่น”
การพัฒนาส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
เรื่อง คุณธรรมจริธรรมกับการทำ�งานอย่างมีความสุข

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทขนส่งจำ�กัด ให้ความสำ�คัญในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
ด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือ
เป็นหลักการ ในการตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ จะต้องทำ�เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ และกำ�หนดให้กรรมการทุกคนต้อง
รายงานประวัตแิ ละรายละเอียดของตนเองในหนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมการ ต้องหลีกเลีย่ งการเข้าไปเป็นผูถ้ อื หุน้ ของรัฐวิสาหกิจ
หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่บริษัทขนส่ง จำ�กัด ถืออยู่ รวมทั้งการกำ�หนดมาตรการป้องกัน ควบคุมและตรวจสอบการกระทำ� ของ
สำ�นักตรวจสอบภายในเพื่อสอดส่องดูแลและตรวจสอบปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และในปี 2555 ได้ดำ�เนินการให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ เปิดเผยรายการทีเ่ ป็นผลประโยชน์สว่ นตนทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์บริษทั ฯ ทัว่ ทัง้ องค์กร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณา/หรือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการทำ�นิติกรรมกับบริษัทร่วมค้า จัดทำ�แบบ
รายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายการ
กับกำ�ดูแลกิจการที่ดีและลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด ได้ออกระเบียบบริษัทขนส่ง จำ�กัด ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน
พ.ศ. 2553 โดยได้ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี และใช้คู่มือการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่บริษัทขนส่ง จำ�กัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบียบบริษัทขนส่ง จำ�กัด ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
กรรมการและพนักงาน พ.ศ 2553 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามคู่มือ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีบริษัทขนส่ง จำ�กัด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ในปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. โครงการกล่องรับความดี “คนดี มีน�้ำ ใจ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานที่ได้รบั การชืน่ ชมในการทำ�ความดี
มีก�ำ ลังใจและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน และก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรโดยมีพนักงานได้รับการคัดเลือกและตัดสินโครงการกล่องรับความดี จำ�นวน 5 เรื่อง และได้ประกาศผลการคัดเลือกและตัดสิน
โครงการฯ และมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
2. โครงการ “เสียงธรรมนำ�ใจในการทำ�งาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืนและมีการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส โดยเปิดธรรมะเสียงตามสายผ่านเครือ่ งกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์) เวลา 12.30 – 12.50 น.
3. กิจกรรม “มอบแผ่นป้ายรณรงค์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล” โดยประธาน
กรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้แทนกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับ ผู้บริหารทุกระดับ ร่วมกิจกรรม
มอบแผ่นป้ายฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ”โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ให้พนักงานสามารถจดจำ� เตือนใจและสามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
4. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับการ
ทำ�งานอย่างมีความสุข” จำ�นวน 3 รุ่น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการ
รุ่นที่ 1 จำ�นวน 44 คน , รุ่นที่ 2 จำ�นวน 47 คน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 จำ�นวน 71 คน
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ขนส่ง จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดประสานผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดดุลยภาพ ที่เหมาะสม โดยกำ�หนดไว้ ในจรรยาบรรณของบริษัทขนส่ง จำ�กัด ดังนี้
		
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีก่ ระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมกำ�หนด โดยมีความมุง่ มัน่ ในการเป็นตัวแทนทีด่ ขี อง
ผูถ้ อื หุน้ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำ�นึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษทั ฯ ในระยะยาว และเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอสม่�ำ เสมอ
		 ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ ใช้บริการและประชาชนด้วยการให้บริการที่ดี มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐาน พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จัดระบบ
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการและประชาชนสามารถร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อนำ�มาดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้ ใช้
บริการและประชาชนได้รับความพึงพอใจและประทับใจ
		
คู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า/เจ้าหนี้ทางการค้า บริษัทฯคำ�นึงถึงความเสมอภาคในการดำ�เนินธุรกิจ โดยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่มีต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ทางการค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้ง
คู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า/เจ้าหนี้ทางการค้า ทราบล่วงหน้า รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกราย หากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันในสัญญาให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการดูแลมิให้มีการเรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ ลูกหนี้
		
พนักงาน บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำ คัญสู่ความสำ�เร็จ โดยให้ความสำ�คัญผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อการทำ�งาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนา การถ่ายทอด ความรู้และความสามารถของพนักงานบริษัทฯ
อย่างทัว่ ถึงและสม่ำ�เสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเข้าใจในเรือ่ งจรรยาบรรณ และบทบาททีพ่ นักงานสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัทฯ
		
สังคม/สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมสำ�หรับชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงปลูกฝังจิตสำ�นึก
ให้ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility(CSR) มีบทบาทและความสำ�คัญ
เพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์และแผนงานทีต่ งั้ ไว้ อันจะนำ�มาซึง่ การยอมรับว่าเป็นองค์กรแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม และเพือ่ ให้
องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั สังคมและชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ คือ

“เป็นต้นแบบธุรกิจด้านการขนส่งผู้ โดยสารในการรักษาสิ่งแวดล้อม
คำ�นึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ตลอดจนสนับสนุนสังคม”
ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำ�เนินธุรกิจด้านบริการเดินรถโดยสารสาธารณะโดยยึดมั่นในการบริหารงานพัฒนาและสร้างประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 82 ปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมคืนกำ�ไรสู่สังคมและการดำ�เนินนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง จนทำ�ให้บริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับในวงกว้าง ซึง่ เป็นแรงผลักดันให้บริษทั ฯ ไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะพัฒนาต่อการดำ�เนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้มโี ครงการและกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ในปี 2555 ประกอบด้วย
โครงการ “กำ�ลังใจ...........ให้เพื่อน” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้กำ�ลังใจกับพนักงานขับรถ พนักงานประจำ�รถทุก

กองปฏิบัติการเดินรถภาค โดยจัดทำ�ของที่ระลึกมอบให้กับพนักงานขับรถ พนักงานประจำ�รถทุกกองปฏิบัติการเดินรถภาค
พร้อมเลี้ยงอาหารแก่พนักงานฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจและขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อย
ในช่วงอุทกภัยปลายเมื่อปี 2554
โครงการ “พาพ่อเที่ยว” ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทฯ ยกเว้นราคาค่าตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมให้กับพ่อ
(พ่อเดินทางฟรี) ที่เดินทางพร้อมกับลูก ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2554
โครงการ “หนึง่ ใจ............ ให้ประชาชน” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ซึง่ ทรงมีความ
ห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาให้เดินทางกลับภูมิล�ำ เนาในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2555 โดย บริษัท ขนส่ง
จำ�กัด ได้ด�ำ เนินการจัดรถโดยสารบริการประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2554 ฟรี 3 เส้นทาง วันละ 3 เที่ยวต่อวัน
คื อ 1. เส้ น ทาง กรุ ง เทพฯ-อุ ทั ย ธานี - นครสวรรค์ ซึ่ ง มี เ ส้ น ทางผ่ า นอยุ ธ ยา อ่ า งทองสิ ง ห์ บุ รี ชั ย นาทและอุทัยธานี
2. เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครปฐม-สุพรรณบุรี ซึ่งมีเส้นทางผ่านพุทธมณฑลนครปฐม กำ�แพงแสนและอู่ทอง 3. เส้นทาง
กรุงเทพฯ-สระบุรี-ลพบุรี ซึ่งมีเส้นทางผ่านวังน้อย และสระบุรี
โครงการ “สานสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุ” ปีที่ 2 บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
พร้อมบริการตรวจวัดความดันฟรีและให้คำ�ปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2555 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับผู้สูงอายุ ยกย่อง
เชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยมี ผู้บริหารบริษัทฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ “มอบด้วยใจ...........ให้ด้วยรัก” เป็นโครงการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการ
บริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค ซึ่งทางบริษัทฯ นำ�คณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา จำ�นวน 80 คน เดินทางไปทัศนศึกษา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชีวิต ณ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำ�พุ จ.ลพบุรี และร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จ. สระบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555
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โครงการ “บขส. แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน” เป็นโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสร้าง

ความมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้พิจารณากำ�หนดพื้นที่ดำ�เนินการ
จำ�นวน 2 แห่ง คือ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำ�เภอแม่สอด และโครงการก่อสร้างศูนย์บำ�บัด ฟื้นฟู และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมฯ ผูเ้ สพ/ติดยาเสพติด อ.แม่สอด จ.ตาก และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล อ. วังสะพุง จ.เลย
โครงการ “1 สตางค์ 1 ความดี” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยบริษัทฯ หักรายได้จากการจำ�หน่ายตั๋ว
โดยสารที่นั่งละ 1 สตางค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 สรุปจำ�นวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสาร
ของบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 11,407,365 คน คำ�นวณเป็นเงินบริจาคเท่ากับ 115,000 บาท เพื่อนำ�เงินไปบริจาคและจัด
ซื้ออุปกรณ์สำ�หรับผู้พิการให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
(วันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ)
โครงการ “Smile on tour ปีที่ 4” เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี ตามแผนงานที่ 11 แผนการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติงานที่ 11.1 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานจำ�หน่ายตั๋ว พนักงานขับรถ พนักงาน
ชานชาลาและพนักงานในส่วนต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงภาพลักษณ์และบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน อันจะนำ�มาซึ่งภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร
โครงการ “บขส....พาแม่เที่ยว ปีที่ 4” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 บริษทั ฯ โดยยกเว้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม
บริการรถโดยสารของบริษัทฯ ให้เฉพาะแม่ 1 ที่นั่ง ในกรณีแม่เดินทางพร้อมลูกไปกับรถโดยสารของบริษัทฯ ระหว่างวันที่
6-31 สิงหาคม 2555
กิจกรรม “BOR KOR SOR Big Cleaning Day” เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านความสะอาดภายในบริเวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร), สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) และ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนีให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ขานรับนโยบาย
“ขันน๊อต 100 ปีกระทรวงคมนาคม” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ผู้ประกอบการรถร่วม
ร่วมกิจกรรม “BOR KOR SOR Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 21 ก.ย.55
โครงการ “สถานีขนส่งผู้ โดยสาร (จตุจักร) สีขาว” เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ กองบังคับการ
ตำ�รวจนครบาล 2 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และสถานีต�ำ รวจนครบาลบางซื่อ เพื่อหามาตรการรักษาความ
ปลอดภัย และป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 55 ภายในงานมีการสาธิตการตรวจหายาเสพติด
อาวุธปืน วัตถุระเบิดและสิง่ ผิดกฎหมายอืน่ ๆ เป็นการสร้างความมัน่ ใจในเรือ่ งความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ผู้ ใช้บริการต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (50 ที่นั่ง)
จำ�นวน 2 คัน รับ-ส่ง พนักงานจิตอาสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำ�นวน 100 คน ในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน
ถวายแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2555 ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย
ฝั่งตะวันออก ต.โคกราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สนับสนุนการดำ�เนินโครงการ “ประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน ถวายพ่อ 84 พรรษา” เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยจัดทำ�สติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงานลดโลกร้อน และโครงการประหยัดไฟเบอร์
5 ติดประชาสัมพันธ์ภายนอกรถโดยสารบขส. จำ�นวน 76 คันทั่วประเทศ
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โครงการ “ร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน” จำ�นวน 4 ครั้ง/ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีพนักงานบริษัทฯ พนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต
การเสวนาเรื่ อ ง “หยุ ด ! ภั ย คุ ก คามทางเพศเพื่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย บนรถบขส.” ซึ่ ง เป็ น
กิ จ กรรมที่ บ ริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ธี ร นารถ กาญจนอั ก ษร กลุ่ ม การคุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ส ตรี สำ � นั ก กิ จ การสตรี แ ละ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรด้านการ
ส่งเสริมความปลอดภัยทางเพศในทีท่ �ำ งานของพนักงาน และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับภัยคุกคามทางเพศในสถานทีท่ �ำ งาน บริษทั
ขนส่ง จำ�กัด กิจกรรมจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ(จตุจกั ร) โดยมีนายวุฒชิ าติ
กัลยาณมิตร เป็นประธานในพิธี ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ขนส่ง จำ�กัด ผูป้ ระกอบการและพนักงานรถ
ร่วม ผูป้ ระกอบการร้านค้า ภายในสถานีขนส่ง ผูแ้ ทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และสหภาพแรงงานพนักงาน
บริษทั ขนส่ง จำ�กัด จำ�นวน 200 คน
กิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ซึง่ บริษทั ฯ ร่วมกับมูลนิธเิ มาไม่ขบั ดำ�เนินการต่อเนือ่ งเป็นประจำ�
ทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ เพือ่ รณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วง
เทศกาล และโทษของการดื่มสุราในขณะขับขี่ยานพาหนะ
กิจกรรมรณรงค์ “ปีใ หม่ ไปให้ถึง” เพื่ อ รณรงค์ ล ดอุ บั ติ เ หตุ ใ นช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ใ ห้ กั บ ประชาชน โดยมี

พลอากาศเอก สุก�ำ พล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีนิทรรศการด้านความ
ปลอดภัย การตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ การถามตอบปัญหาเรือ่ งอันตรายจากการดืม่ สุราแล้วขับรถ เมือ่ วันที่ 29 ธ.ค. 2554
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม/โครงการช่วงอุทกภัย
ในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ
• การดูแลอำ�นวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัยเดินทางกลับภูมลิ ำ�เนา โดยไม่เก็บค่าโดยสารเพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
• การบริจาค/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และอยุธยา
• การบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนเขตจตุจักรนำ�ไปจัดหาอุปกรณ์ป้องกันน้�ำ ท่วมในพื้นที่เขตจตุจักร
• บริจาคเงินจำ�นวน 10,000 บาท ให้กบั สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยตามโครงการ
“กองทัพบกโดยททบ. ช่วยภัยน้�ำ ท่วม”
การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก
• จั ด สร้ า งห้ อ งครั ว สำ � หรั บ เลี้ ย งอาหารกลางวั น ภายใต้ โ ครงการ “ห้ อ งครั ว อิ่ ม บุ ญ ลู ก เขาเราเลี้ ย ง”
ของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) จ.สมุทรปราการ
• บริจาคเงินจำ�นวน 6,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมแบ่งปันน้�ำ ใจสานสายใยเพื่อพี่น้อง ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เพือ่ นำ�ไปจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี าและสมทบทุนในการดำ�เนินการกิจกรรมต่างๆ
ให้กับเด็กหูหนวกที่ยากจน
• สนับสนุนเงินจำ�นวน 10,000 บาท ให้กับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน: เด็กการบินอาสาพัฒนาโรงเรียน
บ้านห้วยทรายทอง เพือ่ ซ่อมอาคาเรียนอนุบาล โรงอาคารและสนามเด็กเล่นที่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย
ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.นครศรีธรรมราช
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•
•
•
•

บริจาคเงินจำ�นวน 10,000 บาท ให้กบั บริษทั กสท. โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ สมทบทุนแก่โรงเรียนศรีสงั วาล
ของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บริจาคเงินจำ�นวน 5,000 บาท ให้กับกรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 71
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บริ จ าคเงิ น จำ � นวน 10,000 บาทให้ กั บ มู ล นิ ธิ ช่ ว ยคนปั ญ ญาอ่ อ นแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่มีลูกพิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ
บริจาคเงินจำ�นวน 2,000 บาท ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบปีที่ 79
เพื่อสมทบทุน “สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช”

การสนับสนุนรถโดยสารและบัตรโดยสารพิเศษให้กบั หน่วยงานภายนอกในการดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ
• สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำ�นวน 1 คันให้กับคุณกำ�ภู ภูริภูวดล พิธีกรรายการข่าวจากช่อง 9
นำ�คณะจิตอาสาเดินทางไปบูรณะวัดและมอบทุนการศึกษาปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุ-สามเณร ณ วัดเกาะ
ต.ลางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
• สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำ�นวน 1 คันให้คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามโครงการเพิม่ ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน
สาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2555 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• สนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ขนาด 24 ที่นั่ง จำ�นวน 1 คันให้กับโรงพิมพ์ตำ�รวจในการรับ-ส่งคณะกรรมการ
และผู้บริหารโรงพิมพ์ตำ�รวจ เพื่อเดินทางไปจัดทำ�โครงการ “แบ่งปันความสุขสู่น้องโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน” ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
• สนับสนุนบัตรโดยสารพิเศษ ให้กับเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่มาบรรพชาเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการ “เสริมสร้างรถตู้ โดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจให้ผู้ ใช้บริการ” และให้ความรู้และ
มอบนโยบายแก่รถตู้สาธารณะในสังกัดของทั้งสองหน่วยงาน โดยนำ�ระบบ RFID การตรวจจับความเร็วของรถตู้โดยสารสาธารณะ
บขส.ลดราค่าโดยสารรถโดยสาร ประจำ�ทางหมวด 2 และ 3 ลงกิโลเมตรละ 0.02 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา ไม่รวมค่าธรรมเนียมให้แก่คนพิการทุกประเภท
ในเส้นทางรถโดยสารประจำ�ทางหมวด 2 และหมวด 3
บริษัทฯ ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา ไม่รวมค่าธรรมเนียมสำ�หรับคนพิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็น
เป็นประจักษ์ หรือคนพิการทีถ่ อื บัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึง่ ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
งานด้านการบริหารงานบุคลากรในปัจจุบันมีการพัฒนาจากเดิมไปเป็นอย่างมาก จากบทบาทที่เป็นหน่วยงานสรรหา
ว่าจ้าง บุคลากรให้กับองค์กรในอดีต มาเป็นบทบาทของการบริหารงานบุคคลที่เน้นความคุ้มค่า (Economic of Scale) ความสมดุล
(HR Niche) ความยืดหยุ่น (HR Flexibility) และการกระจายอำ�นาจ(HR Decentralisation) ซึ่งเป็นไปตามยุคตามสมัยของ
การเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็วในทุกด้าน กระทั่งการ เตรียมความพร้อมที่ก้าวสู่เวทีการค้าสากลประชาคมอาเชี่ยน (AEC) ดังนั้น
การที่ อ งค์ ก รจะผลั ก ดั น ให้ ก ลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ขององค์ ก รบรรลุ ผ ลสำ � เร็ จ ได้ นั้ น จำ � เป็ น ต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การบริ ห าร “คน”
เป็นลำ�ดับแรก ที่ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ทอี่ งค์กรกำ�หนดขึน้ เพราะจุดสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้องค์กรเดินไปตามทิศทางทีก่ �ำ หนดขึน้
ในโลกแห่งความเป็นจริงได้นั้น จำ�เป็นต้องมีก�ำ ลังคนที่มีความสามารถอย่างเพียงพอ มีทักษะเฉพาะด้านสอดรับกับยุทธศาสตร์ ใหม่ๆ
ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนร่วมใจ มุ่งผลักดันให้กลยุทธ์ที่ก�ำ หนดไว้นั้นบรรลุผลสำ�เร็จ

ผลการดำ�เนินงานในปี 2555 ด้านบุคลากรของบริษัทฯ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด�ำ เนินการภายใต้แนวทางของแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553-2557 ตามทิศทาง
ของแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ ในมุมมองของทรัพยากรบุคคล สรุปได้เป็น 8 ยุทธศาสตร์สำ�คัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำ�ลัง และค่าใช้จ่ายบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการประเมินศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้าง และระบบบริหารค่าจ้าง ให้มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดทำ�แผนการทดแทนตำ�แหน่งงาน และพัฒนาความพร้อมของผู้บริหารรุ่นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาวัฒนธรรม “การบริการที่เป็นเลิศ” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับบทบาทของผู้บริหารทุกสายงานให้เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
การดำ�เนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2555 ส่วนใหญ่แล้วเป็นการดำ�เนินงานที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนๆ
โดยดำ�เนินการในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส�ำ คัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำ�ลังและค่าใช้จ่ายบุคลากร : ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อแรกนี้นับ
เป็นเรื่องสำ�คัญขององค์กร ที่เกี่ยวกับระบบค่าตอบแทน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพเข้าทำ�งาน
(Recruitment) การรักษาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ (Retention) และการกระตุน้ หรือจูงใจพนักงาน (Motivation) โดยเป้าหมายหลัก
ขององค์กรคือเพือ่ ให้พนักงานปฏิบตั งิ านขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายทีก่ �ำ หนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ (Maximize Performance
Objective)
q
ด้านการจัดการอัตรากำ�ลังส่วนเกิน : การดำ�เนินงานในปี 2555 เป็นการดำ�เนินงานที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา
โดยนำ�ผลของการวิเคราะห์อัตรากำ�ลังที่เหมาะกับกลยุทธ์และภารกิจขององค์กร และผลของการประเมินค่างานรายตำ�แหน่ง มาใช้
เพื่อการวิเคราะห์จัดวางกรอบอัตรากำ�ลังในบุคลากรกลุ่มปฏิบัติงานพนักงานประจำ�รถ งานที่นำ�ระบบไอทีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เช่นพนักงานจำ�หน่ายตั๋ว พร้อมสรุปผลการวิเคราะห์อัตรากำ�ลังพร้อมค่าใช้จ่ายแยก เป็นหน่วยงาน กอง และฝ่าย
รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำ�แหน่งงานที่มีความซ้ำ�ซ้อนกันในการปฏิบัติงานและอัตรากำ�ลังส่วนเกิน
เพื่อเป็นการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในอนาคต
q
ด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : บริษัทฯ ดำ�เนินการปรับเกลี่ยอัตรากำ�ลังส่วนเกินของส่วนงานสนับสนุน
บางส่วนให้กับหน่วยงานที่ต้องการกำ�ลังคนทดแทน นอกจากนี้มีการปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในภารกิจงานสนับสนุนโดยการจ้าง
บุคคลภายนอกทำ�แทน เช่นพนักงานทำ�ความสะอาด พนักงานซักผ้าห่ม และพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
Annual Report 2012

The Transport Co., Ltd.

63

บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ได้คือไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ทั้งองค์กร
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินศักยภาพ : บริษัทฯ มีการจัดทำ�กระบวนการ
บริหารผลงาน และจัดการผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้พนักงานมีแรงจูงใจ ส่งเสริมให้พนักงานมีผลการดำ�เนิน
การทีด่ ี และสร้างให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กร ซึง่ เป็นการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา และดำ�เนิน
การได้เสร็จสิ้นในกลุ่มผู้บริหารทุกระดับเป็นรายบุคคลทั้งองค์กรในปี 2555 โดยเริ่มตั้งแต่การจัดสร้างเกณฑ์ชี้วัดผลการดำ�เนินงานใน
ผู้บริหารระดับสูง ที่ถ่ายทอดเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ผู้บริหารรายบุคคล สำ�หรับผู้บริหารระดับผู้อ�ำ นวยการกอง และหัวหน้างาน
รวมถึงนายสถานี มีการถ่ายทอดเกณฑ์ชี้วัดวัดผลการดำ�เนินงานในผู้บริหารระดับสูงรายฝ่ายลงสู่รายบุคคลเป็น Team Based KPI
และมีการกำ�หนดเกณฑ์ชี้วัดตามภารกิจงาน เป็น Individual KPI และนำ�มาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี ในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ในสัดส่วนร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 จะเป็นการประเมินผลงานเชิงพฤติกรรมด้วย Core Competency นอกจากนีแ้ ล้ว
บริษัทฯ ก็ได้นำ�ระบบประเมินผลงานไปใช้เป็นพื้นฐานของการประเมินอื่นๆ ด้วย เช่นระบบประเมินศักยภาพเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาปรับระดับ Career Path เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดทำ�แผนการทดแทนตำ�แหน่งงานและพัฒนาความพร้อมของผู้บริหารรุ่นใหม่ : ผลจาก
การวิเคราะห์แนวโน้มอัตรากำ�ลังบุคลากรในอนาคต พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคลากรมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน
พนักงานส่วนใหญ่มีช่วงอายุเฉลี่ยสูงถึง 50 ปี และกำ�ลังจะมีพนักงานเกษียณอายุใน 3-5 ปี ข้างหน้าเป็นจำ�นวนมาก และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ซึ่งย่อมส่งผลต่อคุณภาพของบริการที่ผู้มากด้วยทักษะและประสบการณ์
กำ�ลังจะไปพร้อมกับคนจำ�นวนนี้ บริษัท จำ�ต้องเตรียมการทั้งในด้านผู้ทดแทนตำ�แหน่ง และการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ให้แก่บุคคลเหล่านี้ โดยเข้มข้น เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปโดยราบรื่น มีการเปลี่ยนผ่านรุ่นของผู้บริหารทั้งระดับสูง
และระดับกลางโดยไม่กระทบต่อผลประกอบการ บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมในการรับมือด้วยการจัดเตรียมแผนทดแทน
ตำ�แหน่ง (Succession Plan) อย่างเป็นระบบและเป็นการดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2554 คาดว่าบริษัทฯ ยังสามารถพัฒนาบุคลากร
กลุ่มดังกล่าวได้ทันภายในปี 2557-2560 กล่าวคือผลลัพธ์ของการดำ�เนินโครงการเป็นเวลา 2 ปีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ สามารถ
คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การสอบและทดสอบเป็น Successors และสามารถรักษาสถานภาพตามหลักเกณฑ์ของ Successors ไว้ได้
ณ 30 กันยายน 2555 ทั้งสิ้นจำ�นวน 109 คน และมี Successors ที่ได้รับคัดเลือกเลื่อนระดับไปแล้วในปี 2555 จำ�นวน 15 ราย
และในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงดำ�เนินโครงการแผนสืบทอดตำ�แหน่งเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานให้พร้อมต่อมาตรฐาน
ของตำ�แหน่งงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับบทบาทของผู้บริหารทุกสายงานให้เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ด้วยบริษัทฯ ตระหนักว่า
ผู้บังคับบัญชาเป็นหัวใจสำ�คัญในการดูแล พัฒนา และกระตุ้นให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ กองบริหารทรัพยากร
บุคคลได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบบริหารผลงาน โดยการจัดสร้างเกณฑ์ชี้วัดผลการดำ�เนินงานเป็นรายบุคคลของผู้บริหารได้ครบถ้วน
ทั้งองค์กร ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งในการดังกล่าวฯ ทีมงานประเมินผลบุคลากร ได้จัดให้มีการดำ�เนินงานแบบการมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
ความตระหนักในเกณฑ์ที่ตนเองเป็นผู้กำ�หนดว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นอย่างไร และหัวใจคือผู้ปฏิบัติงานร่วมในทีม
ต้องขับเคลื่อนการดำ�เนินงานที่พร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับ
กระบวนการทำ�งานตามแนวทาง EVM ให้กบั ทุกฝ่ายงานมาตัง้ แต่ปี 2550-2555 และผลลัพธ์คอื ทุกฝ่ายงานสามารถจัดทำ�และวิเคราะห์
แผนธุรกิจของตนเองได้ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนด้านบุคลากร ดังนั้นในการขอกำ�ลังคนทดแทน หรือการปรับกระบวนการภายใน
หน่วยงานของแต่ละฝ่ายงานจะนำ�เรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนด้านบุคลากรรวมอยู่ในการดำ�เนินงานด้วยแล้วทุกครั้ง
นับจากปี 2550 เป็นต้นมา บริษัทฯ ตระหนักในความสำ�คัญว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลคือการบริหารจัดการทุนมนุษย์
(Human Capital Management) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ที่ส�ำ คัญอย่างยิ่งต่อความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร และเป็นการสร้างกลไกให้บุคลากรทุกระดับได้รับการจัดวางในตำ�แหน่ง
งานและขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน การดำ�เนินธุรกิจมีการแข่งขันอย่างมาก และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยผลักดันและขับเคลือ่ นให้องค์กรไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า
บริษทั ขนส่ง จำ�กัด จึงมุง่ มัน่ ให้ความสำ�คัญกับกลยุทธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพสูงสุดเป็นสำ�คัญ เพือ่ สร้างองค์กร
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเรียนรู้ของบุคลากร
ในทุกระดับ
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานทักษะความสามารถ (Competency) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมเปิดช่องทางและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งานมากขึ้น เช่น กระบวนการสอนงานภายในหน่วยงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้
ผ่านสื่อการเรียนรู้ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมของกลุม่
ประเทศอาเซียน และกลยุทธ์ด้านการตลาดบริการ ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทั้งหลักสูตรภายใน และภายนอก
รวม 68 หลักสูตร แบ่งเป็น
		
q อบรมภายใน
จำ�นวน 28 หลักสูตร : ผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน 3,097 คน (พนักงานบริษัทฯ 1,773 คน
และพนักงานรถร่วม 1,324 คน) ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 6,728,655.11 บาท
		
q อบรมภายนอก
จำ � นวน 40 หลั ก สู ต ร : ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม จำ � นวน 223 คน ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น เงิ น
1,594,139.45 บาท
นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ � เนิ น การโครงการแผนสื บ ทอดตำ� แหน่ ง (Succession Plan) รวมทั้ ง มี ก ารบริ ก าร
จั ด การองค์ ค วามรู้ (KM) ภายในองค์ ก ร เพื่ อ มุ่ ง สู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning Organization : LO) ทั้ ง นี้
เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอันนำ�มาสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ขนส่ง จำ�กัด ต่อไป
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
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การบริหารจัดการสารสนเทศ
บริษัทขนส่ง จำ�กัด กำ�หนดทิศทางในการดำ�เนินงานเพื่อให้ บขส. “เป็นผู้ ให้บริการขนส่ง ผู้ โดยสารทางถนนระหว่างเมือง
ด้วยความเป็นเลิศ” เพิม่ ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ในการบริหารจัดการเกีย่ วกับการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
ต้นทุน และการบริหารความเสีย่ งในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงเพือ่ เตรียมรองรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asian Economic Community : AEC) ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ ให้บุคลากรให้ความสำ�คัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล การบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ให้ความสำ�คัญต่อประชาชน หรือลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาระบบบริการที่ดี เพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้า (Web-Service)
เป็นการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) โดยคำ�นึงถึงความสำ�คัญในการให้บริการในลักษณะของ One Stop
Service กองเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานด้านระบบสารสนเทศโดยคำ�นึงถึงพันธกิจของบริษทั ฯ และนโยบายของรัฐบาลเป็นสำ�คัญ
โดยทำ�การจัดหาระบบสารสนเทศ รวมทั้งแสวงหาเทคโนโลยีใหม่มาให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
และอำ�นวยความสะดวกและคำ�นึงถึงการใช้งานระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้จัดทำ�  Web Site ของบริษัทฯ ในชื่อ www.transports.co.th และทำ�การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและการบริการต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
2. จัดสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถ และจัดการเดินรถ รวมทั้งสารสนเทศสนับสนุนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานขององค์กร และลดขั้นตอนการทำ�งานให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
3. การสนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ ใช้งานสามารถทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
บริษัทขนส่ง จำ�กัด ได้น�ำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ส�ำ คัญดังกล่าว คือ
1. ระบบเชือ่ มโยงข้อมูลเข้าสูค่ ลังข้อมูลกลาง ด้านการคมนาคมขนส่ง เพือ่ สนับสนุนการจัดทำ�ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระทรวง
คมนาคม (MOTMOC) ให้กระทรวงคมนาคมเป็นศูนย์กลางรายละเอียดข้อมูลข่าวสารต่างๆ เดียวกันทัง้ ในส่วนภาคอากาศ, ภาคพืน้ ดิน
และภาคพืน้ น้� 
ำ บริษทั ฯ ได้จดั สร้างระบบสารสนเทศร่วมกับ กระทรวงคมนาคม, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อรองรับการทำ�งานและการตัดสินใจต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถ
ให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อให้ ใช้งานได้ทันเหตุการณ์ อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. ระบบจำ�หน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อผู้ ใช้บริการทั้งภาคประชาชน
และภาครัฐ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐ โดยมีทางเลือกในการใช้บริการได้ ในหลายรูปแบบ ดังนี้
2.1. สามารถรับบริการได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบ Web Service
2.2. สามารถรับบริการได้โดยตรงทีส่ ถานีเดินรถทุกสถานี (ทัง้ ในส่วนกลาง, สถานีภมู ภิ าค) และภายนอกสถานี
2.3. สามารถชำ�ระค่าบริการได้ที่ Seven – Eleven และตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
2.4. สามารถรับบริการได้ที่จุดบริการต่างๆ ได้แก่ Thai Ticket Major, ที่ท�ำ การไปรษณีย์ เป็นต้น
3. บริษัทฯ ได้จัดสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถ และจัดการเดินรถ รวมทั้งสารสนเทศสนับสนุนของ
บริษทั ฯ บขส. ได้ ใช้ระบบสารสนเทศในรูปแบบการทำ�งานระดับ Transaction Processing ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั สร้างขึน้ มาระยะเวลาหนึง่
พบว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงได้พัฒนาระบบดังกล่าวให้เป็นการทำ�งานในระดับ Management Information Systems
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการทำ�งานของบริษัทฯ ให้ทำ�งานได้อย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการทำ�งาน
และสามารถนำ�ข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
4. บริษทั ฯ เตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากร เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะทีม่ ากขึน้ เป็นการรองรับ AEC
ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า โดย บขส. ได้เพิ่มทักษะเกี่ยวกับความรู้ด้านสารสนเทศ และความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างอิสระ บริษัทฯ ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e – Learning โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และ/ หรือ อบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรให้สามารถรองรับกับนวัตกรรม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการกับผู้ ใช้บริการได้อย่างทันเหตุการณ์
บขส.กำ�ลังมุ่งเน้นระบบสารสนเทศ ช่วยในการสนับสนุนการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่สำ�คัญของ
บริษทั ฯ และสร้างความเชือ่ ถือให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ ตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังแสวงหา และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นต่อไป
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทขนส่ง จำ�กัด มุ่งมั่นนำ�การบริหารความเสี่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ก�ำ หนด และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยง เป็นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ทำ�หน้าที่กำ�หนดและทบทวนนโยบายกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุ
ความเสี่ยง จัดลำ�ดับความสำ�คัญและวางมาตรการควบคุมป้องกัน ให้ครอบคลุมทุกด้านให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯยอมรับได้
ในปีงบประมาณ 2555 บริษทั ขนส่ง จำ�กัด บริหารความเสีย่ งองค์กรโดยยึดแนวทางการดำ�เนินงานอย่างบูรณาการ ซึง่ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ SOWT และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี สรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำ คัญดังนี้
ด้านการแข่งขัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำ�ในธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร บริษัทฯจึงพัฒนากระบวนการทางการ
ตลาดในทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ ใช้บริการ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ากลุ่มลูกค้าจะเลือกใช้บริการของ
บขส. มาเป็นลำ�ดับแรก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศในระบบสามารถเชื่อมโยงพร้อมใช้งาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�คลังข้อมูล
นำ�ร่องเพื่อนำ�ข้อมูลจากระบบที่ ใช้ ในระดับปฏิบัติงานต่างๆ มาเตรียมการวิเคราะห์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และเตรียมความพร้อม เพือ่ รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ
สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงในการใช้งาน
ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์กรสามารถดำ�เนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด จากสภาพแวดล้อมและบริบทในตลาด
แรงงานมีการปรับเปลี่ยน ทำ�ให้บริษัทฯจำ�เป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะความสามารถเหมาะสมกับตำ�แหน่งและมีแนวคิด
พฤติกรรมการทำ�งานที่มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างคุณค่าและส่งผลถึงมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงปรับกระบวนงาน
ให้เหมาะสม ตอบสนองยุทธศาสตร์ และจัดสร้างกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งขัน
ด้านการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงภาพลักษณ์
รวมถึงความไว้วางใจของผู้ ใช้บริการ บริษทั ฯจึงมีการกำ�กับดูแลให้พนักงานขับรถทัง้ รถบริษทั ฯและรถร่วมเอกชน ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังมีการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ สารเสพติด สภาพร่างกายและปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ ให้ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย กับทัง้ ตรวจเช็คอุปกรณ์สว่ นควบคุมของ
รถโดยสาร สภาพเครื่องยนต์ เบรก คลัช เกียร์ และมาตรฐานลมยาง ตลอดจนสื่อสารข้อมูลสภาพแวดล้อมแต่ละเส้นทางให้พนักงาน
ขับรถเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
นอกจากการดำ�เนินการในด้านต่างๆ แล้ว บริษัทฯยังได้มีการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยให้มีแผน
รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดอุทกภัย เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหาย และให้สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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การควบคุมภายใน
บริษัทขนส่ง จำ�กัด ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรัว่ ไหล การสิน้ เปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้องเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ มุง่ เน้นให้บคุ ลากรภายใน
องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำ�สั่ง จรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิด
การควบคุมภายในที่ดี และสนับสนุนให้การดำ�เนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
บริษัทขนส่งฯ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ COSO (Committee
Sponsoring Organization of the Tread way commission) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ( Control Environment )
2. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communications )
5. การติดตามประเมินผล ( Monitoring )
ในปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ มีการติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปรับปรุงฯระหว่างปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
เป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งมีการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ เป็นรายครั้ง และมีการประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำ�หนดไว้
มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั จิ ริง รวมทัง้ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและสอบทานได้รบั การปรับปรุงอย่าง
เหมาะสมทันเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ตระหนักถึงบทบาทความสำ�คัญของข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ที่ ให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการต่างๆ ของรัฐ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เพื่อทำ�ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และให้บริการกับประชาชนทั่วไป
โดยมอบหมายให้งานบริการข้อมูลและเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเปิดให้บริการ ณ อาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ชั้น 4 เลขที่ 999 ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ในวันและเวลาราชการ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ ได้กำ�หนดขอบเขตวิธีการดำ�เนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทฯ ทำ�หน้าที่เสนอนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำ�แนะนำ�หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าไม่ควรเปิดเผย พร้อมจัดทำ�ข้อมูลตามที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำ�หนด
อาทิ โครงสร้างองค์กร รายนามผู้บริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานประจำ�ปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
บริษัทฯ เช่น นิตยสาร เอกสารแผ่นพับ ตารางเวลาเดินรถ ไว้เผยแพร่

การดำ�เนินงานในรอบปี 2555

บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Call Center 1490 เรียก บขส. เว็บไซต์
ของบริษัทฯ และ Social Media (Facebook) เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และเป็นทางเลือกที่หลากหลาย
ให้กับผู้ ใช้บริการ ในปี 2555 มีผู้ ใช้บริการผ่านทาง Call Center เป็นจำ�นวนประมาณ 240,000 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูล
ตารางเวลาเดินรถและจองตั๋วโดยสาร ลำ�ดับถัดมาเป็นข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้โดยสาร รายการ
ส่งเสริมการขาย เป็นต้น

การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษทั ฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ผ่านทางเว็บไซต์ www.transport.co.th
ประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างองค์กร รายนามผู้บริหาร รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รายงานฐานะ
ทางการเงิน และการเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของบริษัทฯ ปรากฏในเว็บไซต์ด้วย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ตารางเวลาเดินรถ การจองตั๋วผ่านเว็บไซต์
รายงานประจำ�ปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2555 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำ�นวน 544,090 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดส่งรายงานผลการดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ไปยังสำ�นักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประจำ�ทุกปี
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คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
หมายเหตุ :

รายชื่อ
นายเทียนโชติ
จงพีร์เพียร
นายสมชัย
ศิริวัฒนโชค
นายธนพิชญ์   
มูลพฤกษ์
นายเอกศักดิ์
โอเจริญ
ดร.อรนุช   
สูงสว่าง
พล.ต.ต. ชัยวัฒน์
เกตุวรชัย
นายทวีศักดิ์  
ธรรมนพวงศ์
นายอรัญ
อภิจารี
พล.อ.อ.คำ�รบ
ลียะวณิช
พล.อ.อ.พงศธร
บัวทรัพย์
พล.อ.ต.โฆษก
ประคองทรัพย์
พล.ต.ต.นรบุญ
แน่นหนา
นายวุฒิชาติ  
กัลยาณมิตร
ผู้อำ�นวยการกองบริหารกลาง

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ*
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  1  พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  6 - 8  พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  9 - 12  เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  9 , 11 , 12 พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองกระบวนงาน
ที่สำ�คัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
และนำ�ผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยจำ�นวน 11 คณะ ดังนี้
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
หมายเหตุ :

รายชื่อ
พล.อ.ต.โฆษก
ประคองทรัพย์
นายธนพิชญ์   
มูลพฤกษ์
ดร.อรนุช   
สูงสว่าง
พล.ต.ต. ชัยวัฒน์
เกตุวรชัย
พล.อ.อ.พงศธร
บัวทรัพย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ*
รองประธานกรรมการ*
รองประธานกรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ*
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  1 เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
ลำ�ดับที่  2 พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  4 พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  5 เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำ�หนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2.2 ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ประเด็นเกีย่ วกับการบัญชีและการรายงานข้อตรวจพบของ
สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข
2.3 ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
2.4 ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
และประเด็นทางด้านกฎหมาย ที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2.5 ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ
2.6 การปฏิบตั งิ านอืน่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายซึง่ อยูภ่ ายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

Annual Report 2012

The Transport Co., Ltd.

73

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
หมายเหตุ :

รายชื่อ
พล.อ.อ.พงศธร
บัวทรัพย์
ดร.อรนุช   
สูงสว่าง
พล.ต.ต. ชัยวัฒน์
เกตุวรชัย
นายเอกศักดิ์
โอเจริญ
พล.อ.ต.โฆษก
ประคองทรัพย์
ผู้อำ�นวยการกองบริหารกลาง
หัวหน้างานกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  1 เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  3 ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  4 พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  5 เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555     

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวง
การคลังกำ�หนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล
2. มีอำ�นาจติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและ คณะทำ�งานอื่นๆของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร
3. มีอำ�นาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ�หรือ ความเห็น รวมทั้ง
ให้มีอำ�นาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาประกอบการพิจารณาได้ด้วย
4. ในกรณีที่มีความจำ�เป็นอาจเสนอให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษามาดำ�เนินการวางระบบดังกล่าวได้ตามสมควร
5. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการใหญ่
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
หมายเหตุ :

รายชื่อ
นายธนพิชญ์   
มูลพฤกษ์
พล.ต.ต. ชัยวัฒน์
เกตุวรชัย
ดร.อรนุช
สูงสว่าง
พล.อ.ต.โฆษก
ประคองทรัพย์
ผู้อำ�นวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ*
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  2  พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที  ่ 4  เข้ารับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 และพ้นจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2555

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง จำ�กัด ครั้งแรกภายใน 31 มีนาคม 2551 และจะประเมินผล
ครั้งต่อไป ทุกๆ 6 เดือน
3. พิจารณากำ�หนดอัตราค่าตอบแทน
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
หมายเหตุ :

รายชื่อ
โอเจริญ
ศิริวัฒนโชค
ธรรมนพวงศ์
ลียะวณิช
แน่นหนา

นายเอกศักดิ์
นายสมชัย
นายทวีศักดิ์  
พล.อ.อ.คำ�รบ
พล.ต.ต.นรบุญ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน(CFO)
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
หัวหน้างานควบคุมภายใน

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  2 - 3 พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที  ่ 4 - 5 เข้ารับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 และพ้นจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2555

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมัตินโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. จัดทำ�รายงานการบริหารความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง
6. ทำ�ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตามระเบียบ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพียงใด
7. รายงานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนด รวมทั้งสรุปผล
การประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
8. พิจารณาจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ  ควบคุมภายใน
9. สือ่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ เกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
10. ขอนุมัติแต่งตั้งคณะทำ�งานในด้านต่างๆ ได้ตามความจำ�เป็น
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คณะอนุกรรมการกำ�กับกลยุทธ์และการบริหาร
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
หมายเหตุ :

รายชื่อ
ศิริวัฒนโชค
สูงสว่าง
โอเจริญ
มูลพฤกษ์
ธรรมนพวงศ์
อภิจารี
ลียะวณิช

นายสมชัย
ดร.อรนุช
นายเอกศักดิ์
นายธนพิชญ์
นายทวีศักดิ์  
นายอรัญ
พล.อ.อ.คำ�รบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน(CFO)
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้อำ�นวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการกองบริหารกลาง

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
ประธานอนุกรรมการ*
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  1  พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  2 , 4  เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  5 - 6 พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  7 เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่ส�ำ คัญของบริษัทฯ
2. กำ�กับ ดูแล ติดตามผลการดำ�เนินงานและมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
เพื่อให้การทำ�งานเป็นไปตามแผนวิสาหกิจ  แผนงานประจำ�ปี นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ กระทรวงคมนาคม และหลักเกณฑ์
การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
3. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานในเชิงธุรกิจ จากการพัฒนาทรัพย์สิน, พัฒนาการจัดหารายได้จากธุรกิจเดิม
และธุรกิจอื่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
4. พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ คณะทำ�งาน
ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
5. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์กร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. แต่งตั้งคณะทำ�งานได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ ตามคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
8. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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คณะอนุกรรมการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทขนส่ง จำ�กัด (CSR)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หมายเหตุ :

รายชื่อ
อภิจารี
ลียะวณิช
ธรรมนพวงศ์
เกตุวรชัย
แน่นหนา
โอเจริญ

นายอรัญ
พล.อ.อ.คำ�รบ
นายทวีศักดิ์  
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์  
พล.อ.ต.นรบุญ  
นายเอกศักดิ  ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำ�นักซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถ
ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานสื่อประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษและสื่อมวลชน

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
ประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  1 , 3 , 4 พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที  ่ 2-5 เข้ารับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 และพ้นจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2555
ลำ�ดับที่  6  เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ (CSR)
ที่ชัดเจน มีคุณภาพและสอดคล้องไปกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. ให้มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปในแผนงาน/โครงการ
และกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ
3. ให้ คณะอนุกรรมการฯ ติด ตามการดำ �เนินงานด้านการแสดงความรับผิด ชอบต่ อสังคมของ บริ ษัทฯ (CSR)
อย่างสม่ำ�เสมอทั้งปี แล้วรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
4. กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ สามารถดำ�เนินงานด้าน CSR ได้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย ทั้งในระดับผลผลิต (Output)
หรือเป้าหมายของแผนการดำ�เนินงานด้าน CSR ประจำ�ปี ผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. ให้แต่งตั้งคณะทำ�งานตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นายธนพิชญ์
มูลพฤกษ์
นายสุรัตน์    
ศรีวิพัฒน์
นางกิ่งกาญจน์  
กาญจนศูนย์
นายบรรเจิด   
อภินิเวศ
นายพงศ์พิเชษฐ์  
จันทรพรกิจ
นายชาญชัย  
ชลานนท์นิวัฒน์
รศ.ปิยะนุช  
โปตะวณิช
นาวาอากาศเอกสุกมล   แสงอรุณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย
หัวหน้างานคดี
นิติกร กองกฎหมาย

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับ รวมทั้งพิจารณาปัญหา เกี่ยวกับการดำ�เนินการทางนิติกรรมสัญญาและคดีต่างๆ ของบริษัทขนส่ง จำ�กัด
2. ให้เรียกเอกสาร หลักฐานต่างๆ เชิญเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมาให้ คำ�ชีแ้ จง รับทราบ และหรือ ทำ�รายงานตามความจำ�เป็น
และเหมาะสม
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
4. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
หมายเหตุ :

รายชื่อ
จงพีร์เพียร
ศิริวัฒนโชค
มูลพฤกษ์

นายเทียนโชติ
นายสมชัย  
นายธนพิชญ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
ผู้อำ�นวยการกองจัดการเดินรถ
หัวหน้างานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
ประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  1  ลาออกตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  2 - 3  เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบาย แผนงานโครงการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจำ�ทางที่บริษัทฯ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ
2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเดินรถ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรถร่วม การกำ�หนดเส้นทาง โดยคำ�นึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทขนส่ง จำ�กัด และความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตามระเบียบ คำ�สั่ง มติคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วให้น�ำ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
3. พิจารณาแผนการเดินรถบริษัทฯ ในภาพรวมของแต่ละภาคการเดินรถ ตามที่บริษัทฯ เสนอไปก่อนในระยะแรก
รวมทั้งให้พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดการเดินรถบริษัทฯ และรถร่วมในเส้นทางด้วย
4. พิจารณาในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ
และหรือมีเงื่อนไขอยู่ในเส้นทางที่มีรถบริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นคำ�ขอไปกรมการขนส่งทางบก และเมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลางพิจารณาแล้ว ให้รายงานความคืบหน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
6. พิจารณาอนุมัติการให้สิทธิการเพิ่มรถ การจัดรถเข้าเดินในเส้นทางของ บขส. ยกเว้นกรณีการปรับปรุงมาตรฐานรถ
และการเปลีย่ นแนวเส้นทางการเดินรถทีม่ ใิ ช่การเพิม่ รถ ให้เป็นอำ�นาจฝ่ายจัดการเดินรถ เป็นผูด้ �ำ เนินการ โดยให้รายงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทราบ
7. ให้แต่งตั้งคณะทำ�งานเดินรถระหว่างประเทศ ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
8. ให้เรียกเอกสาร และหลักฐานต่างๆ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาให้คำ�ชี้แจง รับทราบ และหรือทำ�รายงานตาม
ความจำ�เป็นและเหมาะสม
9. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและวิธีเร่งรัดหนี้สิน ของบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ :

รายชื่อ
ธรรมนพวงศ์
แน่นหนา
เกตุวรชัย
บัวทรัพย์
ศิริวัฒนโชค
ลียะวณิช
โอเจริญ

นายทวีศักดิ์  
พล.ต.ต. นรบุญ
พล.ต.ต. ชัยวัฒน์
พล.อ.อ. พงศธร
นายสมชัย
พล.อ.อ. คำ�รบ
นายเอกศักดิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ฯ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย
นิติกร กองกฎหมาย

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
ประธานอนุกรรมการ*
รองประธานอนุกรรมการ*
รองประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

* ลำ�ดับที่  1 , 3 ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที  ่ 2 , 6 เข้ารับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 และพ้นจากตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2555
ลำ�ดับที่  4  เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  5  พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาปัญหาและวิธกี ารเร่งรัดหนีส้ นิ ของบริษทั ฯ พร้อมพิจารณาเสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปัญหา การเร่งรัดหนีส้ นิ ลูกหนี้
ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของกระทรวงการคลัง
2. ให้เรียกเอกสาร หลักฐานต่างๆ เชิญเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมาให้ คำ�ชีแ้ จง รับทราบ และหรือทำ�รายงานตามความจำ�เป็น
และเหมาะสม
3. ให้คณะอนุกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกๆ ต้นเดือนแรกของแต่ละไตรมาส
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
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คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน บริษัท ขนส่ง จำ�กัด พุทธศักราช 2532 ว่าด้วย
การแต่งตั้งพนักงานและเลื่อนอันดับเงินเดือน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
หมายเหตุ :

นายเทียนโชติ
นายสมชัย
นายธนพิชญ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อ
จงพีร์เพียร
ศิริวัฒนโชติ
มูลพฤกษ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ*
ประธานกรรมการ*
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

* ลำ�ดับที่   1  ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ลำ�ดับที่  2  เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานดำ�รงตำ�แหน่งให้สูงขึ้นหรือรักษาการในตำ�แหน่งที่ว่าง และการเลื่อนอันดับเงินเดือน
หรือค่าจ้าง ระดับรองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก และเมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วให้เสนอขอความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำ�เนินการตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายธนพิชญ์   
มูลพฤกษ์
ดร.อรนุช   
สูงสว่าง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำ�หนดผลตอบแทนของผู้จัดการใหญ่
2. เจรจาต่อรองผลตอบแทน
3. เสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแล้วเสนอกระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบ (ตามมาตร 8 จัตวา วรรค 7)
4. กำ�หนดกรอบการประเมินผลงาน
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อ
นายวุฒิชาติ  
กัลยาณมิตร
ผู้แทนฝ่ายบริหาร
นายศิริชัย  
มูนจินดา
นายสมบัติ
นะนุนา
นางเฉลิมศรี  
ตั้งธรรม
นายพินิจ  
คำ�ปู่
นางสาวอรนุช
ภู่วัฒนวนิชย์
นายบุญช่วย
สกุลวิไลเลิศ
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้แทนฝ่ายสหภาพหรือพนักงาน
นางลลิตา  
ขันติญานุวัฒน์
ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์
คล้ายนาค
นายไพรัตน์
ทองเทพ
นายเกรียงไกร
แก้วกันยา
นายเสวก
มะมินทร์
นายสุเทพ
ศิริไพบูลย์
นายประจักษ์
สุขบัณฑิตย์
และให้นายจรูญศักดิ  ์ ฉวีวัฒน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่ก�ำ หนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พุทธศักราช  2543
2. ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง และรายงานให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบทุกเดือน

หมายเหตุ :

จำ�นวนครัง้ / เบีย้ ประชุม ของการประชุมแต่ละคณะปรากฏตามรายงานในหน้าที่ 86 ของรายงานประจำ�ปี
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

รายละเอียดการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการ
และค่าตอบแทนที่ได้รับ ประจำ�ปี 2555
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1
2
3
4
5
6

กรรมการชุดปัจจุบัน
นายสมชัย
ศิริวัฒนโชค
นายธนพิชญ์
มูลพฤกษ์
นายเอกศักดิ์
โอเจริญ
ดร.อรนุช  
สูงสว่าง
พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์
นายวุฒิชาติ     กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

7
8
9
10
11
12
13

กรรมการที่ออกระหว่างปี
นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
นายทวีศักดิ์
ธรรมนพวงศ์
นายอรัญ
อภิจารี
พล.อ.อ.คำ�รบ ลียะวณิช
พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12/12
11/12
9/12
12/12 6/6
11/11 6/6
12/12

2/2
2/2
2/2

1/1
1/1

12/12

10/12 4/4

1/1
0/1
2/3
2/2

1 /1

หมายเหตุ : • ลำ�ดับที่  7-10  ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554

• ลำ�ดับที่  8  ได้รับเบี้ยประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�เดือน ตุลาคม 2554
• ลำ�ดับที่ 10-13  ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

0/1

1/1

จำ�นวนครั้งที่มีประชุม (ครั้ง)
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการกำ�กับกลยุทธ์และการบริหาร

0/1 1/1
4/4 5/11
3/3 11/12 4/4
4/4 11/11

4 /4
4 /4
1/1

คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน 2532
ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานและเลื่อนระดับเงินเดือน

ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการ

1/1

1/1

4/7

2/2

1/1

1/1
0/1

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและ
ร่างสัญญาจ้างผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำ�กัด

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ

6/7

2/2
2/2

คณะอนุกรรมการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

และค่าตอบแทนที่ได้รับ ประจำ�ปี 2555

เบี้ยประชุม จากการเป็น
กรรมการ ทุกคณะ

โบนัส

รวม

140,000.00
220,000.00
184,000.00
315,000.00
216,000.00
216,000.00

121,875.00
109,687.50
73,125.00
97,500.00
92,782.26
97,500.00

261,875.00
329,687.50
257,125.00
412,500.00
308,782.26
313,500.00

8,000.00
8,000.00
34,000.00
54,000.00
24,000.00

26,209.68
26,209.68
26,209.68

8,000.00
8,000.00
60,209.68
80,209.68
50,209.68
2,090,098.80
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รายงานความรั
บผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้ ให้ความสำ�คัญต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี การกำ�กับดูแลงบการเงิน และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผย
อย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
ถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง การตรวจสอบภายใน
และการกำ�กับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน
มีระบบการป้องกันที่ดี ไม่มีรายการทุจริต หรือมีการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ไม่พบรายการซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
งบการเงินของบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีความ
เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค)
ประธานกรรมการ
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

(นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษั ท ขนส่ ง จำ � กั ด ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ จำ � นวน 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และมีประสบการณ์ โดยมี พล.อ.ต.โฆษก ประครองทรัพย์ เป็น ประธานกรรมการ ดร.อรนุช สูงสว่าง เป็นรองประธานกรรมการ
และ พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ เป็นกรรมการ
ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน ซึง่ รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ต่อคณะกรรมการบริษทั ขนส่ง จำ�กัด และรายงานเป็นรายไตรมาส
สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและ
ประจำ�ปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
สำ�คัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ ใช้งบการเงิน
และบริษัทฯ ได้นำ�มาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ ในปีงบประมาณ 2555
2. การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการฯ สอบทานการบริหารความเสีย่ ง ตามนโยบายและคูม่ อื การบริหาร
ความเสี่ยงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติที่ดี
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�ำ คัญอย่างมีประสิทธิผล ช่วยควบคุม
หรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
3. การสอบทานการควบคุมภายใน คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน มีความเห็น
ว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และได้ติดตามให้หน่วยงานต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขการดำ�เนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พบว่าผู้บริหาร
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการกำ�กับดูแลที่ดี มีการสื่อสารเรื่องการกำ�กับดูแลภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ประเมินตนเองรายบุคคลและประเมินไขว้ ประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี ปรากฏผลสรุปดีมาก
5. การกำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั ิ แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ระยะยาว 5 ปี แผนการตรวจสอบประจำ�ปี แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน การปรับปรุงกฎบัตรสำ�นักตรวจสอบภายใน
การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน สอบทานและ
อนุมัติ งบประมาณประจำ�ปีของสำ�นักตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของสำ�นักตรวจสอบและผู้ตรวจสอบทุก
ระดับ พิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบประจำ�ปี แผนการสรรหาบุคลากรตามผลการประเมินความเพียงพอ
และเหมาะสมของทรัพยากร แผนการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ตรวจสอบให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและรายงานประจำ�ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนางาน
ตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ จัดทำ�รายงานทางการเงินเป็นไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ การบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการควบคุมด้วยการตรวจสอบภายใน ทำ�ให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย
การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง และมีการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

(ดร.อรนุช สูงสว่าง)
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงิ
น
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ  2554

หมายเหตุ

2555

หน่วย : บาท
2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

242,719,297.77
2,896,177,092.32
161,006,047.19
31,684,471.26
17,466,874.73
3,349,053,783.27

249,077,019.05
2,790,163,670.83
164,297,317.03
34,093,765.34
20,101,187.59
3,257,732,959.84

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

7,810,000.00
17,186,474.15
685,960,923.68
12,625,608.61
428,056,558.03
1,151,639,564.47
4,500,693,347.74

6,050,000.00
13,240,620.61
712,633,869.79
19,545,360.93
512,091,143.89
1,263,560,995.22
4,521,293,955.06

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ  2554

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
เงินประกันรถร่วม
รายได้ค่าบำ�รุงรับล่วงหน้า
เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

6.11
6.12

6.13
6.14
7
8

หน่วย : บาท
2554

2555

610,314,119.01
62,535,984.96
25,771,912.68
698,622,016.65

769,486,562.43
45,067,910.46
19,180,367.04
833,734,839.93

131,546,048.90
108,023,339.09
131,198,409.51
110,261,770.29
426,371,689.95
907,401,257.74
1,606,023,274.39

175,506,411.64
100,348,708.14
89,597,653.73
114,474,239.24
479,927,012.75
1,313,661,852.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ  2554

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 640,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ชำ�ระแล้ว
หุน้ สามัญ 640,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6.15

2555

หน่วย : บาท
2554

64,010,000.00

64,010,000.00

64,010,000.00
83,130,684.45

64,010,000.00
83,801,254.63

33,023,601.87
2,707,795,787.03
6,710,000.00
2,894,670,073.35
4,500,693,347.74

33,023,601.87
3,021,847,245.88
4,950,000.00
3,207,632,102.38
4,521,293,955.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

(นางวราภรณ์  ประสพสุข)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555 และ  2554

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการเดินรถ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการเดินรถ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรสำ�หรับปีต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หน่วย : บาท
2554

2555

6.16
6.17
6.18

4,430,173,364.90
114,491,484.16
201,839,790.01
4,746,504,639.07

4,265,121,004.44
71,899,633.73
233,122,933.81
4,570,143,571.98

6.19
6.20

3,375,359,273.12
1,072,897,057.32
4,448,256,330.44
298,248,308.63
105,409,578.04
192,838,730.59

3,251,901,715.91
1,116,263,419.04
4,368,165,134.95
201,978,437.03
77,464,671.59
124,513,765.44

1,760,000.00
194,598,730.59

2,288,000.00
126,801,765.44

301.26

194.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นางวราภรณ์  ประสพสุข)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ปรับปรุงสินทรัพย์รบั บริจาค
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์รบั บริจาค
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับปี 2554
กำ�ไรสำ�หรับปี 2554
เงินปันผล
เงินปันผลเกิน 3 ปี โอนเป็นรายได้
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์รบั บริจาค
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับปี 2555
กำ�ไรสำ�หรับปี 2555
เงินปันผล
เงินปันผลเกิน 3 ปี โอนเป็นรายได้
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
8

หมายเหตุ
129,130,628.06
(44,880,224.63)
(449,148.80)
83,801,254.63
83,801,254.63
(670,570.18)
83,130,684.45

64,010,000.00
64,010,000.00
64,010,000.00

ส่วนเกินทุน
จากการบริจาค

64,010,000.00
-

ทุน
ทีช่ �ำ ระแล้ว

192,838,730.59
(123,987,370.00)
17,771.87
33,023,601.87 2,707,795,787.03

124,513,765.44
(39,385,353.00)
141,894.66
33,023,601.87 3,021,847,245.88
33,023,601.87 3,021,847,245.88
(382,920,591.31)
-

33,023,601.87 2,891,696,714.15
44,880,224.63
-

จัดสรรแล้ว

รวม

หน่วย: บาท

192,838,730.59
(123,987,370.00)
17,771.87
1,760,000.00
1,760,000.00
6,710,000.00 2,894,670,073.35

124,513,765.44
(39,385,353.00)
141,894.66
2,288,000.00
2,288,000.00
4,950,000.00 3,207,632,102.38
4,950,000.00 3,207,632,102.38
(382,920,591.31)
(670,570.18)

2,662,000.00 3,120,522,944.08
(449,148.80)

องค์ประกอบอื่นของ
ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสะสม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ  2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ชำ�รุดตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
สินทรัพย์โอนเป็นค่าใช้จ่าย
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สูญได้รับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้จากการลงทุน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ด�ำ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ดำ�เนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
เงินประกันรถร่วม
รายได้รับล่วงหน้า
เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หน่วย :  บาท
2554

2555
298,248,308.63

201,978,437.03

102,901,894.16
379.00
40,862,916.72
14,647,563.11
1,443,167.87
(2,000.00)
43,451,098.64
(112,573,829.51)

145,457,600.80
103,711.11
55,293,846.70
19,137,245.77
(63,500.00)
(69,426,824.42)

388,979,498.62

352,480,516.99

14,407,285.41
2,409,294.08
2,634,312.86
(3,945,853.54)
45,303,528.54

(69,007,162.74)
(2,714,864.93)
(9,363,795.71)
1,263,556.76
(8,751,623.69)

(159,216,445.29)
7,877,363.91
(43,960,362.74)
7,674,630.95
41,600,755.78
(4,212,468.95)
299,551,539.63
(89,227,321.81)
210,324,217.82

120,507,510.78
(32,155,738.00)
(1,664,339.12)
7,632,368.78
16,385,156.00
86,008,253.11
4,519,748.71
465,139,586.94
(73,705,022.22)
391,434,564.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายฝากธนาคารประจำ�
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

6.1

2555

หน่วย :  บาท
2554

(106,013,421.49)
(83,049,911.96)
(1,577,796.06)
78,635,941.08
188,100.00
(111,817,088.43)

(196,352,031.37)
(92,669,601.99)
(445,725.08)
62,504,713.70
198,000.00
(226,764,644.74)

(104,864,850.67)
(104,864,850.67)
(6,357,721.28)
249,077,019.05
242,719,297.77

(39,361,762.36)
(39,361,762.36)
125,308,157.62
123,768,861.43
249,077,019.05

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

1.

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

บริษทั ขนส่ง จำ�กัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบวิสาหกิจการให้บริการเดินรถโดยสารขนส่งประชาชน  โดยบริษทั ฯ
เป็นผู้ถือสิทธิ์ ในการเดินรถหมวด 2 หรือการเดินรถระหว่างกรุงเทพมหานครและจุดหมายปลายทางต่างๆ ภายในประเทศไทย นอกเหนือจากนี้
ยังประกอบการเดินรถในพื้นที่ระหว่างจังหวัดตลอดจนการให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ โดยจัดระบบการบริการเดินรถและการจัดการ
เดินรถให้เป็นไปตามมาตรฐานการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกและนโยบายของกระทรวงคมนาคม

2.

หลักเกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554ลงวันที่ 28 กันยายน 2554

3.

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรื่อง การบั ญ ชี แ ละการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
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• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

•
•
•
•
•

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

(ปรับปรุง 2552)
(ปรับปรุง 2552)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและ
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโฆษณา

มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มคี วามเกีย่ วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้
คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่าการนำ�มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้นมาใช้ปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อ
งบการเงินที่น�ำ เสนอ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน ภายใต้ข้อกำ�หนดของมาตรฐานการบัญชี
ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ งบการเงิ น ประกอบด้ ว ย งบแสดงฐานะการเงิ น งบกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ
หุ้ น งบกระแสเงิ น สด และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ดั ง กล่ า ว
มีผลกระทบเฉพาะต่อการนำ�เสนองบการเงินเท่านั้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบัน โดย
เลือกวิธีบันทึกหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในอดีตทั้งจำ�นวนปรับกับกำ�ไรสะสมยกมาต้นปี 2555 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีดังกล่าว สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
426.37
กำ�ไรสะสมยังไม่จัดสรรต้นงวดลดลง (ผลประโยชน์พนักงานงวดก่อน)
382.92
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น (ผลประโยชน์พนักงานงวดปัจจุบัน)
กำ�ไรส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
กำ�ไรต่อหุ้นลดลง (บาท)
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43.45
43.45
67.88

4.

การจัดประเภทใหม่

งบการเงินนี้ส�ำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ได้มีการแสดงรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2555

5.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินสดระหว่างทาง เงินฝากสถาบันการเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
5.2 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยกำ�หนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจำ�นวนลูกหนี้ สำ�หรับหนี้ที่ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเรียกชำ�ระได้
หรือค้างชำ�ระเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอำ�นาจในการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ง
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำ�กัด ครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 อนุมัติหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
		

ระยะเวลาที่หนี้ค้างชำ�ระ
อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกินกว่า 6 เดือน – 1 ปี
50
เกินกว่า 1 ปี
100
และให้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

5.3 พัสดุคงเหลือ รับรู้ ในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หักด้วยค่าเผื่อเสื่อมสภาพและล้าสมัย
5.4 เงินลงทุนเผื่อขาย เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด บริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันสิ้นงวด กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจะแสดงเป็นรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น
5.5 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ที่ดิน รับรู้ราคาทุน
อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ร้อยละ
5 ต่อปี
ประเภทรถยนต์โดยสาร
ร้อยละ
12.5 ต่อปี
ประเภทอื่นๆ
ร้อยละ
20 ต่อปี
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคและที่ซื้อโดยใช้เงินกองทุนค่าบำ�รุงรับจากรถยนต์โดยสารผิดกฎหมาย ซึ่งมิได้ ใช้ ในการ
ดำ�เนินงานนำ�ไปหักส่วนเกินทุนจากการบริจาค
5.6 ค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชี บริษทั ฯ รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยตามอายุสญ
ั ญาเช่าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่คา่ ก่อสร้างทีท่ �ำ การสถานีขนส่งแห่งใหม่
ถนนกำ�แพงเพชร 2 ซึ่งก่อสร้างบนที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะตัดจ่ายเป็นเวลา 20 ปี ตามวิธีเส้นตรงโดยไม่คิดราคาซาก ทั้งนี้เป็น
ไปตามหนังสืออนุมัติกระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/33679 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541
5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้ราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าตัดจำ�หน่าย คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ร้อยละ 20 ต่อปี
5.8 รายได้รับล่วงหน้า
5.8.1 รายได้คา่ บำ�รุงบริษทั ฯรับล่วงหน้า ประกอบด้วยเงินกินเปล่าในการทำ�สัญญาเช่าตึกแถวของบริษทั ฯ และเงินช่วยเหลือ
ค่าก่อสร้างสถานีเดินรถซึ่งมีก�ำ หนดระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 3-30 ปี เฉลี่ยโอนเป็นรายได้ ในแต่ละปีตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
5.8.2 รายได้ค่าบำ�รุงรถร่วมรับล่วงหน้า ทยอยรับรู้เป็นรายได้ ในแต่ละปีตามอายุสัญญารถร่วมเป็นเวลา 3 ปี
5.9 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริษัทฯ ใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและคิดลด
ผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งได้นำ�ข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำ�นวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลโดยรับรู้เป็นหนี้สิน ผลแตกต่าง
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ ในงวดนั้น
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5.10 การรับรู้รายได้
5.10.1 รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.10.2 รายได้จากการเดินรถร่วม รับรู้เป็นค่าธรรมเนียมเดินรถ คำ�นวณตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดเมื่อมีเที่ยวรถวิ่งบริการ
5.10.3 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
5.11 การรับรู้ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.12 กำ�ไรต่อหุน้ คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิดว้ ยจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักทีอ่ อกและชำ�ระแล้วในระหว่างงวดบัญชี โดย
ได้รวมกำ�ไรสุทธิของกองทุนบำ�เหน็จพนักงานแล้ว
5.13 เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน งบการเงินของเงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน แสดงรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทั ขนส่ง จำ�กัด โดย
ณ วันสิ้นงวดได้ปิดบัญชีเงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน โอนเข้าบัญชีบริษัทฯ

6.

ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2.16
37.10
39.26

หน่วย : ล้านบาท
2554
1.31
11.30
12.61

(5.98)
209.44
203.46
242.72

(16.23)
252.70
236.47
249.08

2555
เงินสด
เงินสดระหว่างทาง (สถานีเดินรถ)
รายการเทียบเท่าเงินสด (เงินฝากสถาบันการเงิน)
เงินฝาก - กระแสรายวัน
เงินฝาก - ออมทรัพย์
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.2

บริษัทฯ มีภาระผูกพันโดยนำ�เงินฝากออมทรัพย์ไปค้�ำ ประกันการเช่าตู้นิรภัย จำ�นวน 0.06 ล้านบาท
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
เงินฝาก - ประจำ� 6 เดือน
เงินฝาก - ประจำ� 12 เดือน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

2555
2,896.18
2,896.18

หน่วย : ล้านบาท
2554
2,727.14
63.02
2,790.16

บริษัทฯ มีภาระผูกพันโดยนำ�เงินฝากประจำ�  12 เดือน ไปค้ำ�ประกันสัญญาจัดตั้งสถานีเดินรถต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ
กับกรมการขนส่งทางบก จำ�นวน 1.50 ล้านบาทและ 1.00 ล้านบาทตามลำ�ดับ ค้ำ�ประกันต่อศาล จำ�นวน 21.54 ล้านบาท และค้�ำ ประกันอื่นๆ
จำ�นวน 0.56 ล้านบาท รวม 24.60 ล้านบาท
6.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2555
2554
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้รถร่วม
75.77
72.18
ลูกหนี้บุคคลภายนอก
82.49
82.79
158.26
154.97
หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
135.74
132.21
รวมลูกหนี้การค้า
22.52
22.76
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2555
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรองปฏิบัติงาน
ลูกหนี้พนักงานชดใช้ค่าเสียหาย
ลูกหนี้ค่าตั๋วระหว่างประเทศ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค่าเช่าค้างรับ
รายได้ค้างรับ-กองทุนบำ�เหน็จ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าปรับรถเช่าค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินค้างรับอื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
2554

0.47
16.28
1.41
13.08
8.33
6.21
64.82
10.78
12.81
4.30
138.49
161.01

4.95
20.30
1.15
1.99
9.01
2.90
31.17
36.84
31.37
1.86
141.54
164.30

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 135.74 ล้านบาทเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รถร่วม และลูกหนี้บุคคลภายนอก
จำ�นวน 57.50 ล้านบาทและ 78.24 ล้านบาทตามลำ�ดับ ในจำ�นวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกิน 10 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ระหว่างการชำ�ระคดีและ
คดียังไม่สิ้นสุด จำ�นวน 54.52 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำ�นวน 12.81 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 3.72 ล้านบาทค่าเช่าที่ดิน
จ่ายล่วงหน้า 9.09 ล้านบาท
6.4 พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2555
2554
อะไหล่รถยนต์โดยสารคงคลัง
18.12
13.22
เครื่องยนต์อะไหล่ส�ำ รองคลัง
3.07
3.07
ยางรถยนต์คงคลัง
1.03
4.75
ตั๋วคงคลัง
1.91
2.87
เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงคลัง
1.15
1.07
ของใช้คงคลัง
0.10
0.02
น้�ำ มันคงคลัง
6.84
9.38
เวชภัณฑ์คงคลัง
0.15
0.40
รวม
32.37
34.78
หัก   ค่าเผื่อเสื่อมสภาพและล้าสมัย
0.69
0.69
รวมพัสดุคงเหลือ
31.68
34.09
6.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บัตรแลกค่าโดยสาร
เงินรอเรียกคืน
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำ�หนด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2555
10.15
7.04
0.28
17.47

หน่วย : ล้านบาท
2554
9.46
10.19
0.45
20.10
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6.6 เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 จำ�นวน 7.81 ล้านบาท และ 6.05 ล้านบาทตามลำ�ดับ
เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำ�กัด จำ�นวน 1,100,000 หุ้น ราคาทุนหุ้นละ 1 บาท ราคาตลาด ณ วันที่
30 กันยายน 2555 และ 2554 ราคาหุ้นละ 7.10 บาทและ 5.50 บาทตามลำ�ดับ
6.7 เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 จำ�นวน 17.19 ล้านบาท และ 13.24 ล้านบาท ตามลำ�ดับเป็นเงินกู้
ของกองทุนบำ�เหน็จให้สมาชิกกู้ยืม
6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ราคาทุน
ยอดยกมา
1 ต.ค. 54 เพิ่ม
139.10 15.34
506.96 4.31
45.19 3.53

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าสุทธิ

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ลด
-

ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร - เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ง - เครื่องใช้
สำ�นักงาน
252.58 14.32 4.99
รถโดยสาร
1,125.87
รถยนต์ ใช้สอย
9.81
งานระหว่างทำ�
15.41 53.09 55.41
รวม
2,094.92 90.59 60.40

คงเหลือ ยอดยกมา
30 ก.ย. 55 1 ต.ค. 54 เพิ่ม
154.44
511.27 330.70 19.27
48.72
36.82 4.04

ลด
-

คงเหลือ
30 ก.ย. 55 30 ก.ย.55 30 ก.ย.54
154.44 139.10
349.97 161.30 176.25
40.86
7.86
8.37

261.91 203.33 19.89 4.99 218.23
1,125.87 801.98 51.67 33.22 820.43
9.81
9.45 0.21
9.66
13.09
2,125.11 1,382.28 95.08 38.21 1,439.15

43.68
305.44
0.15
13.09
685.96

49.25
323.89
0.36
15.41
712.63

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุน มียอดเพิ่มขึ้นจำ�นวน 90.59 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อเพิ่มจำ�นวน 83.05 ล้านบาท รับโอนสินทรัพย์
ระหว่างกันจำ�นวน 7.54 ล้านบาท ราคาทุนมียอดลดลงจำ�นวน 60.40 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ช�ำ รุดจำ�นวน 4.99 ล้านบาท สินทรัพย์โอนเป็น
ค่าใช้จ่ายจำ�นวน 14.65 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการซ่อมแซมรถยนต์โดยสารครั้งใหญ่จำ�นวน 33.22 ล้านบาท และโอนสินทรัพย์
ระหว่างกันจำ�นวน 7.54 ล้านบาท
ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมมี ย อดเพิ่ ม ขึ้ น จำ � นวน 95.07 ล้ า นบาท เป็ น ต้ น ทุ น ในการเดิ น รถจำ � นวน 51.67 ล้ า นบาท ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการบริ ห ารจำ � นวน 42.73 ล้ า นบาท ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการบริ จ าคจำ � นวน 0.67 ล้ า นบาท ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมมี ย อดลดลงจำ � นวน
38.21 ล้านบาท เป็นค่าเสื่อมราคาจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ชำ�รุดจำ�นวน 4.99 ล้านบาท และเป็นค่าเสื่อมราคาจากการซ่อมแซมรถยนต์
โดยสารครั้งใหญ่จ�ำ นวน 33.22 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 จำ�นวน 685.96 ล้านบาท และ 712.63 ล้านบาทตามลำ�ดับ ในจำ�นวนดังกล่าว
มีสินทรัพย์รับบริจาค ดังนี้
ราคาทุน

ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร - เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ง - เครื่องใช้
สำ�นักงาน
รวมสินทรัพย์บริจาค
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ยอดยกมา
1 ต.ค.54
79.26
95.63
1.52
16.26
192.67
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เพิ่ม
-

ลด
-

-

0.04
0.04

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าสุทธิ

ค่าเสื่อมราคาสะสม
คงเหลือ ยอดยกมา
30 ก.ย.55 1 ต.ค.54
79.26
95.63
91.09
1.52
1.52
16.22
192.63

16.26
108.87

เพิ่ม
0.67
-

ลด
-

0.67

0.04
0.04

คงเหลือ
30 ก.ย.55 30 ก.ย.55 30 ก.ย.54
79.26
79.26
91.76
3.87
4.54
1.52
16.22
109.50

83.13

83.80

6.9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

2555
89.72
77.09
12.63
  8.50

6.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2555
ลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่ - สุทธิ
เงินฝากกองทุนบำ�เหน็จ
เงินฝากประกันตัวพนักงาน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่าย
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8.22
111.86
91.34
214.80
   1.84
428.06

หน่วย : ล้านบาท
2554
88.14
68.59
19.55
21.41
หน่วย : ล้านบาท
2554
1.45
118.75
134.38
255.67
1.84
512.09

ลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่ - สุทธิ มียอดยกมา จำ�นวน 198.25 ล้านบาท หนี้เพิ่มระหว่างงวด 11.99 ล้านบาท รับชำ�ระหนี้ 7.32 ล้านบาท
ตัดเป็นหนี้สูญ 11.18 ล้านบาท และหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 183.52 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้พนักงานพ้นหน้าที่ - สุทธิ จำ�นวน 8.22 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรอการตัดจ่ายจำ�นวน 214.80 ล้านบาท ในจำ�นวนดังกล่าวมีค่าก่อสร้างสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร) ที่ถนนกำ�แพงเพชร 2
จำ�นวน 214.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนต่างค่าก่อสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับเงินชดเชยจากกรมธนารักษ์เพื่อมาก่อสร้างฯ
โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 20 ปี
6.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2555
2554
เจ้าหนี้การค้า
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร
218.06
372.28
ค่าซ่อมรถยนต์โดยสาร
16.55
36.36
ค่าน้�ำ มันเชื้อเพลิง
126.43
94.94
อื่นๆ
63.26
72.80
รวมเจ้าหนี้การค้า
424.30
576.38
เจ้าหนี้อื่น
โบนัสค้างจ่าย
73.86
75.21
เงินชดเชยพนักงานค้างจ่าย
41.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
49.18
38.33
เงินกองทุนบำ�เหน็จค้างจ่าย
1.06
2.68
รายได้รับล่วงหน้า
50.86
30.50
อื่นๆ
11.05
4.85
รวมเจ้าหนี้อื่น
186.01
193.11
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
610.31
769.49
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6.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
7.40
0.04
3.44
5.63
7.65
  1.61
25.77

หน่วย : ล้านบาท
2554
5.22
0.04
0.01
4.89
7.84
  1.18
19.18

2555
91.34
  40.21
131.55

หน่วย : ล้านบาท
2554
134.38
41.13
175.51

2555
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เจ้าหนี้เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินรับฝาก
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
6.13 เงินมัดจำ�และเงินประกัน ประกอบด้วย
เงินประกันตัวพนักงาน
เงินมัดจำ�และเงินประกันอื่น
รวมเงินมัดจำ�และเงินประกัน

เงินมัดจำ�และเงินประกันอืน่ จำ�นวน 40.21 ล้านบาท ได้รวมเงินประกันการกูเ้ งินของกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน จำ�นวน 0.19 ล้านบาท
6.14 รายได้ค่าบำ�รุงรับล่วงหน้า ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2555
2554
รายได้ค่าบำ�รุงบริษัทฯ รับล่วงหน้า
2.90
3.22
รายได้ค่าบำ�รุงรถร่วมรับล่วงหน้า
128.30
86.38
รวมรายได้ค่าบำ�รุงรับล่วงหน้า
131.20
89.60
6.15 ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการบริ จ าค เป็ น บั ญ ชี คู่ กั บ บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ บ ริ จ าคที่ รั บ บริ จ าคมาจากบุ ค คลภายนอกและเงิ น กองทุ น
รถผิดกฎหมาย
หน่วย : ล้านบาท
2555
2554
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม
83.80
129.13
หัก ตัดค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี
0.67
0.45
โอนปรับบัญชีกำ�ไรสะสมเนื่องจากสินทรัพย์ตัดบัญชี
44.88
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
83.13
83.80
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6.16 รายได้จากการเดินรถ ประกอบด้วย
2555
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ
ค่าโดยสารรถบริษัทฯ
ค่าจ้างเหมาขนส่ง
ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์
รวมรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ
รายได้จากการเดินรถร่วม
ค่าธรรมเนียมรถร่วม
ค่าชดเชยรถร่วม
ค่าปรับรถร่วม
ค่าใช้สถานี
ค่าขายตั๋วรถร่วม
รายได้ค่าบำ�รุงรถร่วม
ค่าธรรมเนียมสัญญารถร่วม
รายได้บัตรประจำ�รถยนต์โดยสาร
รวมรายได้จากการเดินรถร่วม
รวมรายได้จากการเดินรถ

หน่วย : ล้านบาท
2554

3,400.69
47.22
78.47
3,526.38

3,274.25
44.34
63.04
3,381.63

731.35
39.44
8.58
35.12
0.62
50.86
35.29
2.53
903.79
4,430.17

736.31
55.87
4.89
36.05
0.62
19.29
28.25
2.21
883.49
4,265.12

รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 3,526.38 ล้านบาท ได้รวมรายได้ ในการเดินรถระหว่าง
ประเทศ จำ�นวน 38.09 ล้านบาท
6.17 รายได้ดอกเบี้ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 114.49 ล้านบาท ได้รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ของกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน จำ�นวน 3.46 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน จำ�นวน 0.37 ล้านบาท
6.18 รายได้อื่น ประกอบด้วย
รายได้ค่าปรับ
รายได้จากการจัดการสถานี
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

2555
47.35
117.01
37.48
201.84

หน่วย : ล้านบาท
2554
55.65
112.99
64.48
233.12
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6.19 ต้นทุนในการเดินรถ ประกอบด้วย
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบำ�เหน็จพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร
ค่าซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร
ค่าน้�ำ มันเชื้อเพลิง แก๊สและน้ำ�มันหล่อลื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยสาร
ค่าใช้จ่ายเดินรถ
ค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยสาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมต้นทุนในการเดินรถ

2555
412.21
57.66
20.02
916.60
120.21
1,443.90
20.21
328.57
51.67
4.31
3,375.36

หน่วย : ล้านบาท
2554
412.68
72.09
826.16
117.11
1,450.65
18.84
287.19
63.23
3.95
3,251.90

2555
576.63
91.82
23.43
7.91
14.20
110.46
56.80
0.61
13.19
1.97
1.27
92.09
1.44
81.08
1,072.90

หน่วย : ล้านบาท
2554
573.42
122.25
8.71
16.90
91.02
53.15
0.56
11.61
2.19
7.12
137.97
19.14
72.22
1,116.26

6.20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
สวัสดิการพนักงาน เงินกองทุนและบำ�เหน็จพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ค่าใช้จ่ายสถานที่
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าศึกษาวิจัย
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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7.

เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงานบริษัท ขนส่ง จำ�กัด

กองทุนบำ�เหน็จพนักงานบริษัท ขนส่ง จำ�กัด ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2516 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0508/20619
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2516 โดยคณะกรรมการฯ ได้ก�ำ หนดระเบียบบริษัท ขนส่ง จำ�กัด ว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน พ.ศ.2522 ให้บริษัทฯ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำ�เหน็จพนักงานฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนพนักงาน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
กองทุนบำ�เหน็จพนักงานปี 2555และปี 2554 มีสินทรัพย์รวม 135.66 ล้านบาท และ 135.34 ล้านบาท หนี้สินจำ�นวน 1.57 ล้าน
บาท และ 0.87 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ในงวดบัญชีปี 2555 กองทุนบำ�เหน็จฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำ�นวน 3.83 ล้านบาท สูงกว่าปี 2554
จำ�นวน 1.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.78 เกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจำ�นวน 3.46 ล้านบาทและดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจำ�นวน 0.37 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงานบริษัท ขนส่ง จำ�กัด มีภาระผูกพันพึงต้องจ่ายให้พนักงานที่ยังไม่
ได้โอนไปกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จำ�นวน 110.26 ล้านบาท และ 114.47 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บริษัทฯ ได้นำ�สินทรัพย์หนี้สินและเงินกองทุน
ของกองทุนบำ�เหน็จฯ มารวมในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนำ�รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนบำ�เหน็จมารวมใน
งบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทฯ ทำ�ให้งบดุลของบริษัทในงวดปี 2555 และ 2554 เพิ่มขึ้นของแต่ละปีจ�ำ นวน 135.66 ล้านบาท และ 135.34 ล้านบาท
และกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นของแต่ละปีจ�ำ นวน 3.83 ล้านบาทและ 2.23 ล้านบาท

8.

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน บริษัทฯ มีภาระสำ�หรับเงินชดเชยพนักงานที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1. ผลประโยชน์พนักงาน คำ�นวณจากเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 60 ปี เป็นรายบุคคล
2. พนักงานที่พ้นสภาพโดยไม่ได้รับผลประโยชน์จากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 3.69
3. ใช้อัตราเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ในปีครบเกษียณ) เท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตำ�แหน่งปัจจุบัน
4. อัตราที่ใช้คิดลด ใช้อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลในการคำ�นวณ ร้อยละ 3.09 - 4.36
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
382.92
ผลประโยชน์พนักงานสำ�หรับปี
  43.45
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
426.37

9.

ภาระผูกพัน

บริษทั ขนส่ง จำ�กัด มีภาระผูกพันทีต่ อ้ งจ่ายค่าเช่าพืน้ ทีข่ องการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณย่านพหลโยธินตามสัญญาเลขที่ 9/01/41/240
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 เมือ่ สิน้ สุดสัญญาดังกล่าวบริษทั ฯ กับการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถตกลง
อัตราค่าเช่ากันได้โดยการรถไฟฯ เพิม่ ค่าเช่าและกำ�หนดอัตราค่าเช่าเพิม่ เป็น 2 อัตราแต่บริษทั ฯ ขอให้ก�ำ หนดอัตราค่าเช่าเพียงอัตราเดียวกันกับสัญญา
เดิมโดยให้ปรับอัตราค่าเช่าขึน้ จากเดิมร้อยละ 7 สำ�หรับปีตอ่ ๆ ไปให้คดิ อัตราเพิม่ ร้อยละ 5 ต่อปี เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2553 บริษทั ฯ ได้ท�ำ หนังสือถึง
ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทยหนังสือเลขที่ บขส.501/2826 เรือ่ ง “เรือ่ งขอทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย” ซึง่ ยังมิได้
มีการแจ้งผลการพิจารณา ในระหว่างนี้บริษัทฯ ได้ช�ำ ระค่าเช่าตามที่การรถไฟฯ เรียกเก็บเป็นรายปีปีละ 21.82 ล้านบาท

Annual Report 2012

The Transport Co., Ltd.

111

10. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
1. บริษัท ขนส่ง จำ�กัด มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง ณ 30 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 207 คดี จำ�นวนเงิน
1,009.77 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่เกิดความเสียหายจากผลของคดีแก่บริษัทฯ อย่างเป็น
สาระสำ�คัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ ในบัญชีดังนี้
อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
1.1
1.2

ข้อพิพาท
ชดใช้ค่าเสียหายและผิดสัญญา
คดีค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
รถบริษัท

ศาลฎีกา

จำ�นวนคดี

หน่วย : ล้านบาท
2

267.70

ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกา

25
6
1
32

323.66
21.57
1.16
346.39

ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกา

140
25
8
173
207

275.99
86.77
32.92
395.68
1,009.77

รวม
รถร่วม

รวม
รวมทั้งสิ้น

2. ค่าเสียหายที่บริษัท นิสเซอิ บิลด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ฟ้องบริษัท ขนส่ง จำ�กัด เป็นจำ�เลย เรื่อง “ให้บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ปฏิบัติตามสัญญาเช่าพื้นที่ มูลค่า 26.60 ล้านบาท และเรื่องติดตั้งป้ายโฆษณา มูลค่า 56.76 ล้านบาท”บริษัทฯ ได้ฟ้องกลับเรื่อง
ติดตั้งป้ายโฆษณาให้ออกจากพื้นที่ และเรียกค่าเสียหายจำ �นวน 103.31 ล้านบาท ศาลชั้นต้นยกฟ้องบริษัทฯ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
แก้ ให้ชำ�ระค่าเสียหายให้บริษัท นิสเซอิ บิลด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จำ�นวน 6.93 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 นับจาก
วันฟ้องบริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาคำ�พิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ส่ ว นเรื่ อ งสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ มี คำ � พากษาตั ด สิ น เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2546 ให้ บ ริ ษั ท ฯ ชนะคดี แ ละเนื่ อ งจาก
ศาลพิ พ ากษาให้ บ ริ ษั ท นิ ส เซอิ บิ ล ด์ (ประเทศไทย) จำ � กั ด ล้ ม ละลายในคดี ที่ ขสมก.ยื่ น ฟ้ อ งและมี คำ � สั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ลู ก หนี้
ไว้เด็ดขาดบริษัทฯ ได้ยื่นคำ�ร้องขอรับชำ�ระหนี้ต่อศาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สินและเจ้าหนี้
ของบริษัท นิสเซอิ บิลด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
3. คดีที่บริษัทฯ เป็นโจทก์ ฟ้องบริษัท พี.ซี.วี.ฯ ศาลปกครองมีหนังสือลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 แจ้งรับโอนคดีจากศาลแพ่งและ
ให้บริษัทฯ ดำ�เนินการทำ�หนังสือมอบอำ�นาจส่งศาลปกครองกลางต่อไป
3.1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำ พิพากษาบังคับ บริษัท พี.ซี.วีฯ ตามคำ�ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ที่ ให้บริษัท พี.ซี.วี.ฯ และบริวารออกจากพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และชำ�ระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่บริษัทฯ
เป็นจำ�นวนเงิน 3.68 ล้านบาท ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้�ำ ประปาและค่าเช่าแก่บริษทั ฯ เป็นจำ�นวนเงิน 2.42 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 15 ต่อปี
นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำ�ระเสร็จสิ้นแก่บริษัทฯ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้กับบริษัทฯ ด้วย
3.2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 บริษัทฯ ได้ยื่นอุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัยเรื่องค่าเสียหายค่าขาดประโยชน์
ที่ไม่สามารถนำ�พื้นที่ไปใช้ประโยชน์จากการเช่าพื้นที่ จำ�นวน 35.32 ล้านบาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2502

พ.ศ. 2502-2511

พ.ศ. 2510
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รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2473 ในชื่อบริษัท
เดินอากาศไทย จำ�กัด โดยเป็นผูบ้ กุ เบิกริเริม่ การบินพาณิชย์ ในประเทศเป็นรายแรก
และเดินรถยนต์ โดยสารสายกรุงเทพฯ - ลพบุรี กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี ต่อมาสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
เมื่อปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลแยกกิจการบินภายในประเทศออกจากบริษัทฯ
ต่อมาปี พ.ศ. 2491 บริษัทเริ่มกิจการเดินเรือโดยมีเรือทั้งสิ้น 48 ลำ�  จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2500 กิจการเดินเรือทั้งสิ้นจำ�นวน 18 สายและมี 4 สาขา คือสาขาท่าเตียน
สาขาปากน้�ำ โพ – นครสวรรค์ สาขาแปดริ้ว และสาขาอยุธยา อย่างไรก็ตามการสร้าง
เขือ่ นชัยนาททำ�ให้แม่น�้ำ เจ้าพระยาบางตอนตืน้ เขิน ทำ�ให้การเดินเรือไม่สะดวก บริษทั ฯ
จึงเลิกเดินเรือในปีนั้นเอง
ช่วงเวลาดังกล่าว ราชการยังมิได้ดำ�เนินการควบคุมหรือจัดระเบียบการ
เดินรถโดยสารประจำ�ทางของประเทศ การเดินรถโดยสารระส่�ำ ระสายมากโดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัด   เนื่องจาการขับรถเร็วและแซงเพื่อแย่งผู้โดยสารทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ
อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังทำ�ให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานประจำ�รถหรือ
ผู้ประกอบการ จึงมีการแสวงหาการคุ้มครองกิจการตนเองจากผู้มีอิทธิพล ซึ่งทำ�ให้
เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำ�นวนมาก และส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2502 รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตระหนักถึงความรุนแรง
ของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมอบสัมปทานเส้นทางการเดินรถโดยสารหมวด 2 ในเขต
สัมปทาน 25 จังหวัดให้บริษัท ขนส่ง จำ�กัดแต่เพียงรายเดียว อีกทั้งมอบหมายให้เป็น
แกนกลางในการนำ�รถโดยสารของเอกชนเข้ามาร่วมกับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ จัดระเบียบการเดินรถโดยสารให้เป็นระเบียบและเป็นธรรมแก่เจ้าของรถโดยสาร
ทุกรายที่เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลเจ้าของรถโดยสารให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2502-2511 บริษัท ขนส่ง จำ�กัดพยายามชักจูงบริษัท
เดินรถโดยสารเอกชนรายใหญ่เข้าสูร่ ะบบรถร่วม โดยให้ด�ำ เนินการเดินรถอยู่ในกฎข้อ
บังคับของทางราชการภายใต้เครือ่ งหมายของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถแก้ไขปัญหารถโดยสาร
ผิดกฎหมายได้  แม้ ในช่วงแรก บริษทั ฯยังไม่สามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐที่ได้รบั มอบหมาย และประสบขาดทุนอย่างหนัก ระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึงปี พ.ศ.
2504  อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ พยายามปรับปรุงทัง้ ด้านการบริหารจัดการภายในและการ
ให้บริการ จนกระทัง่ ผลการดำ�เนินงานเริม่ ดีขน้ึ เป็นลำ�ดับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2505 ถึง 2516  
ทำ�ให้มผี ลการดำ�เนินงานดีขน้ึ จนสามารถจ่ายโบนัสได้เป็นครัง้ แรก
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2522 ถึง 2531 เป็นช่วงที่บริษัทฯจัดระเบียบการเดินรถ
โดยสารของบริษทั ฯและรถร่วมพร้อมกับให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการรวมตัวกันของเจ้าของรถโดยสารรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม
แต่ละเส้นทาง และแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นผลให้ผู้ประกอบการรถร่วมมีการรวมตัวกัน
อย่างเป็นรูปธรรมเมือ่ ปี พ.ศ. 2523 ในนามของสมาคมผูป้ ระกอบการรถยนต์โดยสาร

ปี พ.ศ.2510 บขส.ได้เริ่มก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณตลาดหมอชิต ถนนพหลโยธิน โดยเป็นอาคาร
3 ชั้น บนเนื้อที่ 63 ไร่ และเป็นที่ทำ�การของสำ�นักงานใหญ่ โดยผู้โดยสารจะเรียกกัน
คุ้นหูว่า สถานีขนส่งหมอชิต
ปี พ.ศ.2540 บขส.เปิดใช้อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
หรือหมอชิต 2 อย่างเป็นทางการ ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 999 ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร โดยย้ายทีท่ �ำ การของสำ�นักงานใหญ่และสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร มาไว้รวมกัน
เป็นอาคาร 4 ชัน้ มีพนื้ ที่ใช้สอยประมาณ 27,000 ตารางเมตร ออกแบบได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยสำ�หรับผู้โดยสาร  มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน
ปี พ.ศ 2542 บขส. มอบ “เรือมหาราช” ซึ่งเป็นเรือลำ�สุดท้ายกิจการเดิน
เรือในแม่น้ำ�เจ้าพระยาสมัยอดีตของ บขส.ให้กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 6 รอบ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำ�ริ มีพระราชประสงค์ ให้
พสกนิกรของพระองค์ได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึง บขส. จึงถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
ร่วมกันกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจัดทำ�โครงการเรือห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยูห่ วั เพือ่ ถวายเป็นราชสักการะและเป็นการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยพิธี
ส่งมอบ จัดขึน้ ณ อูก่ ปั ตัน เชิงสะพานพระปิน่ เกล้าเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2542
ปี พ.ศ. 2546 บริษัท ขนส่ง จำ�กัด   มีแผนขยายเส้นทางเดินรถข้าม
ประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้า การลงทุน
ที่รัฐบาลมีความประสงค์จะให้ไทยเป็นประตูสู่อินโดจีน ในปี 2547 เริ่มเปิดให้บริการ
รถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เส้นทางหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์
และเส้นทางอุดรธานี-นครหลวงเวียงจันทน์  หลังจากนัน้ บริษทั ฯได้เปิดเดินรถโดยสาร
ระหว่างประเทศเพิ่มเติม ดังนี้ ในปี 2548  เส้นทางอุบลราชธานี-ปากเซ   ในปี 2550
เส้นทางมุกดาหาร-สะหวันนะเขต  ในปี 2551 เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์  
ในปี 2552   เส้นทางนครราชสีมา – นครหลวงเวียงจันทน์ ในปี 2554 เส้นทาง
นครพนม – เมืองท่าแขกและในปี 2555 ได้เปิดเดินรถอีก 4 เส้นทาง คือ เชียงใหม่
– เชียงราย – หลวงพระบาง,อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง,กรุงเทพฯ – ปากเซ
และเส้นทางกรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นการรองรับความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC และ บขส. ยังมีแผนการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ
เพิ่มเติมไปยังประเทศกัมพูชา อีกในอนาคตอันใกล้นี้
ปี พ.ศ. 2551 บขส. มีการจัดทำ�มาสค๊อต เพือ่ ใช้ส�ำ หรับการร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้จักบริษัท ขนส่ง จำ�กัดเพิ่มขึ้น ซึ่งมาสค๊อต มีชื่อว่า เซฟตี้
และเซฟตังค์
ปี พ.ศ.2552 บริษัทฯได้ทำ�การปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ ใหม่ของ บขส.
ให้มรี ปู แบบทีท่ นั สมัยยิง่ ขึน้ จากปีกปรับมาใช้ลายเส้นการเคลือ่ นไหว ทำ�ให้สญ
ั ลักษณ์
บขส. ดูอ่อนโยน มีความเป็นกันเองใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2540

“เรือมหาราช”

“ขยายเส้นทางเดินรถข้ามประเทศ”

มาสค๊อต “เซฟตี้ และ เซฟตังค์”
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สัญลักษณ์ ใหม่

ความหมายของสัญลักษณ์ ใหม่ประกอบด้วยเส้น 3 สี
เส้นสีส้ม เป็นเส้นที่แสดงถึงรากฐานของสัญลักษณ์นี้และสื่อถึงเส้นโค้ง
ของรถบัส และเส้นสีส้มเป็นสีของ บขส. และมีความหมายว่า บขส.เป็นองค์กรในการ
ให้บริการการขนส่ง การเดินรถอย่างมั่นคง  มาเป็นเวลายาวนาน
เส้นสีฟ้า เป็นการสื่อถึงการพัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเป็นสำ�คัญและการพัฒนาจากรถส้มมาเป็นรถปรับอากาศ
เส้ น สี ช มพู เป็ น สี ที่ ห มายถึ ง ความเป็ น มงคล สิ่ ง ดี ง าม สื่ อ ถึ ง บขส.
เป็นองค์กรที่ทำ�ประโยชน์ ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
ตัวหนังสือ บขส. สีส้ม ใช้ Font ที่มีความหนา เพื่อสื่อถึงความหนักแน่น
มั่นคงขององค์กรแห่งนี้

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

“ปรับเปลี่ยนเครื่องหมายและชุดพนักงาน”

ปี พ.ศ. 2553 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำ คัญนั่นคือ บริษัทฯ
ได้ดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาลรับรถตู้โดยสารเป็นจำ�นวนประมาณ 6,000
คันเข้าสู่ระบบรถร่วม ทั้งนี้ ทำ�ให้เกิดผลดีคือเพื่อควบคุมดูแลให้เจ้าของรถโดยสาร
ให้บริการที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นอันจะทำ�ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีการเปิดเดินรถในจังหวัดที่ 77 ในเส้นทาง
กรุงเทพฯ – บึงกาฬ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายของพนักงานและ
เปลี่ยนชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารใหม่ ภายใต้ชื่อ “82 ปี อัตลักษณ์ที่ภูมิ ใจ”
จากอดีตถึงปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ราชการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารบริษัทในการ
ให้บริการแก่ประชาชน นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 บริษัทฯสามารถดำ�เนินกิจการ
ประสบผลกำ�ไรอย่างต่อเนื่องมาตลอด แม้ก�ำ ไรไม่สงู มากนักแต่อยู่ในระดับที่สามารถ
ปรับปรุงการบริการและเลี้ยงตนเองได้ โดยคาดหมายว่าการบริหารจัดการและการ
บริการที่มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอด จะส่งผลให้บริษัทฯมีความพร้อมที่
จะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่งคงต่อไป
ปัจจุบนั สถานทีท่ �ำ การอาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษทั ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 999
ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่ง
ผู้ โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

บขส. เป็นของรัฐ ยืนหยัดเพื่อปวงชน
ทุกคนเป็นเจ้าของ
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ข้อมูลทั่วไป
สภาพการและผลการดำ�เนินงานปัจจุบัน

บริษัท ฯ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2473 ได้เปิดดำ�เนินการจนถึงปัจจุบัน
ย่างเข้าสู่ปีที่ 83  ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นแกนกลางและเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดบริการด้านการขนส่งผู้โดยสาร
ด้วยรถประจำ�ทาง จากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 และได้รับมอบหมาย
ให้จัดบริการด้านขนส่งผู้โดยสารด้วย รถประจำ�ทาง เชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว
เริ่มเมื่อ ปี พ.ศ.2547
บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจำ�นวน 640,100 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,010 ล้านบาทเป็น
ในส่วนของรัฐบาล 638,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดผู้ถือหุ้นอื่นๆ 2,023 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.32
ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

ด้านการบริหารงาน

ปัจจุบันหน่วยงานหลักที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯมีดังนี้
1. กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดจะดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
2. สำ�นักงานคณะกรรมการและพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   จะพิจารณาโครงการแผนงานของบริษัทฯ
โดยคณะอนุกรรมการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะพิจารณางบลงทุนของบริษัทฯ เพื่อสนองต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. สำ�นักงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการของบริษัทฯ
ที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จัดทำ�และจัดสรรเงินอุดหนุนให้บริษัทฯรวมทั้งควบคุมและติดตามหนี้เงินกู้
4. กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ ในการรับผิดชอบและวิเคราะห์งานด้านการเงิน และการบัญชีของบริษัทฯให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับผลตอบแทนต่างๆของพนักงาน
5. สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับผิดชอบในการตรวจบัญชีของบริษทั ฯรับรองฐานะการเงินและตรวจสอบด้านการจัดการ
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ด้านการบริการ

1. ด้านการเดินรถ   ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการประกอบการขนส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครไปยัง
จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคภายในประเทศ และระหว่างประเทศสาธารณประชาธิปไตย –ประชาชนลาวจำ�นวน 10 เส้นทางได้แก่
เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 3 อุบลราชธานี – ปากเซ
เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 7 นครพนม – ท่าแขก
เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง
เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ – ปากเซ
และในอนาคตอันใกล้นี้บริษัท ขนส่ง จำ�กัด จะเปิดเดินรถเพิ่มเติมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกคือ ประเทศพม่าและประเทศ
กัมพูชา เพื่อรองรับ ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯได้เปิดให้บริการเดินรถด่วน Mild Bus ใน 5 เส้นทางคือ กรุงเทพฯ - แม่สาย, กรุงเทพฯ - เชียงใหม่,
กรุงเทพฯ - พิษณุโลก, กรุงเทพฯ - นครพนม,กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี การเดินรถข้ามภาคจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
หรือ หมอชิต 2 สู่ภาคใต้ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต , กรุงเทพฯ - เกาะสมุย, กรุงเทพฯ - หาดใหญ่, กรุงเทพฯ - กระบี่ - เกาะลันตา,
กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูลและกรุงเทพฯ - สงขลา การเดินรถข้ามภาคจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี
สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่,กรุงเทพฯ - นครพนม,กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
ในส่วนของการบริการด้านอื่นๆเช่น การรับส่งพัสดุภัณฑ์ รับได้ภายในวันเดียว บริการรถทัวร์เช่าเหมาทั่วไทย การจองตั๋ว
ออนไลน์ โดยบริการต่างๆ ของ บขส. สามารถ ติดต่อ Call Center 1490 เรียก บขส.
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จำ�นวนรถโดยสารบริษัทฯ มีรถโดยสารที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆรวม 14,608 คัน เป็นรถของบริษัทฯ จำ�นวน 854 คัน
และเป็นรถร่วมในเครือ จำ�นวน 13,754 คัน รถโดยสารของบริษัทฯที่ให้บริการในปัจจุบัน มี 4 มาตรฐานและแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ อีก
ดังนี้
มาตรฐานรถ

คุณลักษณะ

การบริการ

รถ ม.1 (ก) VIP
24 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1
• 24 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 องศา

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

รถ ม.4 (ก) VIP
2 ชั้น 30 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น)
• 30 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
•เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 องศา

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

รถ ม.4 (พ)
40 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1
• 32 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

รถ ม.1 (ข)
42 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1
• 42 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

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

• รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น)
• 50 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
• รถปรับอากาศชั้น 1
• 42 - 50 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอีป้ รับเอนนอนได้ 125 องศา

รูปแบบรถ

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม
ให้บริการเช่าเหมานอก
เส้นทางสำ�หรับผู้โดยสารที่
ประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่
คณะ

รถ ม.2 47 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 2
• 47 ที่นั่ง

ไม่มี

รถ ม.4 (ค) 2 ชั้น
61 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น)
• 61 ที่นั่ง

ไม่มี

รถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำ�กัด จะใช้สีตัวถึงเป็นสีเงนและมีแผ่นโลหะเป็นตราโล่ของบริษัทฯ ติดข้างรถ
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2. สัมปทานการเดินรถปีงบประมาณ 2555 บริษัท ขนส่ง จำ�กัด มีเส้นทางที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เป็น
ผู้ประกอบการขนส่งประจำ�ทางทั้งสิ้น 298 เส้นทางโดยแบ่งแยกเป็น 4 หมวดดังนี้
เส้นทาง (หมวด)
หมวด 1
รถโดยสารที่วิ่งระหว่างประเทศ
หมวด 2 เส้นทางการขนส่ง
ประจำ � ทางมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากสถานี ข นส่ ง ใน
กรุงเทพฯไปยังส่วนภูมิภาค
หมวด 3 เส้นทางการขนส่งประจำ�ทางมีเส้นทาง
ระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค
หมวด 4 เส้นทางการขนส่งประจำ�ทางในเขต
จังหวัด
รวม

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลางและภาค
ตะวันออก

รวม

1

8

-

-

9

33

48

58

68

207

12

20

25

14

71

-

3

3

5

11

46

79

86

87
298
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2555

3. การบริ ห ารสถานี ข นส่ ง ผู้ โดยสารและที่ ทำ � การเดิ น รถของบริ ษั ท ฯ สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร ที่ เ ป็ น สถานี
ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารรวม 7 แห่ ง และ   ที่ ทำ � การเดิ น รถที่ จำ � แนกตามฝ่ า ยธุ ร กิ จ เดิ น รถ
ของบริษัทฯ อีก 99 แห่ง รวมเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร และที่ท�ำ การเดินรถทั้งสิ้นรวม 106 แห่ง
สำ�หรับสถานีขนส่งผู้ โดยสารที่เป็นสถานีที่ได้รับอนุญาตประกอบการสถานีขนส่งผู้ โดยสาร บริษัท ขนส่ง จำ �กัด
7 แห่งได้แก่
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1. สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ให้บริการผู้โดยสารเดินทางใน
เส้นทางสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดภาคกลาง มีสถานที่ตั้งอยู่ 999
ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี ให้บริการผู้
โดยสารเดินทางในเส้นทางสายใต้ และภาคกลางตอนล่างมีสถานที่ตั้งอยู่ 24/6 หมู่ 8
ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

3. สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารกรุ ง เทพฯ (เอกมั ย ) ให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารเดิ น ทาง
สายตะวั น ออกเลี ย บชายฝั่ ง มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู่ 300 ถ.สุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองตั น
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

4. สถานีขนส่งผู้ โดยสาร จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

5. สถานีขนส่งผู้ โดยสาร อำ�เภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 1 ถ.ภูเขียวเกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110

6. สถานีขนส่งผู้ โดยสาร อำ�เภอหล่มหลัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 4 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
7. สถานีขนส่งผู้ โดยสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 130/181 หมู่ 10 ถ.สุราษฎร์ - พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
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และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานที่ทำ�การที่เป็นของบริษัทฯ อีก 1 แห่งย่านรังสิต - นวนคร   คือ สถานีเดินรถรังสิต
ใช้เป็นทีท่ �ำ การเดินรถ จุดจอดและปล่อยรถโดยสารในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศนู ย์ซอ่ มบำ�รุงและตรวจสภาพ
รถโดยสารของบริษัทฯและให้บริการประชาชนภายนอก ส่วนสถานที่ด้านในยังเป็นที่ท�ำ การศูนย์ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ
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4.

อัตรากำ�ลังพนักงาน พนักงานบริษัทฯมีพนักงานรวม 3,726 คนเป็นพนักงานประจำ� 3,499 คน พนักงานสัญญาจ้าง

227 คน
กลุ่มตำ�แหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ผู้ปฏิบัติงาน
รวมจำ�นวนพนักงาน

พนักงานประจำ�
(คน)
10
38
207
3,244
3,499

พนังงานสัญญาจ้าง
(คน)
1
226
227

เกร็ดย่อย บริษัทฯ

รวมจำ�นวนพนักงาน
11
38
207
3,470
3,726
(ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2555)

เหตุ ใดจึงเรียกรถของ บริษัทฯ ว่า รถ 99 และ 999 เพราะในสมัยเริ่มแรกรถของบริษัทฯ จะใช้รหัสนำ�หน้า
รถว่า 99 ซึ่งสามารถเดินรถได้ทั่วประเทศแต่ต่อมา กรมการขนส่งทางบกได้จัดเส้นทางเดินรถใหม่ และให้รถของ
บริษัทฯ วิ่งประจำ�ทางและมีเลขกำ�กับเส้นทางแต่ผู้คนยังคงเรียกรถของบริษัทฯอย่างติดปาก ว่ารถ 99 ส่วน 999
ก็คือรถปรับอากาศนั่นเองสำ�หรับสีประจำ�บริษัทฯคือสีส้ม มาจากสีตัวรถในสมัยเริ่มแรกซึ่งเป็นรถไม่มีเครื่องปรับ
อากาศนิยมเรียกกันว่ารถร้อน ผู้คนติดภาพรถส้มตลอดมาจนสีส้มกลายเป็นสีประจำ�ของ บริษัทฯในที่สุด
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“

To be a leader in the provision
of passenger transportation
service by road,
at an international standard.

”
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