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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ในโอกาสที่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ด�ำเนินการครบรอบ 86 ปี ผมขอแสดง
ความชื่นชมยินดี และขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงานบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ทุกคน
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะที่จะน�ำพา
องค์กรให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางธุรกิจการ
ขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยง
ทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
จากสถานการณ์ปัจจุบัน การด�ำเนินธุรกิจด้านการคมนาคมขนส่งด้วย
รถยนต์โดยสาร ถือว่าอยูใ่ นช่วงการแข่งขันทีส่ งู มาก ทัง้ จากสายการบินต้นทุนต�่ำ
และรถตู้โดยสาร ซึ่งนับวันจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ส่ ง ผลให้ บขส. ต้ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถ
ขับเคลื่อนต่อไปได้โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการเช่นที่ผ่านมา
และในอนาคต บขส.จะปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เล็กลงเป็นองค์กร
“จิว๋ แต่แจ๋ว” ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และเพิม่ ประสิทธิภาพทุกๆ ด้าน บริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งความโปร่ ง ใสโดยเฉพาะ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการด�ำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ผลักดันเรื่องการเปิดให้บริการห้องสุขาฟรีแก่ผู้ใช้บริการ
ภายในสถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารกรุ ง เทพฯ (จตุ จัก ร) ให้ เ กิ ด เป็ นรู ปธรรมและ
ในอนาคตจะขยายการให้บริการห้องสุขาฟรีไปยังสถานีเดินรถ บขส. ทัว่ ประเทศ
นอกจากนีไ้ ด้มนี โยบายการจัดหารถโดยสารใหม่มาให้บริการเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั
บขส. อีกทั้งได้ให้ความส�ำคัญเรื่องลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร
บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ รวมถึงเรื่องจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้าง
สถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารแห่ ง ใหม่ ต ามนโยบายรั ฐ บาลให้ บขส. ด� ำ เนิ น การ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้บริการ
ในอนาคตด้วย
การด�ำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จะส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัจจัยส�ำคัญเกิดจากการสนับสนุนของลูกค้าผู้ใช้บริการ กระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของ บขส. ทุกคน ผมขอขอบคุณ
ทุกท่าน ทุกหน่วยงานไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน และทุกหน่วยงานด้วยดีเช่นทีผ่ า่ นมา
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ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล
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สารจาก

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ตลอดการด�ำเนินงานในปี 2558 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน
ได้รว่ มแรงร่วมใจกันขับเคลือ่ นให้ บริษทั ฯ ก้าวไปสูก่ าร “เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่ง”
ด้วยบริการด้านการขนส่งผูโ้ ดยสาร ทัง้ เส้นทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงพัฒนาบริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของ
ทัว่ ไทย รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1 Night) และศูนย์บริการซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ
ให้ได้มาตรฐานครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น งานตามนโยบายคื น ความสุ ข ให้ กั บ ประชาชน
โดยได้ยกเลิกการเก็บค่าบริการห้องสุขาและได้มีการปรับปรุงห้องสุขาให้สะอาด
ได้ ม าตรฐานและถู ก สุ ข อนามั ย ทั้ ง นี้ ไ ด้ น� ำ ร่ อ งที่ ส ถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารกรุ ง เทพฯ
(จตุจักร) เป็นแห่งแรก ก่อนจะยกเลิกการเก็บค่าใช้บริการห้องสุขาไปยังสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร อีก 6 แห่งที่อยู่ในความดูแลของ บขส. ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(เอกมัย), สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี), สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จ.สุราษฎร์ธานี, สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร จ.สุพรรณบุร,ี สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอ�ำเภอภูเขียว
จ.ชั ย ภู มิ และ สถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารอ� ำ เภอหล่ ม สั ก จ.เพชรบู ร ณ์ พร้ อ มกั น นี้ ไ ด้
ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญ ควบคู่ไปกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม อาทิ โครงการ 1 สตางค์ 1 ความดี ซึง่ เป็นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
มาเป็นปีที่ 7 โดยการน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายตั๋ว 1 สตางค์ จากตั๋วทุกใบ มอบให้
มูลนิธกิ ารกุศลต่างๆ, โครงการใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, โครงการ บขส. ส่งความรักจาก
อ้อมอกแม่สู่ลูก โดยเปิดบริการรับส่งนมแม่แช่แข็งฟรี เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในโอกาสครบรอบ 83 พรรษา
และโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน เป็นต้น
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ในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ แม้วา่ บริษทั ฯ จะได้รบั ผลกระทบ
จากความผันผวนของราคาน�้ำมัน การแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต�่ำ 
(โลว์คอสต์แอร์ไลน์) โดยเฉพาะในเส้นทางท่องเที่ยว อาทิ เส้นทาง
เชี ย งใหม่ แ ละภู เ ก็ ต เป็ น ต้ น แต่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารปรั บ ตั ว โดยการ
ปรั บ ลดเที่ ย ววิ่ ง และปรั บ เวลาการเดิ น รถ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนก่อสร้างสถานี
ขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ พื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดหาพืน้ ทีส่ ำ� หรับก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งใหม่ โดยคาดว่า
จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี จึงจะแล้วเสร็จ
โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่สนับสนุนการท�ำงาน รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลงาน ด้วยความตั้งใจจริง ท�ำให้ผลงานเป็นที่ปรากฏ
สามารถสนองตอบนโยบายของรั ฐ บาลและความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
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และประวัติคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล / Mr.ANUSORN SANGNIMNUAN
ประธานกรรมการ / CHAIRMAN
อายุ 61 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิทยาศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MASTER OF ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING), ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
• DOCTOR OF PHILOSOPHY (CHEMICAL ENGINEERING), MONASH UNIVERSITY, MELBOURNE,
AUSTRALIA
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.2550) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.5)

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านบริหารจัดการบริหารธุรกิจ
• ด้านพลังงาน
• ด้านสิ่งแวดล้อม

• ด้านวิศวกรรม
• ด้านก�ำกับดูแล
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการสถาบันสิ่งแวดล้อม
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

นายสุทธิชัย สังขมณี / Mr.SUTTHICHAI SUNGKAMANEE
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 59 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน/การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•

สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สรรพากรภาค 3 ส�ำนักงานสรรพากรภาค 3
รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ
• ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด / กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ / Mr.PONGCHAI GASEMTAWEESAK
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 60 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•
•

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 7) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.51) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•
•

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนทะเบียนรถยนต์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) กรมการขนส่งทางบก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านกฎหมาย
• ด้านคมนาคมและการขนส่ง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• รองปลัดกระทรวงคมนาคม
• กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• กรรมการสถาบันการบินพลเรือน

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

พลเอกปรีชา จันทร์โอชา / Gen.PREECHA JAN-O-CHA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 59 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 67
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•

รองผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3
รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 3
รองแม่ทัพภาคที่ 3
แม่ทัพน้อยที่ 3
แม่ทัพภาคที่ 3
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านบริหารจัดการภาครัฐ
• ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบายสาธารณะ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ปลัดกระทรวงกลาโหม
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม / Pol.Gen.AMNAT UNARDNGAM
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 60 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2551) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่งคงชั้นสูง (วปอ.มส.2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 210/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•

ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 3
ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ   
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านกฎหมาย
• ด้านการปกครอง การเมือง
• ด้านบริหารจัดการ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

พลโทสมชาย ชัยวณิชยา / Lt.Gen.SOMCHAI CHAIWANITYA
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 53 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•
•
•
•

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การจัดการมหาบัณฑิต (TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES)
เสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส�ำนักงานศาลปกครอง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 11 (PDI) สถาบันพัฒนากรรมการผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ที่ปรึกษากรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
• อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและข้อโต้แย้ง ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• กรรมการอ�ำนวยการสถานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านการบริหารจัดการ
• ด้านกฎหมาย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•
•
•
•
•

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คณะอนุกรรมการไต่สวน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการไต่สวน ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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ศาสตราจารย์วิโรจน์ รุโจปการ / Prof.WIROJ RUJOPAKARN
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 59 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• MASTER OF ENGINEERING (TRANSPORTTATION ENGINEERING), ASIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
• DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES, TRANSPORT ECONOMICS, UNIVERSITY LYON II, FRANCE
• DOCTOR OF INGENIEUR, (TRANSPORT ECONOMICS), NATIONAL SCHOOL OF STATE PUBILC
WORKS (ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE I’ETAT-ENTPE) AND UNIVERSITY LYON II,
FRANCE

ประสบการณ์ท�ำงาน

• โครงการศึกษา/วิจัยด้านวางแผนจราจร - ขนส่งในหน่วยงานภาครัฐ
• กรรมการพิจารณาแผนงานด้านการจราจร - ขนส่งในหน่วยงานภาครัฐ

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านวิศวกรรม
• ด้านคมนาคมและการขนส่ง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
•
•
•
•

ศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกสมาคม ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY (ATRANS)
กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด                                                 

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รองศาสตราจารย์จริ ประภา อัครบวร / Assoc.Prof.CHIRAPRAPHA AKARABORWORN
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 47 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MASTER OF HUMAN RESOURCE DEVELPMENT, PITTSBURG STATE UNIVERSITY, U.S.A.
• DOCTOR OF PHILOSOPHY (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) UNIVERSITY OF MINNESOTA,
U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 211/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ            
บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•

ผู้จัดการบริษัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิงพฤติกรรม จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
• ด้านบริหารบุคคล
• ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการรับรองมาตรฐานสากล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด                                                 

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สูงสว่าง / Asst.Prof ORANUJ SOONGSWANG
กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS
อายุ 65 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•
•
•
•

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ACCOUNTING, THE OHIO STATE UNIVERSITY, U.S.A.
MASTER OF ACCOUNTING (INFORMATION SYSTEMS), UNIVERSITY OF FLORIDA, U.S.A.
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (INFORMATION SYSTEMS), MISSISSIPPI STATE
UNIVERSITY, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 22 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DCP REFRESHER COURSE รุ่นที่ 5 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•
•

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เลขาธิการ สมาคมการบัญชีไทย
กรรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี

ความรู้ ความช�ำนาญ

• ด้านบริหารจัดการบริหารธุรกิจ
• ด้านบัญชี
• ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อนุกรรมการตรวจสอบการด�ำเนินงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

กรรมการที่ออกระหว่างปี

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร / MR.WUTHICHART KALYANAMITRA
กรรมการผู้จัดการใหญ่ / PRESIDENT AND SECRETARIATE TO BOARD OF DIRECTORS
อายุ 51 ปี
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2550 – 31 มกราคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 97 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
• หลั ก สู ต รการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ส� ำ หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง รุ ่ น ที่ 11 สถาบั น
พระปกเกล้า
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• หลักสูตร UNDERSTANDING THE FUNDAMENTAL OF FINANCIAL STATEMENTS รุ่นที่ 2 สมาคมส่งเสริม
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 77 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการบริหาร บริษัท ชลพัฒน์อควาเทค จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ไชน์ไบโอเทคโนโลยี จ�ำกัด
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
Annual Report 2015 The Transport Co., Ltd.
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- คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1)
    - คณะกรรมาธิการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามติ
      (โฆษกคณะกรรมาธิการฯ)
    - คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนและติดตามการจัดการออกเสียงประชามติประจ�ำภาคเหนือ
      (รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่ 2)
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

ความรู้ ความช�ำนาญ
•
•
•
•

ด้านรัฐศาสตร์
ด้านบริหารองค์กร
ด้านคมนาคมทางบก
ด้านก�ำกับดูแล

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
• ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
• ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
• ไม่มี
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รายนาม

ผู้บริหารระดับสูง
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ผู้บริหารระดับสูง

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
ต�ำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่
ถึง 31 มกราคม 2558

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช
ต�ำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ ระดับ 11
รักษาการแทน กจญ. ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2558

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ
ต�ำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร ระดับ 11

นายพินิจ ค�ำปู่
ต�ำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นางสาวดวงพร กลิ่นทอง
ต�ำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร ระดับ 11
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ผู้บริหารระดับสูง

นางวราภรณ์ ประสพสุข
ต�ำแหน่ง : ที่ปรึกษาพิเศษ ระดับ 11

นางสาวกรรณิการ์ ชินะกุลวัฒนา
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร ระดับ 10

นายมาโนช สายชูโต
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ ระดับ 10

นายอนุช สุวรรณสทิศกร
ต�ำแหน่งปี : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักตรวจสอบภายใน ระดับ 10

นายสุรกิจ คีรีวิเชียร
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ ระดับ 10
Annual Report 2015 The Transport Co., Ltd.
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ผู้บริหารระดับสูง

นายบุญยืน มีลาภ
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านธุรกิจเดินรถ ระดับ 10

นางวราภรณ์ ซึงตระกูล
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักอ�ำนวยการ ระดับ 10

นางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร ระดับ 10

นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ ระดับ 10
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย
ได้ ม าตรฐาน บริ ก ารเป็ น ที่ ย อมรั บ เชื่ อ มโยงทั่ ว ภู มิ ภ าค
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Missions)
1. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากล
ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี  โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย  ตรงต่อเวลา  และความทันสมัย  เพื่อสร้าง
ความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
2. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงฯ และ
จัดบริการเดินรถให้มีลักษณะโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
และเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาค
3. ยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลรถบริษัทฯ และ
รถร่วมบริการ  รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสารรวมถึงการให้
ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สาม
4. บริ ห ารกิ จ การโดยยึ ด ถื อ ประโยชน์ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย โดยการจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคล่ อ งตั ว เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากร
สร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุน และน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและ
สามารถแข่งขันได้
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กลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
เสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ
บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ ด้วยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการ
ทั้งด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร และรถโดยสาร โดยปรับปรุงให้มีสภาพความพร้อมและมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่ทันสมัยรองรับความต้องการของลูกค้า ก่อสร้างสถานีเดินรถระหว่างประเทศบริเวณจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น รองรั บ การให้ บ ริ ก ารเดิ น รถโดยสารระหว่ า งประเทศไปยั ง กลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และก�ำไรจากการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จัดท�ำระบบฐานข้อมูลผ่านบัตรสมาชิก
เพื่อน�ำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด การให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM) เพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาว รวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
การด�ำเนินธุรกิจทุกประเภท ต้นทุนที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดและบ่งบอก
ได้ว่าธุรกิจของผู้ประกอบการจะมีโอกาสการอยู่รอดมากขนาดไหนเมื่อต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น บริษัทฯ
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารต้นทุนรวมถึงการบริหารความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจซึง่ มีสภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรงในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อจะสามารถสร้างก�ำไรและการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่บริษัทฯ
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การเพิ่มประสิทธิภาพจากการด�ำเนินธุรกิจใหม่และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
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ส่ ง เสริ ม และก� ำ กั บ ดู แ ลมาตรการด้ า นความปลอดภั ย
ในการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ
ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารถื อ เป็ น
เรือ่ งส�ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ ค�ำนึงถึงจึงได้กำ� หนดกลยุทธ์ตา่ งๆ ทัง้ ในด้านของ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการเดินทางด้วย
รถโดยสารสาธารณะ ด้ ว ยมาตรการด้ า นการดู แ ลความปลอดภั ย
โดยมีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV และระบบ GPS บนรถโดยสาร
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ท�ำให้บริษัทฯ
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจ�ำปี 2557 ประเภทรางวัล
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ในด้านการพัฒนาระบบ
ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสาร (GPS) ซึ่งจัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2557
พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานโดยยึดหลักเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและสร้างการรับรู้การเป็น
องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ผังโครงสร้างองค์กร
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ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�ำนักอ�ำนวยการ
งานตรวจการพิเศษ

กองบริหารกลาง

กองประชาสัมพันธ์

- งานธุรการและสารบรรณกลาง
- งานประชุม
- งานกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
- งานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
  และสภาพแวดล้อม

- งานบริการข้อมูลและเผยแพร่
- งานสื่อประชาสัมพันธ์
- งานกิจกรรมพิเศษและสื่อมวลชน

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานควบคุมภายใน

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

กองปฏิบัติการเดินรถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป
- งานบัญชีและการเงิน
- งานเดินรถภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ตะวันออก
- งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1
- งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2
- สถานีเดินรถ 44 แห่ง

-

งานบัญชีและการเงิน
งานเดินรถภาคเหนือ
งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 1
งานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2
สถานีเดินรถ 31 แห่ง

กองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ
- งานบริหารทั่วไป

-

งานจัดการเดินรถระหว่างประเทศ
งานรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์
งานบริหารรถโดยสารไม่ประจำ�ทาง
งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้
- งานบริหารทั่วไป

-

งานบัญชีและการเงิน
งานเดินรถภาคใต้
งานควบคุมและเดินรถภาคกลาง
งานควบคุมรถปรับอากาศ
สถานีเดินรถ 28 แห่ง

กองสนับสนุนการเดินรถ
- งานบริการการเดินรถ
- งานสื่อสารและควบคุมการเดินรถ
- งานตรวจการเดินรถบริษัทฯ
- งานบริการเชื้อเพลิง

ฝ่ายบริหาร

-

กองบัญชีและการเงิน

กองระบบและประมวลผลบัญชี

งานบริหารทั่วไป
งานเจ้าหนี้ใบสำ�คัญ
งานรับ - จ่าย
งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

- งานบริหารทั่วไป
- งานระบบบัญชีและภาษีอากร
- งานประมวลผลบัญชี

กองงบประมาณ
- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดทำ�งบประมาณ
- งานควบคุมงบประมาณ

กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
-

งานบริหารทั่วไป
งานกลยุทธ์และแผนงาน
งานสารสนเทศธุรกิจ
งานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

กองพัสดุ
- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดหา
- งานคลังพัสดุ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาพิเศษ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน
งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานตรวจสอบ 1

กลุ่มงานตรวจสอบ 2

กลุ่มงานตรวจสอบ 3

ฝ่ายบริหารการเดินรถ
กองจัดการเดินรถ
- งานบริหารทั่วไป
- งานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- งานสัญญารถร่วม
- งานส่งเสริมกิจการขนส่ง

กองกิจการสถานีขนส่ง
- งานบริหารทั่วไป
- งานบัญชีและการเงิน
- งานอาคารสถานที่
- งานบริการสาธารณูปโภค
- งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
- งานรักษาความปลอดภัยและรักษา
ความสะอาด

กองคุ้มครองผู้โดยสาร
- งานบริหารทั่วไป
- งานตรวจการ
- งานป้องกันอุบัติเหตุ
- งานคุ้มครองผู้โดยสาร

กลุ่มงานตรวจสอบ 4

ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ
กองตรวจสภาพรถ

กองซ่อมบ�ำรุง
- งานบริหารทั่วไป
- งานเครื่องล่างและยาง
- งานตัวถังและเครื่องปรับอากาศ
- งานเครื่องยนต์และเครื่องมือกล

- งานบริหารทั่วไป
- งานตรวจสภาพรถ

กองบริหารซ่อมบ�ำรุง
และตรวจสภาพรถ

กองกิจการเดินรถ
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารกิจการเดินรถจตุจักร
- งานบริหารกิจการเดินรถเอกมัย
- งานบริหารกิจการเดินรถสายใต้
- งานสถิติและข้อมูลเดินรถ

- งานบริหารทั่วไป
- งานบัญชีและการเงิน
- งานจัดหาอะไหล่
- งานคลังอะไหล่
- งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร
กองบริหารทรัพยากรบุคล

กองพัฒนาทรัพยากรบุคล

กองการแพทย์

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

- งานบริหารทั่วไป
- งานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานฝึกอบรมและพัฒนา
- งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

- งานบริหารทั่วไป
- งานการพยาบาลและปฏิบตั กิ าร
- งานเภสัชกรรม
- งานสร้างเสริมสุขภาพ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารจัดการสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

กองกฏหมาย
- งานบริหารทั่วไป
- งานนิติกร
- งานเร่งรัดหนี้สิน
- งานอุบัติเหตุ
- งานคดี
- งานบังคับคดี

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
1. การจัดหา จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่
ตามนโยบายรัฐบาลที่จะใช้พื้นที่บริเวณ
หมอชิ ต ๒ หรื อ สถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารกรุ ง เทพ
(จตุจกั ร) เพือ่ ใช้พนื้ ทีก่ อ่ สร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง
ช่ ว งบางซื่ อ - รั ง สิ ต เพื่ อ ก่ อ สร้ า งสถานี ร ถไฟฟ้ า
สายสีแดง รวมถึงเป็นศูนย์คมนาคมขนส่ง เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน
บริษัทฯ จึงได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีสถานี
ขนส่ ง ผู ้ โ ดยสารกรุ ง เทพ (จตุ จั ก ร) ย้ า ยไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งผลกระทบ ด้ า นการจราจร
ด้านการพัฒนาเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นส�ำคัญ การมีอาคารสถานีขนส่งที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขนส่ง
ผู้โดยสารในอนาคตซึ่งจะมีความเป็นสากลมากขึ้นโดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 เรื่อง ดังนี้
1. การก่ อ สร้ า งสถานี ข นส่ ง ย่ อ ยศู น ย์ พ หลโยธิ น
เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายการขนส่ง รองรับ
รถโดยสารสายสั้น ๒ ประเภท คือ รถรับจ้างไม่ประจ�ำทาง
และรถตู ้ โ ดยสาร ที่ วิ่ง ในรั ศมี ห ่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
จัดสรรพืน้ ทีส่ ำ� หรับการก่อสร้างจ�ำนวน 16 ไร่ 42.5 ตารางวา
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�ำทะเบียนตรวจสอบที่ดิน (ทด.๓)
เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งที่ชัดเจน หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวก สบายในการเดิ น ทางให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเดินทางในระยะทางสั้นๆ
2. การจัดหา จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ บริษัทฯ ด�ำเนินการจัดหาที่ดิน
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 80 ไร่ โดยก�ำหนดพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างออกเป็น 3 โซนพื้นที่ คือ
โซน 1 ที่ดินบริเวณติดถนนพหลโยธินด้านเหนือ จากแยกถนนรังสิต - ปทุมธานี ก่อนถึงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ฝั่งซ้ายมือ)
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โซน 2 ที่ดินบริเวณติดถนนพหลโยธินด้านเหนือ จากแยกถนนรังสิต - ปทุมธานี ก่อนถึงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ฝั่งขวามือ)
โซน 3 ที่ดินพื้นที่บริเวณติดถนนรังสิต - ปทุมธานี ก่อนถึงทางพิเศษอุดรรัถยา
บริษัทฯ ได้น�ำผลการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการประกาศเชิญชวนผูส้ นใจในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดเสนอขายทีด่ นิ ซึง่ คาดว่าจะด�ำเนินการ
ก่อสร้างและเปิดให้บริการเดินรถได้ภายในปี 2562

2. การพัฒนาการให้บริการ
จากสภาวการณ์แข่งขันทีร่ นุ แรงด้านการคมนาคมขนส่ง ผูใ้ ช้บริการ
มีทางเลือกหลากหลายในการเดินทาง ปัจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการเลือกรูปแบบการเดินทาง นอกจากความปลอดภัยแล้ว การให้
บริการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญเช่นกันบริษัทฯ จึงมีการพัฒนา
บริการอยู่ตลอดเวลา และครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ
ของพนั ก งานประจ� ำ รถ ความสะอาดของรถยนต์ โ ดยสารที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
คุ ณ ภาพของอาหารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบนรถ ตลอดจนความสะดวกสบาย
ในการส�ำรองทีน่ งั่ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาระบบจ�ำหน่ายตัว๋ ผ่าน
Call Center 1490 โดยมีรูปแบบการพัฒนาระบบ Call Center 1490
เพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบจ�ำหน่ายตั๋วด้วย Computer Online ผู้ใช้บริการ
สามารถโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center 1490 เพื่อส�ำรองที่นั่งได้ในทันที
โดยช�ำระค่าโดยสารผ่าน Counter Service ของ 7-Eleven และน�ำ
เอกสารเพื่อขอออกตั๋วโดยสารก่อนเวลารถออก สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางมาส�ำรองที่นั่ง ณ สถานีขนส่งฯ ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังจัดท�ำแอพพลิเคชั่น
“บขส.ชัวร์” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการส�ำรองที่นั่ง โดยเจาะกลุ่มตลาด
ผู้ใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น ค้นหาเที่ยวรถ จองที่นั่ง ตรวจสอบ
สถานะการจอง เป็นต้น
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3. บริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์
บริษัทฯ เปิดให้บริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ ภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า “ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว : 1 Day
1 Night” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีบริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ไปกับรถรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ และรถโดยสารในเส้นทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีจุดให้บริการ 4 แห่ง ดังนี้
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
2. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี
3. สถานีเดินรถรังสิต (บริเวณขาออก)
4. ศูนย์กระจายสินค้าขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
จากผลการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมามี ผู ้ ส นใจใช้
บริการเป็นจ�ำนวนมาก รายได้จากการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์
มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ
จึงได้กอ่ สร้างอาคารบริการรับ - ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์บริเวณสถานี
เดินรถรังสิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในละแวกใกล้เคียงรวมถึงได้จัดซื้อรถรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์
เคลื่อนที่ขนาดเล็กให้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อให้บริการในละแวกพื้นที่ใกล้เคียง
ภายในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร
ในด้านความปลอดภัยของพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่ง บริษัทฯ
ได้น�ำเครื่องเอ็กซ์เรย์สัมภาระแบบสายพาน มาใช้ที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อใช้ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ที่บรรจุ
ในกล่องทึบ หรือภาชนะที่ไม่สามารถมองเห็นภายในได้และ
มีการน�ำเครื่องเก็บเงินและเครื่องออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
แบบเคลื่ อ นที่ ม าใช้ ซึ่ ง สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ร วดเร็ ว และ
มี ค วามสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด�ำเนินโครงการ “บขส. ส่งความรัก...
จากอ้อมอกแม่สู่ลูก” โดยร่วมกับมูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย
ให้บริการจัดส่ง “น�ำ้ นมแม่แช่แข็ง” ฟรี ทัว่ ประเทศ ระหว่างวันที่
1 - 31 สิงหาคม 2558
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4. การพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถให้มีรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ
บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการตรวจสภาพรถโดยสารทุกประเภท รวมถึงรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
(NGV) โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญ คอยให้บริการด้วยเครื่องตรวจสภาพที่ทันสมัย มาตรฐานเทียบเท่า
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
รับช�ำระภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้เปิดให้บริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้แก่
รถโดยสารทุกประเภท ณ ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถ

ในปี พ.ศ. 2558 เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นา
การให้บริการของศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ ให้มี
ความทันสมัย ได้มาตรฐาน และสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
จั ด หาอุ ป กรณ์ ต รวจสภาพรถยนต์ ข นาดเล็ ก และ
เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 นอกจากนี้
ศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงและตรวจสภาพรถของบริษทั ฯ ยังค�ำนึงถึง
สภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น
โครงการคั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง ในชุ ม ชนเพื่ อ รณรงค์
เรื่องการคัดแยกขยะ โดยน�ำถังน�้ำมันใช้แล้วมาจัดท�ำ
เป็นถั ง ขยะแต่ ล ะประเภท และมอบให้ แ ก่ โรงเรี ย น
บุญคุม้ ราษฎร์บำ� รุงพร้อมทัง้ มอบทุนการศึกษาและให้ความรู้
ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนอีกด้วย
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รายงานวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
1.) ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

1.1 สินทรัพย์ บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทงั้ สิน้ 5,117.081 ล้านบาท  เพิม่ ขึน้ 12.827 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.25
1.2 หนีส้ นิ บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ จ�ำนวน 1,716.464 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 18.966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.12
เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียน ในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ลดลง
1.3 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ มีจำ� นวน 3,400.618 ล้านบาท ลดลง จ�ำนวน 6.138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18
จากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

2.) ผลการด�ำเนินงาน

2.1 ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการด�ำเนินงานรวม 4,398.814 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้ว จ�ำนวน
546.117 คิดเป็นร้อยละ 11.04 ประกอบด้วย
 รายได้จากการเดินรถบริษทั ฯ จ�ำนวน 3,083.461 ล้านบาท ลดลงจากปีทแี่ ล้ว จ�ำนวน 483.656 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.56 จากการปรั บ ลดอั ต ราค่ า โดยสาร 2 ช่ ว ง ช่ ว งแรกลดลงกิ โ ลเมตรละ 2 สตางค์
ตั้งแต่ 16 มกราคม 2558 และช่วงที่ 2 ปรับลดกิโลเมตรละ 3 สตางค์ ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2558 และจ�ำนวนผู้โดยสาร
ที่มาใช้บริการ ลดลง 839,000 คน
 รายได้จากการเดินรถร่วม จ�ำนวน 992.330 ล้านบาท ลดลง จากปีที่แล้ว จ�ำนวน 43.794 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.23 เนื่องจาก ค่าธรรมเนียมรถร่วม ลดลง จากการปรับลดอัตราค่าโดยสาร 2 ช่วง จึงส่งผลให้
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม ต่อ 1 ที่นั่ง ลดลง
 รายได้ดอกเบีย้ จ�ำนวน 111.203 ล้านบาท ลดลง จากปีทแี่ ล้ว จ�ำนวน 13.274 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.66
เนื่องจากธนาคารมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจ�ำ ประเภท 12 เดือน
 รายได้อื่นๆ จ�ำนวน 211.820 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว จ�ำนวน 5.393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48
เนื่องจาก รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้ค่าเช่า ลดลง
2.2 ด้านค่าใช้จา่ ย บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานรวม 4,227.126 ล้านบาทลดลงจากปีทแี่ ล้ว จ�ำนวน 253.101
คิดเป็นร้อยละ 5.65 ประกอบด้วย
 ต้นทุนในการเดินรถจ�ำนวน 3,084.882 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว จ�ำนวน 263.959 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.88 เนื่องจากค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง จากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2557 เฉลี่ยลิตรละ 29.64 บาท
และปี 2558 เฉลี่ยลิตรละ 25.55 บาทลดลงลิตรละ 4.09 บาท
 ค่าใช้จา่ ยในการเดินรถและบริหาร จ�ำนวน 1,142.244 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว จ�ำนวน 10.858 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.96 เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย และเงินเดือนพนักงานประจ�ำสถานี เพิ่มขึ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จ�ำนวน 171.688 ล้านบาท หลังจากหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล จ�ำนวน 19.238 ล้านบาท บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 152.449 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว
จ�ำนวน 189.856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.46
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3.) กระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 100.153 ล้านบาท ลดลงจาก
ต้นงวด 105.615 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 118.011 ล้านบาท เงินสดสุทธิ
ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 70.811 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 152.815 ล้านบาท

4.) ความสามารถในการท�ำก�ำไร

- ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในการท�ำก�ำไรหลังจากหักค่าใช้จ่าย และภาษีเงินได้แล้ว
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย ร้อยละ 3.63 ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 3.60
- อัตราก�ำไรขั้นต้น ร้อยละ 31.29 ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.42
จะเห็นได้วา่ ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ ลดลง จากปีทแี่ ล้ว ซึง่ เกิดจากรายได้หลักจากการด�ำเนินงาน ลดลง

5.) สภาพคล่องทางการเงิน

- บริษัทฯ มีความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างมาก โดยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 5.44 เท่า
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.29 เท่า

6.) ความสามารถในการช�ำระหนี้

- บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกู้ยืมเงินมาใช้ในการด�ำเนินกิจการ อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.50 เท่า มีสัดส่วนที่เท่ากันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

7.) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ปีงบประมาณ 2558 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติ
งบประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นยอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 90.911 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อจัดซื้อจัดหา เครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องจักร - เครื่องมือ ทั้งในส่วน
ของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี และงบลงทุนที่จัดท�ำเป็นแผนระยะยาว มียอดเบิกจ่ายจริง จ�ำนวน 78.730 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 86.60 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่าย
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รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
สะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
รายการ

งบลงทุนที่ได้รับ
ยอดเบิกจ่าย
อนุมัติเบิกจ่าย

คงเหลือ

งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี
1. หมวดเครื่องใช้ส�ำนักงาน

5.484

4.531

0.953

20.913

20.542

0.371

3. หมวดงบส�ำรองราคา

0.815

0.013

0.802

4. หมวดงบส�ำรองกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน

4.800

2.952

1.848

32.012

28.038

3.974

18.661

18.297

0.364

9.750

9.585

0.165

19.930

19.661

0.269

4. แผนการปรับปรุงพืน้ ทีพ่ ร้อมก่อสร้างอาคารรับ - ส่ง พัสดุภณ
ั ฑ์
ของ สน.รังสิต

3.250

3.150

0.100

5. แผนการติดตั้งระบบกล้อง CCTV บนรถโดยสารของ บขส.

7.308

-

7.308

รวมงบลงทุนที่จัดท�ำเป็นแผนระยะยาว

58.899

50.693

8.206

รวมงบลงทุนเพื่อการด�ำเนินงานปกติ

90.911

78.730

12.181

2. หมวดเครื่องจักร - เครือ่ งมือ

รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี
งบลงทุนที่จัดท�ำเป็นแผนระยะยาว
1. แผนศูนย์ส�ำรองข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องในการท�ำธุรกิจ
2. แผนพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
3. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการเดินรถ
(MIS 10 ระบบ)
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ปัจจัยและอิทธิพลต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
1. การเปิดเสรีด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบปลายปี พ.ศ. 2558 ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC ท�ำให้มีเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเข้ามาสู่ประเทศไทย และช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใน
ประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและ
การแข่ ง ขั น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่ การเพิ่ ม และปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเดิ น รถระหว่ า งประเทศโครงการพั ฒ นา
ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งกับการเดินรถเพือ่ พัฒนาธุรกิจการรับ - ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อท�ำธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า โครงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในด้านของบุคลากรได้จัด
ฝึกอบรมพนักงานให้บริการในโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศรวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท�ำ
โครงการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่จะขยายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้
2. อั ต ราค่ า โดยสาร เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ บริ ห ารจั ด การได้ เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เป็นผูก้ ำ� หนดอัตราค่าโดยสารซึง่ ในปัจจุบนั ได้ปรับลดอัตราค่าโดยสารลง
กิโลเมตรละ 0.30 บาทเนื่องจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลง โดย บขส. มีโครงการรองรับ ได้แก่ โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เพือ่ เป็นการรักษาฐานลูกค้าและดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึน้
3. แผนยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2565 มีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบราง
ที่ส่งผลกระทบต่อ บขส. จ�ำนวน 2 แผน ดังนี้
• แผนลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ ขนาดราง 1 เมตร จ�ำนวน 6 เส้นทาง
• แผนลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ ขนาดราง 1.435 เมตร จ�ำนวน 2 เส้นทาง
เมื่อโครงการรถไฟทางคู่แล้วเสร็จจะท�ำให้การเดินทางและการขนส่งรวดเร็วขึ้น เป็นทางเลือกให้กับประชาชน
ที่เคยใช้บริการรถโดยสารประจ�ำทางหมวด 2 หันไปเดินทางด้วยระบบอื่นแทน บริษัทฯ จึงก�ำหนดโครงการ
เพื่อพัฒนาธุรกิจการเดินรถ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และเปิดช่องทางในการหา
ธุรกิจใหม่ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถหมวด 2 และหมวด 3 ให้สอดคล้องกับเส้นทางของรถไฟทางคู่
4. ความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงประเทศไทยเป็นประเทศที่จะต้องน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้
ในการคมนาคมและขนส่งเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ธุรกิจการให้บริการ
เดินรถเป็นธุรกิจที่ต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณสูง คิดเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนในการเดินรถทั้งหมด ถือได้ว่า
เป็นต้นทุนหลักที่ส�ำคัญที่จะสะท้อนผลการด�ำเนินงานด้านการเดินรถซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมความผันผวนของ
ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงได้ แต่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหาร
ความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง”
5. สายการบินต้นทุนต�่ำ  (Low Cost Airline) ปัจจุบันการให้บริการของสายการบินต้นทุนต�่ำ ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากมีราคาค่าโดยสารถูกและประหยัดเวลา ท�ำให้ผโู้ ดยสารนิยมเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต�ำ่ แทน
การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสายการบิน
ต้นทุนต�่ำได้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาด้านการบริการเพิ่มมากขึ้น โดยการเปิดให้บริการจ�ำหน่ายตั๋วในช่องทางอื่นๆ เช่น
การจัดรถจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารเคลือ่ นที่ บริการซือ้ ตัว๋ ออนไลน์ บริการซือ้ ตัว๋ ผ่านบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด บริการซือ้ ตัว๋
ผ่านเคาน์เตอร์ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.transport.co.th) ระบบ Call Center 1490
และแอพพลิเคชัน่ “บขส.ชัวร์” และในปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ จะด�ำเนินการจัดหารถยนต์โดยสารเช่าใหม่ทมี่ คี วามทันสมัย
สะดวกสบาย ปลอดภัย วิ่งให้บริการและใช้จุดแข็งของรถโดยสารที่สามารถจอดรับส่งผู้โดยสารได้ในทุกจังหวัด
ตลอดเส้นทาง สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการต้องการ และร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาสถานีขนส่ง
ในส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความปลอดภัย เพื่อช่วยรักษาฐานผู้ใช้บริการไว้
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการที่เสริมสร้างให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือ โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณธรรม เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรในระยะยาวรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
มีการบริหารจัดการที่ดี และยึดมั่นตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552
ซึ่งก�ำหนดโดยกระทรวงการคลัง จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านยึดถือเป็นแนวทางในการผูป้ ฏิบตั งิ าน ตามมาตรฐานสากล 7 ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย โดยสุ จ ริ ต และจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เ กิ ด
ความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องให้ทกุ คนได้รบั ความยุตธิ รรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมี
ค�ำอธิบายได้ เป็นต้น
4. Transparency ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information)
5. Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มมูลค่าใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการบริษัทฯ ตลอดจนติดตาม
ผลการด�ำเนินงานและการประเมินผลงานผู้บริหาร ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหาร และควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด เช่น การติดตามก�ำกับดูแลระบบงานต่างๆ
โดยเฉพาะระบบงานที่ส�ำคัญ 4 ระบบงาน ได้แก่ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การบริหารจัดการสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทุกไตรมาสเพื่อจะได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

1. การตรวจสอบภายใน การด�ำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่ส�ำคัญตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมีภารกิจในการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
และปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ โดยท� ำ การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี
ขององค์กร โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนมีการปฏิบัติเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2558
และได้ด�ำเนินการตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ซึง่ มีความสอดคล้องกับผลประเมินความเสีย่ งองค์กร และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยได้ประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง และเข้าใจในความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และได้ก�ำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อให้มีการประเมิน
ความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง และก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานด�ำเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการจัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง
และคู่มือการควบคุมภายในและทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
3. การบริหารจัดการสารสนเทศ ได้ด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ของบริษัทฯ ฉบับปี 2555 – 2559 และบริษัทฯได้ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถและ
การจั ด การเดิ น รถ และระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น 10 ระบบ จั ด ท� ำ ศู น ย์ ส� ำ รองข้ อ มู ล เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจ (DR site) การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
4. การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ด� ำ เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภายใต้
แผนวิสาหกิจฉบับปี 2555 – 2559 โดยได้จัดท�ำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential) การบริหารจัดการองค์ความรู้

โครงสร้างของคณะกรรมการ

จ�ำนวนกรรมการของบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน ตามหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557, 2548, 2550 และ 2554) ข้อที่ 31, 32, 36
และ 37 แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น และให้ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มี จ�ำนวน
9 คน (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558) ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์การ
ท�ำงานจากหลากหลายวิชาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เช่น ด้านบริหาร/
รั ฐ ศาสตร์ / ด้ า นบั ญ ชี / เศรษฐศาสตร์ และการเงิ น /ด้ า นกฎหมาย/ด้ า นคมนาคมทางบก/โลจิ ส ติ ก ส์ /
ด้านวิศวกรรมศาสตร์/การสื่อสาร และเทคโนโลยีและด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน และเข้าใจเป็นอย่างดี
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อการกระท�ำของตน การวางนโยบายและก�ำหนดวิสัยทัศน์ พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ
แผนวิสาหกิจ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการงบประมาณประจ�ำปี รับผิดชอบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานฝ่ายบริหารด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และสร้าง
ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ให้ความส�ำคัญต่อการยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบการก�ำกับดูแลที่ดี รวมทั้ง
ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบในการก�ำกับดูแล และ
กลั่ น กรองงานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ หรื อ งานที่ ต ้ อ งการความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระและการถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก จ�ำนวน 3 คน  จากจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 9 คน ที่ไม่ได้มีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันรัฐวิสาหกิจและเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถท�ำหน้าที่คุ้มครอง
ผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยมีการก�ำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างครบถ้วน หากมีเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน อาจขออนุญาตประธาน
กรรมการเพื่อเรียกประชุม คณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณ 2558
ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 12 ครั้ง ประธานกรรมการ จะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม
โดยก่อนการประชุมเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุม ให้กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร และรายละเอียดต่างๆ ที่บริษัทฯ น�ำเสนอก่อนการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุม
ทุ ก ครั้ ง กรรมการแต่ ล ะท่ า นได้ เ สนอความคิ ด เห็ น อย่ า งเปิ ด เผยและเสรี มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีค่ ณะกรรมการรับรองแล้ว เพือ่ ให้กรรมการและผูเ้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้
รวมทั้งได้ส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ อ นุ ญ าตให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการตลอดจนรับนโยบายโดยตรงเพื่อจะได้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองกระบวนงาน
ที่ส�ำคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และน�ำผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย
จ�ำนวน 13 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. คณะอนุกรรมการก�ำกับกลยุทธ์และการบริหาร
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
7. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
8. คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
9. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
10. คณะอนุกรรมการจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ แห่งใหม่
11. คณะกรรมการตามระเบียบพนักงานบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พุทธศักราช 2556 ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงาน
และเลือ่ นอันดับเงินเดือน
12. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
13. คณะกรรมการเพื่อก�ำหนดพื้นที่ในการสร้างรายได้ตามรายงานผลการศึกษาประเมินราคาทรัพย์สิน
และส�ำรวจพิกัด GPS อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ในหน้าที่ 73
ของรายงานประจ�ำปี

การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินตนเอง ทั้งการประเมินตนเองรายบุคคลการประเมินไขว้และ
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จ�ำนวน 2 ครั้ง ประเมินครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน ปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ มาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ขึ้นในปีต่อไป ซึ่งผลการประเมินประจ�ำปี 2558
ทั้ง 3 แบบ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยในแต่ละแบบประเมินฯ มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 90.00 ได้แก่ ประเมินตนเอง
รายบุคคลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.13 ประเมินไขว้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.19 และประเมินรายคณะคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 96.19 โดยมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ
Annual Report 2015 The Transport Co., Ltd.
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด แต่งตั้งขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น 3 ส่วน ได้แก่
		
• ค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้คณะกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เห็นชอบเรือ่ งอัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ค่าตอบแทน
รายเดือนไม่เกิน 8,000 บาท/คน/เดือน ส�ำหรับประธานกรรมการได้รับ 2 เท่าของกรรมการ
• เบี้ยประชุม บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
เห็นชอบ เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน 8,000 บาท/คน/
เดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ส�ำหรับประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับ
สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับภาระภาษี
เงินได้เอง
		
• โบนัส บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่องโบนัส
กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิน�ำมาค�ำนวณโบนัส คนละ 60,000 บาท ส�ำหรับประธาน
กรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการ 1/4 และ 1/8 ตามล�ำดับ และจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ตามระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งคิดเป็นหนึ่งปี   โดยส่วนที่เพิ่มเป็นไปตามอัตราก้าวหน้าของก� ำไรสุทธิและผลการ
ประเมินองค์กร ตามผลงานตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ ที่ เ ป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม รายครั้ ง ในอั ต ราเท่ า กั บ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/
คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอืน่ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อเดือน กรณีเป็นบุคคลภายนอกให้ได้รบั
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสูงสุดไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม กรณีเป็นบุคคลภายในบริษัทฯ
ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยประธานได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25 และเลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะ
เหมาจ่ายรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และการก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ มาจากการสรรหา โดยมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทน
ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาตามความรูค้ วามสามารถภาระหน้าที่ รับผิดชอบและความสามารถในการจ่ายขององค์กร
ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนดตามสัญญาจ้าง ก�ำหนดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปีละ 2 ครั้ง แล้วน�ำผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปรตอนสิ้นปี
คณะกรรมการ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูจ้ ดั ท�ำ
หลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อขอความเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้ง
การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 – วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้ลาออกจาก
ต�ำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ปฏิบัติหน้าที่รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยใช้ผลการประเมินในปี 2557
(ตุ ล าคม 2556 – กั น ยายน 2557) มี ค ่ า คะแนน 4.5581 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.16 (อยู ่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม)
โดยจ่ายค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ในอัตราค่าตอบแทนคงที่
เดือนละ 391,980.88 บาท และส่วนต่างค่าตอบแทนคงที่ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 – วันที่ 31 มกราคม 2558
เดือนละ 32,748.35 บาท รวม 5 เดือน จ�ำนวน 163,741.75 บาท และค่าตอบแทนแปรผันจ่ายครั้งเดียว
จ�ำนวน 1,135,276.80 บาท นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ตกลงกันตามสัญญาจ้าง

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง (รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)

บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงไว้ลว่ งหน้าในช่วงต้นปี
และน�ำผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการก�ำหนดค่าตอบแทน หรือแรงจูงใจ ที่ผู้บริหารได้รับตามค่าคะแนน ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน โดยใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
และตามระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จ�ำกัด พ.ศ.2556 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างพนักงานประจ�ำ
ปี โดยค่ า ตอบแทนของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ได้ รั บ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 104,310 บาท และ
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับสูงสุดไม่เกิน 95,810 บาท นอกจากนี้ ยังมีค่าตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงิน ได้แก่ เงินโบนัส รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง รวมทัง้ สวัสดิการอืน่ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถส�ำหรับกรรมการใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ได้รับต�ำแหน่งโดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. การจัดส่งเอกสารส�ำหรับกรรมการใหม่
1) คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ
2) ระเบียบบริษัทฯ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
3) คู่มือก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4) ระเบียบและคู่มือรถร่วมบริษัทฯ
5) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
6) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2558
7) งบประมาณรายได้ - รายจ่าย งบประมาณลงทุน ประจ�ำปี 2558
8) แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 2555 – 2559
9) วีดีทัศน์แนะน�ำบริษัทฯ
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2. การเยี่ยมชม ดูงาน ในการปฏิบัติงานจริง ด้านการเดินรถสถานีเดินรถเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรยิ่งขึ้น

การศึกษาอบรม หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
		 รายชื่อกรรมการ					
หลักสูตร
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม
Director Certification Program (DCP) 210/2015
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร
Director Certification Program (DCP) 211/2015
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
ด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้กรรมการและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทุกคนยึดถือเป็นหลักการในการตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ จะต้องท�ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
และก�ำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานประวัติและรายละเอียดของตนเองในหนังสือรับรองและประวัติของ
กรรมการต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ถืออยู่
รวมทั้งการก�ำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมและตรวจสอบการกระท�ำของส�ำนักตรวจสอบภายใน เพื่อสอดส่องดูแล
และตรวจสอบปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานบริษทั ฯ และผูท้ สี่ มัครเข้าท�ำงานทุกคน เปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนทีข่ ัดแย้งกับผลประโยชน์
บริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี หรือกรณีได้รับต�ำแหน่งใหม่ หรือกรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และผู้ที่สมัครเข้าท�ำงานทุกคนไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการพิจารณา/หรือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการท�ำนิติกรรมกับบริษัทร่วมค้า
จัดท�ำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ดี
และสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ออกระเบียบบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการและ
พนักงาน พ.ศ. 2553 โดยได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
และใช้คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2553 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และลงนามรับทราบให้ถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่เป็นหนังสือเวียน และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบ Intranet, Website
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
ในปีงบประมาณ 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. การจัดกิจกรรม “TCL CG Day 2015” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ค่านิยมให้มีจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อประชาชน ผู้ใช้บริการ ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
2. โครงการสื่อเสียงตามสาย “คุณธรรม จริยธรรม น�ำความสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตส� ำนึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยเปิด
สื่อเสียงสร้างก�ำลังใจในการท�ำงานผ่านเครื่องกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)
เวลา 12.30 – 12.50 น.
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดท�ำคู่มือธรรมาภิบาล” จ�ำนวน 6 รุ่น ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับผู้อ�ำนวยการกองและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกอง 1 รุ่น จ�ำนวน 39 คน ผู้บริหารระดับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
4 รุ่น จ�ำนวน 211 คน และนายสถานีเดินรถ 1 รุ่น จ�ำนวน 103 คน ด�ำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 – มกราคม
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
และแนวทางการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล รวบรวมจัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน
บริษัทฯ
4. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ เพื่อการท�ำงานอย่างมีความสุข” ส�ำหรับพนักงาน จ�ำนวน 10 รุ่น ให้แก่พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
และพนักงานปฏิบัติการ จ�ำนวน 452 คน เมื่อวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2558
5. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมจิตส�ำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริตของส�ำนักงาน ป.ป.ท. ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทย  ไร้ทุจริต” ส�ำหรับพนักงานบริษัทฯ
จ�ำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยก�ำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
พ.ศ. 2557) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดและ
ถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีก่ ระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมก�ำหนด โดยมีความมุง่ มัน่
ในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ค�ำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ
ในระยะยาว และเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอสม�่ำเสมอ
ผู้ใช้บริการและประชาชน บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและประชาชน  ด้วยการให้บริการ
ที่ดี มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ควบคุมต้นทุน
การให้บริการให้อยู่ในระดับเท่าที่เป็นไปได้ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จัดระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อน�ำมาด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจและประทับใจ
คู่ค้า / คู่แข่งทางการค้า / เจ้าหนี้ทางการค้า บริษัทฯค�ำนึงถึงความเสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจ โดยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่มีต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ทางการค้าอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ได้จะรีบแจ้ง คู่ค้า / คู่แข่งทางการค้า / เจ้าหนี้ทางการค้าทราบล่วงหน้า รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ทุกราย หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญาให้รว่ มกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการดูแลมิให้มกี ารเรียก
หรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ ลูกหนี้
พนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยก�ำหนดโครงสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อการท�ำงาน ดูแลและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน ตามความรู้
ความสามารถ โดยใช้หลักคุณธรรมและหลักความเป็นธรรมในการพิจารณาให้รางวัลหรือลงโทษ ส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มเติมอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานตลอดจนทรัพย์สินบริษัทฯ และของพนักงานให้ปลอดภัย
อยู่เสมอ
สังคม / สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกและมีความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม
และส่ ง เสริ มการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติและการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ ง ด� ำ เนิ นกิ จกรรม
เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยจัดกิจกรรมส�ำหรับชุมชนทัง้ ภายในและภายนอกพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร เช่น โครงการหนึง่ สตางค์
หนึ่งความดี โครงการ บขส. แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน และโครงการสิงหาสุขใจไปกับแม่ รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึก
ให้ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR) ประจ�ำปี 2558
ตลอดระยะเวลา 85 ปี บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านการบริการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความมุ่งมั่น และมี
การพั ฒ นาบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล ทั้ ง ธุ ร กิ จ เดิ น รถ ธุ ร กิ จ สถานี เ ดิ น รถ โดยมุ ่ ง เน้ น
ด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา ความทันสมัย เพือ่ สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ
นอกจากนโยบายด้านการพัฒนาการให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะกับประชาชนแล้ว บริษัทฯ ยังได้
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่มี
บทบาทส�ำคัญ และเป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อันจะน�ำมาซึ่งการยอมรับว่าเป็นองค์กร
ต้ น แบบของสั ง คม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ สั ง คมและชุ ม ชนได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ คือ เป็นศูนย์กลางธุรกิจขนส่งผูโ้ ดยสารทีท่ นั สมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นทีย่ อมรับ เชือ่ มโยง
ทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2558 ประกอบด้วย

1.การจัดท�ำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 เพื่อเป็น
แนวทางก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�ำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกอง ในการวิเคราะห์และก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสังคม
ชุมชน และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Save Earth)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของพนักงานและ
ผู้ใช้บริการ (Save Life)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนโดยรอบ (Save Society)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กิจกรรมสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการเป็นองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Save CSR)
ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี บริษัทฯ มีโครงการเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 62 โครงการ เป็นโครงการประเภท CSR in Process ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
ในบริษัทฯ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
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2. โครงการ “บขส.แบ่งปันสร้างฝันให้ชุมชน” ปีที่ 4 เป็นโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กลุ่มลูกค้า และชุมชน ในปีงบประมาณ 2558
ได้พิจารณาก�ำหนดพื้นที่ด�ำเนินการ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ
2.1 โครงการ “ก่ อ สร้ า งอาคารหอพั ก เด็ ก หญิ ง บ้ า นพั ก เด็ ก อากาเป” อ.แม่ ส อด จ.ตาก บริ ษั ท ฯ
ให้การสนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) แก่มลู นิธสิ วุ รรณนิมติ ส�ำหรับก่อสร้างอาคาร
หอพักเด็กหญิงบ้านพักเด็กอากาเป อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสพลัดถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

2.2 โครงการ “บขส.ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ ” บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด โดยสถานีกนั ทรลักษณ์ ร่วมกับ อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร จัดกิจกรรมปลูกป่าซ่อมแซมโครงการ “บขส. ร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าต้นน�้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณส�ำนักสงฆ์ภูน้อยในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
จ�ำนวน 15 ไร่ ใช้ต้นกล้า 900 ต้น โดยมี นายโชคชัย สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสาธงชัย เป็นประธาน
ในพิธี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น�ำชุมชน นักเรียน พร้อมด้วยประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมงานประมาณ 400 คน (หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสาเธงชัย
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา โรงเรียนบ้านภูมิซรอลวิทยา โรงเรียนบ้านหนองเม็กวิทยา โรงเรียนบ้านซ�ำเม็ง กองร้อย
ทหารพรานที่ 2306 กองร้อยเฉพาะกิจต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริบ้านด่าน
หน่วยจัดการต้นน�้ำห้วยโต่งห้วยด่าน ประธานสโมสรโรตารีกันทรลักษณ์ (นายธนา กิจไพบูลย์) และผู้น�ำชุมชน
พ่อค้าประชาชน
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2.3 โครงการ “ปรับปรุงสนามฟุตซอล” ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานและชาวชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มีสนามฟุตซอลส�ำหรับออกก�ำลังกายร่วมกัน และเป็น
การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนในพื้นที่
3. โครงการ “1 สตางค์ 1 ความดี” ปีที่ 7 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจ�ำหน่ายตั๋ว
มอบให้กับมูลนิธิการกุศลต่าง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 100,000 บาท และเงินรับบริจาค
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้ประกอบการรถร่วมฯ จ�ำนวน 327,000 บาท รวมยอดเงินบริจาค
427,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4. โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี” อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย กับสภากาชาดไทยจัดต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 4 ครัง้
โดยเชิญชวนพนักงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 519 คน
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5. กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย โครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” และ โครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย
ตายเป็นศูนย์” บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ เพื่ อ รณรงค์ ป ลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทาง
ช่วงเทศกาล และโทษของการดื่มสุราในขณะขับขี่ยานพาหนะ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย
กิจกรรมถาม - ตอบปัญหาเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราแล้วขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

6. โครงการ “สิงหา...พาแม่เทีย่ ว” ปีที่ 7 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสครบรอบ 83 พรรษา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยให้สิทธิ์
แก่แม่ที่เดินทางพร้อมลูกไปกับรถโดยสาร บขส. ฟรี ระหว่างวันที่ 12-31 สิงหาคม 2558
7. โครงการ “บขส. ส่ ง ความรั ก จากอ้ อ มอกแม่ สู ่ ลู ก ” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
และเป็นการสนับสนุนโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายภาครัฐ โดยบริษัทฯ ให้บริการรับส่งนมแม่แช่แข็ง
ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ขนาดฟรี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ผ่านบริการรับ - ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ “One day One night” ส่งเช้าถึงเย็น
ส่งเย็นถึงเช้า ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
8. โครงการ “TCL Eco Travel for save earth” เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำกิจกรรม
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ผ่าน Smartphone ซึง่ บริษทั ฯ ประสานความร่วมมือกับบริษทั คิดคิด จ�ำกัด โดยให้ผใู้ ช้บริการ
Download ECOLIFE Application สมัครเป็นสมาชิก แล้วร่วมสนุกโดยท�ำกิจกรรมการเดินทางที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม เพือ่ รับสะสมคะแนน ecopoint ด้วยการเดิน, การปัน่ จักรยานและการขับรถไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เมื่อสะสมครบ 100 ecopoints สามารถน�ำมาแลกรับส่วนลด 10% จากราคาหน้าตั๋วโดยสารของ บขส. ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
9. โครงการ “คัดแยกขยะก่อนทิง้ ในชุมชน” โดยบริษทั ฯ ได้นำ� ถังน�ำ้ มันทีใ่ ช้แล้วมาจัดท�ำเป็นถังขยะ มอบให้แก่
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ�ำรุง อ.รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตส�ำนึกให้ประชาชนในชุมชนเล็งเห็น
ความส�ำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน
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10. การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
- บริจาคเงินจ�ำนวน 10,000 บาท ให้กับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่ง
เพื่อการกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- บริจาคเงิน จ�ำนวน 300,000 บาท ให้กับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษา
ในมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- บริจาคเงินจ�ำนวน 2,000 บาท ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
- บริจาคเงินให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็ก
และเยาวชนบ้ า นมหาเมฆ มู ล นิ ธิ ท างพิ เ ศษไทย มู ล นิ ธิ อ นุ เ คราะห์ ค นหู ห นวกในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ถ์
มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ กองทุนเพื่อการกุศล รักคุณเท่าฟ้า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
- บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับสื่อมวลชน  อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
เพื่อสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
ครอบครัวข่าว 3 ในการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนขาดแคลนหรือยากจนในถิ่นทุรกันดาร
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การบริหารจัดการองค์กร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการควบคุมภายใน
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ได้มอบนโยบายการด�ำเนินงานด้านบุคลากรไว้อย่างชัดเจน โดยมุง่ เน้นให้มกี ารพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคล บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และบุคลากร ดังนั้น การด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปี 2558 บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรให้เป็นระบบงานที่ดี สามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญด้านการเสริมสร้างระบบแรงจูงใจ
การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจและตระหนักต่อบทบาทการปฏิบัติงานอย่างผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในหน้าที่ของตน
ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด อั น จะเป็ น ฐานรากในการพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ผ ลการด� ำ เนิ น การที่ ดี
มีประสิทธิภาพอย่างเติบโตและยั่งยืน

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ
2558 บริษัทฯ ด�ำเนินการโดยสรุปดังนี้
1. การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558
1.1 โครงการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงาน บริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้าง
อัตราค่าจ้างพนักงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยด�ำเนินการให้สอดคล้อง กับแนวทาง
ทีค่ ณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ (ครส.) ได้มกี ารจัดสร้างแนวทางวิธดี ำ� เนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง
พนักงาน ตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ และประกาศอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ด�ำเนินการให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการด�ำเนินโครงการ บริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงฯ แล้วเสร็จโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบประกาศใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ส่งผลให้อัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ สอดคล้อง
กับอัตราค่าตอบแทนตามมาตรฐานของตลาดแรงงานทั่วไป มีผลให้อัตราการลาออกของพนักงานในปีงบประมาณ
2558 เท่ากับร้อยละ 3.04 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งองค์กร โดยมีสัดส่วนการลาออกลดลงกว่าปีก่อนเท่ากับ
ร้อยละ 7.30 ซึ่งเป็นผลที่ดีกว่าค่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
1.2 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ�ำปี ด้วยรูปแบบ KPI รายบุคคล
เป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องจากแผนงานของปี 2557 ด�ำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการทบทวนการก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายรายบุคคล ทีถ่ า่ ยทอดมาจากตัวชีว้ ดั ขององค์กร (Team Based KPIs) ตัวชีว้ ดั ตามภารกิจงาน
(Individual Based KPIs) ในรูปแบบ Balance Score Card การจัดท�ำบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน รวมถึงวิธีด�ำเนินการโดยใช้โปรแกรมบริหารผลส�ำเร็จ (MOT/BSC)
ผลการด�ำเนินโครงการ บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการส�ำรวจ
เท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีผลความพึงพอใจเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเท่ากับร้อยละ 2.55
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1.3 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพและแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Career Development &
Succession Plan) บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายด้านการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรเพื่อสู่การสืบทอด
ต�ำแหน่งงานทั้งองค์กรเพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมทดแทนเมื่อต�ำแหน่งงานว่างลงด้วยสาเหตุต่างๆ บริษัทฯ
ด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายและตัวแทนของสหภาพแรงงานบริษัทฯ
ร่วมกันพิจารณาด�ำเนินการ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการสรรหาคัดเลือกให้ได้บุคลากร
ที่สามารถจะสืบทอดต�ำแหน่งงานต่างๆ และด�ำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด โดยด�ำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2558
ผลการด�ำเนินโครงการ ปี 2558 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 58 คน ผ่านหลักเกณฑ์เป็น Successor
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 24 คน และได้รบั การคัดเลือกจากหน่วยงานทดแทนในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทีจ่ ะว่างลง ณ สิน้ ปีงบประมาณ 2558
จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.67 ของจ�ำนวน Successor ทีอ่ ยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ในปีงบประมาณ 2558
1.4 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร บริษัทฯ ด�ำเนินการต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีการส�ำรวจและประเมินระดับความพึงพอใจ และระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ
ส�ำหรับปี 2558 สคร. ได้ก�ำหนดให้โครงการดังกล่าวฯ เป็นเกณฑ์ชี้วัดองค์กร ด้านการมุ่งเน้นด้านบุคลากร โดย สคร.
จะประเมินผลจากการก�ำหนดกระบวนการหาปัจจัยความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นระบบ การทบทวนปัจจัย
ความผูกพันที่สามารถแสดงผลตามหลักการทางสถิติที่ท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
และประเมินระดับความพึงพอใจ และระดับความผูกพันของบุคลากร ที่จะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2558
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการฯ ตามแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และแนวทาง
การปรั บ ปรุ ง ตามที่ ผู ้ ต รวจประเมิ น องค์ ก รให้ ข ้ อ แนะน� ำ ไว้ ใ นรายงานสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ประจ�ำปี 2557 และตามระบียบวิธีวิจัยมาตรฐาน โดยบริษัทฯ ด�ำเนินการช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่งได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดองค์กรที่ สคร. ก�ำหนด
ผลการด�ำเนินโครงการ ผลประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรของปีงบประมาณ 2558 มีผลประเมิน
บุคลากรภาพรวมทั้งองค์กรเท่ากับ 3.28 บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรระดับปานกลาง โดยค่าระดับความผูกพัน
ของบุคลากรสูงเพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 เท่ากับร้อยละ 9.33 บริษัทฯ ได้น�ำผลการประเมินฯพร้อมด้วย ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
บุคลากรรายด้านมาจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันให้กบั บุคลากร จัดส่งให้ผบู้ ริหารทุกฝ่าย
รับทราบ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้นำ� ผลส�ำรวจมาบูรณาการพิจารณาร่วมกับการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ด�ำเนินการ
ในเดือนกรกฎาคม 2558 และการพิจารณาจัดท�ำแผนแม่บท CSR ระยะ 5 ปีของบริษทั ฯ ด�ำเนินการในเดือนสิงหาคม 2558
1.5 โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในที่ท�ำงาน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�ำงาน ระยะ 5 ปี (ปี 2557 - ปี 2561) โดยด�ำเนินการ ในรูปของ
คณะกรรมการฯ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาของแผนฯ ด�ำเนินการเพิ่มเติมด้านสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลาง โดยปรับปรุงและเพิ่มกล้องวงจรปิด (CCTV) ควบคุมดูแล
ผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่สถานีขนส่งฯ การอนุญาตยานพาหนะ (เข้า - ออก) ภายในสถานี เพิ่มแสงสว่างและจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นประจ�ำจุดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้เพิ่มการจัดท�ำแผนแม่บท
ภาวะฉุกเฉิน (BCM) ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (BCP) รวมทั้งมีการฝึกซ้อมตามแผน และจัดท�ำ
คู่มือมาตรฐานด้านความปลอดภัยและจัดการด้านสวัสดิภาพฯ โดยประกาศใช้เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ
มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อเดือนสิงหาคม 2558
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1.6 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยพนักงาน บริษัทฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานทุกกลุ่มประจ�ำปี
ซึ่งเป็นการด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี มีการเก็บข้อมูลการตรวจของพนักงานลงในทะเบียนประวัติ มีการนัด
ตรวจติดตามอาการ ตรวจและบริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเส้นเลือด เป็นต้น โดยประสานกับนักโภชนาการคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำและติดตามผล
พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ และแนะน�ำความรู้ด้านสุขภาพให้กับพนักงานประจ�ำรถ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันหรือลดอาการของโรค
2. การด�ำเนินการส�ำคัญที่เพิ่มขึ้นจากแผนปฏิบัติการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558
2.1 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เพื่อทดแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ลาออกก่อนครบอายุสัญญาจ้างปีที่ 4 ของวาระที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จ�ำกัด (ค�ำสั่งบริษัทฯ ที่ ป.8/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2558) และในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และร่างสัญญาจ้าง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (ค�ำสั่งบริษัทฯ ที่ ป.21/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน
2558) พร้อมมอบอ�ำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2550 มาตรา 8 จัตวา และตามหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง
หลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีด�ำเนินการตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2558 และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
2.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ระดับ 11 และต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระดับ 10 บริษัทฯ ด�ำเนินการตามระเบียบพนักงาน
บริษัทขนส่ง จ�ำกัด พ.ศ. 2556 หมวด 2 ข้อ 12 (1) ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้นในระดับ
ผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นเพื่อด�ำเนินการ ตามค�ำสั่งบริษัทฯ ที่ ป. 22/2558
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ เป็นประธานคณะกรรมการ 1 ท่านและเป็นกรรมการ 1 ท่าน โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงวิธีการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยเพิ่มการพิจารณา
ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้านแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ด้านประสบการณ์ ด้านการเงิน และด้านคุณธรรม
จริยธรรม และมีการสัมภาษณ์และให้แสดงวิสัยทัศน์ เพื่อน�ำเสนอแนวคิดในเชิงบริหารและพัฒนาบริษัทฯ เป็นต้น
โดยคณะกรรมการฯ สามารถสรรหาคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมีความเหมาะสมได้ครบทุกต�ำแหน่ง และคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วภายในปีงบประมาณ 2558
2.3 ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการสรรหาบุ ค ลากรต� ำ แหน่ ง พนั ก งานประจ� ำ รถ บริ ษั ท ฯ
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งพนักงานประจ�ำรถในรูปแบบสัญญา
จ้างโครงการพิเศษ โดยการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนที่จูงใจเพิ่มขึ้น ปรับวุฒิการศึกษาและช่วงอายุของผู้สมัคร
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ปรับปรุงการก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันการท�ำงาน เพื่อให้มีความเหมาะสม ผลจาก
การด�ำเนินการ บริษัทฯ สามารถสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจ�ำรถได้เป็นอย่างดีเกินกว่า
เป้าหมายที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ โดยมีผลลัพธ์การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งจ�ำนวนบุคลากรและคุณสมบัติที่ตรง
ตามความต้องการของฝ่ายธุรกิจเดินรถ และยังมีเหลือขึ้นบัญชีรอเรียกได้อีกจ�ำนวนหนึ่ง
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

2.4 แนวทางการช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุ ด ต่ า งๆ ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า งๆ ของพนั ก งาน ได้ แ ก่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายบริหาร และผู้แทนจากสหภาพแรงงานเป็นกรรมการ
ท�ำหน้าที่ตามมาตรา 23 ของ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ที่จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิประโยชน์และข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ
ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลสิทธิประโยชน์ประเภทอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
คณะกรรมการจัดการกองทุนบ�ำเหน็จ เป็นต้น
ในรอบปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการทบทวน และปรับปรุงเกี่ยวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรให้สูงขึ้น ปรับปรุง
อัตราเบีย้ เลีย้ งพนักงานประจ�ำรถโดยสารประจ�ำทางและไม่ประจ�ำทาง ปรับปรุงสิทธิของสมาชิกกองทุนทีเ่ กษียณอายุ
หรือออกจากงานให้สามารถคงเงินไว้ในกองทุนหรือขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ ก�ำหนดให้สมาชิกกองทุนส�ำรอง
เลี้ ย งชี พ สามารถเลื อ กนโยบายลงทุ น เองได้ (Employee’s Choice) ปรั บ ปรุ ง อั ต ราแรกบรรจุ ข องพนั ก งาน
จ่ า ยเบี้ ย เสี่ ย งภัยให้พ นัก งานประจ�ำรถที่ปฏิบัติ ง านในเส้ นทาง 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ ง มี ก ารศึ กษา
เปรียบเทียบการด�ำเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงในอนาคต
ข้อมูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 2558)
(ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 7 มี.ค. 2559)
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด ก� ำ หนดนโยบายการพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถและศั ก ยภาพ
ในการด�ำเนินงาน ควบคูไ่ ปกับการจัดการความรู้ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของบริษทั ฯ โดยมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2556 - 2560) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปี 2555 - 2559 (ปรับปรุงปี 2558)
โดยแผนพัฒนาบุคลากรมีทิศทางการพัฒนาบุคลากร คือ “มุ่งเน้นพัฒนา เสริมสร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาบุคลากร
อย่างยั่งยืน” มีพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากร 4 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงาน 2) ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก 3) พัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นสากล 4) สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปีจ�ำนวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ด้วยระบบสมรรถนะ 2) พัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 3) พัฒนาทักษะความเป็นสากล เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4) พัฒนาความพร้อมด้านบริหารจัดการ 5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างองค์กรที่ดี 6) สร้างเสริม
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนา
บุคลากร โดยการจัดโครงการพัฒนาที่ส�ำคัญ และสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่จะแข่งขัน
ในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากร ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ประกอบด้วย
1.1 หลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารเชิงธุรกิจ” : ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองขึ้นไป

1.2 หลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารระดับต้น” : ผู้บริหารระดับหัวหน้า
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1.3 หลักสูตร “การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ” : พนักงานประจ�ำรถ

1.4 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริการ” : พนักงานประจ�ำรถ

1.5 หลักสูตร “ภาษากัมพูชา” : พนักงานจ�ำหน่ายตัว๋ พนักงานปล่อยรถ พนักงานชานชาลา พนักงานบริการ
การเดินรถ และพนักงานประชาสัมพันธ์

1.6 หลักสูตร “การพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานคุณภาพบริการ” : พนักงานจ�ำหน่ายตั๋ว พนักงานชานชาลา
พนักงานปล่อยรถ และพนักงานประชาสัมพันธ์
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1.7 หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ในงานตรวจการ” : ผู้ตรวจการ และนายตรวจ

1.8 หลักสูตร “การขับขี่รถโดยสารอย่างปลอดภัย” : พนักงานขับรถ

2. โครงการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)

3. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558
บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
3.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่ม Facilitator และสมาชิกกลุ่ม CoPs เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้
ความเข้าใจสามารถน�ำวิธีการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้น�ำไปสู่การพัฒนา (Best Practice) ที่เกิดจากการเรียนรู้
จากการท�ำงานภายในองค์กร มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรที่ 1 “การสร้างวิทยากรประจ�ำกลุม่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Knowledge Facilitator)” เพื่อให้
ผู้บริหารเข้าใจหลักการและขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบ (Knowledge Management System) สามารถ
สร้างสมาชิกกลุ่ม CoPs โดยมีคุณลักษณะ “ช่างคิด ช่างเขียน” เพื่อท�ำการจัดเก็บองค์ความรู้และคัดเลือกความรู้
ตามขอบเขตองค์ความรู้ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
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หลักสูตรที่ 2 “เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดเก็บความรู้ (Knowledge Capture)” เพื่อให้สมาชิก
กลุม่ ชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs) เข้าใจหลักการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Capture) และเรียนรู้เทคนิคและทักษะการใช้
เครื่องมือจัดเก็บเรียนรู้ (Knowledge Capture) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การถอดบทเรียนความส�ำเร็จ (Lesson
Learned) การบันทึกความรู้ (Note Taker) และ การประยุกต์ใช้ Software เพื่อการบันทึกและจัดเก็บองค์ความรู้
ที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร
3.2 จัดกิจกรรมการประกวด LOGO พร้อมค�ำขวัญ KM (องค์ความรู้) /ประกวดองค์ความรู้
3.3 จัดกิจกรรมวัน KM Day (Knowledge Sharing & Knowledge Forum) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จ�ำนวน 12 เรื่อง และกิจกรรม
คุณภาพที่ชนะเลิศ รวม 3 รางวัล พร้อมทั้งการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทนสมาชิกกลุ่มกลุ่ม (CoPs) และ
จากตัวแทนสมาชิกกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (QC) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพนักงานภายในองค์กร
และมีการมอบรางวัล ผู้ชนะเลิศการประกวดองค์ความรู้ที่ส�ำคัญของบริษัท รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์
พร้อมค�ำขวัญการจัดความรู้ และรางวัลรถร่วมต้นแบบ

3.4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศแก่กลุ่มที่ได้รับรางวัล (กิจกรรม KM และ QC เมื่อวันที่ 19 - 20
กันยายน 2558 โดยการน�ำคณะพนักงานบริษัทฯ ไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปครบวงจร CPF อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา)
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ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
การบริหารจัดการสารสนเทศในปี 2558 นั้น มีการด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของบริษัทฯ
และแผนวิสาหกิจ รวมทั้งการที่ภาครัฐมีการก�ำหนดนโยบายมายังรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้มีการปรับปรุงคุณภาพ
และศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายหลั ก มี จุ ด มุ ่ ง หมายหลั ก อั น ได้ แ ก่ หลั ก ธรรมมาภิ บ าลที่ ดี
(Good Governance) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล มุง่ เน้น ความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในวงจรการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันกับวงจรความมั่นคงในด้านพลังงานและให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากร IT ในเชิงนิเวศน์
และลดการใช้พลังาน (Green IT) โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. สวนของการบริหารสารสนเทศภายในบริษัทฯ
มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศฯ โดยมี ผู  บ ริ ห ารทุ ก ฝ  า ยเป  น กรรมการ
เพื่อเปนการด�ำเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้กรอบในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
โดยมีโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท ขนสง จํากัด (พ.ศ. 2555 - 2559)
เป็นแกนหลักในการด�ำเนินการ และมีโครงการที่ดําเนินการในป 2558 ดังนี้
1.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถและจัดการเดินรถรวมทั้งระบบ
สารสนเทศสนับสนุน ซึ่งเปนโครงการที่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานใหกับระบบงานภายใน ของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ปัจจุบันได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2558 พร้อมใช้งาน
1.2 โครงการจัดทําศูนยส�ำรองขอมูลเพื่อความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ เริ่มด�ำเนินการต้นปีงบประมาณ
2557 ปัจจุบันได้ด�ำเนินแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2557 พร้อมใช้งาน
1.3 โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI)
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ปัจจุบันแล้วเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมใช้งาน
2. สวนที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน
มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระบบจําหนายตั๋วโดยสารดวยระบบคอมพิวเตอร (E - ticket) ให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยโดยให้มีการท�ำงานแบบ One - Stop - Service ในการจองและชําระคาโดยสาร
พร้อมทั้งมีการพัฒนา Application On Mobile : บขส.ชัวร์ ที่ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS, Android
เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายตัว่ โดยสาร และทุกช่องทางการจองตัว่ สามารถชาํ ระคา โดยสารได้ที่ ไปรษณียไ ทย,
7/11 และเคาทเตอรเซอรวิส เปนตน นอกจากนี้ยังหาแนวทางและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบจําหนายตั๋ว
โดยสารและชองทางการใหบริการอื่นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่อง และโดยทั่วถึง
มีการจัดทําเว็บไซด www.transport.co.th เพื่อเปนชองทางสําหรับการติดตอสื่อสารกับประชาชน
หรือผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ เพื่อเปนการอ�ำนวยความสะดวกในการค้นหา ติดตามข่าวสารส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ และเป็นการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ในแง่ความโปร่งใส ส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เชน
รายงานผลการด�ำเนินงาน, การบริหารงาน, เสนทางการเดินรถ, ตารางเวลาเดินรถ เปนตน
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3. มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรภายนอก
มีการปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อใช้ติดต่อประสานงานและประชุม
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงานไดอยางทันทวงทีโดย
ระบบฐานขอมูลกลาง ซึ่งเปนการประสานความรวมมือ ระหวาง บขส., ขสมก., ขบ. และกระทรวงการคลัง
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และเปนปจจุบันเพื่อประโยชนในการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) ซึ่ ง เป็ น โครงการพั ฒ นาระบบศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การเดิ น ทางและ
การขนส่งแบบบูรณาการ
4. การคํานึงถึงพนักงานประชาชนผู้มีสวนได้สวนเสียและสิ่งแวดลอม
มีการการปลูกฝังและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้แก่ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อความมั่นคงในด้านพลังงาน เป็นต้น
รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมและทรัพยากรโดยการเลือกใชอุปกรณที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ทีม่ เี ครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานรวมถึงมีการตรวจสอบอุปกรณ และสภาพแวดลอมในการทํางานของระบบสารสนเทศตางๆ
อยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ในการบริหารจัดการสารสนเทศยังมุ่งเน้นการบูรณาการ การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นส�ำคัญ
เพือ่ ตอบโจทย์เรือ่ งการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี (Good Governance) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(CSR) การพัฒนารูปแบบองค์กรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ โดยยึดหลักการน�ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยผสมผสาน ปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท� ำ งานและให้ บริก าร โดยมีก ารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ ในบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ช่ วยปรั บปรุ ง ระบบและเพิ่ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นส่วนช่วยส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศและในกลุม่ AEC
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ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยน�ำการบริหารความเสี่ยง
มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน การบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งส่งเสริมกระตุน้ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นวัฒนธรรมองค์กร คณะกรรมการบริษทั ขนส่ง
จ�ำกัด ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผแู้ ทนจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
พร้อมทั้งติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง
จัดล�ำดับความส�ำคัญ วางมาตรการควบคุมป้องกันจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ทีอ่ งค์กรก�ำหนดไว้ในสภาวะการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
รวมไปถึงการแข่งขันทางธุรกิจทีร่ นุ แรง
ในปีงบประมาณ 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร สอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี โ ดยพิ จ ารณาอย่ า งบู ร ณาการทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
สรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญดังนี้
ด้านการแข่งขัน
เพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้น�ำในธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร บริษัทฯ จึงพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด
ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน ติดตั้ง WIFI ฟรีบริการที่สถานีเดินรถ การปรับปรุง
เบาะที่นั่งบนรถโดยสารให้มีระบบนวด และมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและความมั่นใจของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บขส. เป็นล�ำดับแรก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศในระบบสามารถเชื่อมโยงพร้อมใช้งานและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว บริษัทฯจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน�ำผลส�ำรวจ
และวิเคราะห์ความต้องการในหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดท�ำระบบศูนย์ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจ
รวมถึงศึกษาและจัดท�ำศูนย์ข้อมูลส�ำรองเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติ ให้ครอบคลุม
ถึงความต้องการและการบริหารจัดการองค์กรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้องค์กรสามารถด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยผสมผสานกัน
แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ คือบุคลากรหรือพนักงาน ดังนั้นการที่องค์กรจะได้คนเก่ง คนดี และรักษากลุ่มคนเหล่านี้
ให้อยู่กับองค์กร จึงต้องมีการทบทวนแผนอัตราก�ำลังและรูปแบบการจ้างให้สอดรับกับการด�ำเนินงานเชิงธุรกิจ
พัฒนาระบบแรงจูงใจ ให้สอดคล้องกับผลปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงจัดท�ำโครงการสืบทอดต�ำแหน่งบุคลากรของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
บุคลากรโดยการจัดอบรมและพัฒนาให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้ทันต่อสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ด้านการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงภาพลักษณ์ รวมถึงการสร้างความไว้วางใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงก�ำกับดูแลให้พนักงานขับรถทั้งรถบริษัทฯ และรถร่วมเอกชน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังมีการตรวจสุขภาพ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ สารเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย การตรวจเช็คความพร้อม
ของอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร สื่อสารข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของแต่ละ
เส้นทางการเดินรถเพื่อให้พนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น และมีศูนย์ตรวจสภาพรถโดยสาร
ที่มีมาตรฐานเดียวกับกรมการขนส่ง เพื่อตรวจรับรองรถโดยสารของบริษัทฯ รถร่วม และรถโดยสารเช่าของบริษัทฯ
นอกจากการด�ำเนินการในด้านต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (Global
Positoning System : GPS) และระบบ CCTV เพื่อใช้ควบคุมติดตามพฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับรถ
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
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การควบคุมภายใน
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน
ระดับปฏิบัติการตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้การด�ำเนินงานในทุกหน่วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารการเงิน การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุม
ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุม
การปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
ตลอดจนระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
นอกจากนีม้ กี ารก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้นำ� นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) หรือที่เรียกว่าบรรษัทภิบาล หรือ
Corporate Govermance หรือ CG ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายมาก�ำหนดเป็นกรอบการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในปีงบประมาณ 2558 บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 ภาพรวม
ของบริษทั ฯ ในกระบวนการปฏิบตั งิ านทีย่ งั พบจุดอ่อนทีม่ นี ยั ส�ำคัญของการควบคุมภายใน พร้อมติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ ให้ทกุ ส่วนงานย่อยท�ำการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง (CSA) โดยผู้บริหารหน่วยงานติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปีมีการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent
Assessment) โดยส�ำนักตรวจสอบภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
ที่ก�ำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติจริงรวมทั้งข้อตรวจพบจากการตรวจสอบที่ได้รับ
การปรับปรุงอย่างเหมาะสมทันเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายในโดยพัฒนา
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องจริยธรรมและ
ความซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ยึ ด ผลประโยชน์ ส ่ ว นตน มี ก ารด� ำ เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ค วามโปร่ ง ใส น่ า เชื่ อ ถื อ
และตรวจสอบได้ เสริมสร้างให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540
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การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ตระหนักถึงบทบาทความส�ำคัญของข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการต่างๆ ของรัฐ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เพื่อท�ำข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 และบริ ก ารกั บ ประชาชนทั่ ว ไป โดยมอบหมายให้ ง านบริ ก ารข้ อ มู ล และเผยแพร่
กองประชาสัมพันธ์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเปิดให้บริการ ณ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)
ชั้น 4 เลขที่ 999 ถนนก�ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาราชการ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดขอบเขตวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานเพื่ อ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เสนอนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ
การขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�ำแนะน�ำหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือที่เห็นว่า ไม่ควรเปิดเผย
พร้อมจัดท�ำข้อมูลข่าวสารตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ก�ำหนด อาทิ โครงสร้างองค์กร
รายนามผู้บริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานประจ�ำปี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
เช่น นิตยสาร เอกสารแผ่นพับ ตารางเวลาเดินรถไว้เผยแพร่
การด�ำเนินงานในรอบปี 2558
บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด Call Center
1490 เรียก บขส. เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ Social Media (Facebook) เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทฯ และเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการในปี 2558 มีผู้ใช้บริการผ่านทาง Call Center
เป็นจ�ำนวน 219, 374 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลตารางเวลาเดินรถ การจองตั๋วโดยสาร และสอบถาม
ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้โดยสาร รายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร รวมทั้งการอบรม
พนักงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ การอบรมสัมนาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ผ่านทางเว็บไซต์
www.transport.co.th ประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างองค์กร รายนามผู้บริหาร รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายงานฐานทางการเงิน และการเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งผลการพิจารณา
จัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ปรากฎในเว็บไซต์ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขององค์กร ตารางเวลาเดินรถ การจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ รายงานประจ�ำปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
โดยในปี 2558 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จ�ำนวน 819, 855 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดส่งรายงานผลการด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นประจ�ำทุกปี
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายนามและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะอนุกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายอนุสรณ์
นายสุทธิชัย
นายพงษ์ไชย
พลเอกปรีชา
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
พลโทสมชาย
ศาสตราจารย์วิโรจน์
รองศาสตราจารย์จิรประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
นายวุฒิชาติ
นายนพรัตน์

ต�ำแหน่ง
แสงนิ่มนวล
สังขมณี
เกษมทวีศักดิ์
จันทร์โอชา
อันอาตม์งาม
ชัยวณิชยา
รุโจปการ
อัครบวร
สูงสว่าง
กัลยาณมิตร
การุณยะวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการ*
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ*
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักอ�ำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 3, 6 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
ล�ำดับที่ 5, 8, 9 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
ล�ำดับที่ 10 ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558
ล�ำดับที่ 11 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
กระบวนงานที่ส�ำคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และน�ำผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 12 คณะ ดังนี้
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
สูงสว่าง
พลเอกปรีชา
จันทร์โอชา
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
อันอาตม์งาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 1, 3 เข้ารับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ*
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ
2.2 ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงาน
ข้อตรวจพบของ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข
2.3 ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการ ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
2.4 ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมาย ที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2.5 ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ
2.6 การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ

รองศาสตราจารย์จิรประภา
อัครบวร
นายสุทธิชัย
สังขมณี
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
อันอาตม์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
สูงสว่าง
ผู้อ�ำนวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ :* ล�ำดับที่ 1 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ครั้งแรกภายใน 7 เดือน นับแต่วันที่สัญญาจ้างฯ
มีผลบังคับใช้ และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งต่อไป ทุกๆ 6 เดือน
3. พิจารณาก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
Annual Report 2015 The Transport Co., Ltd.
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อ
ศาตราจารย์วิโรจน์
รุโจปการ
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
อันอาตม์งาม
รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร
นายสุทธิชัย
สังขมณี
พลโทสมชาย
ชัยวณิชยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักอ�ำนวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง
หัวหน้างานควบคุมภายใน

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
ประธานอนุกรรมการ*
รองประธานอนุกรรมการ*
รองประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ : * ล�ำดับที่ 1, 3, 5 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
ล�ำดับที่ 2, 4 พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมัตินโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. จัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง
6. ท�ำความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพียงใด
7. รายงานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด รวมทั้ง
สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
8. พิจารณาจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
9. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
10. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท�ำงานในด้านต่างๆ ได้ตามความจ�ำเป็น
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พุทธศักราช 2556
ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานและเลื่อนอันดับเงินเดือน
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นายสุทธิชัย
สังขมณี
นายอนุสรณ์
แสงนิ่มนวล
รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
สูงสว่าง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ*
ประธานกรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 1, 3 เข้ารับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ล�ำดับที่ 2, 4 พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานด�ำรงต�ำแหน่งให้สูงขึ้นหรือรักษาการ ในต�ำแหน่งที่ว่าง และการเลื่อน
อันดับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
และเมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนด�ำเนินการ
ตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป
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คณะอนุกรรมการก�ำกับกลยุทธ์และการบริหาร
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายสุทธิชัย
สังขมณี
นายพงษ์ไชย
เกษมทวีศักดิ์
พลโทสมชาย
ชัยวณิชยา
รองศาตราจารย์จิรประภา
อัครบวร
ศาสตราจารย์วิโรจน์
รุโจปการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ผู้อ�ำนวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารกลาง

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 2, 3, 4 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
2. ก�ำกับ ดูแล ติดตามผลการด�ำเนินงานและมอบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ
ของบริษัทฯ เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปตามแผนวิสาหกิจ แผนงานประจ�ำปี นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
กระทรวงคมนาคม และหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
3. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานในเชิงธุรกิจ จากการพัฒนาทรัพย์สิน พัฒนาการจัดหารายได้
จากธุรกิจเดิมและธุรกิจอื่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
4. พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท�ำงาน ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
5. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์กร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ ตามคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
8. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้

78

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
อันอาตม์งาม
มูลพฤกษ์
จันทร์โอชา
ศรีวิพัฒน์
กาญจนศูนย์
อภินิเวศ
ชลานนท์นิวัฒน์
แสงอรุณ

พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
นายธนพิชญ์
พลเอกปรีชา
นายสุรัตน์
นางกิ่งกาญจน์
นายบรรเจิด
นายชาญชัย
นาวาอากาศเอกสุกมล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
หัวหน้างานคดี
นิติกร กองกฎหมาย

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
ประธานอนุกรรมการ*
รองประธานกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 1, 3 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
ล�ำดับที่ 2 พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พิจารณาแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ รวมทั้ ง พิ จ ารณาปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การทางนิ ติ ก รรมสั ญ ญาและคดี ต ่ า งๆ
ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
2. ให้เรียกเอกสาร หลักฐานต่างๆ เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ค�ำชี้แจง รับทราบ และหรือ ท�ำรายงาน
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
4. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายพงษ์ไชย
เกษมทวีศักดิ์
นายอนุสรณ์
แสงนิ่มนวล
พลโทสมชาย
ชัยวณิชยา
ศาสตราจารย์วิโรจน์
  รุโจปการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
ผู้อ�ำนวยการกองจัดการเดินรถ
หัวหน้างานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
ประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 1 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ล�ำดับที่ 2 พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ล�ำดับที่ 3 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย แผนงานโครงการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจ�ำทางที่บริษัทฯ
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ
2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเดินรถ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรถร่วม การก�ำหนดเส้นทาง
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด และความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย ตามระเบียบค�ำสัง่ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ
แล้วให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
3. พิจารณาแผนการเดินรถบริษัทฯ ในภาพรวมของแต่ละภาคการเดินรถ ตามที่บริษัทฯ เสนอไปก่อน
ในระยะแรก รวมทั้งให้พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดการเดินรถบริษัทฯ และรถร่วมในเส้นทางด้วย
4. พิจารณาในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงเงื่อนไข
การเดินรถ และหรือมีเงื่อนไขอยู่ในเส้นทางที่มีรถบริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นค�ำขอไปกรมการขนส่งทางบก และเมื่อคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลางพิจารณาแล้ว ให้รายงานความคืบหน้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
6. พิจารณาอนุมัติการให้สิทธิการเพิ่มรถ การจัดรถเข้าเดินในเส้นทางของ บขส. ยกเว้นกรณีการปรับปรุง
มาตรฐานรถ และการเปลี่ ย นแนวเส้ น ทางการเดิ น รถที่ มิ ใช่ ก ารเพิ่ ม รถ ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจฝ่ า ยจั ด การเดิ น รถ
เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
7. ให้แต่งตั้งคณะท�ำงานเดินรถระหว่างประเทศ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
8. ให้เรียกเอกสาร และหลักฐานต่างๆ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาให้ค�ำชี้แจง รับทราบและหรือท�ำรายงาน
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
9. จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ล�ำดับ
รายชื่อ
1
ศาสตราจารย์วิโรจน์
รุโจปการ
2
รองศาสตราจารย์จิรประภา
อัครบวร
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
สูงสว่าง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
4
(ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
5
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ*
อนุกรรมการ
เลขานุการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 1 - 3 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. เจรจาต่อรองผลตอบแทน
3. เสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาแล้วเสนอกระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบ (ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 7)
4. ก�ำหนดกรอบการประเมินผลงาน
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อ
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
อันอาตม์งาม
พลโทสมชาย
ชัยวณิชยา
รองศาสตราจารย์จิรประภา
อัครบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
สูงสว่าง
ศาสตราจารย์วิโรจน์
รุโจปการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักอ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารกลาง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 2 - 3 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
ล�ำดับที่ 5 พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการ
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. มี อ� ำ นาจติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร
3. มีอ�ำนาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำหรือ
ความเห็นรวมทั้งให้มีอ�ำนาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาประกอบการพิจารณาได้ด้วย
4. ก� ำ หนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย และแผนการด� ำ เนิ น งานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ ทีช่ ดั เจนมีคณ
ุ ภาพและสอดคล้องไปกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
5. ให้มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปในแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ
6. ให้คณะอนุกรรมการฯ ติดตามการด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ (CSR)
อย่างสม�่ำเสมอทั้งปี แล้วรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
7. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานด้าน CSR ได้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในระดับผลผลิต
(Output) หรือเป้าหมายของแผนการด�ำเนินงานด้าน CSR ประจ�ำปี ผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact)
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
8. ให้แต่งตั้งคณะท�ำงานตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแห่งใหม่
ล�ำดับ
รายชื่อ
1
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
อันอาตม์งาม
2
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
3
นายพงษ์ไชย
เกษมทวีศักดิ์
4
ศาสตราจารย์วิโรจน์
รุโจปการ
5
รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร
6
ผู้แทนส�ำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
7
ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
8
ผู้แทนส�ำนักงานทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง
9
ผู้แทนส�ำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
10 กรรมการผู้จัดการใหญ่
11 ผู้อ�ำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง
12 ผู้อ�ำนวยการกองพัสดุ
13 ผู้อ�ำนวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาจัดหาพื้นที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร ปริมาณรถโดยสารอย่างเพียงพอ
และให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบในด้ า นต่ า งๆ เช่ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งผั ง เมื อ ง สจร. ระบบโครงข่ า ยการจราจร
การขนส่งมวลชน และกรมทางหลวงเป็นต้น
2. เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดหาพื้นที่ข้างต้น
3. แต่งตั้งคณะท�ำงาน หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งพิจารณาหรือด�ำเนินการเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
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คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นายพงษ์ไชย
เกษมทวีศักดิ์
พลเอกปรีชา
จันทร์โอชา
นายสุทธิชัย
สังขมณี
พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ
อันอาตม์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
สูงสว่าง

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
3. จัดท�ำใบสมัคร ประกาศรับสมัคร
4. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
5. พิ จ ารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมและเสนอชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จารณา
โดยสามารถเสนอชื่อผู้สมัครที่มีความเหมาะสมได้มากกว่า 1 ชื่อ ทั้งนี้ให้จัดล�ำดับด้วย

คณะกรรมการเพื่อก�ำหนดพื้นที่ในการสร้างรายได้ตามรายงานผลการศึกษาประเมินราคา
ทรัพย์สิน และส�ำรวจพิกัด GPS อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายสุทธิชัย
สังขมณี
ศาสตราจารย์วิโรจน์
รุโจปการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ผู้อ�ำนวยการกองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการกองพัสดุ
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการสถานีขนส่ง
หัวหน้างานบริหารอสังหาริมทรัพย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดพื้นที่รวมทั้งศักยภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ ก ระจายอยู ่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ในการก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ต ามสภาพตลาดในปั จ จุ บั น และสรุ ป ผลแนวทาง
การใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ รายงานผลให้ทราบด้วย
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายวุฒิชาติ
พลโทสมชาย

รายชื่อ
กัลยาณมิตร
ชัยวณิชยา

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ*
ประธานกรรมการ*

ผู้แทนฝ่ายบริหาร
นายพินิจ
ค�ำปู่
นายบุญช่วย
สกุลวิไลเลิศ
นายนพรัตน์
การุณยะวนิช
นางสาวดวงพร
กลิ่นทอง
นางสาวกรรณิการ์
ชินะกุลวัฒนา
นายอมรศักดิ์
พานิชกิจ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้แทนฝ่ายสหภาพหรือพนักงาน
นายประจักษ์
สุขบัณฑิตย์
นายมงคล
อยู่ศรี
นายโชติเดชา
ภูจ่าพล
นายสุรีย์วัษณ์
นวมจิตต์
นายวุฒิพงษ์
สร้อยผึ่ง
นายอภิรัฐ
รอดฉ�่ำ
นางสาวฉัตรกมล
ยุพา
และให้หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: * ล�ำดับที่ 1 ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558
ล�ำดับที่ 2 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พุทธศักราช 2543
2. ให้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ทราบทุกเดือน
หมายเหตุ:
            จ�ำนวนครั้ง / เบี้ยประชุม ของการประชุมแต่ละคณะปรากฏตามรายงานในหน้าที่ 86 ของรายงานประจ�ำปี
Annual Report 2015 The Transport Co., Ltd.
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อันอาตม์งาม กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จันทร์โอชา

ชัยวณิชยา

รุโจปการ

3 นายพงษ์ไชย

4 พลเอกปรีชา

5 พลตำ�รวจเอกอำ�นาจ

6 พลโทสมชาย

7 ศาสตราจารย์วิโรจน์

8 รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช

หมายเหตุ :

กัลยาณมิตร กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

10/10 6/6

6/7

12/12

8/9

10/10 6/6

9/12 6/6

9/9

คณะกรรมการตามระเบียบพนักงานบริษัทฯ พ.ศ.2556
ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานและเลื่อนระดับเงินเดือน
2/2

3/3

1/1

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
0/1

4/5

3/4

1/1

4/4

5/5

4/4

7/7

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

จำ�นวนครั้งที่มีประชุม (ครั้ง)
12
6
3
5
11
● ล�ำดับที่ 3,6 เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
● ล�ำดับที่ 5,9 ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และเข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
● ล�ำดับที่ 8 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
● ล�ำดับที่ 10 ลาออกจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558

10 นายวุฒิชาติ

กรรมการที่ออกระหว่างปี

สูงสว่าง

เกษมทวีศักดิ์ กรรมการ

กรรมการ

สังขมณี

2 นายสุทธิชัย

12/12

คณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำ�กัด

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 11/12

แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1 นายอนุสรณ์

กรรมการชุดปัจจุบัน

ชื่อ - สกุล
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการกำ�กับกลยุทธ์และการบริหาร

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
2

2/2

2/3

คณะอนุกรรมการกฎหมายระเบียบข้อบังคับ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
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2/2 4/6 0/2
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
1

1/1

1/1

1/1

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้าง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ
3

3/3

3/3

3/3

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
5

4/5

5/5

2/5

5/5

4/5

2

0/2

2/2

2/2

2/2

คณะอนุกรรมการจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้าง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแห่งใหม่

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับ ประจ�ำปี 2558

2

2/2

2/2

คณะกรรมการกำ�หนดพื้นที่ในการสร้างรายได้ฯ
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80,000.00

229,000.00

122,000.00

256,000.00

174,000.00

246,000.00

186,000.00

159,000.00

271,000.00

130,000.00

เบี้ยประชุม
จากการเป็น
กรรมการ
ทุกคณะ

16,250.00

42,721.78

27,782.26

48,750.00

33,810.48

42,721.78

48,750.00

33,810.48

48,750.00

60,937.50

โบนัส

2,257,284.28

96,250.00

271,721.78

149,782.26

304,750.00

207,810.48

288,721.78

234,750.00

192,810.48

319,750.00

190,937.50

รวม

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด ประกอบด้ ว ยกรรมการ จํ า นวน 3 ท่ า น โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อรนุช สูงสว่าง เป็นประธานกรรมการ พลเอกปรีชา จันทร์โอชา และ พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม
เป็นกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2555 คูม่ อื ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุม
รวม 6 ครั้ง โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ ตลอดจนได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็นประจําทุกไตรมาส และรายงานประจ�ำปี ซึง่ สรุปสาระสาํ คัญ ดังต่อไปนี้
การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ส่งผลให้งบการเงินมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาํ คัญและเชือ่ ถือได้
การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ี และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป สอบทานรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6 สอบทานรายงาน
การวิเคราะห์ความเสีย่ งรายไตรมาส และประจ�ำปี รวมทัง้ แนวทางการบริหารความเสีย่ งและความคืบหน้าของการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
การสอบทานการด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตาม
ความคืบหน้าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกหน่วยงานปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและสร้างระบบการควบคุมภายในให้เกิดความรัดกุมยิง่ ขึน้
การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและก�ำกับดูแลหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ และพิจารณาปรับแผน การตรวจสอบระหว่างปี
เพือ่ ให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อนุมตั กิ ฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในและคูม่ อื ปฏิบตั งิ านฯ
ที่ได้ทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ทุกไตรมาสและประจ�ำปี
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใด ตามทีก่ ฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษทั ฯ จะมอบหมาย
ค่ า ตอบแทนผู ้ ส อบบั ญ ชี บริ ษัท ขนส่ง จ� ำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีส� ำนัก งานการตรวจเงินแผ่ น ดิ น
เป็นผูส้ อบบัญชี โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตามทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อรนุช สูงสว่าง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Annual Report 2015 The Transport Co., Ltd.
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รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การก�ำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจ�ำปีมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
จึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นจริงและโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
งบการเงินได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบ
การป้องกันที่ดี ไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบาย
การบัญชีสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ปรากฏใน
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับดี
เป็นทีน่ า่ พอใจมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง    

(นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)
ประธานกรรมการ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

งบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2473
ได้เปิดด�ำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 86 ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้
บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจ�ำทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆภายในประเทศทั่วราชอาณาจักร
และได้ รั บ มอบหมายให้เ ดินรถโดยสารระหว่างประเทศเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยในภู มิ ภาคอาเซี ย นไปยั ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว,ราชอาณาจักรกัมพูชาคอยก�ำกับดูแลบริษัทเอกชนที่มาร่วมให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
ในรูปแบบ รถร่วมฯ
บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจ�ำนวน 640,100 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,010
ล้านบาทเป็นในส่วนของรัฐบาล 638,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดผู้ถือหุ้นอื่นๆ 2,013 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
ปัจจุบันหน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ของ บริษัทฯ มีดังนี้
1. กระทรวงคมนาคมซึง่ เป็นกระทรวงเจ้าสังกัดจะดูแลให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการและพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะพิจารณาโครงการแผนงานของ
บริษัทฯโดยคณะอนุกรรมการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยจะพิจารณางบลงทุนของบริษัทฯ
เพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. ส�ำนักงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ
ของบริษัทฯ ที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดท�ำและจัดสรรเงินอุดหนุนให้บริษัทฯรวมทั้งควบคุมและติดตามหนี้
เงินกู้
4. กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและวิเคราะห์งานด้านการเงิน และการบัญชีของบริษัทฯ
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน
5. ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับผิดชอบในการตรวจบัญชีของบริษัทฯ รับรองฐานะการเงินและตรวจสอบ
ด้านการจัดการ
1. การเดินรถ
ปัจจุบนั ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือการประกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆ
ทั่วทุกภูมิภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาวจ�ำนวน 12 เส้นทาง ประเทศไทย - กัมพูชา
จ�ำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่
สปป.ลาว
เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 3 อุบลราชธานี - ปากเซ
เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์
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เส้นทางสายที่ 7 นครพนม - ท่าแขก
เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง
เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ - ปากเซ
เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว
เส้นทางสายที่ 14 จังหวัดเลย - แขวงไชยะบุรี - หลวงพระบาง
ประเทศกัมพูชา
เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ
เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ
และในอนาคตอันใกล้นี้บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จะเปิดเดินรถเพิ่มเติมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกคือ ประเทศ
พม่าและประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
จ�ำนวนรถโดยสารบริษัทฯ มีรถโดยสารที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆรวม 14,878 คัน เป็นรถของบริษัทฯ
จ�ำนวน 800 คัน และเป็นรถร่วมในเครือ จ�ำนวน 14,078 คัน รถโดยสารของบริษัทฯที่ให้บริการในปัจจุบัน
มี 4 มาตรฐานและแบ่งเป็นชนิดย่อยๆอีก ดังนี้ (ข้อมูล ณ ก.ย. 2558)
มาตรฐานรถ
รถ ม.1 (ก) VIP
24 ที่นั่ง

รถ ม.4 (ก) VIP
2 ชั้น 30 ที่นั่ง

รถ ม.4 (พ)
40 ที่นั่ง

รถ ม.1 (ข)
42 ที่นั่ง

คุณลักษณะ
• รถปรับอากาศชั้น 1
• 24 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 องศา
* เบาะนวดไฟฟ้า - จอทีวีส่วนตัว
• รถปรับอากาศชั้น 1(2 ชั้น)
• 30 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 องศา
* เบาะนวดไฟฟ้า - จอทีวีส่วนตัว
• รถปรับอากาศชั้น 1
• 40 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา
* เบาะนวดไฟฟ้า - จอทีวีส่วนตัว
• รถปรับอากาศชั้น 1
• 42 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา
* เบาะนวดไฟฟ้า - จอทีวีส่วนตัว

การบริการ

รูปแบบรถ

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม
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มาตรฐานรถ

คุณลักษณะ

การบริการ

• รถปรับอากาศชั้น 1(2 ชั้น)
• 50 ที่นั่ง
• มีห้องสุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
* เบาะนวดไฟฟ้า - จอทีวีส่วนตัว
รถ ม.1 (ก) VIP
• รถปรับอากาศชั้น 1
รถ ม.1 (ข) 42 ที่นั่ง • 42 ที่นั่ง
รถ ม.4 (ข) 50 ที่นั่ง • มีห้องสุขภัณฑ์
รถ ม.2 47 ที่นั่ง
• เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
ทะเบียน 31

• พนักงานต้อนรับ
• อาหาร เครื่องดื่ม

รถ ม.2 47 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 2
• 47 ที่นั่ง

ไม่มี

รถ ม.4 (ค) 2 ชั้น
61 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 2(2 ชั้น)
• 61ที่นั่ง

ไม่มี

ม.4(ข) 2 ชั้น
50 ที่นั่ง

รูปแบบรถ

ให้ บ ริ ก ารเช่ า เหมานอกเส้ น
ทางส�ำหรับผูโ้ ดยสารทีป่ ระสงค์
จะเดินทางเป็นหมู่คณะ

รถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จะใช้สีตัวถังเป็นสีเงินและมีแผ่นโลหะเป็นตราโล่ของบริษัทฯ ติดข้างรถ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเดินรถด่วน Mild Bus ใน 5 เส้นทางคือ กรุงเทพฯ - แม่สาย,
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่, กรุงเทพฯ - พิษณุโลก, กรุงเทพฯ - นครพนม, กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี และอยู่ระหว่าง
การเพิม่ เติมอีกหลายเส้นทาง การเดินรถข้ามภาคจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) หรือ หมอชิต 2 สูภ่ าคใต้
ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต, กรุงเทพฯ - เกาะสมุย, กรุงเทพฯ - หาดใหญ่, กรุงเทพฯ - กระบี่ - เกาะลันตา,
กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูลและกรุงเทพฯ - สงขลา การเดินรถข้ามภาคจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)
ถนนบรมราชชนนี สูภ่ าคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่,กรุงเทพฯ - นครพนม,
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี, เปิดศูนย์รบั - ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ “ส่งของทัว่ ไทย รับได้ในวันเดียว”, บริการรถทัวร์เช่าเหมาทัว่ ไทย,
การจองตั๋วออนไลน์, เปิดศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยบริการต่างๆ ของ บขส. สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส.
2. การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ด�ำเนินกิจการโดยการให้บริการเส้นทางการเดินรถ ในปีงบประมาณ 2558 ให้บริการ
เส้นทาง จ�ำนวน 293 เส้นทาง โดยแบ่งเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ จ�ำนวน 14 เส้นทาง การขนส่งจากกรุงเทพฯ
ไปภูมิภาค (หมวด 2) จ�ำนวน 205 เส้นทาง การขนส่งระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค (หมวด 3) จ�ำนวน 65 เส้นทาง
และการขนส่งในเขตจังหวัด (หมวด 4) จ�ำนวน 9 เส้นทาง ดังตารางเส้นทางการเดินรถที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
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การขนส่ง
ระหว่าง
ประเทศ

ผู้ประกอบการ

ภาคเหนือ
2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
รวม
14
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558

หมวด 2
การขนส่งจาก
กรุงเทพฯไป
ภูมิภาค
33
48
56
24
44
205

หมวด 3
การขนส่ง
ระหว่างจังหวัด
ในส่วนภูมิภาค
11
18
23
7
6
65

หมวด 4
การขนส่งใน
เขตจังหวัด

รวม

3
1
1
4
9

46
81
80
32
54
293

จากจ�ำนวนเส้นทาง 293 เส้นทาง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีจ�ำนวนรถในการให้บริการทั้งสิ้น 800 คัน แบ่งเป็น
รถบริษัทฯ จ�ำนวน 229 คัน รถเช่า จ�ำนวน 571 คัน รายละเอียดดังตาราง จ�ำนวนรถโดยสารบริษัทฯ ที่บรรจุในบัญชี
ข.สบ.11
มาตรฐาน
รถ
ม1ก
ม4ก
ม1ข
ม4ข
ม1พ
ม4พ
ม2
ม4ค
ม7
รวม

บ
11
77
1
89

เหนือ
ช
6
29
17
70
15
49
186

รวม
6
29
28
70
92
49
1
275

ตะวันออกเฉียงเหนือ
บ
ช
รวม
2
2
52
52
6
31
37
94
94
4
4
44
23
67
48
48
1
1
57 248 305

บ
7
2
23
32

ใต้
ช
22
36
11
42
5
9
12
137

รวม
29
36
13
42
5
32
12
169

ส่งเสริมธุรกิจเดินรถ
บ
ช
รวม
5
5
19
19
5
5
11
11
11
11
51
51

บ
14
38
5
4
155
13
229

รวม
ช
28
117
59
206
5
47
109
571

รวม
42
117
97
211
4
5
202
109
13
800

ในจ�ำนวนเส้นทางที่ให้บริการ นอกจากรถที่อยู่ในสังกัด บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด แล้ว ยังมีรถโดยสารเอกชน
เข้าร่วมให้บริการ ในปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 14,078 คัน รายละเอียดดังตาราง จ�ำนวนรถโดยสารร่วมเอกชน
มาตรฐาน
ม1ก
ม4ก
ม1ข
ม4ข
ม1พ
ม4พ
ม4กข

เหนือ
53
52
226
243
101
62
-

หมวด 2
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
63
76
949
487
207
132
-

ตะวันออก
72
121
305
233
32
78
14

220
-

กลาง

รวม
170
65
-

188
249
1,870
1,028
340
272
14
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มาตรฐาน
ม4กพ
ม4ขพ
ม2
ม4ค
ม3
ม2จ
ม 21 จ
ม 23 จ
ม 24 จ
ม2ต
ม2ช
ม7
รวม

มาตรฐาน
ม1ก
ม4ก
ม1ข
ม4ข
ม1พ
ม4พ
ม2
ม4ค
ม3
ม3ส
ม2จ
ม 23 จ
ม2ช
รวม

122

เหนือ
109
109
12
27
371
84
1,449

เหนือ
6
6
34
2
21
4
63
8
25
12
181

หมวด 2
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
ตะวันออก
7
6
4
353
222
43
58
43
13
63
860
475
220
210
3
99
716
375
107
306
242
13
2,605
3,254
1,568

หมวด 3
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
ตะวันออก
3
64
55
1
2
3
12
193
74
35
7
210
2
6
3
208
486
66
6
12
7
12
1
491
845
132
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กลาง

รวม

25
179
1
821
324
6
950
578
3,119

กลาง
35
92
3
10
140

13
29
906
211
13
2,231
781
3
6
2,511
1,317
13
11,995

รวม
9
6
154
7
33
4
365
8
279
9
852
21
42
1,789

มาตรฐาน
ม3
ม3ส
ม 23 จ
รวม

เหนือ
-

หมวด 4
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
ตะวันออก
53
11
25
8
130
12
61
11
167

กลาง
36
19
55

รวม
125
138
31
294

ค�ำจ�ำกัดความ
บ
หมายถึง รถบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ช
หมายถึง รถเช่า
ม1 ก
หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษไม่เกิน 24 ที่นั่ง
ม4ก
หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ
ม 1 พ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษไม่เกิน 32 ที่นั่ง
ม 4 พ หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ
ม1ข
หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
ม4ข
หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ
ม 4 ก ข หมายถึง รถโดยสารแบบที่นั่งผสม ม 4 ก และ ม 4 ข
ม 4 ก พ หมายถึง รถโดยสารแบบที่นั่งผสม ม 4 ก และ ม 4 พ
ม 4 ข พ หมายถึง รถโดยสารแบบที่นั่งผสม ม 4 ข และ ม 4 พ
ม2
หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2
ม 4 ค หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ
ม3
หมายถึง รถโดยสารธรรมดา
ม3ส
หมายถึง รถโดยสารสองแถว
ม2จ
หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง
ม 21 จ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 1 ข)
ม 23 จ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 3)
ม 24 จ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 4 ข)
ม 2 ต หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (จัดระเบียบ)
ม2ช
หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (จัดระเบียบ ปีพ.ศ.2557)
ม7
หมายถึง รถโดยสารเฉพาะกิจ
ปริ ม าณการให้ บ ริ ก าร ของบริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด มี จ� ำ นวนเที่ ย ววิ่ ง รวม 262,107 เที่ ย ววิ่ ง ลดลง
จ�ำนวน 14,720 เที่ยววิ่ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.32 ประกอบด้วย จ�ำนวนเที่ยววิ่งภาคเหนือ 91,827 เที่ยววิ่ง ลดลง
คิดเป็น ร้อยละ 7.18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ�ำนวน 125,415 เที่ยววิ่ง และ ภาคใต้ จ�ำนวน 44,865
เที่ยววิ่ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.18 และ 7.23 ตามล�ำดับ ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 7,781,204 คน ลดลงจ�ำนวน
839,060 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 เป็นผู้โดยสารภาคเหนือ จ�ำนวน 2,890,363 คน ลดลงร้อยละ 7.92 ผู้โดยสาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จ�ำนวน 3,692,673 คน และเป็นผู้โดยสารภาคใต้ จ�ำนวน 1,198,168 คน
ลดลงร้อยละ 9.33 และ 14.96 ตามล�ำดับรายละเอียดดังตาราง
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จ�ำนวนเที่ยว (เที่ยววิ่ง)
จ�ำนวนผู้โดยสารรวม (คน)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
%
%
2557
2558
2557
2558
เหนือ
98,932
91,827
(7.18) 3,138,831
2,890,363 (7.92)
ตะวันออกเฉียงเหนือ 129,531
125,415
(3.18) 4,072,511
3,692,673 (9.33)
และตะวันออก
ใต้
48,364
44,865
(7.23) 1,408,922
1,198,168 (14.96)
รวม
276,827
262,107
(5.32) 8,620,264
7,781,204 (9.73)
กองปฏิบัติการ
เดินรถ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558

ปริมาณผู้โดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อันสืบเนื่องมาจาก นโยบายของ
รัฐบาลที่สนับสนุนการใช้บริการรถไฟฟรี การให้บริษัทฯ รับรถตู้โดยสารเข้ามาอยู่ในระบบ เป็นต้น อีกทั้งปัจจุบัน
มีสายการบินโลว์คอสต์ที่มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วเข้ามาให้บริการ

ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
รวม

สถิติจ�ำนวนเที่ยววิ่ง ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
จ�ำแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถ ปีงบประมาณ 2554 - 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
และตะวันออก
117,841
140,887
59,374
108,771
136,267
52,726
104,563
134,750
50,881
98,932
129,531
48,364
91,827
125,415
44,865
521,934
666,850
256,210

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558

ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
รวม

สถิติจ�ำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
จ�ำแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถ ปีงบประมาณ 2554 - 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
และตะวันออก
3,927,508
4,743,686
1,873,683
3,744,762
4,659,002
1,708,366
3,527,574
4,518,866
1,552,705
3,138,831
4,072,511
1,408,922
2,890,363
3,692,673
1,198,168
17,229,038
21,686,738
7,741,844

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558
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รวม
318,102
297,764
290,194
276,827
262,107
1,444,994

รวม
10,544,877
10,112,130
9,599,145
8,620,264
7,781,204
46,657,620

3. ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารและที่ท�ำการเดินรถของบริษัทฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่เป็นสถานีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการสถานีขนส่งผู้โดยสารรวม 7 แห่ง
และที่ ท� ำ การเดิ น รถที่ จ� ำ แนกตามฝ่ า ยธุ ร กิ จ เดิ น รถของบริ ษั ท ฯ อี ก 99 แห่ ง รวมเป็ น สถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสาร
และที่ท�ำการเดินรถทั้งสิ้นรวม 106 แห่ง
ส�ำหรับสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นสถานีทไี่ ด้รบั อนุญาตประกอบการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
7 แห่ง ได้แก่
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ให้บริการผู้โดยสาร
เดินทางในเส้นทางสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดภาคกลาง
มีสถานที่ตั้งอยู่ 999 ถนนก�ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
2. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี
ให้บริการผู้โดยสารเดินทางในเส้นทางสายใต้ และภาคกลางตอนล่างมีสถาน
ที่ตั้งอยู่ 24/6 หมู่ 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
10170
3. สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ให้บริการผูโ้ ดยสารเดินทาง
สายตะวันออกเลียบชายฝั่ง มีสถานที่ตั้งอยู่ 300 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4. สถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสาร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 185
ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

5. สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่เลขที่
444 หมู่ 1 ถ.ภูเขียงเกษตรสมบูรณ์ ต.ผักบัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36100

6. สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่
เลขที่ 77 หมู่ 4 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
67110

Annual Report 2015 The Transport Co., Ltd.

125

7. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 130/181
หมู่ 10 ถ.สุราษฏร์ - พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000

และนอกจากนี้ บริษัทฯยังมีสถานที่ท�ำการที่เป็นของบริษัทฯ
อีก 1 แห่งย่านรังสิต - นวนครคือ สถานีเดินรถรังสิตใช้เป็นทีท่ ำ� การเดินรถ
จุดจอดและปล่อยรถโดยสารในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ มี ศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง และตรวจสภาพรถโดยสารของบริ ษั ท ฯ
เปิดศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ให้บริการประชาชนภายนอกส่วน
สถานที่ด้านในยังเป็นที่ท�ำการศูนย์ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ

4. ด้านอัตราก�ำลังพนักงาน
พนักงานบริษัทฯมีพนักงานรวม 3,499 คน เป็นพนักงานประจ�ำ 3,024 คน พนักงานสัญญาจ้าง 475 คน
กลุ่มต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ผู้ปฏิบัติงาน
รวมจ�ำนวนพนักงาน
(ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2558)

พนักงานประจ�ำ
(คน)
13
38
208
2,765
3,024

พนักงานสัญญาจ้าง
(คน)
475
475

รวมจ�ำนวนพนักงาน
13
38
208
3,240
3,499

เกร็ดย่อย บริษัทฯ
เหตุใดจึงเรียกรถของ บริษทั ฯ ว่า รถ 99, 999 เพราะในสมัยเริม่ แรกรถของบริษทั ฯ จะใช้รหัสน�ำหน้ารถว่า 99
ซึ่งสามารถเดินรถได้ทั่วประเทศแต่ต่อมากรมการขนส่งทางบกได้จัดเส้นทางเดินรถใหม่ และให้รถของบริษัทฯ
วิ่งประจ�ำทางและมีเลขก�ำกับเส้นทางแต่ผู้คนยังคงเรียกรถของบริษัทฯ อย่างติดปาก ว่ารถ 99 ส่วน 999 ก็คือ
รถปรับอากาศนั่นเองส�ำหรับสีประจ�ำบริษัทฯ คือสีส้ม มาจากสีตัวรถในสมัยเริ่มแรกซึ่งเป็นรถไม่มีเครื่องปรับอากาศ
นิยมเรียกกันว่ารถร้อน ผู้คนติดภาพรถส้มตลอดมาจนสีส้มกลายเป็นสีประจ�ำของบริษัทฯ ในที่สุด
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ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2473 ในชื่อบริษัทเดินอากาศไทย จ�ำกัด โดยเป็น
ผูบ้ กุ เบิกริเริม่ การบินพาณิชย์ในประเทศเป็นรายแรก และเดินรถยนต์โดยสารสายกรุงเทพฯ - ลพบุรี กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี
ต่อมาสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด” (บขส.) เมือ่ ปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลแยกกิจการบินภายในประเทศออกจากบริษัทฯ ต่อมาปี พ.ศ. 2491 บริษัทเริ่มกิจการ
เดินเรือโดยมีเรือทั้งสิ้น 48 ล�ำ  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 มีกิจการเดินเรือทั้งสิ้นจ�ำนวน 18 สายและมี 4 สาขา คือ
สาขาท่าเตียน สาขาปากนํ้าโพ - นครสวรรค์ สาขาแปดริ้ว และสาขาอยุธยา อย่างไรก็ตามการสร้างเขื่อนชัยนาท
ท�ำให้แม่นํ้าเจ้าพระยาบางตอนตื้นเขิน ท�ำให้การเดินเรือไม่สะดวก บริษัทฯ จึงเลิกเดินเรือในปีนั้นเอง
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ราชการยั ง มิ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การควบคุ ม หรื อ จั ด ระเบี ย บการเดิ น รถโดยสารประจ� ำ ทาง
ของประเทศการเดินรถโดยสารระสํ่าระสายมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัด เนื่องจากการขับรถเร็ว และแซงเพื่อแย่ง
ผู้โดยสารท�ำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังท�ำให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานประจ�ำรถหรือ
ผู้ประกอบการ จึงมีการแสวงหาการคุ้มครองกิจการตนเองจากผู้มีอิทธิพล ซึ่งท�ำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2502 รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมอบ
สัมปทานเส้นทางการเดินรถโดยสารหมวด 2 ในเขตสัมปทาน 25 จังหวัดให้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด แต่เพียงรายเดียว
อี ก ทั้ ง มอบหมายให้ เ ป็ น แกนกลางในการน� ำ รถโดยสารของเอกชนเข้ า มาร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฯ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ จั ด ระเบี ย บการเดิ น รถโดยสารให้ เ ป็ น ระเบี ย บและเป็ น ธรรมแก่ เจ้ า ของรถโดยสารทุ ก รายที่ เข้ า ร่ ว ม
ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลเจ้าของรถโดยสารให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2502 - 2511 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พยายามชักจูงบริษัทเดินรถโดยสารเอกชนรายใหญ่
เข้าสู่ระบบรถร่วมโดยให้ด�ำเนินการเดินรถอยู่ในกฎข้อบังคับของทางราชการภายใต้เครื่องหมายของบริษัทฯ
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหารถโดยสารผิดกฎหมายได้ แม้ในช่วงแรก บริษัทฯยังไม่สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐที่ได้รับมอบหมายและประสบผลการขาดทุนอย่างหนัก ระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึงปี พ.ศ. 2504
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ พยายามปรับปรุงทัง้ ด้านการบริหารจัดการภายในและการให้บริการ จนกระทัง่ ผลการด�ำเนินงาน
เริ่มดีขึ้นเป็นล�ำดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ถึง 2516 ท�ำให้มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้นจนสามารถจ่ายโบนัสได้เป็นครั้งแรก
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2522 ถึง 2531 เป็นช่วงที่บริษัทฯจัดระเบียบการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วม
พร้อมกับให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของเจ้าของรถโดยสารรายย่อยตาม
ความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม แต่ละเส้นทาง และแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นผลให้ผู้ประกอบการรถร่วมมีการรวมตัวกัน
อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2523 ในนามของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร
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ปี พ.ศ. 2510 บริษัทฯ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณตลาดหมอชิต ถนนพหลโยธิน โดยเป็นอาคาร 3 ชั้น
บนเนื้ อ ที่ 63 ไร่ และเป็ น ที่ ท� ำ การของส� ำ นั ก งานใหญ่
โดยผู้โดยสารจะเรียกกันคุ้นหูว่า สถานีขนส่งหมอชิต
ปี พ.ศ. 2540 บริษัทฯ เปิดใช้อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 อย่างเป็นทางการ
ตั้ ง อยู ่ ณ เลขที่ 999 ถนนก� ำ แพงเพชร 2 แขวงจตุ จั ก ร
เขตจตุจกั ร โดยย้ายทีท่ ำ� การของส�ำนักงานใหญ่และสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารมาไว้รวมกันเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ
27,000 ตารางเมตร ออกแบบได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ส�ำหรับผู้โดยสาร มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
ปี พ.ศ 2542 “เรือมหาราช” เรือล�ำสุดท้ายในกิจการเดินเรือในแม่นํ้า
เจ้ า พระยาสมั ย อดี ต ของ บริ ษั ท ฯ โครงการมอบเรื อ มหาราชให้ ก ระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว 6 รอบ ในวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2542
เพื่ อ เป็ น การสนองแนวพระราชด� ำ ริ มี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ พ สกนิ ก รของ
พระองค์ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง บริษัทฯ จึงถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
ร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำ  โครงการเรือ
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ถวายเป็นราชสักการะ
และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน
และการเรียนรู้ โดยพิธีส่งมอบ จัดขึ้น ณ อู่กัปตัน เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีแผนขยายเส้นทาง
เดินรถข้ามประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยาย
ตัวทางการค้า การลงทุน ทีร่ ฐั บาลหมายจะให้ไทยเป็นประตูสอู่ นิ โดจีน
ในปี 2547 เริม่ เปิดให้บริการ รถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว
เส้นทางหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ และเส้นทางอุดรธานี นครหลวงเวียงจันทน์หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเดินรถโดยสาร
ระหว่างประเทศเพิม่ เติม ดังนีใ้ นปี 2548 เส้นทางที่ 3 สายอุบลราชธานี ปากเซ ปี 2550 เส้นทางที่ 4 สายมุกดาหาร - สะหวันนะเขต ปี 2551
เส้นทางที่ 5 ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์ ปี 2552 เส้นทางที่ 6
นครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน์ ปี 2554 เส้นทางที่ 7 นครพนม เมืองท่าแขก ปี 2555 เส้นทางที่ 8 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง เส้นทางที่ 9
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อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง เส้นทางที่ 10 กรุงเทพฯ - ปากเซ ส่วนขยายเส้นทาง สายที่ 6 กรุงเทพฯ - นครหลวง
เวียงจันทน์ และในปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้เปิดเดินรถเพิ่มเติมอีก 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 11 เชียงราย - บ่อแก้ว
เส้นทางที่ 14 เลย - หลวงพระบาง ในส่วนของประเทศกัมพูชา บขส. ได้ด�ำเนินการเปิดเดินรถไปแล้ว 2 เส้นทาง
คือ กรุงเทพฯ - พนมเปญ กรุงเทพฯ - เสียมราฐ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) และ บขส. ยั ง มี แ ผนการเดิ น รถโดยสารระหว่ า งประเทศเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง ประเทศพม่ า
และประเทศเวียดนามอีกในอนาคตอันใกล้นี้
ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ท�ำการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่ของ บขส. ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น จากปีก
ปรับมาใช้ลายเส้นการเคลื่อนไหว ท�ำให้สัญลักษณ์ บขส. ดูอ่อนโยน มีความเป็นกันเองใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ความหมายของสัญลักษณ์ใหม่ประกอบด้วยเส้น 3 สี
เส้นสีส้ม เป็นเส้นที่แสดงถึงรากฐานของสัญลักษณ์นี้ และสื่อถึง
เส้นโค้งของรถบัส และเส้นสีส้มเป็น สีของ บขส.และมีความหมายว่า บขส.
เป็นองค์กรในการให้บริการการขนส่งการเดินรถอย่างมั่นคง มาเป็นเวลา
ยาวนาน
เส้นสีฟ้า เป็นการสื่อถึงการพัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการเป็นส�ำคัญและการพัฒนาจากรถส้มมาเป็นรถปรับอากาศ
เส้นสีชมพู เป็นสีที่หมายถึงความเป็นมงคล สิ่งดีงาม สื่อถึง บขส.
เป็นองค์กรที่ท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ตัวหนังสือ บขส. สีส้ม
ใช้ Font ที่มีความหนา เพื่อสื่อถึง ความหนักแน่น มั่นคงขององค์กรแห่งนี้
ปี พ.ศ. 2553 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญนั่นคือ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลรับรถตู้โดยสารจ�ำนวน
ประมาณ 6,000 คัน เข้าสู่ระบบรถร่วมฯ ทั้งนี้ ท�ำให้เกิดผลดีเพื่อควบคุม
ดูแลให้เจ้าของรถตู้โดยสารให้บริการที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นอันจะท�ำให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการเข้าเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) บริษัทฯ
ได้ดำ� เนินการพัฒนาบริการเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ รองรับการแข่งขันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
โดยจัดเส้นทางการเดินรถ เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงของ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินรถที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ผ่านอ�ำเภอเชียงของอีก จ�ำนวน 2 เส้นทาง
คือ เส้นทางเชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงของ - หลวงพระบาง และเส้นทางเชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเดินทางของผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน โดยบริษทั ฯ ได้กอ่ สร้างสถานีเดินรถเชียงของขึน้ บนพืน้ ที่
จ�ำนวน 4 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ประกอบด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ได้แก่ ห้องจ�ำหน่ายตัว๋ ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ศูนย์อาหาร ร้านค้าสะดวกซือ้
ห้องสุขาส�ำหรับผู้โดยสาร พื้นที่อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการ
สถานที่ รั บ ฝากพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ และอาคารบ้ า นพั ก ส� ำหรั บ พนั ก งาน
สามารถรองรั บ รถโดยสารประจ� ำ ทางที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารบริ เวณ
สถานี ทั้งรถบริษัทฯ และรถร่วม
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บขส. จั ด พิ ธี เ ปิ ด สถานี เ ดิ น รถเชี ย งของ รองรั บ การเดิ น รถ
โดยสารทั้ ง ภายในประเทศ และระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง รองรั บ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จากอดีตถึงปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ ร าชการมอบหมายและเป็ น ไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารบริษัทในการให้บริการแก่ประชาชน นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2527 บริษัทฯสามารถด�ำเนินกิจการประสบผลก�ำไรอย่างต่อเนื่องมาตลอด แม้ก�ำไรไม่สูงมากนักแต่อยู่
ในระดับที่สามารถปรับปรุงการบริการและเลี้ยงตนเองได้โดยคาดหมายว่าการบริหารจัดการและการบริการที่มุ่งเน้น
ปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอด จะส่งผลให้บริษัทฯมีความพร้อมที่จะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างมั่งคงต่อไป
ปัจจุบัน สถานที่ท�ำการอาคารส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนก�ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

“บขส. เป็นของรัฐ ยืนหยัดเพื่อปวงชน ทุกคนเป็นเจ้าของ”
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ภาพกิจกรรมปี 2558
1. บขส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ช่อง 9
นายวุ ฒิ ช าติ กั ล ยาณมิ ต ร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งใน
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 ธั น วาคม 2557
ณ สถานี โ ทรทั ศ น์ โ มเดิ ร ์ น ไนน์ ที วี (ช่ อ ง 9)
กรุงเทพฯ

2. นโยบายสานต่อ วงล้อขับเคลื่อน ปีที่ 8
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบนโยบาย ตามโครงการ “นโยบายสานต่อ วงล้อ
ขับเคลื่อน ปีที่ 8” แก่ ผู้บริหารทุกระดับและนายสถานี
เดิ น รถทั่ ว ประเทศ ณ ห้ อ งไอยเรศ   ชั้ น 7 อาคาร
ศูนย์ฝึกอบรมรังสิต ปทุมธานี

3. บขส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม 2557 โดยมีนายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ประชาชน
ร่วมถวายสัตย์ฯ และจุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
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5. กระทรวงพาณิ ช ย์ ร ่ ว มกั บ บขส.คุ ม เข้ ม
การจ�ำหน่ายสินค้าในสถานีขนส่ง ป้องกันการฉวยโอกาส
เอาเปรี ย บ ปชช.ช่ ว งการเดิ น ทางเทศกาลปี ใ หม่
2558
นายบุ ณ ยฤทธิ์ กั ล ยาณมิ ต ร อธิ บ ดี ก รม
การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วย นายวุฒชิ าติ
กั ล ยาณมิ ต ร กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ขนส่ ง
จ�ำกัด (บขส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการจ�ำหน่ายอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม บริ เ วณสถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
สินค้าบริเวณสถานีขนส่งฯ ช่วงที่มีการเดินทางกลับ
ภูมิล�ำเนาของประชาชนจ�ำนวนมาก ช่วงวันหยุดยาว
เทศกาลปีใหม่ 2558  และจากการตรวจสอบยังไม่พบ
การเอารัดเอาเปรียบ หรือขายสินค้าเกินราคา แต่ก็ได้
ก�ำชับเรื่องการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และ
ให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

4. บขส. แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเทศกาล
ปีใหม่ 2558
นายวุ ฒิ ช าติ กั ล ยาณมิ ต ร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด(บขส.) เป็นประธาน
ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เตรียม
ความพร้อมและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในช่วง
เทศกาลปี ใ หม่ 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 4
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

6. โครงการเมาไม่ขับ 2558
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมาไม่ขับ
ประจ�ำปี 2558 “ปีใหม่ ตายเป็น ศูนย์” โดยมีนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
(บขส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาชิกร่วมรณรงค์ ในโครงการดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
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7. พิ ธี ล งนามสั ญ ญาเดิ น รถไทย – ลาว
เส้นทาง กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์
นายวุฒิชาติ   กัลยาณมิตร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
ผู้แทนฝ่ายไทยลงนามสัญญาเดินรถโดยสาร
ระหว่ า งประเทศไทย - สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สายที่ 6 เส้ น ทางกรุ ง เทพฯ - นครหลวง
เวี ย งจั น ทน์ กั บ ทางบริ ษั ท ขนส่ ง โดยสาร
จิ ด ปะสงยอดนิ ย ม นครหลวงเวี ย งจั น ทน์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
8. บขส.จัดกิจกรรมโครงการ “ TCL CG DAY
2015”
ดร.อนุ ส รณ์    แสงนิ่ ม นวล ประธาน
คณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “TCL CG Day
2015” เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้าง
การมี จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต ณ บริเวณชั้น 1 ด้านทิศ
เหนือ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจักร)
9. บขส. มอบรางวัล คนดีมีทุกเดือน นักขายยอดเยี่ยม
และขับรถทั้งปีไม่มีอุบัติเหตุ
นายพิ นิ จ ค� ำ ปู ่ รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธาน
มอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ และเงิ น รางวั ล แก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ
รางวัล คนดีมีทุกเดือน นักขายยอดเยี่ยม และขับรถทั้งปี
ไม่มีอุบัติเหตุ ประจ�ำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ให้กบั พนักงานทีต่ งั้ ใจปฏิบตั งิ านเพือ่ องค์กร ณ ห้องประชุม
1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
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10. โครงการ AED เชื่อมห่วงโซ่การรอดชีวิต
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการ
แทนกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ขนส่ ง
จ�ำกัด รับมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ ตามโครงการ AED เชื่อมห่วงโซ่
การรอดชีวิต ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
11. บขส. เปิดศูนย์รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ สาขาที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่
นายพิ นิ จ ค� ำ ปู ่ รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ นางสาวดวงพร กลิน่ ทอง รองกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยบริ ห าร บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด
เป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์รบั – ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ สาขาที่ 3
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ณ สถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารจั ง หวั ด
เชียงใหม่แห่งที่ 2 (อาเขต)
12. บขส. ร่ ว มกั บ ทหาร ต� ำ รวจ เทศกิ จ เตรี ย ม
มาตการในการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาล
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ า ยบริ ก ารการเดิ น รถ รั ก ษาการแทนกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะนายทหาร ต�ำรวจ และเทศกิจ ในการตรวจความพร้อม
มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อรองรับเทศกาล
สงกรานต์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
13. บขส. เตรียมพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการ
ผู ้ จั ด ใหญ่ เป็ น ประธานในการประชุ ม และแถลงข่ า ว
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมมาตรการในการดูแล
ความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิล�ำเนา
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
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14. บขส. ร่ ว มกั บ กทม.จั ด โครงการ “อาหาร
ปลอดภั ย ส้ ว มสะอาดพร้ อ มใช้ ต้ อ นรั บ เทศกาล
สงกรานต์”
นายนพรั ต น์ การุ ณ ยะวนิ ช รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดใหญ่ ร่วมกับนางผุสดี ตามไท รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม
รณรงค์ "อาหารปลอดภัย ส้วมสะอาดพร้อมใช้ ต้อนรับ
เทศกาลสงกรานต์ " ณ ชั้ น 3 อาคารสถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
15. รชค. เป็นประธานเปิดโครงการเมาไม่ขบั หมอชิต 2
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการเมาไม่ขับ
“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” โดยมีนายนพรัตน์
การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
การเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดใหญ่พร้อม
ด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด
ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจักร)

16. พล.ม.2 รอ.ร่วมกับ บขส. แถลงข่าวจัดระเบียบรถตู้โดยสารเส้นทางภาคใต้
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จัดประชุมหารือเรื่องการจัด
ระเบี ย บรถตู ้ โ ดยสารเส้ น ทางภาคใต้ ขึ้ น เพื่ อ ชี้ แจงท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ผู ้ แ ลและเจ้ า ของรถตู ้ ว ่ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป เจ้าของรถตู้ต้องน�ำรถตู้โดยสารเส้นทางภาคใต้ ซึ่งมี 33 เส้นทาง ไปจอดให้บริการยังจุด
ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง บขส. ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้เก่า) ถนนปิ่นเกล้า ซึ่งสถานีขนส่งทั้ง 2 แห่งนี้ สามารถรองรับรถตู้โดยสาร
ได้กว่า 300 คัน อีกทั้ง บขส. ได้จัดเตรียมสถานที่ อาทิ ช่องจ�ำหน่ายตั๋ว ที่พักส�ำหรับผู้โดยสาร และห้องน�้ำ 
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
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17. บขส. มอบอุปกรณ์จราจรแก่ สถานีต�ำรวจนครบาลบางซื่อ
นายมาโนช สายชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถมอบอุปกรณ์จราจร ประกอบด้วย
1.กรวยยางจ�ำนวน 130 ตัว 2.แผงเหล็กกั้นจราจร จ�ำนวน 100 แผง 3.เสื้อสะท้อนแสง จ�ำนวน 100 ตัว แก่สถานี
ต�ำรวจนครบาลบางซื่อ เพื่อน�ำไปใช้จัดการจราจรอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนภายในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

18. ปปช. ร่วมกับ คอลัมน์หมายเลข 7 และ บขส.ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกัน เราท� ำได้
Together We can หมอชิต 2
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ร่วมกับทีมคอลัมน์หมายเลข 7
และ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกัน เราท�ำได้ Together We can ณ สถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

19. กทม. จับมือ บขส. ร่วมพัฒนาสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารปิน่ เกล้า เป็นสถานีจอดรถรับ - ส่ง นักท่องเทีย่ วรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์
นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการจัดระเบียบรถโดยสารนักท่องเที่ยวและจราจร รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนา
พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานที่จอดรถโดยสารนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

20. บขส. จัดพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม 2558
ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมพิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ 12 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
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