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สารจาก
ประธานกรรมการ

การที ่บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั ด�าเนนิการครบรอบ 87 ปี นบัเป็นองค์กรทีม่คี ามยัง่ยนื ในโอกา นีผ้มขอแ ดงค ามยนิดี  
และขอขอบคุณผู้บริ าร พนักงานบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ทุกคน ที่ได้ร่ มแรงร่ มใจปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามมุ่งมั่น ิริยะ 
อตุ า ะทีจ่ะน�าพาองค์กรใ ก้้า น้าต่อไปอย่างยัง่ยนื ภายใต้ ิ ยัทั น์ “เป็น นูย์กลางธรุกจิการขน ง่ด้ ยรถโดย าร
ที่ทัน มัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่ ภูมิภาค มีค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม”

ถึงแม้การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันด้านการคมนาคมขน ่งด้ ยรถยนต์โดย ารมีการแข่งขันที่ ูงขึ้น แต่ผมเชื่อมั่น ่า 
บข .จะขบัเคลือ่นต่อไป ด้ ยการใ บ้รกิารขน ง่ าธารณะและบริ ารจดัการ โดยยดึ ลกั เปิดเผย โปร่งใ  ตร จ อบได้  
ตาม ลักธรรมาภิบาล โดยยึดประขาชนผู้ใช้บริการเป็น ลัก บข .จึงต้องเพิ่มการบริการที่ ะด ก ะอาด ปลอดภัย 
และพฒันารถโดย าร ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารใ ม้ปีระ ทิธภิาพ มคี ามทนั มยั และ ร้างค ามประทบัใจใ ผู้ใ้ช้บรกิาร

ในปี 2559 บข .ได้น�ารถโดย ารรุ่นใ ม่ ขนาดค ามยา  15 เมตร มาใ ้บริการ นอกจากนี้ บริ ัทฯ ได้เข้าไป
มี ่ นร่ มในการแ ดงค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม โดยได้มอบรถ ีลแชร์ในโครงการ “ทุกการเดินทาง 
ขับเคลื่อนค าม ุข ู่คนไทยด้ ย ีลแชร์” จ�าน น 120 คัน ใ ้แก่ผู้ด้อยโอกา ทางการเคลื่อนไ ที่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์, โครงการ “บข . ง่มอบค ามรกัจากอ้อมอกแม่ ูล่กู” บรกิารรบั ง่นมแม่แช่แขง็ในบรรจภุณัฑ์ทกุขนาดฟรี  
ผ่านบรกิารรบั- ง่พั ดภุณัฑ์ “One day One night” โดยโครงการนี ้บริ ทัฯ ได้รบัราง ลั “องค์กร ง่เ รมิการเลีย้งลกู 
ด้ ยนมแม่” จากมูลนิธิ ูนย์นมแม่แ ่งประเท ไทย 

ด้ ยค ามร่ มมือร่ มแรงร่ มใจของคณะผู้บริ าร และพนักงานทุกคน ร มถึงมิตรไมตรีและการ นับ นุนจาก
ลกูค้าผูใ้ช้บรกิาร น่ ยงานทีเ่กีย่ ข้อง ง่ผลใ  ้บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั ามารถด�าเนนิธรุกจิบรรลตุามเป้า มายที่ างไ ้  
ผมขอขอบคุณทุกท่าน ไ ้ ณ ที่นี้ และ ังเป็นอย่างยิ่ง ่าจะได้รับการ นับ นุนและค ามร่ มมือร่ มแรงร่ มใจ 
จากทุกท่านด้ ยดีตลอดไป



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด4

สารจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ใ ้ความ �าคัญกับภารกิจในการใ ้บริการประชาชนโดยรถโดย าร าธารณะ
ทุกชนิด โดยเฉพาะรถโดย าร าธารณะซึ่งเดินทางไปยังจัง วัดต่างๆ จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุง ถานีขน ่งผู้โดย าร
กรุงเทพฯ (จตุจักร) ใ ้ทัน มัย มีความ ะดวก บาย และเ มาะ มใ ้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความ ะดวก บายใน 
การเดนิทาง เชือ่มโยงกบัระบบคมนาคมและบรกิาร าธารณะอืน่ๆ เช่น ระบบรถไฟฟ้า ระบบราง และรถโดย าร าธารณะ 
และในอนาคต บริ ัทฯ มีแผนปรับปรุงการบริการและระบบ นับ นุนการเดินรถใ ้มีความ ะดวก ปลอดภัย เพื่อ ร้าง
ความมั่นใจและพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริ ัทฯ ได้ร่วมกับ น่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการจัดระเบียบรถตู้โดย าร าธารณะที่วิ่งใ ้บริการ 
เ ้นทางระ ว่างกรุงเทพฯ ไปยังต่างจัง วัดที่มีระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร เข้าใช้ ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพฯ  
ทั้ง 3 แ ่ง ตามนโยบายของคณะรัก าความ งบแ ่งชาติ (ค ช.) ที่ต้องการใ ้เกิดความ ะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน 
ผู้ใช้รถใช้ถนน มีการบริ ารจัดการอย่างเป็นระบบ แก้ปัญ าจราจรบริเวณโดยรอบอนุ าวรีย์ชัย มรภูมิ และเพื่อใ ้เป็น
ไปตามกฎ มายที่ก�า นดใ ้รถโดย าร าธารณะทุกคันต้องเข้าใช้ ถานีขน ่งทั้งต้นทางและปลายทาง 

ขณะเดียวกัน บริ ัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการใ ้มีมาตรฐาน เพื่อใ ้ผู้โดย ารได้รับความ ะดวก บาย 
ประทับใจ และได้รับความปลอดภัยในการเดินทางไปกับ บข . ในปี 2559 บริ ัทฯ ได้จัด ารถโดย ารรุ่นใ ม่ เพื่อวิ่งใ ้
บรกิารทดแทนรถโดย ารที่ มด ัญญาเช่า ซึง่รถโดย ารรุ่นใ มน่ี้มีรปูลัก ณ์ความทนั มยั และมี ิง่อ�านวยความ ะดวก
ครบครันตอบ นองความต้องการของผู้ใช้บริการ และจะจัด ารถโดย ารรูปแบบใ ม่ เพิ่มเติมอีกจ�านวนมาก

โอกา นี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือ ุ้น คณะกรรมการบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ผู้บริ ารและพนักงานทุกคน ที่ นับ นุน 
การท�างาน รวมทัง้มี ว่นร่วมในการ ร้างผลงาน ด้วยความตัง้ใจจรงิท�าใ ผ้ลงานเป็นทีป่รากฏ ามารถ นองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลและความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี



    พลต�ำรวจเอก 

อ�ำนำจ  อันอำตม์งำม  
กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
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รายนาม
และประวัติคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด6



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 7

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 ิทยา า ตรบัณฑิต (เคมี ิ กรรม) จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
 MASTER OF ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING), 

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 DOCTOR OF PHILOSOPHY (CHEMICAL ENGINEERING), MONASH 

UNIVERSITY, MELBOURNE, AUSTRALIA
 ลัก ูตร การป้ งกันราช าณาจักรภาครัฐร่ มเ กชน ( ป .2550) 
ิทยาลัยป้ งกันราช าณาจักร ถาบัน ิชาการป้ งกันประเท
	 ลัก ูตร ผู้บริ ารระดับ ูง ถาบัน ิทยาการตลาดทุน ตลาด ลักทรัพย์

แ ่งประเท ไทย ( ตท.10)
 ลัก ูตร การบริ ารงานภาครัฐและกฎ มายม าชน 
ถาบันพระปกเกล้า (ปรม.5)

ประสบการณ์ท�างาน
 ประธานกรรมการ บริ ัท บางจากไบโ ฟูเ ล จ�ากัด
	ประธานกรรมการ บริ ัท ุบลไบโ เ ทาน ล จ�ากัด
	ประธานกรรมการ บริ ัท บางจากโซลาร์เ นเน ร์ยี จ�ากัด
	กรรมการผู้จัดการใ ญ่ บริ ัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (ม าชน)

ความรู้ ความช�านาญ
	ด้านบริการจัดการบริ ารธุรกิจ 	ด้าน ิ กรรม
	ด้านพลังงาน   	ด้านก�ากับดูแล
	ด้าน ิ่งแ ดล้ ม

ต�าแหน่งปัจจุบัน
	ประธานกรรมการการ าชี ึก า
	กรรมการ ถาบันปิโตรเลียมแ ่งประเท ไทย
	กรรมการตร จ บและประเมนิผล ประจ�ากระทร ง ทิยา า ตร์ และเทคโนโลยี
	ประธานกรรมการ บริ ัท ไ โดรเท็ค จ�ากัด (ม าชน)
	ที่ปรึก า บริ ัท ุบลไบโ เ ทาน ล จ�ากัด
	กรรมการ พฤก า เรียลเ เตท จ�ากัด (ม าชน)
	กรรมการ บริ ัท ไ าร์พีซี จ�ากัด (ม าชน)
	กรรมการ บริ ัท บี.กริม เพาเ ร์ จ�ากัด (ม าชน)
	กรรมการ �านักงานการบินพลเรื น
	ประธานกรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
	กรรมการ �านักงานการบินพลเรื นแ ่งประเท ไทย

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 ไม่มี

นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล
Mr.ANUSORN		SANGNIMNUAN
ประธานกรรมการ	/	CHAIRMAN	
อายุ	62	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	23	กรกฎาคม	2557	–	ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
� นิติ า ตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม า ิทยาลัยรามค�าแ ง
� พัฒนบริ าร า ตรม าบัณฑิต (รัฐ า ตรม าบัณฑิต) 
ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์
� เนติบัณฑิตไทย �านักอบรมและ ึก ากฎ มายแ ่งเนติบัณฑิตย ภา
� ประกา นียบัตร ลัก ูตรการบริ ารงานภาครัฐและกฎ มายม าชน 
(รุ่นที่ 7) ถาบันพระปกเกล้า
� ลัก ูตรการป้องกันราชอาณาจักร ( ปอ.51)
ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถาบัน ิชาการป้องกันประเท

ประสบการณ์ท�างาน
� ขน ่งจัง ัด มุทรปราการ
� ผู้อ�าน ยการ ่ นทะเบียนรถยนต์
� ผู้อ�าน ยการ �านักมาตรฐานงานทะเบียนและภา ีรถ
� ผู้อ�าน ยการ �านักขน ่งจัง ัดอุบลราชธานี
� รองอธิบดี (ฝ่ายบริ าร) กรมการขน ่งทางบก
� ผู้ตร จราชการกระทร งคมนาคม

ความรู้ ความช�านาญ
� ด้านกฎ มาย  � ด้านคมนาคมและการขน ่ง

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
� รองปลัดกระทร งคมนาคม
� กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
� กรรมการ ถาบันการบินพลเรือน
� กรรมการรถไฟฟ้าขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
� ไม่มี

นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์ 
Mr.PONGCHAI		KASEMTHAVISAK
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อายุ	60	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	22	มกราคม	2558	–	ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
� รัฐประ า น า ตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�าร จ
� พัฒนบริ าร า ตรม าบัณฑิต (รัฐ า ตรม าบัณฑิต) 
ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์
� ลัก ูตรการป้องกันราชอาณาจักร ( ปอ.2551) 
ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถาบัน ิชาการป้องกันประเท
� ลัก ูตรการบริ ารจัดการค ามมั่งคงชั้น ูง ( ปอ.ม .2) 
มาคม ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
� ลัก ูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 
รุ่นที่ 210/2015 มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
� ผู้บังคับการต�าร จภูธรจัง ัดชัยภูมิ
� ผู้บังคับการต�าร จภูธรจัง ัดนครราช ีมา
� รองผู้บัญชาการต�าร จภูธรภาค 3
� ผู้บัญชาการ �านักงานยุทธ า ตร์ต�าร จ   
� ผู้ช่ ยผู้บัญชาการต�าร จแ ่งชาติ 
� ที่ปรึก าด้านค ามมั่นคงและกิจการพิเ  ( บ.10) 
�านักงานต�าร จแ ่งชาติ

ความรู้ ความช�านาญ
� ด้านกฎ มาย  � ด้านการเมืองและการปกครอง
� ด้านการบริ ารจัดการ

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
� กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
� ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
� ไม่มี

พลต�ารวจเอกอ�านาจ  อันอาตม์งาม 
Pol.Gen.AMNAT		UNARDNGAM
กรรมการรักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ	่/	BOARD	OF	
DIRECTORS	AND	ACTING	PRESIDENT
อายุ	61	ป	ี
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2558	–	ปัจจุบัน
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พลโทสมชาย  ชัยวณิชยา 
Lt.Gen.SOMCHAI		CHAIWANITYA
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อายุ	54	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	22	มกราคม	2558	–	ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	นิติ า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัยรามค�าแ ง
	เก ตร า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัย ุโขทัยธรรมาธิราช
	การจัดการม าบัณฑิต (TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

OF THE PHILIPPINES)
	 ิ ย์การบินฝูงบิน 604 กองทัพอากา
	โรงเรียนเ นาธิการท ารอากา
	 ลัก ูตรเ นาธิการท าร ิทยาลัยเ นาธิการท ารบก
	ประกา นียบัตรกฎ มายปกครองและ ิธีพิจารณาคดีปกครอง 
�านักงาน าลปกครอง
	 ลัก ูตรการป้องกันราชอาณาจักร ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ถาบัน ิชาการป้องกันประเท
	 ลัก ูตรการบริ ารกระบ นการยุติธรรมระดับ ูง
	 ลัก ูตรนักบริ ารยุทธ า ตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับ ูง 
�านักงาน ป.ป.ช. (นยป .)
	 ลัก ูตรผู้บริ ารระดับ ูง ถาบัน ิทยาการตลาดทุน ( ตท.)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 ลัก ูตร การก�ากับดูแลกิจการ �า รับกรรมการและผู้บริ ารระดับ ูงของ

รัฐ ิ า กิจและองค์การม าชน รุ่นที่ 11 (PDI) ถาบันพัฒนากรรมการผู้บริ าร
ระดับ ูงภาครัฐ ถาบันพระปกเกล้า

 ลัก ูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)
 ลัก ูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186  
มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
 ที่ปรึก ากรรมการ ถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเท
 อนุกรรมการ ินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและข้อโต้แย้ง �านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง
 กรรมการอ�าน ยการ ถานธนานุเคราะ ์ กระทร งการพัฒนา ังคมและ

ค ามมั่นคงของมนุ ย์

ความรู้ ความช�านาญ
 ด้านการบริ ารจัดการ   ด้านกฎ มาย

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 ผู้ทรงคุณ ุฒิพิเ  �านักงานปลัดกระทร งกลาโ ม
 คณะอนุกรรมการไต่ น �านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแ ่งชาติ
 คณะอนุกรรมการไต่ น �านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 คณะอนุกรรมการ ินิจฉัยเรื่องร้องเรียน �านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	นิติ า ตรบัณฑิต าขากฎ มาย ม า ิทยาลัยรามค�าแ ง 
	พัฒนบริ าร า ตรม าบัณฑิต (รัฐประ า น า ตร์) ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์
	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง ( ปม.) รุ่นที่ 2 ิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร 
	ผู้บริ ารเทคโนโลยี าร นเท ระดับ ูง รุ่นที่ 10 (Chief Information Officer : CIO) 
ถาบันทรัพยากรมนุ ย์ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ 
	การบริ ารทรัพยากรมนุ ย์เชิงกลยุทธ์เพื่อค าม �าเร็จ รุ่นที่ 2 (Managing People for 

HR Executive) ถาบันทรัพยากรมนุ ย์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ 
	Mini MBA ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
	Strategic for Improving Director’ Effectiveness Kellogg school of 

Management ประเท รัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

	Director Certificate Program (DCP) 90/2007, Thai Institute of Directors (IOD) 
	Audit Committee Program (ACP) 20/2007, Thai Institute of Directors (IOD) 
	โครงการพัฒนานักบริ ารระดับ ูง : ผู้บริ าร ่ นราชการ (นบ . 2) ถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน �านักงาน ก.พ. 
	การก�ากับดูแลกิจการ �า รับกรรมการและผู้บริ ารระดับ ูงของรัฐ ิ า กิจและองค์การ

ม าชนประจ�าปี 2553 รุ่นที่ 5 ถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ ารระดับ ูง 
	 ลกั ตูรผูบ้ริ ารการเมอืง การยตุธิรรม ระดบั งู (บ.ย. .) รุน่ที ่15 ทิยาลยัการยตุธิรรม 
ถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ าลยุติธรรม
	 ลัก ูตรนักบริ ารยุทธ า ตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับ ูง (นยป .) 

รุ่นที่ 6 ถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแ ่งชาติ ัญญา ธรรม ักดิ์ �านักงาน 
ป.ป.ช.

ประสบการณ์ท�างาน
	ราชพั ดุจัง ัด ตูล กรมธนารัก ์
	ธนารัก ์พื้นที่พังงากรมธนารัก ์
	ธนารัก ์พื้นที่ งขลากรมธนารัก ์
	ธนารัก ์พื้นที่ภูเก็ตกรมธนารัก ์
	ผู้อ�าน ยการ �านักบริ ารที่ราชพั ดุ 2 กรมธนารัก ์
	รองอธิบดีกรมธนารัก ์
	ปรึก าด้านพัฒนาการประเมินราคาอ ัง าริมทรัพย์ กรมธนารัก ์
	ผู้ตร จราชการกระทร งการคลัง 
	ประธานกรรมการธนาคารอาคาร งเคราะ ์ 
	กรรมการธนาคารออม ิน
	กรรมการเค ะแ ่งชาติ 
	รองประธานกรรมการ บริ ัท พัฒนา ินทรัพย์ จ�ากัด
	กรรมการบริ ัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (ม าชน) 
	รองปลัดกระทร งการคลัง

ความรู้ ความช�านาญ
 ด้านเ ร ฐ า ตร์ การเงิน การคลัง  ด้านกฎ มาย
 ด้านบริ ารจัดการ บริ ารธุรกิจ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
 ผู้ตร จราชการกระทร งการคลัง กระทร งการคลัง
 กรรมการการไฟฟ้า ่ นภูมิภาค
 ที่ปรึก าพิเ �านักงาน าลปกครอง
 กรรมการบริ ัท ิทยุการบินแ ่งประเท ไทย จ�ากัด
 กรรมการบริ าร �านักงานค ามร่ มมือพัฒนาเ ร ฐกิจกับประเท เพื่อนบ้าน 

(องค์การม าชน)
 กรรมการก�าลังพล �ารอง
 กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด / กรรมการผู้แทนกระทร งการคลัง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 กรรมการการไฟฟ้า ่ นภูมิภาค
 กรรมการบริ ัท ิทยุการบินแ ่งประเท ไทย จ�ากัด

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 ไม่มี

นายประสิทธิ์  สืบชนะ
Mr.PRASIT		SUBSANA
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อาย	ุ59	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	2558	–	ปัจจุบัน
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม ันดับ 2) จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
	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
	 ลัก ูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 22 
มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)
	 ลัก ูตร DCP REFRESHER COURSE รุ่นที่ 5 
มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
	ร งคณบดีฝ่าย ิชาการ คณะพาณิชย า ตร์และการบัญชีจุ าลงกรณ์

ม า ิทยาลัย
	 ั น้าภาค ิชาการบัญชี คณะพาณิชย า ตร์และการบัญชี จุ าลงกรณ์

ม า ิทยาลัย 
	กรรมการ มาคมตร จ บภายในแ ่งประเท ไทย
	เลขาธิการ มาคมการบัญชีไทย
	กรรมการ ิ ระ และประธานคณะกรรมการตร จ บ บริ ัท ไทยพาณิชย์
ามัคคีประกันภัย จ�ากัด (ม าชน)
	กรรมการพจิารณาคณุ มบตัขิ งผูข้ ขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ บบญัชรีบั นญุาต 
ภา ิชาชีพบัญชี
	นุกรรมการตร จ บการด�าเนินงาน ถาบัน ่งเ ริมการ น
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี
	นุกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และ

เทคโนโลยี

ความรู้ ความช�านาญ
	ด้านบริ ารจัดการบริ ารธุรกิจ  	ด้านบัญชี
	ด้าน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี

ต�าแหน่งปัจจุบัน
	ผู้ �าน ยการ �านักการรับร งคุมมาตรฐานระดับนานาชาติ 

คณะพาณิชย า ตร์และการบัญชี จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
	 าจารย์พิเ คณะพาณิชย า ตร์และการบัญชี จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 
	กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
	ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
	ไม่มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  สูงสว่าง
Asst.Prof	ORANUJ		SOONGSWANG
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อายุ	65	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2558	–	ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 ิลป า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
 MASTER OF HUMAN RESOURCE DEVELPMENT, PITTSBURG 

STATE UNIVERSITY, U.S.A.
 DOCTOR OF PHILOSOPHY (HUMAN RESOURCE 

DEVELOPMENT) UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 ลัก ูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

รุ่นที่ 211/2015 มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
 ผู้จัดการบริ ัท พัฒนาตน พัฒนาทีม เชิงพฤติกรรม จ�ากัด
 ผู้อ�าน ยการโครงการบัณฑิต ึก าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์
 คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์
 ผู้อ�าน ยการ ลัก ูตรนานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์ และ

องค์การ

ความรู้ ความช�านาญ
 ด้านบริ ารจัดการ   ด้านบริ ารบุคคล  
 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 	ด้านพัฒนาองค์กรและการบริ าร

         ผลการปฏิบัติงาน  
 

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์ ถาบันบัณฑิต

พัฒนบริ าร า ตร์
 ผู้ช่ ยอธิการบดีด้านการรับรองมาตรฐาน ากล ถาบันบัณฑิต

พัฒนบริ าร า ตร์
 กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด                                                 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
 ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
 ไม่มี

รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร 
Assoc.Prof.CHIRAPRAPHA		
AKARABORWORN
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อาย	ุ48	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2558	–	ปัจจุบัน
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
� นิติ า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัยรามค�าแ ง
� รัฐ า ตรม าบัณฑิต (บริ ารรัฐกิจ) ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์

ประสบการณ์ท�างาน
� ผู้อ�าน ยการ �านักกฎ มาย �านักงานปลัดกระทร งคมนาคม

ความรู้ ความช�านาญ
� ด้านการคมนาคมและการขน ่ง
� ด้านกฎ มาย

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
� รองปลัดกระทร งคมนาคม (ด้านอ�าน ยการ)
� กรรมการ บริ ัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด
� กรรมการ บริ ัท ิทยุการบินแ ่งประเท ไทย จ�ากัด
� กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
� กรรมการ บริ ัท ิทยุการบินแ ่งประเท ไทย จ�ากัด
� กรรมการ บริ ัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
� ไม่มี

นายพงษ์ศักดิ์  สมใจ 
Mr.PONGSAK		SOMCHAI
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อายุ	59	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	28	มกราคม	2559	–	ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทฯ
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
� ิ กรรม า ตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) าขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิก ์และ
โทรคมนาคม ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณท ารลาดกระบัง
� บริ ารธุรกิจม าบัณฑิต (MBA รุ่น 2) ม า ิทยาลัยขอนแก่น
� ลัก ูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ มเอกชน ( ปอ. 2550) ิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร ถาบัน ิชาการป้องกันประเท
� ภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 1
� ิทยาลัยตลาดทุน ตท.16 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
� ลัก ูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่ 53/2005 
มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)
� ลัก ูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DAP) รุ่นที่ 31/2005 
มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)
� ลัก ูตร ROLE OF CHAIRMAN PROGRAM (RCP) รุ่นที่ 20/2008 มาคม
่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)
� ลัก ูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM UPDATE (DCPU) 
รุ่นที่ 3/2015 มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
� กรรมการการนิคมอุต า กรรมแ ่งประเท ไทย
� ผู้ทรงคุณ ุฒิที่ปรึก าคณะกรรมการ ่งเ ริมการลงทุน (BOI)
� กรรมการ ถาบันพัฒนา ิ า กิจขนาดกลางและขนาดย่อม
� กรรมการบริ าร �านักงาน ่งเ ริม ิ า กิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( .)
� กรรมการผูท้รงคณุ ฒุิ �านกังานมาตรฐานอตุ า กรรม ( มอ.) (ระยะเ ลา 6 ปี)
� กรรมการ ถาบันเพิ่มผลแ ่งชาติ (พ. . 2546 – พ. . 2558)
� นายก มาคม ิ ย์เก่าและกรรมการ ภาโดยต�าแ น่ง 
(พ. . 2556 – พ. . 2558) ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุท ารลาดกระบงั
� ประธานกรรมการองค์การจัดการน�้าเ ีย
� กรรมการผู้จัดการบริ ัท บริ ารและพัฒนาเพื่อการอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อม 
จ�ากัด (ม าชน)
� เลขาธิการ �านักงานคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย ินค้าเก ตรล่ ง น้า 
(ก ล.)
� ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี าร นเท  ธ.ก. .

ความรู้ ความช�านาญ
� ด้านบริ ารจัดการภาครัฐ
� ด้าน ิ กรรม

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
� กรรมการ ธนาคารเพื่อการเก ตรและ กรณ์การเก ตร
� กรรมการ บริ ัทอุต า กรรมการบิน
� กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
� กรรมการ ธนาคารเพื่อการเก ตรและ กรณ์การเก ตร

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
� ไม่มี

นายวันชัย  ผโลทัยถเกิง 
Mr.WANCHAI		PALOTAITAKERNG
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อาย	ุ59	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	28	มกราคม	2559	–	ปัจจุบัน
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 รัฐประ า น า ตรม าบัณฑิต าขานโยบาย าธารณะ 

ม า ิทยาลัยนเร ร
 ิทยา า ตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 โรงเรียนเ นาธิการท ารบก รุ่นที่ 67
 ลัก ูตรการป้องกันราชอาณาจักร ิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ถาบัน ิชาการป้องกันประเท

ประสบการณ์ท�างาน
 รองผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3
 รองเ นาธิการ กองทัพภาคที่ 3
 เ นาธิการ กองทัพน้อยที่ 3
 รองแม่ทัพภาคที่ 3
 แม่ทัพน้อยที่ 3
 แม่ทัพภาคที่ 3
 ผู้ช่ ยผู้บัญชาการท ารบก
 ผู้ช่ ยผู้บัญชาการท าร ูง ุด

ความรู้ ความช�านาญ
 ด้านบริ ารจัดการภาครัฐ
 ด้านการ างแผนและพัฒนานโยบาย าธารณะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
 ปลัดกระทร งกลาโ ม
 กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
	ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
 ไม่มี

พลเอกปรีชา  จันทร์โอชา
Gen.PREECHA		JAN-O-CHA
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อายุ	60	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	26	กรกฎาคม	2559	–	
วันที่	23	กันยายน	2559

กรรมการ
ที่ออกระหว่างปี
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
� ิ กรรม า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
� MASTER OF ENGINEERING (TRANSPORTATION 
ENGINEERING), ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
� DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES, TRANSPORT 
ECONOMICS, UNIVERSITY LYON II, FRANCE
� DOCTEUR INGENIEUR, (TRANSPORT ECONOMICS), 
NATIONAL SCHOOL OF STATE PUBLC WORKS (ECOLE NATIONAL 
DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT-ENTPE) AND UNIVERSITY 
LYON II, FRANCE

ประสบการณ์ท�างาน
� โครงการ ึก า/ ิจัยด้าน างแผนจราจร - ขน ่งใน น่ ยงานภาครัฐ
� กรรมการพจิารณาแผนงานด้านการจราจร - ขน ง่ใน น่ ยงานภาครฐั

ความรู้ ความช�านาญ
� ด้าน ิ กรรม    
� ด้านคมนาคมและการขน ่ง

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
� า ตราจารย์ คณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
� กรรมการพิจารณาต�าแ น่งทาง ิชาการ (กพ .) ม า ิทยาลัย
รีนครินทร ิโรฒ
� นายก มาคม ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 
(ATRANS)
� กรรมการ บริ ัท ภราดรอินน์ จ�ากัด                          
� กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด                                                

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
� ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10
� ไม่มี

ศาสตราจารย์วิโรจน์  รุโจปการ
Prof.WIROJ		RUJOPAKARN
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อาย	ุ60	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2557	–	
วันที่	1	ธันวาคม	2558
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
� บริ ารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน/การบริ ารการเงิน) ม า ิทยาลัย
อการค้าไทย 
� ลัก ูตร การป้องกันราชอาณาจักร ( ปอ.) รุ่นที่ 6 ิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ถาบัน ิชาการป้องกันประเท

ประสบการณ์ท�างาน
� รรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา จัง ัดฉะเชิงเทรา
� รรพากรภาค 3 �านักงาน รรพากรภาค 3
� รองอธิบดีกรม รรพากร กระทร งการคลัง
� ผู้ตร จราชการกระทร งการคลัง กระทร งการคลัง
� อธิบดีกรม รรพากร กระทร งการคลัง

ความรู้ ความช�านาญ
� ด้านการบริ ารการจัดการภาครัฐ
� ด้านบัญชี การเงิน และภา ีอากร

ต�าแหน่งปัจจุบัน
� ผู้ตร จราชการกระทร งการคลัง กระทร งการคลัง
� กรรมการ ธนาคารออม ิน
� กรรมการ การนิคมอุต า กรรมแ ่งประเท ไทย
� กรรมการ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด / กรรมการผู้แทนกระทร งการคลัง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
� กรรมการ ธนาคารออม ิน
� กรรมการ การนิคมอุต า กรรมแ ่งประเท ไทย

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บขส. เกินกว่าร้อยละ 10 
� ไม่มี

นายสุทธิชัย  สังขมณี
Mr.SUTTHICHAI		SUNGKAMANEE
กรรมการ	/	BOARD	OF	DIRECTORS
อายุ	60	ปี	
ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	
ตั้งแต่วันที่	16	กรกฎาคม	2556	–	
วันที่	23	พฤศจิกายน	2558

กรรมการ
ที่ออกระหว่างปี



รายนามผู้บริหาร
ระดับสูง
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2	 นายนพรัตน์		การุณยะวนิช								    
	 ต�ำแหน่ง	:	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 ฝ่ำยบริหำรกำรเดินรถ	ระดับ	11	
	 รักษำกำรแทน	กจญ.	
	 ตั้งแต่	1	ก.พ.	2558	-	31	พ.ค.	2559

5	 นายอนุช		สุวรรณสทิศกร
	 ต�ำแหน่ง	:	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 ฝ่ำยบริหำร	ระดับ	11

รายนามผู้บริหาร
ระดับสูง

1

4

5

3
6

2

1	 พล.ต.อ.	อ�านาจ		อันอาตม์งาม
	 ต�ำแหน่ง	:	กรรมกำรบริษัทฯ	
	 รักษำกำรแทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 รักษำกำรแทน	กจญ.	
	 ตั้งแต่	1	มิ.ย.	2559	-	ปัจจุบัน

4	 นายมาโนช		สายชูโต
	 ต�ำแหน่ง	:	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 ฝ่ำยธุรกิจเดินรถ	ระดับ	11

6	 นายสุรกิจ		คีรีวิเชียร
	 ต�ำแหน่ง	:	ที่ปรึกษำพิเศษ	ระดับ	11

3	 นายบุญช่วย		สกุลวิไลเลิศ
	 ต�ำแหน่ง	:	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 ฝ่ำยพัฒนำองค์กร	ระดับ	11
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1

2

3

4

5

6

8

7

4	 นายชัยรัตน์		พรประไพ
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 ฝ่ำยพัฒนำองค์กร	ระดับ	10

7	 นายอมรศักดิ์		พานิชกิจ
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 �ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจ ภำพรถ	ระดับ	10

3	 นายณัฐวุฒิ		อ่อนน้อม
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 ฝ่ำยบริ ำรกำรเดินรถ	ระดับ	10

1	 นายบุญยืน		มีลาภ
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 ด้ำนธุรกิจเดินรถ	ระดับ	10

8	 นางพัชรินทร	์	ดีเจริญ
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 �ำนักตรวจ อบภำยใน	ระดับ	10

5	 นางสาวสุจิตรา		สุขะอาจิณ
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 ฝ่ำยบริ ำร	ระดับ	10

2	 นายสุพัฒน์		พจน์พัฒนพล
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 ด้ำน ่งเ ริมและ นับ นุนกำรเดินรถ	ระดับ	10

6	 นางวราภรณ์		ซึงตระกูล
	 ต�ำแ น่ง	:	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใ ญ่
	 �ำนักอ�ำนวยกำร	ระดับ	10
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์ที่ส�าคัญ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถ

โดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่
ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

 ศนูย์กลาง มายถงึ นูย์กลางต้องมอีงค์ประกอบ คอื รถโดย าร, 
ถานีขน ่งผู้โดย าร, บุคลากร, เทคโนโลยีที่ทัน มัย, จุดขนถ่ายผู้โดย ารและ ินค้า, มีค ามเชื่อมโยงทั่ ทุกภาค ร มทั้งมี 
ูนย์จัดเก็บและกระจาย ินค้าในแต่ละภาค

ทนัสมยั มายถงึ มกีารพฒันาและปรบัปรงุบรกิารด้านรถโดย าร, ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารและพนกังานด้านบรกิาร เพือ่ นอง
ตอบค ามต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ร มทั้งมีการพัฒนาระบบ าร นเท ใ ้มีค ามทัน มัย ามารถน�ามาประกอบ
การตัด ินใจได้อย่างถูกต้อง ร ดเร็  และทันต่อ ถานการณ์

ได้มาตรฐาน มายถงึ มมีาตรฐานการใ บ้รกิารด้านรถโดย าร, ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารและพนกังานด้านบรกิาร รองรบัการ
เป็นประชาคมเ ร ฐกิจอาเซียน (AEC) ร มทั้งมีมาตรฐานด้านค ามปลอดภัยที่ชัดเจน

บริการเป็นที่ยอมรับ มายถึง มีผล �าร จค ามพึงพอใจของผู้ใช้บริการของบริ ัทฯ เป็น
อันดับ 1 ภายในปี 2564 (ด้าน ถานีขน ่งผู้โดย าร, รถโดย าร, พนักงานด้านบริการ) และมี
ผล �าร จค ามภักดีของลูกค้าไม่ต�่าก ่าร้อยละ 90.00

เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มายถึง มีการเชื่อมโยงการเดินรถไปยังกลุ่มประเท ที่มีภูมิ า ตร์
เอื้อต่อการเชื่อมต่อระบบการขน ่งทางบก ได้แก่ ลา , กัมพูชา, พม่า, เ ียดนาม, มาเลเซีย, 
ิงคโปร์ และจีน

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม มายถงึ มกีารด�าเนนิงานภายใต้ ลกัจรยิธรรม
และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และมี ่ นร่ มกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่ กบั งัคมและ ิ่งแ ดล้อมผ่าน
บุคลากร ร มทั้งมีค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม เพื่อน�าไป ู่การเติบโตขององค์กร
อย่างยั่งยืน
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พันธกิจ (Missions)
1. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องใ ้ได้มาตรฐาน ากล ทั้งธุรกิจเดินรถและ

ธุรกิจ ถานี โดยมุ่งเน้นด้านค ามปลอดภัย ค าม ะด ก บาย ตรงต่อเ ลา และ
ค ามทัน มัย เพื่อ ร้างค ามประทับใจและตอบ นองค ามต้องการผู้ใช้บริการ
2. พัฒนา ถานีขน ่งผู้โดย าร ูนย์ซ่อมบ�ารุงฯ และจัดบริการเดินรถใ ้มี

ลัก ณะโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่ ประเท และเชื่อมต่อระ ่างประเท ในภูมิภาค
3. ยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลรถบริ ัทฯ และรถร่ มบริการ รัก า ิทธิ

ที่พึงมีของผู้โดย าร ร มถึงการใ ้ค ามคุ้มครองชี ิตและทรัพย์ ินของผู้โดย าร
และบุคคลที่ าม

4. บริ ารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือ ุ้นและผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย โดยการจัดระบบการบริ ารจัดการใ ้มีประ ิทธิภาพ  
มีค ามคล่องตั  เพิ่ม ักยภาพบุคลากร ร้างค ามได้เปรียบในเชิงต้นทุน และน�าระบบเทคโนโลยี าร นเท มาใช้ เพื่อน�าไป ู่ 
การบริการที่มีคุณภาพและ ามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ที่ส�าคัญ
• เ ริมความ ามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ

บริ ัทฯ เพิ่มขีดค าม ามารถในการแข ่งขันด ้าน 
การบริการ ด้ ยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการ 
ทั้งด้าน ถานีขน ่งผู้โดย าร และรถโดย าร โดยปรับปรุงใ ้มี
ภาพค ามพร้อมและมี ิง่อ�าน ยค าม ะด กทีท่นั มยัรองรบั

ค ามต้องการของลูกค้า ก่อ ร้าง ถานีเดินรถระ ่างประเท
บรเิ ณจงั ดัทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเท เพือ่นบ้าน รองรบั
การใ บ้รกิารเดนิรถโดย ารระ า่งประเท ไปยงักลุม่ประเท
มาชิกอาเซียน เพิ่ม ักยภาพในการ ร้างรายได้และก�าไรจาก 

การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ย เนื่อง จัดท�าระบบฐานข้อมูลผ่าน 
บตัร มาชกิ เพือ่น�าข้อมลูของลกูค้ามาใช้ในการก�า นดกลยทุธ์
การตลาด การใ ้บริการลูกค้า และการ ร้างค าม ัมพันธ์กับ
ลูกค้า (CRM) เพื่อ ร้างมูลค่าในระยะยา  ร มทั้งเ ริม ร้าง
การรับรู้ภาพลัก ณ์ด้านค ามปลอดภัยของบริ ัทฯ

• เพิ่มประ ิทธิภาพการบริ ารต้นทุนและการบริ าร 
ความเ ี่ยงในการเผชิญกับ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

การด�าเนนิธรุกจิทกุประเภท ต้นทนุทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นปัจจยั 
�าคัญที่ ุดอย่าง นึ่งที่จะเป็นตั ชี้ ัดและบ่งบอกได้ ่าธุรกิจ

ของผู ้ประกอบการจะมีโอกา การอยู ่รอดมากขนาดไ น 
เมื่อต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น บริ ัทฯ ตระ นักถึง
ค าม �าคัญในการบริ ารต้นทุนร มถึงการบริ ารค ามเ ี่ยง
ในการประกอบธรุกจิซึง่มี ภา ะการแข่งขนัทีร่นุแรงในปัจจบุนั 
ดังนั้นเพื่อจะ ามารถ ร้างก�าไรและการเติบโตของธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่บริ ัทฯ ใช้ในการเพิ่มประ ิทธิภาพ
คือการพัฒนาอ ัง าริมทรัพย์การเพิ่มประ ิทธิภาพจาก 

การด�าเนนิธรุกจิใ ม่ และการเพิม่ประ ทิธภิาพการใช้ าร นเท
เพื่อการตัด ินใจทางธุรกิจ

• ่งเ ริมและก�ากับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัย 
ในการเดินทางของรถโดย าร าธารณะ

ค ามปลอดภัยในการเดินทางของผู ้ใช้บริการถือเป็น 
เรื่อง �าคัญที่บริ ัทฯ ค�านึงถึงจึงได้ก�า นดกลยุทธ์ต่างๆ ทัง้ใน
ด้านของการป้องกนัและลดอบุตัเิ ตุ
ทกุประเภททีเ่กดิขึน้จากการเดนิทาง 
ด ้ ย ร ถ โ ด ย า ร า ธ า ร ณ ะ  
ด้ ยมาตรการด้านการดูแลค าม
ปลอดภัย โดยมีการติดตั้งระบบ
กล้อง CCTV และระบบ GPS บน 
รถโดย ารของบริ ัทฯ เพื่อ ร้าง
ค ามเชื่อมั่นใ ้แก ่ผู ้ ใช ้บริการ  
ท�าใ บ้ริ ทัฯ ได้รบัราง ลับรกิารภาครฐัแ ง่ชาตปิระจ�าปี 2557 
ประเภทราง ัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิ  ระดับดี 
ในด้านการพัฒนาระบบค บคุมและตร จ อบค ามปลอดภัย 
ของรถโดย าร (GPS) ซึง่จดัโดย �านกังานคณะกรรมการพฒันา 
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อ ันที่ 3 ตุลาคม 2557

• พัฒนาระบบการบริ ารบน ลักธรรมาภิบาล
บริ ัทฯ ได้ด�าเนินงานโดยยึด ลักเปิดเผย โปร่งใ  

ตร จ อบได้ ไม่ ่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินธุรกิจที่
โปร่งใ ตาม ลักธรรมาภิบาล ตร จ อบได้ในทุกขั้นตอนและ 
ร้างการรบัรูก้ารเป็นองค์กรทีร่บัผดิชอบต่อ งัคมชมุชน และ 
ิง่แ ดล้อม
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ผังโครงสร้างองค์กร
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ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ
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1. การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ
ตามค�า ั่ง ั น้า ค ช. ที่ 13/2559 ใ ้ด�าเนินการ 

จัดระเบียบรถตู้โดย าธารณะที่ ิ่งใ ้บริการเ ้นทางระ ่าง
กรุงเทพฯ ไปยังต่างจัง ัดที่มีระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร 
ต้องเข้าใช้ ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพ ทั้ง 3 แ ่ง ภายใน 
ันที่ 25 ตุลาคม 2559

เพื่อใ ้การจัดระเบียบเป็นไปด้ ยค ามเรียบร้อย บริ ัทฯ 
ได้ประ านค ามร่ มมือกับท าร ต�าร จ กรมการขน ่งทางบก 
องค์การขน ่งม ลชนกรุงเทพ (ข มก.) และกรุงเทพม านคร 
ในการก�ากับดูแลการใ ้บริการและอ�าน ยค าม ะด กแก่
ประชาชน และได้จัดรถ Shuttle bus ิ่งใ ้บริการรับ ่งฟรีจาก
อนุ า รีย์ชัย มรภูมิไปยัง ถานีขน ่งผู้โดย ารทั้ง 3 แ ่ง เป็น
ระยะเ ลา 6 เดือน การจัดพื้นที่ภายใน ถานีขน ่งผู้โดย าร

แบ่งตามเกาะต่างๆ เ มือนอนุ า รีย์ชัย มรภูมิเพื่อค ามคุ้นชินของผู้โดย าร โดย ถานีขน ่งผู้โดย ารแต่ละแ ่ง ามารถ
รองรับจ�าน นรถตู้โดย ารได้ ดังนี้

1. ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพ (จตุจักร) รองรับจ�าน นรถได้ 2,046 คัน
2. ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพ ( ายใต้ ปิ่นเกล้า) รองรับจ�าน นรถได้ 1,617 คัน
3. ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพ (เอกมัย) รองรับจ�าน นรถได้ 542 คัน
พร้อมกันนี้ บริ ัทฯ จัดตั้ง ูนย์ปฏิบัติการร่ ม 4 จุด เพื่อติดตามประเมินผล

การใ ้บริการเป็นประจ�าทุก ัน
การจัดระเบียบรถตู้โดย าร าธารณะในครั้งนี้ มีจุดมุ่ง มายเพื่อใ ้เกิด 

ค ามปลอดภยัแก่ประชาชนทั่ ไปผูใ้ช้บรกิารรถตูโ้ดย าร าธารณะ ลดค ามคบัคัง่ 
ของการจราจรโดยรอบอนุ า รย์ีชยั มรภมู ิร มถงึการบงัคบัใช้กฎ มายใ เ้ป็นไป 
ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขน ่งที่ทางราชการได้ก�า นดใ ้รถโดย าร
าธารณะทุกคันต้องเข้าใช้ ถานีขน ่งผู้โดย ารทั้งต้นทางและปลายทาง  

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด30

2. การจัดหารถโดยสารรูปแบบใหม่
 จาก ิ ัยทั น์ที่ ่า “เป็น ูนย์กลางธุรกิจการขน ่งด้ ย

รถโดย ารทีท่นั มยั ได้มาตรฐาน บรกิารเป็นทีย่อมรบั  เชือ่มโยง 
ทั่ ภูมิภาค มีค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม” 
บริ ัทฯ มีค ามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการใ ้มีมาตรฐาน
ทั้งด้าน ถานีขน ่งผู้โดย าร รถโดย าร และการบริการของ
พนกังาน เพือ่ ง่มอบคณุค่าใ แ้ก่ผูโ้ดย ารทัง้ค าม ะด ก บาย 
ค ามปลอดภัย ูง ุด ร้างค ามเชื่อมั่นและค ามประทับใจ
ในการใช้บริการ

ในปี 2559 บริ ัทฯ ได้จัด ารถโดย ารรุ่นใ ม่ ขนาด
ค ามยา  15 เมตร จ�าน น 100 คัน ิ่งใ ้บริการทดแทนรถโดย ารที่ มด ัญญาเช่า รถโดย ารรุ่นใ ม่นี้มีรูปลัก ณ์
ที่ทัน มัย ระบบค ามปลอดภัย ูง และมี ิ่งอ�าน ยค าม ะด กครบครัน เช่น เบาะโดย ารรูปแบบใ ม่ทรงแคปซูล  
ซึ่งจะไม่รบก นผู้โดย ารแถ ลังกรณีปรับเอนพนักเก้าอี้ด้ ยปุ่มกดปรับเบาะระบบไฟฟ้า �า รับการเอน ลังและ 
การยืดขา ปุ่มน ดระบบไฟฟ้าซึ่งจะช่ ยใ ้ผู้โดย ารรู้ ึก บาย ผ่อนคลายในขณะโดย ารบนรถ ปุ่มเรียกพนักงานและ 
ปุม่เปิดไฟอ่าน นงั อื ่ นตั  ช่องเ ยีบ USB �า รบัการชาร์จแบตเตอร์รีโ่ทร พัท์ บรกิารฟร ีwi - fi โดยใช้ร ั บนตั๋ โดย าร
�า รับล็อคอินเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่าง ะด ก และเพิ่มค ามปลอดภัยด้ ยเทคโนโลยีการติดตามค ามเร็ ของรถและ

พฤติกรรมของพนักงานขับรถด้ ยระบบ GPS ซึ่งเป็นระบบ
ที่ก�า นดใ ้พนักงานขับรถต้องรูดบัตรก่อน ตาร์ทเครื่อง
ด้ ยใบขับขี่เพื่อแ ดงตนก่อนขับรถ และจะต้องพักรถตาม
ระยะทางที่ก�า นด ซึ่ง ากไม่พักรถจะไม่ ามารถเดินทาง
ต่อได้ และในอนาคตจะด�าเนนิการตดิตัง้โทรทั น์ ลงัเบาะ
ในทุกที่นั่ง ร มถึงจะจัด ารถโดย ารรูปแบบใ ม่เพิ่มอีก
ก ่า 348 คัน เพื่อน�ามา ิ่งใ ้บริการแก่ผู้โดย ารใ ้ได้รับ
ค ามปลอดภัย ะด ก บาย และ ร้างค ามประทับใจใน
การเดินทางทุกเ ้นทาง
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3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด จัดท�าแผนค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม (Strategic Corporate Social  

Responsibility Master Plan) (CSR) ระยะ 5 ปี (พ. . 2559 - 2563) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการก�า นดทิ ทาง  
แน ทางการด�าเนินกิจกรรมค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อมของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ใ ้เป็นไปในทิ ทางเดีย กัน
ทั่ ทั้งองค์กร โดยใช้ ลักการมี ่ นร่ มของคณะกรรมการบริ ัทฯ รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ ่
ผูอ้�าน ยการกอง และผูช่้ ยผูอ้�าน ยการกอง ในการ เิคราะ แ์ละก�า นดทิ ทางการด�าเนนิกจิกรรมค ามรบัผดิชอบต่อ งัคม
และ ิ่งแ ดล้อม (CSR) เพื่อใ ้การด�าเนินงานด้านค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม (CSR) ของบริ ัทฯ เป็นไปอย่าง
มปีระ ทิธภิาพและเกดิประ ทิธผิล งู ดุต่อประชาชนในชมุชน งัคมและประเท ได้ ทัง้นี ้ในการจดัท�าแผนค ามรบัผดิชอบ 
ต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม (CSR) ระยะ 5 ปี ของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ได้น�าแน ทางการที่ด�าเนินกิจกรรมเพื่อ ังคมและ 
ิง่แ ดล้อม ตามมาตรฐานของ ISO 26000 เกณฑ์การประเมนิพจิารณาราง ลัรฐั ิ า กจิดเีด่น แน ทางการรายงานค ามยัง่ยนื 

(GRI REPORT) และระบบประเมินคุณภาพรัฐ ิ า กิจ (SEPA) มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนค ามรับผิดชอบ 
ต่อ งัคมและ ิง่แ ดล้อม (CSR) ประกอบด้ ยยทุธ า ตร์ที่ �าคญัในการแ ดงค ามรบัผดิชอบต่อ งัคมและ ิง่แ ดล้อมน�าไป ู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Save Earth)
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 8 : การให้
ความรู้แก่พนักงานและ
ผู้บริหารด้านมาตรการ
ประหยัดพลังงาน	และ
การเก็บบันทึกข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 7 :	ก�าหนด
ให้การลดปริมาณการใช้
ทรัพยากร	พลังงาน	และ
การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล		
เป็นตวัชีว้ดัระดบัหน่วยงาน

กลยทุธ์ที ่1 : ด�าเนนิการ	
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	
(Green	Procurement)

กลยุทธ์ที่ 2 : ด�าเนินธุรกิจ	
ด้วยกระบวนการตาม
มาตรฐาน	ISO	14001	
หรือตามมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการรถโดยสาร
ประจ�าทางของกรมการ
ขนส่งทางบก

กลยุทธ์ที่ 3 :	การพัฒนา
ปรับปรุงยานพาหนะ	เพื่อ
การใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของ	
กรมการขนส่งทางบก

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
สถานีประหยัดพลังงาน	
เพื่อลดการใช้พลังงาน	และ
น�าน�้าที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 5 :	การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อลดปริมาณกระดาษ

กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้าง
จิตส�านึกและส่งเสริมการ	
มีส่วนร่วมของบุคลากร	
ให้มกีารประหยดัทรพัยากร	
และพลังงาน
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กลยุทธ์ที่ 1 : การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์
ด้วยความเท่าเทียมกัน	
และสุขภาพของพนักงาน
และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน	

กลยุทธ์ที่ 2 :	การปรับปรุง
ระบบดูแลคุณภาพชีวิตการ
ท�างาน	และสุขภาพพนักงาน	
โดยมุง่เน้นการสร้างความสขุ	
และความผกูพนัทีม่ต่ีอบรษิทัฯ	
	

กลยุทธ์ที่ 3 :	ตรวจสอบ	
ปรับปรุง	ระบบการท�างาน	
เครื่องมือ	อุปกรณ์การ
ท�างานที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานบริษัทฯ

กลยุทธ์ที่ 4 : จัดกิจกรรม
ส่งเสริม	สนับสนุน		
กระตุ้นเตือนสร้างจิตส�านึก
ด้านความปลอดภัยให้กับ
พนักงานและผู้โดยสาร

กลยทุธ์ที ่5 :	ปรบัปรงุตวัรถ	
โดยสาร	การจัดการที่นั่ง
บนรถโดยสาร	อาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร	เพื่อรองรับ
การให้บริการแก่ผู้สูงอาย	ุ	
ผู้พิการ	สตรีและเด็ก

กลยุทธ์ที่ 6 :	ตรวจสอบ	
ควบคุม	กระตุ้นเตือน		
ส่งเสรมิ	การสร้างจติส�านกึ
ด้านความปลอดภัยของ	
ผู้ให้บริการ	และพนักงาน
ประจ�ารถของรถร่วมบรษิทัฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ของพนักงานและผู้ใช้บริการ (Save Life) ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 7 : ปรับปรุง
ระบบดูแลข้อร้องเรียน
ของผู้โดยสารให้รวดเร็ว
และน�าไปสู่การป้องกัน
เชิงรุก
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กลยุทธ์ที่ 1 :	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ	เช่น	ศูนย์ซ่อมบ�ารุงและ
ตรวจสภาพรถรงัสติ	สถานเีดนิรถของบรษิทัฯ	พืน้ทีว่่างเปล่า
ของบริษัทฯ	ด้วยการท�ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1 :	ด�าเนิน
โครงการตามมาตรฐาน	
เพือ่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	ISO	26000

กลยุทธ์ที่ 2 :	จัดกิจกรรม
การกุศลเพื่อให้ความช่วย
เหลือสาธารณะโดยใช้รถ
โดยสารของบริษัทฯ	และไม่
คิดค่าใช้จ่าย

กลยทุธ์ที ่2 :	ก�าหนดตวัชีว้ดั
ที่ส�าคัญของแผนแม่บท	
ตามแนวทางที่ส�าคัญของ
การรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	GRI	Report

กลยุทธ์ที่ 3 :	จัด
กิจกรรมการกุศลที่ให้
พนักงานมีส่วนร่วม	
ในขั้นตอนของกิจกรรม	
เพื่อสร้างจิตส�านึกอาสา	
ในการช่วยเหลือสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 :	จัดท�าระบบ
สารสนเทศในการเก็บข้อมูล	
ตัวชี้วัดที่ส�าคัญของการ
ด�าเนินโครงการ	กิจกรรม
เพื่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 4 :	มุ่งเน้นการ
บริการเดินรถที่เอื้ออ�านวย
ต่อผู้สูงอายุ	ผู้พิการ		
สตรีมีครรภ์และเด็ก
เป็นกรณีพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 5 :	ส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับมี
วัฒนธรรม	ค่านิยม	และ
การมีส่วนร่วม	
ด้านความรับผิดชอบ	
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5 :	จัดกิจกรรม
ทีส่่งเสรมิการให้ความส�าคญั
ต่อครอบครัวของพนักงาน

กลยุทธ์ที่ 4 : ฝึกอบรมและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่จ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงการกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนโดยรอบ (Save Society) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กิจกรรมสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของการเป็นองค์กรที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Save CSR) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

1.)  ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
1.1 นิทรพัย์ บริ ทัฯ มี นิทรพัย์ทัง้ ิน้ จ�ำน น 4,789.794 ล้ำนบำท ลดลง 327.288 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 6.40 ลดลง  

 จำก ินทรัพย์ มุนเ ียน ใน ่ นของเงินลงทุนชั่ ครำ  นอกจำกนี้ ินทรัพย์ไม่ มุนเ ียนลดลงจำกคำ่ใช้จ่ำยรอกำร 
 ตัดจำ่ย 
1.2 นี้ นิ บริ ทัฯ มี นี้ นิ จ�ำน น 1,422.295 ล้ำนบำท ลดลง จ�ำน น 225.224 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 13.67 

 จำก นี้ นิ มนุเ ยีนลดลง ใน ่ นของเจ้ำ นีก้ำรค้ำ และโบนั ค้ำงจ่ำย ร มทัง้ นี้ นิไม่ มนุเ ยีนลดลง ใน ่ นของ 
 รำยได้ในกำรจัดกำรเดินรถรับล่ ง น้ำ
1.3 ่วนของผู้ถือ ุ้น บริ ัทฯ มีจ�ำน น 3,367.499 ลำ้นบำท ลดลง จ�ำน น 102.063 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2.94  

 เนื่องจำกบริ ัทฯ ประ บผลขำดทุน

2.) ผลการด�าเนินงาน
2.1	 ด้านรายได้	บริ ัทฯ มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนร ม 3,743.698  ลำ้นบำท ลดลงจำกปีที่แล้  จ�ำน น 655.116 

 คิดเป็นร้อยละ 14.89 ประกอบด้ ย
	 ❖ รำยได้จำกกำรเดนิรถบริ ทัฯ จ�ำน น 2,666.607 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีทีแ่ล้  จ�ำน น 416.854 ล้ำนบำท คดิเป็น

ร้อยละ 13.52 จำกกำรปรบัลดอตัรำค่ำโดย ำร 2 ช่ ง ช่ งแรกลดลงกโิลเมตรละ 3 ตำงค์ ตัง้แต่ 20 งิ ำคม 2558 
และช่ งที่ 2 ปรับลด 1 ตำงค์ ตั้งแต่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 ่งผลใ ้รำยได้ค่ำโดย ำร ะ ม 12 เดือน  
(ต.ค. 58 - ก.ย. 59) ลดลงจำกกำรปรับรำคำค่ำโดย ำร จ�ำน น 225.969 ล้ำนบำท และจ�ำน นผู้โดย ำร 
ที่มำใช้บริกำร ลดลง 496,000 คน

	 ❖ รำยได้จำกกำรเดินรถร่ ม จ�ำน น 784.921 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้  จ�ำน น 207.409 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 20.90 เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมรถร่ มลดลงจำกกำรปรับลดอัตรำค่ำโดย ำร จึง ่งผลใ ้กำรจัดเก็บ 
ค่ำธรรมเนียมรถร่ มต่อ 1 ที่นั่งลดลง ร มทั้งกำรปรับลดค่ำธรรมเนียมปล่อยรถ (ค่ำขำ) ของรถโดย ำร  
องชั้นปรับอำกำ ชั่ ครำ  มีระยะเ ลำ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559 (ค�ำ ั่งที่ ค.46/2558) 

นอกจำกนี้รำยได้ในกำรจัดกำรเดินรถลดลง โดยมี ำเ ตุจำกผู้ประกอบกำรรถร่ มไม่มีกำรขอปรับมำตรฐำนรถ 
และขอเพิ่มจ�ำน นรถใ ม่ เพื่อเข้ำร่ ม ิ่งกับบริ ัทฯ อีกทั้งค่ำธรรมเนียม ัญญำประกอบกำรลดลง เนื่องจำก 
มีรถร่ ม ที่ มด ัญญำ ซึ่งอยู่ระ ำ่งผู้ประกอบกำรรถร่ มด�ำเนินกำรต่อ ัญญำใ ม่

	 ❖ รำยได้ดอกเบี้ย จ�ำน น 83.401 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้  จ�ำน น 27.802 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.00 
เนื่องจำกธนำคำรมีกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ย บัญชีเงินฝำกประจ�ำ ประเภท 12 เดือน จำกเดิมเฉลี่ยร้อยละ  
1.93 ต่อปี คงเ ลือเฉลี่ยร้อยละ 1.45 ต่อปี

	 ❖ รำยได้อืน่ๆ จ�ำน น 208.769 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีทีแ่ล้  จ�ำน น 3.051 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 1.44 เนือ่งจำก 
  รำยได้คำ่เช่ำ และรำยได้ค่ำ ำธำรณูปโภคลดลง

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานฯ
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2.2	ด้านค่าใช้จ่าย บริ ัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนรวม 3,862.063 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว จ�ำนวน 309.030 
คิดเป็นร้อยละ 7.41 ประกอบด้วย

❖ ต้นทนุในกำรเดนิรถ จ�ำนวน 2,779.869 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีทีแ่ล้ว จ�ำนวน 305.013 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 9.89  
เนื่องจำกค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจำกรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2558 เฉลี่ยลิตรละ 25.55 บำท และปี 2559 เฉลี่ยลิตรละ  
21.86 บำท  ลดลงลิตรละ 3.69 บำท

❖ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินรถและบริ ำร จ�ำนวน 1,082.193 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว จ�ำนวน 4.017 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 0.37 เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคคลลดลง ใน ่วนของโบนั กรรมกำรและพนักงำน โดยมีเ ตุปัจจัยจำกบริ ัทฯ  
ประ บผลขำดทุน จึงไม่มีกำรตั้งโบนั กรรมกำรและพนักงำน 

ก�าไร	(ขาดทุน) บริ ัทฯ มีผลขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน 118.364  ลำ้นบำท ลังจำก ักภำ ีเงินได้นิติบุคคล 
จ�ำนวน 2.513 ล้ำนบำท บริ ัทฯ  มีผลขำดทุน ุทธิ 115.852  ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว จ�ำนวน 324.335 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 155.57 

3.) กระแสเงินสด
บริ ัทฯ มีเงิน ดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน ด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 จ�ำนวน 128.660 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำกต้นงวด 

28.507 ล้ำนบำท โดยมเีงนิ ด ทุธใิช้ไปจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน จ�ำนวน 243.540 ล้ำนบำท เงนิ ด ทุธไิด้มำจำกกจิกรรมลงทนุ 
จ�ำนวน 272.076 ล้ำนบำท และเงิน ด ุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัด ำเงิน จ�ำนวน 0.029 ลำ้นบำท 

4.) ความสามารถในการท�าก�าไร
- ประ ิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนของบริ ัทฯ ในกำรท�ำก�ำไร ลังจำก ักค่ำใช้จ่ำย และภำ ีเงินได้แล้ว อัตรำผลตอบแทน

ต่อยอดขำย ร้อยละ (3.26) ลดลงจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 8.22
- อัตรำก�ำไรขั้นต้น ร้อยละ 27.08 ลดลงจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 4.21
จะเ ็นได้ว่ำควำม ำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริ ัทฯ ลดลงจำกปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจำกรำยได้ ลักจำกกำรด�ำเนินงำนลดลง

5.) สภาพคล่องทางการเงิน
บริ ัทฯ มีควำม ำมำรถในกำรช�ำระ นี้ระยะ ั้นค่อนข้ำงมำก โดยมีอัตรำ ่วนเงินทุน มุนเวียน 7.90 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำก 

ปีที่แล้ว 1.88 เท่ำ

6.) ความสามารถในการช�าระหนี้
บริ ัทฯ มีแ ล่งที่มำของเงินทุนใน ่วนของผู้ถือ ุ้น ไม่มีกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกำรด�ำเนินกิจกำร อัตรำ ่วน นี้ ินต่อ 

่วนของผู้ถือ ุ้น 0.42 เท่ำ ลดลงจำกปีที่แล้ว 0.05 เทำ่
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7.) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน
 ปีงบประมำณ 2559 �ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชำติ ( ช.) ได้อนุมัติงบประมำณลงทุน
ของบริ ัทฯ ที่เป็นยอดเบิกจ่ำยร มทั้ง ิ้น 72.626 ล้ำนบำท

บริ ทัฯ ไดจ้ัด รรงบประมำณลงทุน เพือ่จัดซื้อ – จดั ำ เครือ่งใช้ �ำนกังำน เครื่องจกัร – เครื่องมือ ที่ดนิและ ิง่ปลกู ร้ำง 
ทั้งใน ่ นของงบลงทุนที่ขออนุมัติรำยปี และงบลงทุนที่จัดท�ำเป็นแผนระยะยำ  มียอดเบิกจำ่ยจริง จ�ำน น  15.736  ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 21.67 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ำย 

รายการ งบลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติเบิกจ่าย ยอดเบิกจ่าย คงเหลือ

งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี

1. ม ดเครื่องใช้ �ำนักงำน 13.469 2.026 11.443

2. ม ดเครื่องจักร–เครื่องมือ 2.594 2.362 0.232

3. ม ดที่ดินและ ิ่งปลูก รำ้ง 39.777 2.140 37.637

4. ม ดงบ �ำรองรำคำ 5.576 - 5.576

5. ม ดงบ �ำรองกรณีจ�ำเป็นเร่งด่ น 3.000 1.987 1.013

รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี 64.416 8.515 55.901

งบลงทุนที่จัดท�าเป็นแผนระยะยาว

1.โครงกำร ร้ำง ังคมแบบองค์กรกำรเรียนรู้
ด้ ยระบบ ำร นเท

4.300 4.200 0.100

2.โครงกำรปรับปรุงรถรับ- ่งพั ดุภัณฑ์ 3.910 3.021 0.889

รวมงบลงทุนที่จัดท�าเป็นแผนระยะยาว 8.210 7.221 0.989

รวมงบลงทุนเพื่อการด�าเนินงานปกติ 72.626 15.736 56.890

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	ประจ�าปีงบประมาณ	2559
สะสมตั้งแต	่1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2559
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ปัจจัยและอิทธิพล
ต่อการด�าเนินงาน
ในอนาคต
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1. โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
ตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาพื้นที่บริเ ณ มอชิต 2 รือ ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพ (จตุจักร) เป็น ูนย์คมนาคม

ขน ง่ และเป็นจดุก่อ ร้างรถไฟชานเมอืง าย แีดง ช่ งบางซือ่ - รงั ติ เพือ่อ�าน ยค าม ะด กในการเดนิทางใ แ้ก่ประชาชน 
บริ ัทฯ ได้ประกา เชิญช นผู้ นใจยื่นเ นอขายที่ดินในบริเ ณ แต่ไม่ ามารถด�าเนินการ าที่ดินที่มีค ามเ มาะ มได้

เนื่องจากคุณ มบัติไม่ตรงตามที่บริ ัทฯ ก�า นด  ต่อมา บริ ัทฯ ได้ ารือร่ มกับการรถไฟแ ่งประเท ไทย (รฟท.) เพื่อขอใช้
พื้นที่เดิมซึ่ง อดคล้องกับการ �าร จค ามคิดเ ็นของผู้ใช้บริการและผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย ่าพื้นที่ปัจจุบันมีค ามเ มาะ มที่ ุด  
และเพื่อใ ้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันเฉลี่ย ันละประมาณ 150,000 คน เพิ่มขึ้นก ่าร้อยละ 50  
เป็นผลมาจากการย้ายรถตู้โดย าร าธารณะ ม ด 2 จากอนุ า รีย์ชัย มรภูมิ ผลการ ารือในเบื้องต้น รฟท. ตกลงใ ้บริ ัทฯ  
ใช้พื้นที่เดิมต่อไป แต่ใ ้ลดขนาดพื้นที่ลงเ ลือ 50 ไร่ จากปัจจุบัน 75 ไร่ โดยบริ ัทฯ ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุง ถาน ี
ขน ่งผู ้โดย ารกรุงเทพ (จตุจักร) ใ ้มีค าม ยงาม ทัน มัย และ ามารถใช้ประโยชน์ได้ ูง ุด ขณะเดีย กัน 
ก็จะพิจารณาใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเ ณ ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอ  บริเ ณตรงข้ามตลาดนัด นจตุจักร ขนาดพื้นที่ประมาณ 
40,000 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นจุดจอดรถรับ ่งผู้โดย ารของรถตู้โดย าร าธารณะเพื่อลดค ามแออดัของผูโ้ดย ารทีจ่ะ 
เข้าใช้บริการใน ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพ (จตุจักร) อีกด้ ย

2. การใช้รถมินิบัสแทนรถตู้โดยสารสาธารณะ
คณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ (ค ช.) เตรียมพิจารณาใ ้ น่ ยราชการที่เกี่ย ข้อง

ร่ มกันพิจารณาในเรื่องการน�ารถยนต์โดย ารขนาดเล็ก รือมินิบั มา ิ่งใ ้บริการแทน
รถตู้โดย าร าธารณะ เนื่องจากรถตู้ไม่ใช่รถที่ได้รับอนุญาตในการโดย าร าธารณะ
ตามทีก่รมการขน ง่ทางบกอนญุาตไ  ้แต่ได้มกีารอนโุลมน�ามาใ บ้รกิารได้ตัง้แต่ปี 2553 
ซึง่พบ า่ รรีะของรถตูไ้ม่เ มาะ ม ประตแูบบ ไลด์ ากเกดิอบุตัเิ ตจุะเข้า - ออกไม่ได้ 
และเมื่อรถตู้แน่น การทรงตั จะล�าบาก จึงท�าใ ้มีมาตรฐานค ามปลอดภัยต�่า ซึ่งทางกรมการขน ่งทางบกได้เตรียมเ นอ 
ผลการ ึก าเรื่องการน�ารถมินิบั มาใช้แทนรถตู้โดย าร าธารณะในเ ้นทางระ ่างกรุงเทพฯ ไปต่างจัง ัดต่อกระทร ง
คมนาคมภายในเดือนกันยายน 2559 อย่างไรก็ตาม อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่จะต้องลงทุนซื้อรถมินิบั  
ซึ่งมีราคาประมาณคันละ 2 ล้านบาท แต่ก็ ามารถบรรทุกผู ้โดย ารได้มากก ่ารถตู ้โดย าร าธารณะ การเปลี่ยน
ใช้รถมินิบั แทนรถตู ้โดย ารนั้น บริ ัทฯ เชื่อมั่น ่าจะเป็นอีกทางเลือก นึ่งที่ ามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเ ตุ รือ 
ลดค าม ูญเ ียที่เกิดขึ้นได้ ร มทั้งประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์ในการบริการมากก ่ารถตู้ ในปี 2560 บริ ัทฯ  
จะด�าเนินการ ึก าเ ้นทางโครงข่ายระบบขน ่ง าธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อก�า นดเ ้นทางที่มี ักยภาพและตรงกับ 
ค ามต้องการประชาชนภายใต้โครงการบริการรถโดย ารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services

ปัจจัยและอิทธิพล
ต่อการด�าเนินงาน

ในอนาคต
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3. รถไฟทางคู่
กระทร งคมนาคมได้เ นอแผนพัฒนาโครง ร้าง 

พื้นฐานด้านคมนาคมขน ่งของไทยปี พ. . 2558 – 2565  
และแผนปฏิบัติการด ้านการคมนาคมขน ่งระยะ
เร่งด่ น พ. . 2559 (Action plan) บรรจุในแผน
บริ ารราชการแผ ่นดินและแผนปฏิรูปประเท ของ  
รัฐบาล ซึ่งในแผนพัฒนาโครง ร้างพื้นฐานฯ ดังกล่า   
มกีารลงทนุเพือ่พฒันาโครง ร้างพืน้ฐานการขน ง่ทางราง 
และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ใน ลายเ ้นทาง อาทิเช่น 
เ ้นทาง ั ิน - ประจ บคีรีขันธ์ เ ้นทางปากน�้าโพ - 
เด่นชัย  เ ้นทางชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี เ ้น
ทางขอนแก่น - นองคาย เ ้นทางชุมพร - ุรา ฎร์ธานี  
เ น้ทาง รุา ฎร์ธาน ี- งขลา เ น้ทาง าดใ ญ่ - ปาดงัเบซาร์ 
และเ น้ทางเด่นชยั - เชยีงใ ม่  

จากผลการ ึก าโครงการพัฒนา ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพแ ่งใ ม่ พบ ่า จัง ัดที่มีเ ้นทางรถไฟทางคู่ทับซ้อน 
กับเ ้นทางการเดินรถของบริ ัทฯ คิดเป็นร้อยละ 50.48 ซึ่งคาดการณ์ ่าเมื่อรถไฟทางคู่ด�าเนินการแล้ เ ร็จจ�าน นผู้โดย าร
ของบริ ัทฯ จะลดลงประมาณร้อยละ 9.08 (เปรียบเทียบกับรถมาตรฐาน 1 ก) เนื่องจากการเดินทางด้ ยรถไฟทางคู่ใช้เ ลา 
น้อยก า่การเดนิทางด้ ยรถโดย ารถงึร้อยละ 50 ในขณะทีร่าคาค่าโดย าร งูก า่ประมาณ 80 - 100 บาทเท่านัน้ ซึง่ระยะเ ลา 
การเดินทางนั้นเป็นปัจจัย �าคัญที่ ่งผลต่อการตัด ินใจของผู้โดย าร บริ ัทฯ ได้ตระ นักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตจึงได้ก�า นดยุทธ า ตร์การเ ริมค าม ามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ ร มถึงจัดท�าโครงการต่างๆ รองรับ  
เช่น โครงการบริการรถโดย ารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services โครงการขยายเ ้นทางการเดินรถในประเท และ 
ระ ่างประเท  โครงการจัดตั้ง ถาบันฝึกอบรมทัก ะการขับรถ าธารณะขั้น ูง เพื่อเพิ่มขีดค าม ามารถในการแข่งขัน

4. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร
บริ ทัฯ มรีายได้ร มในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.88 ซึง่เป็นผลมาจากรายได้จากการเดนิรถโดย ารทีล่ดลงจาก 

การแข่งขันที่รุนแรง และรายได้จากการเดินรถร่ มที่ลดลง ใน ่ นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรกลับมีแน โน้มเพิ่ม ูงขึ้น โดยใน
ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทียบกับรายได้ร มคิดเป็นร้อยละ 31.17 
เพิ่ม ูงขึ้นก ่าปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทียบกับรายได้ร ม  
คิดเป็นร้อยละ 26.89 รือเพิ่มขึ้นก ่าร้อยละ 4.28

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่ �าคัญอีกปัจจัย นึ่งที่ ่งผลกระทบ 
ต่อผลประกอบการโดยร มของบริ ัทฯ ประกอบกบัการปฏบิตังิานใน
บาง น่ ยงานยงัคงมคี ามซ�า้ซ้อนกนั จาก ถานการณ์ดังกล่า บริ ัทฯ 
จึงได ้ก�า นดกลยุทธ ์ในเรื่องการลดต้นทุนด ้านบุคลากรไ ้ในแผน
ยุทธ า ตร์บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ด�าเนินการ 
ภายใต้โครงการปรับโครง ร้างองค์กร เพื่อใ ้มีโครง ร้าง น่ ยงาน ภารกิจ 
และอัตราก�าลังที่เ มาะ มกับภารกิจขององค์กร และบริ ารค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากรใ ้ มดุลกับรายได้จากการด�าเนินงาน โดยจะ ึก าค าม 
เ มาะ มของ น่ ยงาน จ�าน นพนกังาน ภารกจิในแต่ละ น่ ยงาน เพือ่ลด
ค ามซ�้าซ้อน ซึ่งก�า นดค่าเป้า มายในเรื่องค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ไ ้
ไม่เกินร้อยละ 34.78 ภายในปี 2564 



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด42

รายงาน
ผลการด�าเนินงาน
ตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
•		 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•		 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•	 โครงสร้างของคณะกรรมการ	
•	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
•	 ความเป็นอิสระและการถ่วงดุลของคณะกรรมการ	
•	 การประชุมคณะกรรมการ	
•	 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	
•	 การประเมินผลคณะกรรมการ
•	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
	 บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	แต่งตั้งขึ้น	
	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 และผู้บริหารระดับสูง	
•	 การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
•		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ	
•	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย		
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ัทฯ ตระ นักถึงค าม �าคัญของการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ในการที่จะช่ ยเพิ่มประ ิทธิภาพในการบริ าร
จัดการ  เพื่อใ ้เป็นองค์กรที่ ามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพและตอบ นองค ามพึงพอใจของลูกค้าภายใต ้
ค ามโปร่งใ   ตร จ อบได้ และมีค ามน่าเชื่อถือ โดยค�านึง 
ถึงการมี ่ นร่ มของผู้มี ่ นได้ ่ นเ ียอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม เพื่อ ร้างมูลค่าเพิ่มใ ้กับองค์กรในระยะยา  
ร มถึงค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม  

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ ่งเ ริมใ ้

บริ ัทฯ เป็นองค์กรที่มีประ ิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ  
มกีารบริ ารจดัการทีด่ ีและยดึมัน่ตาม ลกัการและแน ทาง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐ ิ า กิจปี 2552 ซึ่งก�า นด
โดยกระทร งการคลัง จึงได้ก�า นดนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีเพื่อใ ้กรรมการผู้บริ ารและผู้ปฏิบัติงานยึดถือ
เป็นแน ทางในการผู ้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ากล  
7 ประการ เป็นแน ทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. Accountability  ค ามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัิ 
 น้าที่ 

2. Responsibility ค าม �านกึใน น้าทีด้่ ยขดีค าม 
 ามารถและประ ิทธิภาพที่เพียงพอ 

3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มี ่ นได้ 
 ่ นเ ียโดย ุจริตและจะต้องพิจารณาใ ้เกิดค าม 
 เท่าเทยีมกนั เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง ต้องใ ท้กุคนได้รบั 
 ค ามยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ากมีการร้องเรียน 
 ต้องมีค�าอธิบายได้ เป็นต้น

4. Transparency ค ามโปร่งใ  กล่า คอื ต้องมคี าม 
 โปร่งใ ใน 2 ลัก ณะ ดังนี้  

 4.1  ค ามโปร่งใ ในการด�าเนินงานที่ ามารถ 
   ตร จ อบได้

 4.2  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใ  
   (Transparency of  Information)
5. Value Creation การ ร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ 

 ทั้งในระยะ ั้นและระยะยา  โดยการเปลี่ยนแปลง 
 รอืเพิม่มลูค่าใดๆ นัน้จะต้องเป็นการเพิม่ค าม ามารถ 
 ในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

6. Ethics การ ่งเ ริมพัฒนาการก�ากับดูแลและ 
 จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

7  Participation การมี ่ นร่ ม เป็นการ ่งเ ริม 
 ใ เ้กดิการกระจายโอกา ใ แ้ก่ประชาชนใ ม้ี ่ นร่ ม 
 ในการแ ดงค ามคดิเ น็เกีย่ กบัการด�าเนนิการใดๆ 
  ที่อาจมีผลกระทบต่อ ิ่งแ ดล้อม ุขภาพอนามัย 
  คณุภาพชี ติ และค ามเป็นอยูข่องชมุชน รอืท้องถิน่ 

บริ ัทฯ ได้ก�า นดแน ทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ  
เพื่อใ ้พนักงานของบริ ัทฯ ทุกคนถือเป็นแน ทางปฏิบัติใน
การปรบัปรงุประ ทิธภิาพประ ทิธผิลของการด�าเนนิงาน ร มถงึ 
การปฏบิตังิานด้ ยค ามเป็นธรรมโปร่งใ  ามารถตร จ อบได้ 
และ ร้างค ามเชื่อมั่นและไ ้ างใจใ ้กับทุกภาค ่ น  
ร มทัง้ ร้างมลูค่าเพิม่ใ ก้บัองค์กรอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะยา   

ตาม ลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได ้แยก น้าที่ 
ค ามรบัผดิชอบระ า่งคณะกรรมการกบัฝ่ายบริ ารอย่างชดัเจน
คณะกรรมการมี น้าที่ในการก�า นดนโยบายและค บคุม
ดูแลกิจการบริ ัทฯ ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานและ
การประเมินผลงานผู้บริ าร ่ นผู้บริ ารมี น้าที่บริ าร
และค บคุมดูแลกิจการของบริ ัทฯ ใ ้เป็นไปตามกฎ มาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการก�า นด เช่น 
การตดิตามก�ากบัดแูลระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะระบบงานที่
�าคัญ 4 ระบบงาน ได้แก่ การตร จ อบภายใน การบริ าร

ค ามเ ีย่งและค บคมุภายใน การบริ ารจดัการ าร นเท และ
การบริ ารทรพัยากรบคุคล โดยใ ร้ายงานผลการด�าเนนิงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ทัฯ ทกุไตรมา เพือ่จะได้รบัทราบและ
ใ ข้้อเ นอแนะในการปรบัปรงุการบริ ารงานใ ด้ยีิง่ขึน้ ดงันี้

1. การตรวจสอบภายใน การด�าเนินงานตร จ อบ
ภายในเป็นกลไกที่ �าคัญตาม ลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยมีภารกิจในการใ ้ค�าแนะน�าปรึก าและใ ้ค ามเชื่อมั่น
อย่างเป็นอิ ระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง
การด�าเนินงานของบริ ัทฯ ใ ้บรรลุ ัตถุประ งค์ที่ างไ ้ 
โดยท�าการประเมินและปรับปรุงค ามมีประ ิทธิภาพของ
กระบ นการบริ ารค ามเ ีย่ง ระบบการค บคมุภายในและ 
กระบ นการก�ากบัดแูลทีด่ขีององค์กรโดยใช้ ธิกีารอย่างเป็น 
ระบบและมีแบบแผน มีการปฏิบัติ เป ็นไปตามแผน 

รายงานผลการด�าเนินงาน
ตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี
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การตร จ อบประจ�าปี 2559 และได้ด�าเนนิการตามกฎบตัรของ 
คณะกรรมการตร จ อบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตร จ อบของบริ ัทฯ ซึ่งมีค าม อดคล้องกับผลประเมิน
ค ามเ ี่ยงองค์กร และมีการรายงานผลการตร จ อบต่อ
คณะกรรมการตร จ อบก่อนน�าเ นอคณะกรรมการบริ ทัฯ 
เป็นประจ�าทุกไตรมา

2. การบริ ารความเ ี่ยงและควบคุมภายใน โดยได้
ประกอบธุรกิจอย่างระมัดระ ัง และเข้าใจในค ามเ ี่ยงที ่
เกดิขึน้จากปัจจยัภายในและภายนอก ตลอดจนใ ค้ าม �าคญั
ในการบริ ารจัดการค ามเ ี่ยงใ ้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และได้ก�า นดนโยบายและกรอบการบริ ารค ามเ ี่ยง 
ในภาพร มขององค์กร เพือ่ใ ม้กีารประเมนิค ามเ ีย่งทัง้ใน
ระดบัองค์กรไปจนถงึระดบั น่ ยงานอย่างต่อเนือ่ง และก�า นด
ใ ้ทุก น่ ยงานด�าเนินการจัด างระบบการค บคุมภายใน
ตามมาตรฐาน ตามระเบยีบคณะกรรมการตร จเงนิแผ่นดนิ  
มกีารจดัท�าคูม่อืบริ ารค ามเ ีย่งและคูม่อืการค บคมุภายใน
และทบท นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใ ้ทุกฝ่ายในองค์กรใช้เป็น 
แน ทางปฏิบัติอย่างชัดเจน และรายงานผลการบริ าร 
ค ามเ ี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ อย่าง ม�่าเ มอ 

3. การบริ ารจัดการ าร นเทศ ได้ด�าเนินการด้าน
การบริ ารจดัการ าร นเท  พฒันาระบบ าร นเท  ระบบ
คอมพิ เตอร์เครือข่าย เพื่อใ ้ทุก น่ ยงานของบริ ัทฯ 
ามารถใช้เทคโนโลยี าร นเท ใ เ้กดิค าม ะด ก ร ดเร็  

ถกูต้อง และทนั มยัในการปฏบิตังิาน โดยได้จดัท�าแผนแม่บท
เทคโนโลยี าร นเท  (IT Master Plan) ของบริ ทัฯ ฉบบัปี 
2555 – 2559 และบริ ัทฯ ได้ปรับปรุงประ ิทธิภาพระบบ
าร นเท เพื่อการเดินรถ และการจัดการเดินรถและระบบ
าร นเท นับ นุน 10 ระบบ จัดท�า ูนย์ �ารองข้อมูล 

เพือ่ค ามต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิ (DRsite) การพฒันาระบบ
ูนย์ข้อมูล �า รับผู้บริ ารในการตัด ินใจและระบบ ร้าง
งัคมแบบองค์กรแ ง่การเรยีนรู ้(KM) ด้ ยระบบ าร นเท

ของบริ ัทฯ

4. การบริ ารทรัพยากรบุคคล ได้ด�าเนินการตามแผน 
กลยุทธ์การบริ ารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผน ิ า กิจ 
ฉบบัปี 2555 – 2559 โดยได้จดัท�าโครงการภายใต้แผนปฏบิตักิาร 
ได้แก่ การพัฒนา ักยภาพบุคลากรกลุ่มผู้มี มรรถนะ ูง 
(High Potential) การบริ ารจัดการองค์ค ามรู้

โครงสร้างของคณะกรรมการ 
จ�าน นกรรมการของบริ ัทฯ ก�า นดใ ้มีกรรมการ 

ไม่น้อยก ่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน ตาม นัง ือบริคณ ์ นธิ
และข้อบังคับของบริ ัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ. . 2557, 
2548, 2550 และ 2554) ข้อที่ 31, 32, 36 และ 37 แต่งตั้ง
โดยผู้ถือ ุ้น และใ ้ผู้จัดการใ ญ่เป็นกรรมการโดยต�าแ น่ง
ปัจจุบันคณะกรรมการบริ ัทฯ มีจ�าน น 10 คน (ข้อมูล ณ 
เดือนกันยายน 2559) ประกอบไปด้ ยผู้ที่มีค ามรู้ ค าม
ามารถ ทกั ะและประ บการณ์การท�างานจาก ลาก ลาย 
ิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริ ัท 

ขน ่ง จ�ากัด เช่น ด้านบริ าร/รัฐ า ตร์/ด้านบัญชี/
เ ร ฐ า ตร์และการเงิน/ด้านกฎ มาย/ด้านคมนาคม
ทางบก/โลจิ ติก ์/ด้าน ิ กรรม า ตร์/การ ื่อ ารและ
เทคโนโลยีและด้าน ังคม/ ิ่งแ ดล้อม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ัทฯ ตระ นักถึงค ามรับผิดชอบใน

ฐานะกรรมการเท่าเทียมกันและเข้าใจเป็นอย่างดีถึง น้าที่
ค ามรบัผดิชอบของกรรมการ และลกั ณะการด�าเนนิธรุกจิ 
ของบริ ัทฯ ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามซื่อ ัตย์และรับผิดชอบ
ต่อการกระท�าของตน การ างนโยบายและก�า นด ิ ยัทั น์ 
พจิารณาทบท นและใ ค้ ามเ น็ชอบแผน ิ า กจิ กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการงบประมาณประจ�าปี รับผิดชอบต่อ 
ผลประกอบการของบริ ัทฯ ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ฝ่ายบริ ารด�าเนินงานใ ้มีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล 
เพือ่บรรลเุป้า มายของบริ ทัฯ และ ร้างประโยชน์ งู ดุใน
ระยะยา  ใ ้ค าม �าคัญต่อการยึด ลักในการปฏิบัติ น้าที่
ตามกรอบการก�ากับดูแลที่ดี ร มทั้งประม ลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของบริ ัทฯ เพื่อใ ้การบริ ารและการก�ากับ
ดูแลกิจการเป็นไปด้ ยค ามเรียบร้อย นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบ
ในการก�ากับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีค าม �าคัญ รือ
งานที่ต้องการค ามเชี่ย ชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประ ิทธิภาพในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ �าคัญของ
คณะกรรมการ

ความเป็นอิสระและการถ่วงดุลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ัทฯ ประกอบด้ ย กรรมการที่เป็น

อิ ระจากภายนอกจ�าน น 3 คน จากจ�าน นกรรมการ
ทัง้ มด 10 คน ทีไ่ม่ได้มตี�าแ น่งเป็นผูบ้ริ ารของรฐั ิ า กจิ
ไม่เป็นกรรมการบริ าร รอืกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนั
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รฐั ิ า กจิและเป็นอิ ระจากผูถ้อื ุน้รายใ ญ่ ผูบ้ริ ารและ
ผูเ้กีย่ ข้อง โดย ามารถท�า น้าทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของรฐั
รือผู้ถือ ุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ ามารถช่ ยดูแล

ไม่ใ ้เกิดรายการที่มีค ามขัดแย้งทางผลประโยชน์ระ ่าง
รัฐ ิ า กิจกับบุคคลที่เกี่ย ข้องกับตน  

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริ ัทฯ ก�า นดใ ้มีการประชุม 

คณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ ทกุ นัพฤ ั บด ี ปัดา ์
ที่ 3 ของเดือน โดยมีการก�า นดไ ้ล่ ง น้าตลอดปีปฏิทิน  
เพื่อใ ้กรรมการ ามารถจัด รรเ ลาและเข้าร่ มประชุม
ได้อย่างครบถ้ น ากมีเรื่องเพื่อใ ้คณะกรรมการพิจารณา
เป็นกรณเีร่งด่ น อาจขออนญุาตประธานกรรมการเพือ่เรยีก 
ประชุมคณะกรรมการเป ็นกรณีพิเ เพิ่มเติมได ้ตาม 
ค ามเ มาะ ม ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประชุม 
คณะกรรมการบริ ัทฯ จ�าน น 13 ครั้ง ประธานกรรมการ 
จะเป็นผูพ้จิารณาก�า นด าระการประชมุ โดยก่อนการประชมุ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ัทฯ จะ ่ง นัง ือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบ าระการประชุมและเอก ารการประชุมใ ้
กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นการล่ ง น้าก่อน ันประชุม
อย่างน้อย 7 นั เพือ่ใ ก้รรมการมเี ลาเพยีงพอในการ กึ า 
เอก ารและรายละเอียดต่างๆ ที่บริ ัทฯ น�าเ นอก่อน 
การประชมุ ทัง้นี ้ในการประชมุทกุครัง้กรรมการแต่ละท่านได้ 
เ นอค ามคดิเ น็อย่างเปิดเผย และเ ร ีมกีารบนัทกึรายงาน
การประชุมเป็นลายลัก ณ์อัก ร และจัดเก็บรายงาน 
การประชมุทีค่ณะกรรมการรบัรองแล้  เพือ่ใ ก้รรมการและ 
ผูเ้กีย่ ข้องตร จ อบได้ ร มทัง้ได้ ง่ �าเนารายงานการประชมุ
ใ ้กระทร งการคลัง กระทร งคมนาคม และ �านักงาน 
การตร จเงนิแผ่นดนิ ได้รบัทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ัทฯ ได้อนุญาตใ  ้
ผูบ้ริ ารระดบั รองกรรมการผูจ้ดัการใ ญ่และผูช่้ ยกรรมการ
ผู้จัดการใ ญ่ �านักตร จ อบภายใน เข้าร่ มประชุมด้ ย 
เพือ่ใ ข้้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ
ตลอดจนรับนโยบายโดยตรงเพื่อจะได้ ามารถน�าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ร ดเร็  

การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการบริ ัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองกระบ นงาน 
ที่ �าคัญแทน เพื่อค ามรอบคอบและเป็นไปตาม ลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ ่งเน้นการ ร้างประโยชน์ใ ้กับ 

ผูม้ี ่ นได้เ ยีโดยร ม และน�าผลการพจิารณากลัน่กรองเ นอ 
คณะกรรมการบริ ัทฯ โดยมีคณะกรรมการชุดย ่อย 
จ�าน น 14 คณะดังนี้

1. คณะกรรมการตร จ อบ
2.  คณะกร รมกา รก� า กั บดู แ ลกิ จ ก า รที่ ดี แ ล ะ 

 ค ามรับผิดชอบต่อ ังคม
3.  คณะอนุกรรมการก�ากับกลยุทธ์และการบริ าร
4. คณะอนุกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง
5.  คณะอนุกรรมการกฎ มาย ระเบียบข้อบังคับ  

 บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด
6.  คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ
7.  คณะอนุกรรมการ รร ากรรมการผู้จัดการใ ญ่  

 บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั
8.  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและ 

 ร่าง ัญญาจ้างผู้จัดการใ ญ่ บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั
9.  คณะอนุกรรมการจัด าพื้นที่ในการก่อ ร้าง
 ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพแ ่งใ ม่
10. คณะกรรมการตามระเบยีบพนกังาน บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั 

  พุทธ ักราช 2556 า่ด้ ยการแต่งตัง้พนกังานและ 
 เลือ่นอนัดบัเงนิเดอืน

11. คณะกรรมการกิจการ ัมพันธ์
12. คณะกรรมการเพื่อก�า นดพื้นที่ในการ ร้างรายได้ 

 ตามรายงานผลการ ึก าประเมินราคาทรัพย์ ิน 
 และ �าร จพิกัด GPS อ ัง าริมทรัพย ์ของ 
 บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั

13. คณะกรรมเพื่อพิจารณาก�า นดแน ทางและ 
 ลั ก เกณฑ ์การพัฒนาอ ั ง าริ มทรัพย ์ ของ  
 บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

14. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กรรมการผู้จัดการใ ญ่

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขต น้าที่ 
และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการแต ่ละคณะ  
ใน น้าที่ 75 ของรายงานประจ�าปี

การประเมินผลคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริ ทัฯ ได้ท�าการประเมนิตนเอง ทัง้การ

ประเมินตนเองรายบุคคล การประเมินไข ้ และการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ จ�าน น 2  ครั้ง ประเมินครั้งแรกเมื่อ
เดือนมีนาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ิง าคม 2559 
เพือ่ใ ค้ณะกรรมการได้พจิารณาผลงาน ปัญ าอปุ รรคของ
การด�าเนินงาน เพื่อน�าผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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บริ ทัฯ มาปรบัปรงุการปฏบิตัิ น้าทีใ่ ้ มบรูณ์ขึน้ในปีต่อไป 
ซึ่งผลการประเมินประจ�าปี 2559 ทั้ง 3 แบบ อยู่ในเกณฑ ์
ดีเยี่ยม โดยในแต่ละแบบประเมินฯ มีค่าคะแนนมากก ่า 
ร้อยละ 80.00 ได้แก่ ประเมินตนเองรายบุคคลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 93.80 ประเมินไข ้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.45 
และประเมินรายคณะคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.74 โดยมี 
ค าม อดคล้องและเป็นไปในแน ทางเดยี กนัตาม ลกัเกณฑ์
และแน ทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐ ิ า กิจ  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั แต่งตัง้ขึน้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการก�า นดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
บริ ัทฯ

บริ ัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น 3 ่ นได้แก่ 
ค่าตอบแทนรายเดือน บริ ัทฯ จ่ายค่าตอบแทน 

รายเดือนใ ้คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ันที่  
2 กรกฎาคม พ. . 2556 เ ็นชอบเรื่องอัตราค่าตอบแทน 
และเบีย้ประชมุกรรมการรฐั ิ า กจิคอืค่าตอบแทนรายเดอืน
ไม่เกิน 8,000 บาท/คน/เดือน �า รับประธานกรรมการ 
ได้รับ 2 เท่าของกรรมการ  

เบี้ยประชุม บริ ัทฯ จ่ายเบี้ยประชุมใ ้คณะกรรมการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ันที่ 2 กรกฎาคม พ. . 2556  
เ ็นชอบเรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐ ิ า กิจคือเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน 8,000 บาท/คน/ 
เดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 
�า รับประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 

ได้รับ ูงก ่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของ 
เบีย้ประชมุดงักล่า  ทัง้นี ้กรรมการรฐั ิ า กจิเป็นผูร้บัภาระ
ภา ีเงินได้เอง

โบนั  บริ ัทฯ จ่ายโบนั ใ ้คณะกรรมการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ ันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ. . 2534 เรื่องโบนั
กรรมการรัฐ ิ า กิจ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 3 ของก�าไร ุทธิ
น�ามาค�าน ณโบนั  คนละ 60,000 บาท �า รับประธาน
กรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับ ูงก ่ากรรมการ 
1/4 และ 1/8 ตามล�าดับ และจ�าน นครั้งที่เข้าประชุมตาม
ระยะเ ลาทีด่�ารงต�าแ น่งคดิเป็น นึง่ปี โดย ่ นทีเ่พิม่เป็นไป
ตามอัตราก้า น้าของก�าไร ุทธิและผลการประเมินองค์กร
ตามผลงานตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐ ิ า กิจ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการบริ ัทฯ แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่เป็นกรรมการ 
บริ ทัฯ ได้รบัเบีย้ประชมุรายครัง้ในอตัราเท่ากบัเบีย้ประชมุ
คณะกรรมการบริ ัทฯ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ใ ้
ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/
คณะท�างานอืน่ ร มแล้ ไม่เกนิ 2 คณะ คณะละไม่เกนิ 1 ครัง้
ต่อเดือน กรณีเป็นบุคคลภายนอกใ ้ได้รับเบี้ยประชุมเป็น
รายครั้ง ูง ุดไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท เฉพาะกรรมการ
ที่มาประชุม กรณีเป็นบุคคลภายในบริ ัทฯ ไม่มี ิทธิได้รับ 
เบี้ยประชุม และคณะกรรมการตร จ อบในอัตราเ มาจ่าย
เป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐ ิ า กิจ โดย
ประธานได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25 และ
เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลัก ณะเ มาจ่ายรายเดือน
เท่ากับกึ่ง นึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตร จ อบ

กรรมการผู้จัดการใ ญ่และการก�า นดค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ดัการใ ญ่บริ ทัฯ มาจากการ รร า โดยม ี

ัญญาจ้างครา ละไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนตามที่ 
คณะกรรมการพจิารณาตามค ามรูค้ าม ามารถภาระ น้าที่ 
รับผิดชอบและค าม ามารถในการจ่ายขององค์กร ภายใต้
กรอบอัตราค่าตอบแทนที่ก�า นดตาม ัญญาจ้าง ก�า นด
ใ ้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ปีละ 2 ครั้ง 
แล้ น�าผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน
คงที่ และค่าตอบแทนผันแปรตอน ิ้นปี คณะกรรมการ 
บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ได้มอบ มายใ ้คณะอนุกรรมการ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานผูจ้ดัการใ ญ่ เป็นผูจ้ดัท�า ลกัเกณฑ์ 
การประเมินและพิจารณาร่ มกับกรรมการผู้จัดการใ ญ่ 
เพื่อขอค ามเ ็นชอบทั้ง 2 ฝ่ายร มทั้งการประเมินผลงาน
ของกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ก่อนน�าเ นอคณะกรรมการ 
บริ ัทฯ พิจารณา

กรรมการผูจ้ดัการใ ญ่ (คณะกรรมการบริ ทัฯ ได้แต่งตัง้ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใ ญ่ ฝ่ายบริ ารการเดนิรถ รกั าการ
แทนกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ตั้งแต่ ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  
ถึง ันที่ 1 มิถุนายน 2559 และคณะกรรมการบริ ัทฯ ได้
แต่งตัง้กรรมการบริ ทัฯ พลต�าร จเอกอ�านาจ  อนัอาตม์งาม 
รกั าการแทนกรรมการผูจ้ดัการใ ญ่ ตัง้แต่ นัที ่1 มถินุายน 
2559 จนถึงปัจจุบัน โดยใ ้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็น
เงินจ�าน น  175,000  บาท นอกจากนี้ใ ้มี ิทธิอื่นในฐานะ
กรรมการผู้จัดการใ ญ่ ตามระเบียบของบริ ัทฯ
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 ค่าตอบแทนของผู้บริ ารระดับ ูง (รองกรรมการ
ผู้จัดการใ ญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใ ญ่) 
 บริ ัทฯ ได้มีการก�า นด ลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
ก�า นดค่าตอบแทนของผู้บริ ารระดับ ูงไ ้ล่ ง น้าในช่ ง
ต้นปี และน�าผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับการก�า นด
ค่าตอบแทน รือแรงจูงใจที่ผู ้บริ ารได้รับตามค่าคะแนน 
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน โดยใช้บัญชีโครง ร้าง
เงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 
และตามระเบียบพนักงานบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด พ. . 2556  
ลกัเกณฑ์การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน รอืค่าจ้างพนกังานประจ�าปี 

โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริ ารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใ ญ่ 
ได้รับ ูง ุดไม่เกิน 104,310 บาท และระดับผู้ช่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใ ญ่ ได้รับ ูง ุดไม่เกิน 95,810 บาท นอกจากนี้ 
ยังมีค่าตอบแทนอื่น ทั้งที่เป็นตั เงินและไม่ใช่ตั เงิน ได้แก่ 
เงินโบนั  รถยนต์ประจ�าต�าแ น่ง ร มทั้ง ั ดิการอื่นตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

การส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
 บริ ัทฯ ได้จัด ่งเ ริมค ามรู้ค าม ามารถ �า รับ

กรรมการใ ม่ที่เริ่มปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่
ันที่ได้รับต�าแ น่งโดยบริ ัทฯ โดยได้จัด ่งเอก าร �า รับ

กรรมการใ ม่ ดังนี้
1)  คู่มือคณะกรรมการบริ ัทฯ
2)  ระเบียบบริ ัทฯ และค�า ั่งที่เกี่ย ข้อง
3)  คู่มือก�ากับดูแลกิจการที่ดี
4)  ระเบียบและคู่มือรถร่ มบริ ัทฯ
5)  นัง ือบริคณ ์ นธิและข้อบังคับของบริ ัทฯ
6)  แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ 2559
7)  งบประมาณรายได้ - รายจ่าย งบประมาณลงทุน 
  ประจ�าปี 2559
8)  แผน ิ า กิจ ฉบับที่ 2555 – 2559
9)  ีดีทั น์แนะน�าบริ ัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ัทฯ ใ ้ค าม �าคัญในการป้องกันและขจัดปัญ า

ค ามขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ด้ ย
การก�า นด ลักเกณฑ์และแน ทางปฏิบัติเกี่ย กับค าม 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อใ ้กรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน 
ทกุคนยดึถอืเป็น ลกัการในการตดั นิใจด�าเนนิการใดๆ จะต้อง 
ท�าเพือ่ประโยชน์ งู ดุของบริ ทัฯ เป็น �าคญั และก�า นด

ใ ้กรรมการทุกคนต้องรายงานประ ัติและรายละเอียด 
ของตนเองใน นัง ือรับรองและประ ัติของกรรมการต้อง
ลกีเลีย่งการเข้าไปเป็นผูถ้อื ุน้ของรฐั ิ า กจิ รอืผูถ้อื ุน้ 

ของนิติบุคคลที่บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ถืออยู ่ ร มทั้งการ 
ก�า นดมาตรการป้องกัน ค บคุมและตร จ อบการกระท�า 
ของ �านักตร จ อบภายในเพื่อ อด ่องดูแลและตร จ อบ
ปัญ าค ามขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้  
ยังได้ก�า นดใ ้คณะกรรมการ ผู้บริ ารพนักงานบริ ัทฯ 
และผู ้ที่ มัครเข้าท�างานทุกคน เปิดเผยรายการที่เป็น 
ผลประโยชน์ ่ นตนที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์บริ ัทฯ  
เป็นประจ�าทุกปี รือกรณีได้รับต�าแ น่งใ ม่ รือกรณีมี 
ค ามขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระ ่างปีซึ่งในป ี
งบประมาณ 2559 กรรมการ ผูบ้ริ าร พนกังานบริ ทัฯ และ
ผูท้ี่ มคัรเข้าท�างานทกุคนไม่มคี ามขดัแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริ ัทฯ ได้ใ ้คณะกรรมการพิจารณา/ รือเป็น
ตั แทนของบริ ัทฯ ในการท�านิติกรรมกับบริ ัทร่ มค้า  
จัดท�าแบบรายงานเปิดเผยค ามขัดแย้งทางผลประโยชน์  
เพือ่ใ ก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามระบบค บคมุภายในทีด่ ีและ
อดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละลดโอกา

ที่จะเกิดค ามขัดแย้งผลประโยชน์ ่ นตนกับผลประโยชน์
ของบริ ัทฯ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ     
คณะกรรมการบริ ัทฯ ได้ออกระเบียบบริ ัท ขน ่ง 

จ�ากัด ่าด้ ยประม ลจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน 
พ. . 2553 โดยได้ทบท นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณของบริ ัทฯ เป็นประจ�าทุกปี และใช้คู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีบริ ัทฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
พ. . 2557) ซึง่มเีนือ้ าประกอบด้ ย นโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ลักเกณฑ์และแน ทางปฏิบัติ
เกี่ย กับค ามขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบียบบริ ัทฯ  
่าด ้ ยประม ลจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน  

พ. . 2553 เพือ่ใ ค้ณะกรรมการผูบ้ริ ารและพนกังานบริ ทัฯ 
ยึดถือเป็นแน ทางในการปฏิบัติงานและลงนามรับทราบใ ้
ถือปฏิบัติ

ทัง้นี ้ได้มกีารเผยแพร่เป็น นงั อืเ ยีน และผ่านช่องทาง 
การ ื่อ ารต ่างๆ เช ่น ระบบ Intranet, Website  
และระบบ ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์ของบริ ัทฯ 
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ในปีงบประมาณ 2559 บริ ัทฯ ได้จัดกิจกรรม ่งเ ริม
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การจัดกิจกรรม “Happy CG & Happy CSR”  
มี ตัถปุระ งค์เพือ่ใ บ้คุลากรมคี ามรูค้ ามเข้าใจ และปฏบิตัิ

น้าที่ตาม ลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามซื่อ ัตย์
ุจริต ร มทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบ นทั น์ ัฒนธรรมค่านิยม 

ใ ้มีจิต �านึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อประชาชน ผู้ใช้บริการ 
ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบริ ทัฯ ด�าเนนิการ
เมื่อ ันที่ 1 เม ายน  2559

2. โครงการ ื่อเ ียงตาม าย “คุณธรรม จริยธรรม  
น�าค าม ขุ” มี ตัถปุระ งค์เพือ่ ง่เ รมิจติ �านกึด้านคณุธรรม
จริยธรรมใ ้กับผู้บริ ารและพนักงานบริ ัทฯ ตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ัทฯ โดยเปิด ื่อเ ียง ร้าง
ก�าลังใจในการท�างานผ่านเครื่องกระจายเ ียงประชา ัมพันธ์
ของบริ ัทฯ (ทุก ัน ุกร์ของ ัปดา ์) เ ลา 12.30 – 12.50 น.

3. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ลกั ตูร “การจดัท�า 
คูม่อืธรรมาภบิาล” จ�าน น 2 กลุม่ ได้แก่ ผูบ้ริ ารระดบัผูช่้ ย
กรรมการผู้จัดการใ ญ่ ผู้อ�าน ยการกอง ั น้างาน และ 
เจ้า น้าทีจ่�าน น 81 คน เมือ่ นัที ่ 22 - 23 ธนั าคม 2558 และ 
นัที ่19 มกราคม  2559 โดยมี ตัถปุระ งค์เพือ่พฒันาบคุลากร

ใ ม้คี ามรูค้ ามเข้าใจ และปฏบิตัิ น้าทีต่าม ลกัธรรมาภบิาล 
และแน ทางการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ร บร มจัดท�าเป็น
คูม่อืการปฏบิตังิานตาม ลกัธรรมาภบิาลของพนกังานบริ ทัฯ

4. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและ ่งเ ริมจิต �านึก 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ลัก ูตร “คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ เพือ่การท�างานอย่างมคี าม ขุ” ด�าเนนิการ 3 รุน่ 
จ�าน น 144 คน เมื่อ ันที่ 18 และ ันที่ 30 พฤ ภาคม 2559 
และ ลัก ูตร “การ ่งเ ริมคุณธรรม เพื่อประ ิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน” ด�าเนินการ 1 รุ ่น จ�าน น 50  คน  
เมือ่ นัที ่15 -16 มนีาคม 2559 ใ แ้ก่พนกังานประจ�า �านกังาน 
และพนักงานปฏิบัติการ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ทัฯ ได้ใ ค้ าม �าคญัในเรือ่ง ทิธขิองผูม้ี ่ นได้เ ยี 

ของบริ ัทฯ ทุกกลุ่มโดยก�า นดนโยบายและแน ปฏิบัติ 
ต่อผู้มี ่ นได้เ ียเป็นลายลัก ณ์อัก รไ ้ในคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีบริ ัทฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ. . 2557) 
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เพื่อใ ้กรรมการ ผู้บริ ารและพนักงานทุกคนรับทราบและ
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยก�า นดไ ้ใน
จรรยาบรรณของบริ ัทฯ ดังนี้

 ผู ้ถือ ุ ้น บริ ัทฯได ้ปฏิบัติตามข้อก�า นดของ
กฎ มายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ย ข้องโดยเคร่งครัด
และถือปฏิบัติตาม ลักเกณฑ์และแน ทางปฏิบัติต่างๆ ที่
กระทร งการคลังและกระทร งคมนาคมก�า นด โดยมี
ค ามมุ่งมั่นในการเป็นตั แทนที่ดีของผู้ถือ ุ้นในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใ  ค�านึงถึงค ามเจริญเติบโตของมูลค่า 
ของบริ ัทฯ ในระยะยา  และเปิดเผยข้อมูลและ าร นเท   
ทัง้การเงนิและไม่ใช่การเงนิ ทีเ่กีย่ กบัธรุกจิและผลประกอบการ 
ของบริ ัทฯ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้ น เพียงพอ ม�า่เ มอ

ผู ้ใช้บริการและประชาชน บริ ัทฯ เอาใจใ ่และ 
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและประชาชนด้ ยการใ ้บริการ
ที่ดี มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน พร้อมพัฒนาเทคโนโลยี
าร นเท ใ ม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ค บคุมต้นทุน

การใ ้บริการใ ้อยู่ในระดับเท่าที่เป็นไปได้ ร มทั้งรัก า
มัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื จดัระบบเพือ่ใ ผู้ใ้ช้บรกิาร ามารถ

ร้องเรียน รือใ ้ข้อเ นอแนะเกี่ย กับการใ ้บริการเพื่อ 
น�ามาด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงใ ้ผู ้ใช้บริการได้รับค าม 
พึงพอใจและประทับใจ 

คู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า/เจ้า นี้ทางการค้า บริ ัทฯ 
ค�านึงถึงค ามเ มอภาคในการด�าเนินธุรกิจ โดยต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้า นี้ทางการค้า

อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่ ามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบ
แจ้งคู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า/เจ้า นี้ทางการค้าทราบล่ ง น้า 
ร มทั้งใ ้ค ามเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกราย ากไม่
ามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใน ัญญาใ ้ร่ มกัน าแน ทาง

แก้ไขปัญ า ร มถึงการดูแลมิใ ้มีการเรียก รือรับ รือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ ุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ รือ 
เจ้า นี้ ลูก นี้  

พนกังาน บริ ทัฯ ใ ค้ าม �าคญัต่อ ทิธปิระโยชน์และ
คณุภาพชี ติของพนกังาน โดยก�า นดโครง ร้างผลตอบแทน
ที่เ มาะ มและเป็นธรรมต่อการท�างาน ดูแลและ ่งเ ริม
ค ามก้า น้าของพนักงานตามค ามรู้ ค าม ามารถ โดย
ใช้ ลักคุณธรรมและ ลักค ามเป็นธรรมในการพิจารณาใ ้
ราง ัล รือลงโท  ่งเ ริมใ ้พนักงานได้รับการ ึก าอบรม
เพื่อพัฒนาค ามรู้ ค าม ามารถ เพิ่มเติมอย่างเท่าเทียมกัน 
และดูแลรัก า ภาพแ ดล ้อมใน ถานที่ท�างานใ ้ม ี
ค ามปลอดภยัต่อชี ติของพนกังานตลอดจนทรพัย์ นิบริ ทัฯ 
และของพนักงานใ ้ปลอดภัยอยู่เ มอ

ังคม/ ิ่งแวดล้อม บริ ัทฯ ่งเ ริมใ ้พนักงานมี
จิต �านึกและมีค ามรับผิดชอบ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม และ
่งเ ริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรัก ์พลังงาน

อย่างมีประ ิทธิภาพ ร มทั้งด�าเนินกิจกรรมเพื่อ ังคมและ 
ิ่งแ ดล้อม โดยจัดกิจกรรม �า รับชุมชนทั้งภายในและ 

ภายนอกพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น โครงการทุกการเดินทาง 
ขับเคลื่อนค าม ุข ู่คนไทยด้ ย ีลแชร์ โครงการ บข . 
แบ่งปัน ร้างฝันใ ้ชุมชน และโครงการ ิง า ุขใจไปกับแม ่
ร มถงึปลกูฝังจติ �านกึใ ต้ระ นกัและ ่ งใยถงึค ามปลอดภยั 
มคี ามรบัผดิชอบต่อ งัคมและ ิง่แ ดล้อม และคณุภาพชี ติ
ประชาชนใ ้เกิดขึ้นใน มู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน    
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รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด	

  
บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ใ ้ค าม �าคัญกับการด�าเนินงานด้านค ามรับผิดชอบต่อ ังคมค บคู่ไปกับการด�าเนินงาน

ในภารกิจ ลักในการใ ้บริการรถโดย าร าธารณะโดยบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ได้จัดท�าแผนแม่บทค ามรับผิดชอบ 
ต่อ งัคมและ ิง่แ ดล้อม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะ 5 ปี (พ. . 2559 - 2563) 
ที่ อดคล้องกับ ิ ัยทั น์ “เป็น ูนย์กลางธุรกิจขน ่งด้ ยรถโดย าร ที่ทัน มัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ  
เชื่อมโยงทั่ ภูมิภาค มีค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม” มาเป็นกรอบก�า นดยุทธ า ตร์การด�าเนินงาน 
ด้านค ามรบัผดิชอบต่อ งัคมและ ิง่แ ดล้อมและก�า นดทิ ทาง แน ทางในการด�าเนนิงานด้านค ามรบัผดิชอบต่อ งัคม 
และ ิง่แ ดล้อม (CSR) ซึง่แผนแม่บทค ามรบัผดิชอบต่อ งัคมและ ิง่แ ดล้อม (CSR) ประกอบด้ ยยทุธ า ตร์ที่ �าคญั
ในการแ ดงค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อมน�าไป ู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

ในปีงบประมาณ 2559 บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม (CSR) ภายใต้แผนแม่บท
ค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะ 5 ปี 
(พ. . 2559 - 2563) ทีค่รอบคลมุกลุม่ผูม้ี ่ นได้ ่ นเ ยี (Stakeholder Engagement) ทัง้ต่อ งัคมใกล้ และ งัคมไกล 
เพื่อ ร้างเ ริมภาพลัก ณ์ที่ดีขององค์กรด้านค ามรับผิดชอบต่อ ังคม และ นับ นุนช่ ยเ ลือคุณภาพที่ดีของ 
ประชาชน ดังนี ้

  

› โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์”
เปน็โครงการเพื่อสงัคมที่ด�าเนนิการเพื่อช่วยเหลอืคนไทยที่ดอ้ยโอกาสทางการเคลื่อนไหว (คนพกิาร ผูส้งูอายุ ผูป่้วยที่

 

จ�าเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ ให้มีรถวีลแชร์ส�าหรับการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน) โดยน�ารายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วส่วนหนึ่ง 
สมทบทุนเพื่อจัดซ้ือรถวีลแชร์มอบให้แก่คนไทยที่ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวจากทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559 
บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถวีลแชร์แก่คนไทยที่ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวจ�านวน 120 คัน

รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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› โครงการ “บขส. ส่งมอบความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก”
บรษิทั ขนสง่ จ�ากดั ด�าเนนิโครงการ “บขส. สง่มอบความรกัจากออ้มอกแมสู่ล่กู” ตอ่เนื่องเปน็ปีที่ 2 โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
12 สิงหาคม 2558 และสนับสนุนโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามนโยบายภาครัฐ โดยบริษัทฯ ให้บริการรับส่งนมแม่แช่แข็ง 
ในบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดฟรี ผ่านบริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ “One day One night” ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า  
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เริ่มด�าเนินการตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน มียอดผู้ใช้บริการ 2,526 ราย ทัง้นี้  
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้รับรางวัล “องค์กรส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” จากกระทรวงสาธารณสุข 
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›	 โครงการ “บริจาคโลหิต”
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ร่วมกับสภากาชาดไทยและ 

ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒองครกัษ ์
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยเชิญชวนพนักงาน  
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต  
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ปีละ 4 ครัง้ 
และส�านกัซ่อมบ�ารุงและตรวจสภาพรถ (รงัสติ) ปีละ 2 ครัง้  
มียอดผู้บริจาครวมทัง้สิ้น 692 คน  
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›	 โครงการ “สิงหา...สุขใจไปกับแม่”
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด จัดโครงการ “สิงหา...สุขใจ 

ไปกับแม่” เพื่ อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินนีาถ ในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และสง่เสรมิ 
ความสมัพนัธอ์นัดภีายในครอบครวั โดยน�าพนกังานพรอ้ม
ด้วยคุณแม่ เดินทางไปท�ากิจกรรมเพื่อสังคม เลี้ยงอาหาร
กลางวนัเดก็ดอ้ยโอกาส ณ สถานสงเคราะหเ์ดก็ก�าพรา้และ
ยากจน วัดสระแก้ว และมอบรถวีลแชร์ให้กับวัดในจังหวัด
อ่างทอง จ�านวน 6 คัน 
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› โครงการ “ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นของ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี”

บรษิทั ขนสง่ จ�ากดั เปิดใหบ้รกิารตรวจรถจกัรยานยนต์ 
รถยนตส์ว่นบุคคลและรถบรรทกุสว่นบุคคลฟร ีณ ส�านกัซ่อมบ�ารุง 
และตรวจสภาพรถ รังสิต จ.ปทุมธานี รายการตรวจ  
20 รายการ อาทิ ตรวจระดับน�้ามันเครื่องและความสกปรก 
ของน�้ามันเครื่ อง ตรวจสภาพยาง ตรวจสอบคลัตซ์  
ตรวจสอบเบรก ฯลฯ ในปีงบประมาณ 2559 มีประชาชน
บริเวณชุมชนใกล้เคียงน�ารถมาเข้าใช้บริการจ�านวน 707 คัน 

  
  
 

›	 โครงการ “บขส. สร้างฝันงานอาชีวะ”
เป็น โครงการส่ง เสริมและสร้ าง โอกาสการ เรียน รู้จาก

ประสบการณจ์รงินอกหอ้งเรยีนใหก้บันกัเรยีนสายอาชีวะ โดยบรษิทัฯ 
คัดเลือกนักเรียนอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญจวิทยา จ�านวน 
6 คน เข้ามาฝึกงานด้านการซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ ณ ส�านักซ่อม
บ�ารุงและตรวจสภาพรถ ซ่ึงเปน็ศูนย์ซ่อมบ�ารุงรถโดยสารขนาดใหญ่ 
และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทัง้นี้ นักเรียนอาชีวะที่เข้ามา
ฝึกงานช่วงปิดภาคการเรียนจะได้รับทุนการศึกษา
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›	 กิจกรรม “ตลาดนัดการกุศล (Happy Friday)”
เป็นกิจกรรมที่ เชิญชวนพนักงานบริษัทฯ และชุมชนใกล้เคียง 

รว่มออกรา้นจ�าหนา่ยสนิคา้ทกุวนัศกุรส์ดุทา้ยของทกุเดอืน ณ บรเิวณ
ช้ัน 1 อาคารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตจุกัร) โดยปีงบประมาณ 
2559 ไดจ้ดักจิกรรม จ�านวน 6 ครัง้ และน�ารายไดค้า่บูธจ�าหนา่ยสนิคา้
สบทบทุนจัดซ้ือรถวีลแชร์ให้ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวโครงการ 
“ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์”
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›	 โครงการ “จัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

เป็นโครงการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการปกติทั่วไป 
ในปีงบประมาณ 2559 บรษิทั ขนสง่ จ�ากดั เลอืกซ้ือผลติภณัฑ์ 
และบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม คือ กระดาษ 
ถ่ายเอกสารขนาด A4 ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับ 
ฉลากเขยีว (Thai green label scheme) และไดร้บัใบอนญุาต 
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

›	 กิจกรรม “คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน”
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด โดยส�านักซ่อมบ�ารุงและ 

ตรวจสภาพรถ จดัท�ากจิกรรม “คดัแยกขยะกอ่นทิง้ในชุมชน” 
โดยน�าถังน�้ามันที่ใช้แล้วมาจัดท�าเป็นถังขยะประเภทต่างๆ 
อาท ิขยะทั่วไป ขยะรไีซเคลิ ขยะยอ่ยสลาย เพื่อน�าไปมอบใหแ้ก่
ชุมชนพฒันาเจรญิรุง่ ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 10 ใบ เพื่อรองรับขยะจาก 
บ้านเรือนในชุมชน 
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การบริหาร
จัดการองค์กร
•  การบริหารทรัพยากรบุคคล
•  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•  การบริหารจัดการสารสนเทศ
•  การบริหารความเสี่ยง
•  การควบคุมภายใน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจุบันการบริ ารทรัพยากรบุคคล นับ ่ามีบทบาท �าคัญต่อบริ ัทฯ และจ�าเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ 

บริ ทัฯ จงึใ ค้ าม �าคญัด้านบคุลากรเป็นล�าดบัแรก โดยนโยบายที่ �าคญั คอื การจดัการใ ไ้ด้มาซึง่บคุลากรทีม่คี ามรู ้
ค าม ามารถเ มาะ มกับค ามต้องการของ น่ ยงาน และท�าใ ้บุคลากรมีค ามพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ 
มีค ามผูกพันต่อองค์กร เพื่อใ ้งานบรรลุเป้า มายอย่างมีประ ิทธิภาพ ธ�ารงรัก าคนดีใ ้คงอยู่ในองค์กรได้ตลอดไป  
ดงันัน้ บริ ทัฯ จงึต้องมกีารพฒันา และปรบัปรงุงานด้านบคุลากรอย่างต่อเนือ่งเพือ่ใ ม้กีารตดิตามและปรบัปรงุอยูต่ลอดเ ลา

ผลการด�าเนนิงานด้านการบริ ารทรพัยากรบคุคลโดยร ม ของปีงบประมาณ 2559 อยูใ่นเกณฑ์ทีด่กี า่ปีงบประมาณ 
2558 ที่ผ่านมา รุปโดย ังเขป ดังนี้

ร้อยละค าม �าเร็จของการบรรลุเป้า มายตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 95.26  
เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา (80.95) คิดเป็นร้อยละ 14.31

ระดับค ามพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพร ม ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 4.15 เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา (4.00)  
คิดเป็นร้อยละ 3.75

บุคลากรของบริ ัทฯ มีระดับค ามผูกพันต่อองค์กรในภาพร ม ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 4.23 เพิ่มขึ้น จากปี
ที่ผ่านมา (3.28) คิดเป็นร้อยละ 28.96

บุคลากรของบริ ัทฯ มีระดับค ามพึงพอใจต่อองค์กรในภาพร ม ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 3.72 เพิ่มขึ้น 
จากปีที่ผ่านมา (3.65) คิดเป็นร้อยละ 1.92

อตัราการขาดงานของบคุลากร ปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั 1.17 ลดลง จากปีทีผ่่านมา (2.00) คดิเป็นร้อยละ 0.83
จ�าน นข้อร้องเรียนของบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 0 ลดลง จากปีที่ผ่านมา (2 เรื่อง) คิดเป็น 

ร้อยละ 100.00

�า รับผลการด�าเนินงานด้านการบริ ารทรัพยากรบุคคลที่ �าคัญ ในรอบปีงบประมาณ 2559 บริ ัทฯ  
ด�าเนินการโดย รุป ดังนี้

1. ด้านการเ ริม ร้างค ามพึงพอใจและค ามผูกพันของบุคลากร
บริ ัทฯ มีการประเมินค ามพึงพอใจและค ามผูกพันของบุคลากรเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใ ้ทราบถึง 

ค ามคดิเ น็ และทั นคตขิองบคุลกรทีม่ต่ีอการบริ ารจดัการองค์กร และน�ามาก�า นดแน ทางเ รมิ ร้างใ บ้คุลากร 
มคี ามพึงพอใจในการท�างาน และมีค ามผูกพันต่อองค์กร โดยเชื่อ ่า ากบุคลากรมีค ามพึงพอใจในการท�างาน และ 
ค ามผูกพันต่อองค์กรแล้  จะทุ่มเทค ามรู้ค าม ามารถในการผลักดันภารกิจของ น่ ยงาน และองค์กรใ ้บรรลุ
ตัถปุระ งค์ตามที่ก�า นดไ ้

ในปี 2559 บริ ัทฯ มีนโยบาย �าร จฯ โดยใช้แบบ อบถามไปยังบุคลากรทั่ ทั้งองค์กร ( ่ นกลางและภูมิภาค) 
ด�าเนินการตามระเบียบ ิธี ิจัยเพื่อใ ้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งผลการ �าร จ ิจัยพบ ่า บุคลากรโดยร มมีระดับ 
ค ามพึงพอใจในการท�างาน และมีระดับค ามผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับ ูง เท่ากับ 3.72 และ 4.23 ตามล�าดับ

บริ ัทฯ ได้น�าผลจากการ �าร จ ิจัยฯ มา ิเคราะ ์และจัดท�าแน ทาง/แผนการเ ริม ร้างค ามพึงพอใจ และ 
ค ามผูกพันของบุคลากร จ�าน น 2 แผนงาน 5 โครงการ ดังนี้

1. แผนการพัฒนาการ ื่อ ารของผู้ระดับ ูง  ด้านการ ื่อ ารในองค์กร
2. แผนแม่บทค ามรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม (CSR)  ด้านภาพลัก ณ์ขององค์กร
3. โครงการปรับปรุงแน ทางระบบการก�ากับดูแลองค์กร  ด้านภาพลัก ณ์ขององค์กร
4. โครงการเ ริม ร้างประ ิทธิภาพในการท�างาน  ด้านโอกา ค ามก้า น้าในการท�างาน
5. โครงการพัฒนาช่องทางการรับฟังเ ียงลูกค้า                      ด้านภาพลัก ณ์ขององค์กร
6. โครงการจัดการค ามก้า น้าใน ายอาชีพการงานของบุคลากร ด้านโอกา ก้า น้าในการท�างาน     
7. โครงการ ่งเ ริมค ามปลอดภัย อาชี อนามัย   ด้าน ภาพแ ดล้อมการท�างาน 
  และ ภาพแ ดล้อมในการท�างาน                                                                         

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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2. ด้านการพัฒนาระบบบริ ารตาม ลักธรรมาภิบาล
บริ ัทฯ มีการพัฒนาระบบบริ ารตาม ลักธรรมาภิบาล เพื่อใ ้มีการจัดการเกี่ย กับการทุจริต และประพฤติ 

มชิอบ รอืการกระท�าทีก่่อใ เ้กดิค ามเ ยี ายกบัองค์กร โดยพจิารณาข้อกฎ มายทีเ่กีย่ ข้องกบัการคุม้ครองผูร้้องเรยีน 
และผู้ที่ใ ้ข้อมูลของรัฐ ิ า กิจอื่นๆ ได้แก่ ปตท. ผ., กฟน. และ รฟม. และมีการก�า นด ลักเกณฑ์ร มทั้ง 
แน ทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน และการใ ้ค ามคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูล (WhistleBlower) ทั้งมีการ ื่อ ารใ ้
บุคลากรทั่ ทั้งองค์กรทราบ

3. ด้านการ ่งเ ริมค ามปลอดภัย อาชี อนามัย และ ภาพแ ดล้อมในการท�างาน
บริ ัทฯ มีคณะกรรมการฯ ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ ่งเ ริมค ามปลอดภัย อาชี อนามัย และ ภาพแ ดล้อม

ในการท�างาน โดยมกีารทบท นข้อก�า นดขององค์กรใ ้ อดคล้องกบักฎ มาย และมอบ มายใ ผู้บ้ริ ารทกุระดบัเป็น
ผู้รับผิดชอบ ร มทั้งจัดอบรม ลัก ูตรที่เกี่ย กับค ามปลอดภัยฯ เพื่อ ร้างค ามรู้ ค ามเข้าใจใ ้กับบุคลากรเพื่อน�า ู่
การปฏบิตัทิีถ่กูต้อง ได้แก่ ลกั ตูร “ดบัเพลงิขัน้ต้น” ลกั ตูร “ค ามปลอดภยั �า รบัพนกังาน” ใ ก้บัคณะกรรมการ
ค ามปลอดภยัฯ เจ้า น้าทีค่ ามปลอดภยัระดบั ั น้างาน ร มทัง้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านการจดัการ ภาพแ ดล้อม
ในการท�างาน และการติดตามการด�าเนินงานด้านค ามปลอดภัย และอาชี อนามัยอย่างเป็นระบบ จ�าน น 2 ลัก ูตร 
คือ ลัก ูตร “การตร จค ามปลอดภัยฯ” และ ลัก ูตร “การรายงานอุบัติการณ์ และอุบัติเ ตุ” นอกจากนี้ บริ ัทฯ 
ได้จัดท�าคู่มือมาตรฐานค ามปลอดภัย และอาชี อนามัย และประกา ใ ้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. ด้านการพัฒนาระบบบริ ารทรัพยากรบุคคล และการจัดการผลการปฏิบัติงาน
4.1 บริ ัทฯ มีการปรับปรุงระบบบริ ารทรัพยากรบุคคลโดยน�าโครง ร้าง มรรถนะ (Core Competency, 

Managerial Competency, Functional Competency) มาใช้ในการ างแผนบริ ารบุคลากร เพื่อใ ้ได้บุคลากรที่ม ี
ขีดค าม ามารถ อัตราก�าลังที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังน�าโครง ร้าง มรรถนะดังกล่า มาใช้ในการประเมินค ามรู้ 
ทัก ะค าม ามารถเพื่อน�า ู่การพัฒนาบุคลากรใ ้มีค ามรู้ ค าม ามารถ และปฏิบัติงานใ ้บรรลุเป้า มายของแผน 
ปฏิบัติการประจ�าปี และแผนยุทธ า ตร์องค์กร 

4.2 บริ ัทฯ มีการพัฒนาระบบบริ ารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ นับ นุนใ ้เกิดการท�างานที่ดี บรรลุ
เป้า มายทั้งใน ่ นบุคคล น่ ยงาน และองค์กร โดยฝ่ายพัฒนาองค์กร ื่อ ารใ ้บุคลกรทุกระดับเข้าใจเกี่ย กับ 
การจดัการผลการปฏบิตังิาน ในด้านบทบาทของ Line Manager ทีเ่กีย่ กบัการบริ ารผลงาน ค ามรู ้ และ ธิกีารถ่ายทอด 
ตั ชี้ ัด การจัดท�าค�ารับรองเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และเป็นเครื่องมือของผู้บริ ารเพื่อการติดตาม 
และปรบัปรงุผลการปฏบิตังิานของบคุคล น่ ยงาน และองค์กร นอกจากนี ้ บริ ทัฯ ยงัได้ปรบัปรงุ และพฒันาโปรแกรม  
MOT/BSC อย่างต่อเนือ่ง ทัง้มกีาร ือ่ ารและชีแ้จงการใช้งานใ ก้บับคุลากรในการประเมนิ และรายงานผลการปฏบิตังิาน 

4.3 บริ ัทฯ มีการปรับปรุง และพัฒนาแน ทางการก�า นด ิทธิประโยชน์ และ ั ดิการ เพื่อช่ ยเ ลือบุคลากร 
ทัง้เป็นการเ รมิ ร้างค ามพงึพอใจ และค ามผกูพนัของบคุลากรอกีทาง นึง่ จงึมกีารน�าผล �าร จค ามพงึพอใจ และ
ค ามผูกพันของบุคลกรมาใช้ในการพิจารณาก�า นด ิทธิประโยชน์ และ ั ดิการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทาง ื่อ ารใ  ้
มีค าม ลาก ลาย และเ มาะ มกับพฤติกรรมของบุคลากรในปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแน ทาง 
การบริ ารค ามขดัแย้ง โดยใ ้ ภาพแรงงานรฐั ิ า กจิมี ่ นร่ มในการพจิารณาเรือ่งทีอ่าจ ง่ผลกระทบต่อบคุลากร
ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริ ัทฯ
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บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั ก�า นดนโยบายการพฒันาบคุลากรใ ม้คี ามรู ้ ค าม ามารถ และ กัยภาพในการด�าเนนิงาน  
ค บคู่ไปกับการจัดการค ามรู้ใ ้บรรลุ ิ ัยทั น์ของบริ ัทฯ โดยมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2556 - 2560) ที่ อดคล้องกบัยทุธ า ตร์ขององค์กร โดยแผนพฒันาบคุลากรมทีิ ทางการพฒันาบคุลากร 
คอื “มุง่เน้นพฒันา เ รมิ ร้างคณุค่าด้ ยการพฒันาบคุลากรอย่างยัง่ยนื” มพีนัธกจิด้านการพฒันาบคุลากร 4 ประการ 
ได้แก่ 1) พัฒนาบุคลากรใ ้มี มรรถนะในงาน 2) ่งเ ริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้ ยการพัฒนาตนเองเป็น ั ใจ ลัก 
3) พัฒนาทัก ะค าม ามารถในการปฏิบัติงาน ู่ค ามเป็น ากล 4) ร้างเ ริม ัฒนธรรมองค์กรเพื่อมุ่ง ู่องค์กร 
แ ง่การเรยีนรู ้พร้อมก�า นดกลยทุธ์การพฒันาบคุลากร ระยะ 5 ปี จ�าน น 6 กลยทุธ์ ดงันี ้1) พฒันาบคุลากรใ ม้ี กัยภาพ
ด้ ยระบบ มรรถนะ 2) พัฒนาค ามพร้อมด้านบริ ารจัดการ และ ร้างผู้บริ ารรุ่นใ ม่ใ ้มี ักยภาพ 3) พัฒนาค าม
ก้า น้าในอาชีพ 4) พัฒนาทัก ะค ามเป็น ากลเพื่อเตรียมพร้อมในการก้า ู่ประชาคมเ ร ฐกิจอาเซียน 5) พัฒนา
ค่านิยมปลูกฝัง ัฒนธรรมการท�างานที่ดี

การด�าเนนิงานตามแผนการพฒันาทรพัยากรบคุคลในปี 2559 บริ ทัฯ ได้ด�าเนนิการจดัโครงการพฒันาบคุคลากร 
ใ ้มีทัก ะค ามรู้ ค าม ามารถที่จะแข่งขันในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร และเ ริม ร้าง ักยภาพของบุคลากร 
เพือ่ใ บ้รรลุ ิ ยัทั น์ขององค์กร โดยในปีงบประมาณ 2559 กองพฒันาทรพัยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร ได้ด�าเนนิการ 
จัดโครงการฝึกอบรม และพัฒนาใ ้แก่พนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับ ดังน้ี

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1) ลัก ูตร “การ ่งเ ริมจิต �านึกในการปฏิบัติงาน” กลุ่มเป้า มาย : พนักงานขับรถโดย ารพนักงานบริการ

และพนักงานต้อนรับ 

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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3) ลกั ตูร “ภา าองักฤ เพือ่การ ือ่ ารในงานบรกิาร” กลุม่เป้า มาย : พนกังานประชา มัพนัธ์ พนกังานปล่อยรถ 
พนักงานชานชาลา พนักงานจ�า น่ายตั๋  30 คน

2) ลัก ูตร “การปฐมนิเท พนักงานใ ม่” (ประจ�า �านักงาน) ประจ�าปี 2559 กลุ่มเป้า มาย : พนักงานใ ม่
ประจ�า �านักงาน จ�าน น 55 คน 
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4) ลัก ูตร “การขับขี่อย่างปลอดภัย” (Safety Driving Course) กลุ่มเป้า มาย : พนักงานขับรถโดย าร 
จ�าน น 30 คน

5) ลัก ูตร “การท�างานใ ้มีประ ิทธิภาพ ด้ ยเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการประ านงาน”   
กลุ่มเป้า มาย : พนักงานทั่ ไป จ�าน น 30 คน



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด64

2. การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ประกอบด้วย
 1) ลัก ูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ ถานีเดินรถบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด” กลุ่มเป้า มาย :  

ผู้บริ ารระดับต้น ต�าแ น่งนาย ถานีเดินรถ ระดับ 4 – 7 จ�าน น 90 คน
 2) ลัก ูตร “การบริ ารค ามเ ี่ยง และการค บคุมภายใน” กลุ่มเป้า มาย : ผู้บริ ารระดับต้น ต�าแ น่ง 

นาย ถานีเดินรถ ระดับ 4 – 7 จ�าน น 90 คน

 3) ลัก ูตร “การจัดท�าข้อมูล าร นเท เพื่อการบริ าร” กลุ่มเป้า มาย : ผู้บริ ารระดับต้น ( ั น้างาน) 
จ�าน น 59 คน
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4. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุ “ร้อยรักผูกพัน สู่วันเกษียณ” ประจ�าปี 2559 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เกษียณอายุ จ�านวน 101 คน 

        

3. การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย
 1) โครงการพัฒนา ักยภาพบุคลากรระดับผู้บริ าร ประจ�าปี 2559 Management Development Program 

: Project Based Learning (PBL) กลุ่มเป้า มาย : ผู้บริ ารระดับกลาง และผู้บริ ารระดับ ูง จ�าน น 52 คน  
ประกอบด้ ยผู้บริ ารระดับ ูง (ผู้ช่ ยกจญ. ขึ้นไป) จ�าน น 13 คน และผู้บริ ารระดับกลาง (ผช.ผอ. กอง/ .ต .  
ระดับ 8 ขึ้นไป จนถึง ผอ. กอง) จ�าน น 39 คน 



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด66

6. การบริหารจัดการความรู้ และกิจกรรมคุณภาพ ด�าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการประก ดองค์ค ามรู้ที่ �าคัญ : กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
2) โครงการประก ดพนักงานดีเด่น : ั น้างาน นาย ถานีเดินรถ และพนักงานระดับปฏิบัติการ
3) โครงการประก ด น่ ยงานบริการดีเด่น : น่ ยงาน ่ นกลาง และ ถานีเดินรถ ่ นภูมิภาค
4) กิจกรรม ัน KM Day เมื่อ ันที่ 19 ิง าคม 2559 มี ัตถุประ งค์เพื่อเป็นการ ่งเ ริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

บคุลากร และพฒันากลไกการขบัเคลือ่นการจดัการค ามรู ้ตลอดจนเปิดเ ทถ่ีายทอด แลกเปลีย่นค ามรู ้ประ บการณ์ 
จากผู้บริ ารระดับ ูงที่จะเก ียณอายุ ใน ั ข้อ “การปฏิบัติงานเพื่อค ามยั่งยืน”พร้อมทั้งจัดกิจกรรม การมอบราง ัล
คุณภาพ (QC) การประก ดองค์ค ามรู้ที่ �าคัญ การแ ดงผลงานกิจกรรมคุณภาพและการจัดการค ามรู้ (KM) 

5. โครงการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ประจ�าปี 2559 
หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน” (กลุ่มผู้รักษาสถานภาพ)
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5) กิจกรรม ึก าดูงานภายในประเท �า รับผู้แทนกลุ่มที่ได้รับราง ัลการประก ดองค์ค ามรู้และกิจกรรม QC 
โดยน�ากลุ่มผู้ที่ได้รับราง ัลกิจกรรมคุณภาพคิ ซี (QC) และการจัดการค ามรู้ ไปประชุมเ นาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
ดงูานด้านการบริ ารจดัการค ามรู ้และกจิกรรมคณุภาพ (QC) ณ เขือ่น ชริาลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแ ง่ประเท ไทย 
จัง ัดกาญจนบุรี เมื่อ ันที่ 9-10 กันยายน 2559
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การบริ ารจัดการ าร นเท ของบริ ัทฯ ในปี 2559 นั้น มีจุดมุ่ง มาย �าคัญอันมุ่งเน้นการจัดการด้ ย ลัก 
ธรรมมาภบิาลทีด่ ี(Good Governance) มคี าม จุรติ โปร่งใ  เป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อ งัคม และ ิง่แ ดล้อม (CSR) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อการอนุรัก ์ธรรมชาติ และ ิ่งแ ดล้อม ที่เชื่อมโยงกันกับ งจรค ามมั่นคงในด้านพลังงาน และใ ้ 
ค าม �าคญักบัการใช้ทรพัยากร IT ในเชงินเิ น์ และลดการใช้พลงัาน (Green IT) นอกจากนีย้งัมกีารด�าเนนิการโดยยดึ 
ลกั ิ ยัทั น์ พนัธกจิ ค่านยิม และแผน ิ า กจิของบริ ทัฯ ร มทัง้ยงัค�านงึถงึการน�านโยบายต่างๆ ของภาครฐัที่ ง่ผ่าน 

มายังรัฐ ิ า กิจต่างๆ มาผน กเพิ่มเติมในการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใ ้ อดคล้องกับการด�าเนินงานกับนโยบาย ลัก
ของบริ ัทฯ โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

1ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
มีการจัดท�าเ ็บไซด์ www.transport.co.th �า รับใช้ใน 

การอ�าน ยค าม ะด กในการค้น า ติดต่อ และติดตาม 
ข่า ารทีเ่กีย่ ข้องกบับริ ทัฯ เพือ่เป็นช่องทาง �า รบัการตดิต่อ 
ื่อ ารกับประชาชน รือผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย โดยนอกจากนี้ยัง 

เป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล �า รับการประชา ัมพันธ ์
ข้อมลูที่ �าคญัต่างๆ ทัง้ในแง่ของค ามโปร่งใ �า รบัการด�าเนนิงาน 
ของบริ ัทฯ เช่น รายงานผลการด�าเนินงาน การบริ ารงาน 
เ ้นทางการเดินรถ และตารางเ ลาเดินรถ เป็นต้น  

มีการพัฒนา Application On Mobile : บข .ชั ร์ ที่ใช้
�า รับช่องทางการจอง ค้น าเ ้นทาง และจ�า น่ายตั๋ โดย าร 

ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้ง IOS และ Android  
เพือ่เพิม่ค าม ะด กใ ก้บัประชาชน นอกจากนีย้งัมกีารปรบัปรงุ  
เพิ่มเติม แก้ไขระบบจ�า น่ายตั๋ โดย ารด้ ยระบบคอมพิ เตอร์ 
(E - ticket) ทีใ่ช้ �า รบัการจอง และจ�า น่ายตั๋ โดย ารใ ม้คี ามทนั มยั ะด ก ร ดเร็  โดยพฒันาใ ม้กีารท�างาน 
แบบ One - Stop – Service นอกจากนี้ยัง ามารถช�าระค่าโดย ารทุกช่องทางได้ที่ ไปร ณีย์ไทย 7/11 และ 
เคาท์เตอร์เซอร์ ิ  เป็นต้น จากที่กล่า มาข้างต้น บข .ยังคิดค้น าแน ทาง และน ัตกรรมใ ม่ๆ ในการพัฒนาต่อยอด
ระบบจ�า น่ายตั๋ โดย าร และเพิ่มค าม ะด กของช่องทางในการใ ้บริการใ ้มากขึ้น เพื่อ ร้างค ามพึงพอใจใ ้กับ
ประชาชนทั่ ไปอย่างต่อเนื่องโดยทั่ ถึง

2 ส่วนของการบริหารสารสนเทศภายในบริษัทฯ
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ารจัดการ าร นเท ฯ โดยมีผู้บริ ารทุกฝ่ายเป็นกรรมการในการด�าเนินงาน 

เพือ่บริ ารจดัการ าร นเท ของบริ ทัฯ ภายใต้กรอบแผนแม่บทเทคโนโลยี าร นเท  และการ ือ่ ารของบริ ทั ขน ง่ จ�ากดั  
พ. . 2555 – 2559 ซึ่ง ิ้น ุดเมื่อเดือนตุลาคม 2559 โดยปัจจุบัน ได้มีการด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยี
าร นเท  และการ ื่อ ารของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด พ. . 2560 – 2564 (ฉบับใ ม่) โดยในการด�าเนินการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
สารสนเทศ
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าร นเท ของบริ ัทฯ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี าร นเท  และการ ื่อ ารของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด (พ. . 2555 - 
2559) เป็นแกน ลักนั้น มีการด�าเนินโครงการในปี พ. . 2559 ดังนี้ 

โครงการ ร้าง ังคมแบบองค์กรแ ่งการเรียนรู้ (KM) จากค ามก้า น้า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
อย่างก้า กระโดด และร ดเร็  บริ ัทฯ มีค ามมุ่งมั่นที่จะ ่งเ ริมการเข้าถึงค ามรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของ
พนักงาน ค ามรู้ที่ ่งเ ริม มรรถนะในการท�างาน การ ะ มประ บการณ์ค ามรู้รุ่นต่อรุ่น โดยน�าเทคโนโลยีในการ
ร้างกลไกจัดเก็บ ะ มค ามรู้ของบริ ัทฯ และน�าไป ู่การ ร้าง ัฒนธรรมในการแบ่งปันค ามรู้ต่อเพื่อร่ มงานอย่าง

ยัง่ยนื โดยมกีารเริม่ด�าเนนิการในเดอืนกมุภาพนัธ์ และด�าเนนิการแล้ เ รจ็ในเดอืนมถินุายน 2559 ปัจจบุนัพร้อมใช้งาน

3 มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรภายนอก 
 ระบบ าร นเท ภูมิ า ตร์ (GIS) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบ ูนย์บริการข้อมูลการเดินทาง และการขน ่งแบบ

บูรณาการ 
มีการปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อใช้ติดต่อประ านงาน และประชุมแก้ไข 

ปัญ าต่างๆ ที่เกิดขึ้นระ ่าง น่ ยงานได้อย่างทันท่ งที
ระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเป็นการประ านค ามร่ มมือระ ่าง บข . ข มก. ขบ. และกระทร งการคลัง  

เพื่อใ ้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ร ดเร็  ทัน มัย และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการตัด ินใจในการด�าเนินงาน 

4 การค�านึงถึงพนักงาน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อม 
 มีการการปลูกฝัง และ นับ นุนใ ้บุคลลากรในองค์กรตระ นักถึงค าม �าคัญของ ภาพแ ดล้อม และทรัพยากร  

โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ค�านึงถึง ิ่งแ ดล้อม ที่มีเครื่อง มายรับรองมาตรฐาน ร มถึงมีการตร จ อบอุปกรณ์ และ 
ภาพแ ดล้อมในการท�างานของระบบ าร นเท ต่างๆอย่าง ม�า่เ มอ และใ ค้ าม �าคญัต่อค ามรบัผดิชอบต่อ งัคม 

และ ิ่งแ ดล้อม (CSR) โดย นับ นุนการใช้ทรัพยากรร่ มกัน เพื่อค ามมั่นคงในด้านพลังงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในการบริ ารจัดการ าร นเท ยังมุ่งเน้นการบูรณาการ การพัฒนารูปแบบองค์กร และ ่งเ ริม 

การพฒันา กัยภาพของบคุคลากรในด้านต่างๆ โดยยดึ ลกัการน�าเทคโนโลยใี ม่ๆเข้ามาปรบัปรงุ และพฒันาการด�าเนนิงาน 
เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพในการท�างาน และการใ ้บริการประชาชน และผู้มี ่ นได้ ่ นเ ีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา  
และปรับปรุงระบบ าร นเท ที่ใช้ในบริ ัทฯ ใ ้มีประ ิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร มทั้งเป็น ่ นช่ ย ่งเ ริม
การแข่งขันทางการด้านการตลาดทั้งภายในประเท  และในกลุ่ม AEC ร มถึง าแน ทางในการพัฒนาแบบยั่งยืน 
เพื่อตอบโจทย์เรื่องการบริ ารตาม ลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) และค ามรับผิดชอบต่อ ังคม  
และ ิ่งแ ดล้อม (CSR) 
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การบริหารความเสี่ยง

บริ ทัฯ ใ ค้ าม �าคญัในการบริ ารค ามเ ีย่ง และได้พฒันามาอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้ระบบการบริ ารจดัการค ามเ ีย่ง  
ทีเ่ป็นตามมาตรฐาน ากล ตาม ลักการของ The committee of sponsoring organization of the treadway  
commission – Enterprise risk management (COSO – ERM) และด�าเนินการตามแน ทางที่ �านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรฐั ิ า กจิ ( คร.) กระทร งการคลงัก�า นด ในแผนยทุธ า ตร์ จงึก�า นดนโยบาย และกระบ นการ
บริ ารค ามเ ี่ยง เพื่อใ ้มั่น ่ามีการบริ ารค ามเ ี่ยงอย่างบูรณาการ โดยพิจารณาประเด็นค ามเ ี่ยงทั้งจากปัจจัย 
ภายในและภายนอก ครอบคลุมค ามเ ี่ยง �าคัญที่เกี่ย ข้องกับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร จัดท�าแผนบริ าร 
ค ามเ ีย่งเพือ่ลดค ามเ ีย่งใ อ้ยูร่ะดบัทีย่อมรบัได้ โดยผูบ้ริ าร และพนกังานตระ นกัถงึค าม �าคญัของการบริ าร
ค ามเ ี่ยง ร มถึง ร้างใ ้เป็น ัฒนธรรมองค์กร และเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน เพื่อบรรลุผล �าเร็จ โดยค�านึงถึง
การจัด รรทรัพยากรอย่างเ มาะ ม และอยู่ภายในกรอบค ามเ ี่ยงที่ยอมรับได้

ในปีงบประมาณ 2559 บริ ทัฯ ได้จดัท�าแผนบริ ารค ามเ ีย่งองค์กร โดยยดึแน ทางการด�าเนนิการแบบบรูณาการ  
อดคล้องเชื่อมโยงกับ ิ ัยทั น์ ภารกิจ ยุทธ า ตร์ และแผนปฎิบัติการประจ�าปี การด�าเนินการบริ ารค ามเ ี่ยง

ที่ �าคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ และการแข่งขัน ด้านการเงิน ด้านการด�าเนินงาน และด้านการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ ดังนี้

ด้านการแข่งขัน และการบริการ 
เพื่อใ ้ ามารถแข่งขัน และเป็นผู้น�าในธุรกิจการขน ่งผู้โดย าร บริ ัทฯ จึงพัฒนากระบ นการทางการตลาด 

กระบ นการด้านการใ บ้รกิาร เพือ่ ร้างค ามพงึพอใจใ แ้ก่ผูใ้ช้บรกิาร ง่ผลต่อรายได้ และผลประกอบการทางธรุกจิ 
ของบริ ัทฯ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เพือ่เพิม่ประ ทิธภิาพในการด�าเนนิงานขององค์กร บริ ทัฯ น�าระบบ าร นเท และการ ือ่ าร เพือ่เป็นเครือ่งมอื 

ในการ นบั นนุในการปฏบิตังิาน และตอบ นองค ามต้องการของผูบ้ริ าร พนกังาน และผูใ้ช้บรกิาร ใ ข้้อมลู าร นเท  
เชือ่มโยงพร้อมใช้งาน

ด้านบุคลากร 
เพือ่ใ บ้คุลากรมคี ามรูค้ าม ามารถเ มาะ ม มกีารจดัการ และการพฒันาค ามรูข้องบคุลากร เช่น จดัฝึกอบรม 

ึก าดูงาน ฯลฯ เพื่อใ ้ผู้บริ าร และพนักงาน ามารถน�าค ามรู้ไปปรับใช้ และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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ด้านการเกิดอุบัติเหตุ 
เพือ่เป็นการลดการ ญูเ ยีชี ติ ทรพัย์ นิ และชือ่เ ยีงภาพลกั ณ์ ร มถงึค ามไ ้ างใจของผูใ้ช้บรกิาร บริ ทัฯ จงึ

มีการก�ากับดูแล ในเรื่องของพนักงานขับรถ ภาพรถ และ ภาพแ ดล้อมในการขับขี่ ทั้งรถบริ ัทฯ และรถร่ มบริการ
ใ ้เพิ่มค ามระมัดระ ัง พร้อมทั้งน�าระบบก�า นดต�าแ น่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) และ CCTV 
มาใช้เพื่อเพิ่มค ามปลอดภัยใ ้กับผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยังตระ นักถึงค าม �าคัญในการการปฏิบัติงานใน ภา ะ ิกฤต ที่ท�าใ ้ธุรกิจต้อง ยุดชะงัก  
จงึจดัท�าแผนการบริ ารค ามต่อเนีอ่งทางธรุกจิ ซึง่เกดิจากค ามร่ มมอืของผูบ้ริ าร และพนกังานในองค์กร เพือ่ใช้รองรบั 
กับ ถานการณ์ฉุกเฉิน การเตรียมการป้องกันค ามเ ี่ยงจากภัยคุกคามใ ้ ามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
โดยการทด อบแผนการบริ ารค ามต่อเนื่องทางธุรกิจ และเผยแพร่ทั่ ท้ังองค์กร  
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เพือ่ใ ร้ะบบการค บคมุภายในมปีระ ทิธภิาพ และเชือ่ถอืได้ บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั ได้น�ามาตรฐานการค บคมุภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตร จเงินแผ่นดิน พ. . 2544 ตามแน ทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) นอกจากนี้ ก�า นดใ ้ น่ ยงานระดับฝ่าย �านัก และกองประเมิน
การค บคุมด้ ยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ในงานที่เป็นภารกิจ ลัก เพื่อใ ้การค บคุมภายใน 
เป็น ่ น นึ่งของการปฏิบัติงานทุกระดับทั่ ทั้งองค์กร โดยมีการประเมินตามองค์ประกอบการค บคุมภายใน 
ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด มี ภาพแ ดล้อมของการค บคุมที่เ มาะ ม โดยมีการก�า นดเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

และจริยธรรมอย่างเป็นลายลัก ณ์อัก ร เพื่อใ ้ผู้บริ าร และพนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติ มีการก�า นดบทบาท
น้าที่ของกรรมการ โครง ร้างองค์กร ระเบียบการบริ ารทรัพยากรบุคคลอย่างเ มาะ มเชื่อมโยง และประ านงาน

อย่างมีประ ิทธิภาพ

ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ได้น�าแน ทางการประเมินค ามเ ี่ยงที่เป็น ากลมาใช้ โดยการประเมินผลกระทบและโอกา การเกิดเ ตุการณ์ที่

อาจเกดิขึน้ มมีาตรการจดัการค ามเ ีย่ง การตดิตามค ามเ ีย่ง มกีารออกนโยบายเรือ่งการบริ ารค ามเ ีย่งซึง่ถอืเป็น
น้าที่ค ามรับผิดชอบของผู้บริ ารและพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังอย่าง ม�า่เ มอ เพื่อใ ้มั่นใจ ่า

ทุกกิจการที่ �าคัญมีการบริ ารค ามเ ี่ยงทั่ ทั้งองค์กรเพื่อใ ้บรรลุ ัตถุประ งค์เชิงธุรกิจของบริ ัท

ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ก�า นดนโยบาย และระเบยีบ ธิปีฏบิตังิานต่างๆ เป็นลายลกั ณ์อกั รใ ผู้ร้บัผดิชอบปฏบิตัติาม และมกีระบ นการ 

ติดตามผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมีประ ิทธิภาพ ามารถช่ ยลดค ามเ ี่ยงใ ้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมี
มาตรการจดัการค ามเ ีย่งในระดบั งู และ งูมาก ซึง่เป็นกระบ นงานที่ �าคญัในการบริ ารแผนขององค์กร โดยก�า นด
ตั ชี้ ัดเพื่อใ ้ผู้บริ าร และ ั น้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามตั ชี้ ัดของกิจกรรมต่างๆ ใ ้บรรลุ ัตถุประ งค์

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communications) 
มรีะบบ าร นเท  และการ ือ่ ารเป็น ่ น นบั นนุในการปฏบิตังิาน มช่ีองทางการ ือ่ ารทัง้ภายใน และภายนอก 

องค์กร เพือ่ใ ผู้บ้ริ าร และพนกังาน ามารถเข้าถงึข้อมลูทีจ่�าเป็น ทนัเ ลา และเป็นปัจจบุนั โดยการบริ ารจดัการของ
ข้อมูลมี ่ นใ ้ผู้บริ ารพิจารณา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริ าร และตัด ินใจ ามารถน�าไปพัฒนาองค์กร 

ด้านการติดตามประเมินผล (Monitoring)
มีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ ม�่าเ มอเป็นรายไตรมา  โดยได้มีการติดตามระ ่าง 

การปฏบิตังิาน การประเมนิผลเป็นรายครัง้ การประเมนิการค บคมุด้ ยตนเอง และการประเมนิการค บคมุอย่างเป็นอิ ระ 
เพือ่ใ ร้ะบบการค บคมุภายในมคี ามเพยีงพอ และเ มาะ ม มกีารปฏบิตัติามระบบการค บคมุภายในทีพ่บข้อบกพร่อง  
ซึ่งได้รับการแก้ไขอย่างเ มาะ มและทันเ ลา เพื่อใ ้เกิดค ามเชื่อมั่นอย่าง มเ ตุ มผล ่าการด�าเนินงานขององค์กร 
จะบรรลุ ัตถุประ งค์ในด้านค ามมีประ ิทธิผล และประ ิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ค ามเชื่อถือได้ของรายงานทาง 
การเงิน และมีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ย ข้อง

การควบคุมภายใน
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การด�าเนนิงานตาม พรบ. 
ข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2540
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บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ตระ นักถึงบทบาทค าม �าคัญของข้อมูลข่า ารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่า ารของ
ราชการ พ. . 2540 ที่ใ ้ ิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่า ารเกี่ย กับการด�าเนินกิจการต่างๆ ของรัฐบริ ัทฯ  
ได้จดัตัง้ นูย์ข้อมลูข่า ารขึน้ตัง้แต่ปี พ. . 2543 เพือ่ท�าข้อมลูข่า ารตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่า ารของราชการ พ. . 2540 
และใ ้บริการกับประชาชนทั่ ไป โดยมอบ มายใ ้งานบริการข้อมูลและเผยแพร่กองประชา ัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ 
นูย์ข้อมลูข่า ารเปิดใ บ้รกิาร ณ อาคาร ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารกรงุเทพฯ (จตจุกัร) ชัน้ 4 เลขที ่999 ถนนก�าแพงเพชร 2 

แข งจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพม านคร 10900 ใน ันและเ ลาราชการ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 บริ ัทฯ ได้ก�า นดขอบเขต ิธีการด�าเนินงานเพื่อเป็นแน ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ร มทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ

ข้อมูลข่า ารของบริ ัทฯ ท�า น้าที่เ นอนโยบาย รือมาตรการเกี่ย กับการบริ าร การจัดระบบ การขออนุญาต
และการบริการข้อมูลข่า าร ใ ้ค�าแนะน�า รือเ นอค ามคิดเ ็นเกี่ย กับ ลักเกณฑ์ การพิจารณาประเภทข้อมูล
ข่า ารที่ไม่ต้องเปิดเผย รือข้อมูลข่า ารที่เป็นค ามลับของบริ ัทฯ รือที่เ ็น ่าไม่ค รเปิดเผย พร้อมจัดท�าข้อมูล
ตามที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่า ารของราชการ พ. . 2540 ก�า นด อาทิ โครง ร้างองค์กร รายนามผู้บริ าร การจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานประจ�าปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่า ารอื่นๆ ที่เกี่ย กับบริ ัทฯ เช่น นิตย าร เอก ารแผ่นพับ  
ตารางเ ลาเดินรถไ ้เผยแพร่

การด�าเนินงานในรอบปี 2559
 บริ ัทฯ ใ ้บริการข้อมูลข่า าร ลายช่องทาง ได้แก่ ูนย์ข้อมูลข่า าร Call Center 1490 เรียก บข . 

เ ็บไซต์ของบริ ัทฯ www.transport.co.th และ ื่อออนไลน์ Social Media (Facebook Fanpage บข ., Official 
Line : บข ., Youtube : บข . Channel) เพื่อค าม ะด กในการค้น าข้อมูลเกี่ย กับบริ ัทฯ และเป็นทางเลือก 
ที่ ลาก ลายใ ้กับผู้ใช้บริการ ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ใช้บริการผ่านทาง Call Center เป็นจ�าน น 222,177 ครั้ง 
่ นใ ญ่เป็นการ อบถามข้อมูลตารางเ ลาเดินรถและจองตั๋ โดย าร ล�าดับถัดมาเป็นข่า ารต่างๆ ของบริ ัทฯ เช่น 
ิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้โดย าร รายการ ่งเ ริมการขาย เป็นต้น

 บริ ัทฯ มีการ ่งพนักงานผู้รับผิดชอบ ูนย์ข้อมูลข่า ารไปอบรม ัมมนา เพื่อเพิ่มพูนค ามรู้เกี่ย  พรบ.ข้อมูล
ข่า ารของทางราชการ พ. . 2540 กับ น่ ยงานภายนอกด้ ย อีกทั้งมีการปรับปรุงคณะกรรมการข้อมูลข่า าร 
ใ ้เป็นไปตามโครง ร้างองค์กร

การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริ ัทฯ ใ ้บริการข้อมูลข่า ารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่า ารของทางราชการ พ. . 2540 ผ่านทางเ ็บไซต์  

www.transport.co.th ประกอบด้ ยข้อมูลโครง ร้างองค์กร รายนามผู้บริ าร รายนามคณะกรรมการบริ ัทฯ  
ผลการด�าเนินงานของบริ ัทฯ รายงานฐานะทางการเงิน และการเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งผลการพิจารณา 
จดัซือ้จดัจ้าง นอกจากนีย้งัมข้ีอมลูต่างๆ ทีเ่กีย่ ข้องกบัพนัธกจิของบริ ทัฯ ปรากฏในเ บ็ไซต์ เช่น ิ ยัทั น์ พนัธกจิขององค์กร 
ตารางเ ลาเดนิรถ การจองตั๋ ผ่านเ บ็ไซต์ รายงานประจ�าปี รายงานค ามรบัผดิชอบต่อ งัคม เป็นต้น ซึง่ในปีงบประมาณ 
2559 มีผู้เข้าชมเ ็บไซต์จ�าน น 821,541 ครั้ง

 ทั้งนี้ บริ ัทฯ ยังได้จัด ่งรายงานผลการด�าเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่า ารของทางราชการ พ. . 2540 ไปยัง
�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่า ารของราชการ เป็นประจ�าทุกปี

การด�าเนนิงานตาม พรบ. 
ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540
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รายนามและอ�านาจหน้าที่
ของกรรมการ
/คณะอนกุรรมการ 
บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั
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คณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 นายอนุ รณ์ แ งนิ่มน ล ประธานกรรมการ
2 นายประ ิทธิ์ ืบชนะ กรรมการ ผู้แทนกระทร งการคลัง*
3 นาย ุทธิชัย ังขมณี กรรมการ ผู้แทนกระทร งการคลัง*
4 พลเอกปรีชา จันทร์โอชา กรรมการ*
5 นายพง ์ไชย เก มท ี ักดิ์ กรรมการ
6 พลโท มชาย ชัย ณิชยา กรรมการ
7 รอง า ตราจารย์จิรประภา อัครบ ร กรรมการ
8 ผู้ช่ ย า ตราจารย์อรนุช ูง ่าง กรรมการ
9 นายพง ์ ักดิ์ มใจ กรรมการ*
10 นาย ันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ*
11 า ตราจารย์ ิโรจน์ รุโจปการ กรรมการ*
12 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการ รัก าการกรรมการผู้จัดการใ ญ่

ปฏิบัติ น้าที่เลขานุการ*
13 นายนพรัตน์ การุณยะ นิช รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ

รัก าการแทนกรรมการผู้จัดการใ ญ่และ
เลขานุการ*

14 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักอ�าน ยการ ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ  :* ล�าดับที่ 2 เข้ารับต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 24 ธัน าคม 2558
 ล�าดับที่ 3 ลาออกจากต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 23 พฤ จิกายน 2558
 ล�าดับท่ี  4 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559, เข้ารับต�าแ น่ง เม่ือ นัท่ี 26 กรกฎาคม 2559
    และลาออกจากต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 23 กันยายน 2559
 ล�าดับที่ 9, 10 เข้ารับต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 28 มกราคม 2559
 ล�าดับที่ 11 ลาออกจากต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 1 ธัน าคม 2558
 ล�าดับที่ 12 เข้ารับต�าแ น่ง (กรรมการ รก.แทน กจญ.) เมื่อ ันที่ 1 มิถุนายน 2559
 ล�าดับที่ 13 พ้นจากต�าแ น่ง (รก.แทน กจญ.) เมื่อ ันที่ 1 มิถุนายน 2559

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
กระบ นงานที่ �าคัญแทน เพื่อค ามรอบคอบและเป็นไปตาม ลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการ ร้างประโยชน์ 
ใ ก้บัผูม้ี ่ นได้เ ยีโดยร ม และน�าผลการพจิารณากลัน่กรองเ นอคณะกรรมการบริ ทั ขน ง่ จ�ากดั โดยมคีณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�าน น 14 คณะ ดังนี้
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 ผู้ช่ ย า ตราจารย์อรนุช ูง ่าง ประธานกรรมการ
2 พลเอกปรีชา จันทร์โอชา กรรมการ*
3 พลโท มชาย ชัย ณิชยา กรรมการ*
4 รอง า ตรจารย์จิรประภา อัครบ ร กรรมการ*
5 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการ*
6 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักตร จ อบภายใน เลขานุการ
7 ผู้อ�าน ยการ �านักตร จ อบภายใน ผู้ช่ ยเลขานุการ

  

มายเ ตุ  :* ล�าดับท่ี 2 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 3, 4 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 5 พ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ใ ้คณะกรรมการตร จ อบ มีบทบาท น้าที่และค ามรับผิดชอบที่ก�า นดไ ้เป็นลายลัก ณ์อัก ร 
 ในกฎบัตรของคณะกรรมการตร จ อบ  
2.  ใ ้คณะกรรมการตร จ อบ ท�า น้าที่ช่ ยคณะกรรมการบริ ัทฯ ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่อไปนี้
 2.1  ค ามพอเพียงของระบบการค บคุมภายในและการบริ ารค ามเ ี่ยงของบริ ัทฯ 
 2.2  ค ามเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ัทฯ ประเด็นเกี่ย กับการบัญชีและการรายงาน 
   ข้อตร จพบของ �านักงานการตร จเงินแผ่นดิน ร มท้ังข้อเ นอแนะเพ่ือใ ผู้้บริ ารปรับปรุงแก้ไข
  2.3  ค ามเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระ ่างกาลและกระบ นการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน
 2.4  ค ามครบถ้ น เพียงพอและเ มาะ มของกระบ นการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎ มาย 
   และระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎ มายท่ีอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริ ทัฯ 
 2.5  ค ามครบถ้ น เพียงพอและเ มาะ มของกระบ นการในการติดตามการปฏิบัติตาม ลัก 
   จรรยาบรรณของบริ ัทฯ 
 2.6  การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ัทฯ มอบ มายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต น้าที่ 
   และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการตร จ อบฯ
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 รอง า ตราจารย์จิรประภา อัครบ ร ประธานกรรมการ
2 นาย ุทธิชัย             ังขมณี อนุกรรมการ*
3 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม อนุกรรมการ
4 ผู้ช่ ย า ตราจารย์อรนุช ูง ่าง อนุกรรมการ
5 ผู้อ�าน ยการกอง างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เลขานุการ
6 ผู้อ�าน ยการกองบริ ารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ  :*  ล�าดับท่ี 2 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 23 พฤ จิกายน 2558
   

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1.  ก�า นด ลักเกณฑ์และ ิธีการประเมินผลงาน
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ครั้งแรกภายใน 7 เดือน นับแต่ ันที่ ัญญาจ้างฯ  
  มีผลบังคับใช้ และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งต่อไปทุกๆ 6 เดือน
 3. พิจารณาก�า นดอัตราค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด พุทธศักราช 2556 
ว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานและเล่ือนอันดับเงินเดือน 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม ประธานกรรมการ*
2 นาย ุทธิชัย ังขมณี ประธานกรรมการ*
3 รอง า ตราจารย์จิรประภา อัครบ ร กรรมการ
4 กรรมการผู้จัดการใ ญ่   กรรมการและเลขานุการ

มายเ ตุ  :* ล�าดับท่ี 1 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 2 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 23 พฤ จิกายน 2558

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
พิจารณาเกี่ย กับการแต่งตั้งพนักงานด�ารงต�าแ น่งใ ้ ูงขึ้น รือรัก าการในต�าแ น่งที่ ่าง และการเลื่อน

อันดับเงินเดือน รือค่าจ้าง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใ ญ่และผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ผู้อ�าน ยการ �านัก และ
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้  ใ ้เ นอขอค ามเ ็นชอบจากคณะกรรมการบริ ทัฯ กอ่นด�าเนินการตามระเบยีบ
บริ ัทฯ ต่อไป
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คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 า ตราจารย์ ิโรจน์ รุโจปการ ประธานอนุกรรมการ*

2 นายประ ิทธิ์ ืบชนะ ประธานอนุกรรมการ*

3 พลโท มชาย ชัย ณิชยา ประธานอนุกรรมการ*

4 รอง า ตราจารย์จิรประภา อัครบ ร ประธานอนุกรรมการ*

5 นาย ันชัย ผโลทัยถเกิง อนุกรรมการ*

6 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม อนุกรรมการ*

7 ผู้ช่ ย า ตราจารย์อรนุช          ูง ่าง อนุกรรมการ*

8 ผู้แทนกระทร งการคลัง อนุกรรมการ

( �านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ ิ า กิจ)

มายเ ตุ :* ล�าดับท่ี 1 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 1 ธัน าคม 2558
 ล�าดับท่ี 2 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 30 ธัน าคม 2558 และพ้นจากต�าแ น่ง เม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 3 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559 และพ้นจากต�าแ น่ง เม่ือ นัท่ี 26 งิ าคม 2559
 ล�าดับท่ี 4 พ้นจากต�าแ น่ง (อนุกรรมการ) เม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
              เข้ารับต�าแ น่ง (ประธานกรรมการ) เม่ือ นัท่ี 26 งิ าคม 2559
 ล�าดับท่ี 5 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 6 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 26 งิ าคม 2559
 ล�าดับท่ี 7 พ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณาก�า นดผลตอบแทนของผู้ที่มีค ามเ มาะ มที่จะเป็นกรรมการจัดการใ ญ่
 2.  เจรจาต่อรองผลตอบแทน
 3.  เ นอผลการพิจารณาพร้อมร่าง ัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ เพื่อพิจารณาโดยค ามเ ็นชอบ 
  ของกระทร งการคลัง (ตามมาตรา 8 จัต า รรค 7)
 4.  ก�า นดกรอบการประเมินผลงาน
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม ประธานอนุกรรมการ*

2 พลเอกปรีชา จันทร์โอชา อนุกรรมการ*

3 นาย ุรัตน์    รี ิพัฒน์ อนุกรรมการ

4 นายบรรเจิด   อภินิเ  อนุกรรมการ

5 นายชาญชัย  ชลานนท์นิ ัฒน์ อนุกรรมการ

6 นา าอากา เอก ุกมล  แ งอรุณ อนุกรรมการ

7 นาง า ฐิติพร กมล ุข อนุกรรมการ

8 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ อนุกรรมการ

9 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร อนุกรรมการ

10 ผู้อ�าน ยการกองกฎ มาย เลขานุการ

11 ั น้างานคดี ผู้ช่ ยเลขานุการ

12 นิติกร กองกฎ มาย ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ  : * ล�าดับท่ี 1 เข้ารับต�าแ น่ง เม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 2 พ้นจากต�าแ น่ง เม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณาและใ ้ข้อเ นอแนะในการแก้ไขปัญ าแน ทางปฏิบัติเกี่ย กับข้อกฎ มาย รือการด�าเนิน

กระบ นพิจารณาด้านอนุญาโตตุลาการที่มีค าม �าคัญต่อการด�าเนินกิจการของ บข . รือมีทุนทรัพย์ ูง 
ซึ่ง บข .มีข้อพิพาทกับคู่ ัญญา ในกระบ นพิจารณาและการต่อ ู้ทั้ง ลาย ทุกชั้น าลทั่ ราชอาณาจักร
และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ร มทั้งพิจารณาปัญ าเกี่ย กับการด�าเนินการทางนิติกรรม
ัญญาและคดีต่างๆ ของ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

 2.  ใ ้เรียกเอก าร ลักฐานต่างๆ เชิญเจ้า น้าที่ที่เกี่ย ข้องมาใ ้ค�าชี้แจง รับทราบ และ รือ ท�ารายงาน 
  ตามค ามจ�าเป็นและเ มาะ ม
 3.  จัดใ ้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานในเรื่องที่เกี่ย ข้องอย่างน้อย  
  เดือนละ 1 ครั้ง
 4.  ประ านงานกับ น่ ยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ย ข้อง
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 รอง า ตราจารย์จิรประภา อัครบ ร ประธานกรรมการ*
2 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม ประธานกรรมการ*
3 พลโท มชาย ชัย ณิชยา กรรมการ
4 ผู้ช่ ย า ตราจารย์อรนุช ูง ่าง กรรมการ
5 า ตราจารย์ ิโรจน์ รุโจปการ กรรมการ*
6 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ กรรมการ
7 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ าร กรรมการ
8 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ
9 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ กรรมการ
10 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ กรรมการ
11 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักซ่อมบ�ารุงและตร จ ภาพรถ กรรมการ
12 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักอ�าน ยการ กรรมการและเลขานุการ
13 ผู้อ�าน ยการกองประชา ัมพันธ์ ผู้ช่ ยเลขานุการ
14 ผู้อ�าน ยการกองบริ ารกลาง ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ :*  ล�าดับท่ี 1 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 2 พ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 5 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 1 ธัน าคม 2558

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ตร จ อบและเ นอแนะต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ เพื่อใ ้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม ลักการที่กระทร ง 
  การคลังก�า นด ร มทั้ง ลักการปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับ ากล
 2.  มอี�านาจตดิต่อประ านงานกบัคณะกรรมการตร จ อบของบริ ทัฯ คณะอนกุรรมการ บริ ารค ามเ ีย่งของบริ ทัฯ  
  คณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการและคณะท�างานอื่นๆ ของบริ ัทฯ ตามที่เ ็น มค ร
 3.  มีอ�านาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริ ัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ย ข้องมาใ ้ถ้อยค�า รือค ามเ ็น 
  ร มทั้งใ ้มีอ�านาจในการเรียกเอก าร รือ ิ่งอื่นใดมาประกอบการพิจารณาได้ด้ ย
 4.  ก�า นดนโยบาย กลยุทธ์ เป้า มาย และแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและด้านการแ ดง 
  ค ามรับผิดชอบต่อ ังคมของบริ ัทฯ (CSR) ที่ชัดเจน มีคุณภาพและ อดคล้องไปกับการด�าเนินธุรกิจของบริ ัทฯ
 5.  ใ ้มี ่ นร่ มของคณะกรรมการ ผู้บริ ารและพนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่ ไปในแผนงาน/โครงการ  
  และกิจกรรมด้านการแ ดงค ามรับผิดชอบต่อ ังคม (CSR) ของบริ ัทฯ
 6.  ใ ้คณะอนุกรรมการฯ ติดตามการด�าเนินงานด้านการแ ดงค ามรับผิดชอบต่อ ังคมของบริ ัทฯ (CSR)  
  อย่าง ม�่าเ มอทั้งปี แล้ รายงานคณะกรรมการบริ ัทฯ เพื่อทราบ
 7.  ก�ากับดูแลใ ้บริ ัทฯ ามารถด�าเนินงานด้าน CSR ได้บรรลุผล �าเร็จตามเป้า มาย ทั้งในระดับผลผลิต (Output)  
  รือเป้า มายของแผนการด�าเนินงานด้าน CSR ประจ�าปี ผลลัพธ์ (Outcome) รือผลกระทบ (Impact)  
  อย่างมีประ ิทธิภาพ และเกิดประ ิทธิผล ูง ุด
 8.  ใ แ้ต่งตัง้คณะท�างานตามค ามจ�าเป็นและเ มาะ มและด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริ ทัฯ มอบ มาย
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คณะอนุกรรมการจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแห่งใหม่

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม ประธานอนุกรรมการ

2 ผู้แทน �านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ ร ฐกิจ อนุกรรมการ

และ ังคมแ ่งชาติ

3 นายพง ์ไชย เก มท ี ักดิ์ อนุกรรมการ

4 นายพง ์ ักดิ์ มใจ อนุกรรมการ*

5 า ตราจารย์ ิโรจน์ รุโจปการ อนุกรรมการ*

6 รอง า ตราจารย์จิรประภา อัครบ ร อนุกรรมการ*

7 ผู้แทน �านักนโยบายและแผนการขน ่งและจราจร อนุกรรมการ

8 ผู้แทนกรมการขน ่งทางบก อนุกรรมการ

9 ผู้แทน �านักงานทาง ล งที่ 11 กรมทาง ล ง อนุกรรมการ

10 ผู้แทน �านักงานที่ดินจัง ัดปทุมธานี อนุกรรมการ

11 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ อนุกรรมการและเลขานุการ

12 ผู้อ�าน ยการกองกิจการ ถานีขน ่ง ผู้ช่ ยเลขานุการ

13 ผู้อ�าน ยการกองพั ดุ ผู้ช่ ยเลขานุการ

14 ผู้อ�าน ยการกอง างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ : *   ล�าดับท่ี 4 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
 ล�าดับท่ี 5 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 1 ธัน าคม 2558
 ล�าดับท่ี 6 พ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณาจัด าพื้นที่ตั้งที่เ มาะ ม ามารถรองรับปริมาณผู้โดย ารปริมาณรถโดย ารอย่างเพียงพอ 
  และใ ้ค�านึงถึงผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น กฎ มายที่เกี่ย ข้อง ผังเมือง จร.ระบบโครงข่ายการจราจร 
  ระบบขน ่งม ลชน และกรมทาง ล ง เป็นต้น
 2.  เ นอแนะและใ ้ข้อคิดเ ็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด าพื้นที่ข้างต้น
 3.  ก�า นดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการด�าเนนิการจดั าพืน้ทีใ่นการก่อ ร้าง ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารกรงุเทพแ ง่ใ ม่
 4.  แต่งตัง้คณะท�างาน รอืมอบ มายใ บ้คุคลใดบคุคล นึง่พจิารณา รอืด�าเนนิการเรือ่งทีอ่ยูใ่นอ�านาจ น้าที ่
  ของคณะอนุกรรมการฯ
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คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 นายประสิทธิ์ สืบชนะ ประธานกรรมการ*
2 นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานกรรมการ*
3 พลเอกปรีชา จันทร์โอชา กรรมการ*
4 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ กรรมการ*
5 นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ*
6 รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร กรรมการ*
7 พลโทสมชาย ชัยวณิชยา กรรมการ*
8 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ*
9 พลตำารวจเอกอำานาจ อันอาตม์งาม กรรมการ*
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สูงสว่าง กรรมการ*

มายเ ตุ : * ล�าดับท่ี 1 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559
 ล�าดับท่ี 2 พ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559
 ล�าดับท่ี 3 พ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559, เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559
   และ ลาออกจากต�าแ น่ง เม่ือ นัท่ี 23 กันยายน 2559
 ล�าดับท่ี 4 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559 และพ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559
 ล�าดับท่ี 5 - 7 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559
 ล�าดับท่ี 8 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 23 พฤ จิกายน 2558
 ล�าดับท่ี 9 - 10 พ้นจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1.  พิจารณาก�า นดคุณ มบัติของกรรมการผู้จัดการใ ญ่
 2.  ก�า นด ลักเกณฑ์และ ิธีการ รร า
 3.  จัดท�าใบ มัคร ประกา รับ มัคร
 4.  ด�าเนินการประชา ัมพันธ์ตาม ื่อต่างๆ
 5.  พจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คี ามเ มาะ มและเ นอชือ่ต่อคณะกรรมการบริ ทัฯ เพือ่พจิารณาโดย ามารถ 
  เ นอชื่อผู้ มัครที่มีค ามเ มาะ มได้มากก ่า 1 ชื่อ ทั้งนี้ใ ้จัดล�าดับด้ ย
 6.  ก�า นดกรอบเ ลาการด�าเนินการในแต่ละขั้นตอน
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คณะกรรมการเพื่อก�าหนดพื้นที่ในการสร้างรายได้ตามรายงานผลการศึกษา
ประเมินราคาทรัพย์สิน

และส�ารวจพิกัด GPS อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 นายพง ์ไชย เก มท ี ักดิ์ ประธานกรรมการ*

2 นาย ุทธิชัย ังขมณี ประธานกรรมการ*

3 นาย ันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ*

4 า ตราจารย์ ิโรจน์ รุโจปการ กรรมการ*

5 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ กรรมการ

6 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ กรรมการ

7 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ กรรมการ

8 ผู้อ�าน ยการกอง างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ

9 ผู้อ�าน ยการกองพั ดุ กรรมการ

10 ผู้อ�าน ยการกองกฎ มาย กรรมการ

11 ผู้อ�าน ยการกองกิจการ ถานีขน ่ง กรรมการและเลขานุการ

12 ั น้างานบริ ารอ ัง าริมทรัพย์ กรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ : *   ล�าดับที่ 1 เข้ารับต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 28 มกราคม 2559
 ล�าดับที่ 2 ลาออกจากต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 23 พฤ จิกายน 2558
 ล�าดับที่ 3 เข้ารับต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 28 มกราคม 2559
 ล�าดับที่ 4 ลาออกจากต�าแ น่งเมื่อ ันที่ 1 ธัน าคม 2558

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 โดยใ ค้ณะกรรมการดงักล่า ข้างต้น มอี�านาจ น้าทีก่�า นดพืน้ทีร่ มทัง้ กัยภาพทีด่นิและ ิง่ปลกู ร้างทีก่ระจาย 
อยู่ในพื้นที่จัง ัดต่างๆ ในการก่อใ ้เกิดรายได้ตาม ภาพตลาดในปัจจุบัน และ รุปผลแน ทางการใช้ประโยชน์ 
และก่อใ ้เกิดรายได้ เมื่อด�าเนินการแล้ เ ร็จ รายงานผลใ ้ทราบด้ ย
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 พลโท มชาย             ชัย ณิชยา ประธานกรรมการ

  ผู้แทนฝ่ายบริ าร  

2 นายนพรัตน์ การุณยะ นิช กรรมการ

3 นายบุญช่ ย กุล ิไลเลิ กรรมการ

4 นายอนุช ุ รรณ ทิ กร กรรมการ

5 นายมาโนช ายชูโต กรรมการ

6 นายอมร ักดิ์ พานิชกิจ กรรมการ

7 นายชัยรัตน์ พรประไพ กรรมการ

8 ผู้อ�าน ยการกองบริ ารทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนฝ่าย ภาพ รือพนักงาน  

9 นายประจัก ์ ุขบัณฑิตย์ กรรมการ

10 นายมงคล อยู่ รี กรรมการ

11 นายโชติเดชา ภูจ่าพล กรรมการ

12 นาย ุรีย์ ั ณ์ น มจิตต์ กรรมการ

13 นาย ุฒิพง ์ ร้อยผึ่ง กรรมการ

14 นายอภิรัฐ รอดฉ�่า กรรมการ

15 นาง า ฉัตรกมล ยุพา กรรมการ

  และใ ้ ั น้างานแรงงาน ัมพันธ์ เป็นผู้ช่ ยเลขานุการ 

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1.  ใ ้คณะกรรมการกิจการ ัมพันธ์ มีอ�านาจ น้าที่ตามที่ก�า นดในพระราชบัญญัติแรงงาน ัมพันธ์  
  พุทธ ักราช 2543
 2.  ใ ้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ย ข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานใ ้คณะกรรมการ 
  บริ ัทฯ ทราบทุกเดือน
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คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 นายประ ิทธิ์ ืบชนะ ประธานกรรมการ

2 นาย ันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ

3 พลต�าร จเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการ

4 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ กรรมการ

5 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ กรรมการ

6 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ กรรมการ

7 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ กรรมการ

8 ผู้อ�าน ยการกอ างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ

9 ผู้อ�าน ยการกองพั ดุ กรรมการ

10 ผู้อ�าน ยการกองกฎ มาย กรรมการ

11 ผู้อ�าน ยการกองกิจการ ถานีขน ่ง กรรมการและเลขานุการ

12 ั น้างานบริ ารอ ัง าริมทรัพย์ กรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1.  พิจารณาแน ทาง ลักเกณฑ์ในการพัฒนาอ ัง าริมทรัพย์ใ ้มีประ ิทธิภาพ ก่อใ ้เกิดรายได ้
  และเกิดประโยชน์ ูง ุด
 2.  ติดตามผลการด�าเนินการตาม ลักเกณฑ์และแน ทางที่ก�า นด
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 นายพง ์ไชย เก มท ี ักดิ์ ประธานอนุกรรมการ
2 พลโท มชาย ชัย ณิชยา อนุกรรมการ
3 า ตราจารย์ ิโรจน์           รุโจปการ อนุกรรมการ*
4 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ อนุกรรมการและเลขานุการ
5 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ อนุกรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ
6 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ
7 ผู้อ�าน ยการกองจัดการเดินรถ ผู้ช่ ยเลขานุการ
8 ั น้างานใบอนุญาตประกอบการขน ่ง ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ :   ในการประชุมคณะกรรมการบริ ทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559 มีมติใ ร้ มคณะอนุกรรมการ 
 พิจารณาการจัดการเดินรถบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด และคณะอนุกรรมการก�ากับกลยุทธ์และการบริ ารเข้าด้ ยกัน
 *  ล�าดับท่ี 3 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 1 ธัน าคม 2558

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1.  ก�า นดนโยบาย แผนงานโครงการ และแน ทางปฏิบัติ เกี่ย กับการเดินรถโดย ารประจ�าทางที่บริ ัทฯ  
  ได้รับใบอนุญาตประกอบการขน ่งฯ 
 2. พิจารณาและใ ้ข้อเ นอแนะในการจัดการเดินรถ ในเรื่องที่เกี่ย กับการรับรถร่ มการก�า นดเ ้นทาง  
  โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด และค ามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตามระเบียบค�า ั่งมติ 
  คณะกรรมการบริ ัทฯ แล้ ใ ้น�าเ นอต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
 3.  พิจารณาอนุมัติการใ ้ ิทธิการเพิ่มรถ การจัดรถเข้าเดินในเ ้นทางของ บข .
 4.  พจิารณาใ ค้ ามเ น็ชอบใ บ้ริ ทัฯ ยืน่ค�าขอก�า นด (ปรบัปรงุ) เงือ่นไขฯ ทีเ่ป็นการเพิม่จ�าน นรถ ยกเ น้ 
  กรณกีารปรบัปรงุมาตรฐานรถ การเปลีย่นแน เ น้ทางทีม่ใิช่การเพิม่รถ ใ เ้ป็นอ�านาจฝ่ายบริ ารการเดนิรถ 
  เป็นผู้ด�าเนินการ โดยใ ้รายงานคณะกรรมการบริ ัทฯ เพื่อทราบ
 5.  ใ ้แต่งตั้งคณะท�างานเดินรถระ ่างประเท  ตามค ามจ�าเป็นและเ มาะ ม
 6.  ใ ้เรียกเอก ารและ ลักฐานต่างๆ เชิญเจ้า น้าที่ผู้เกี่ย ข้องมาใ ้ค�าชี้แจง รับทราบและ/ รือท�ารายงาน 
  ตามค ามจ�าเป็นและเ มาะ ม
 7.  จัดใ ้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานในเรื่องที่เกี่ย ข้องอย่างน้อย 
  เดือนละ 1 ครั้ง 
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 าตราจารย์ ิโรจน์                    รุโจปการ ประธานอนุกรรมการ*
2 นาย ุทธิชัย ังขมณี รองประธานอนุกรรมการ*
3 รอง า ตราจารย์จิรประภา อัครบ ร รองประธานอนุกรรมการ*
4 พลโท มชาย ชัย ณิชยา อนุกรรมการ
5 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ อนุกรรมการ
6 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ าร อนุกรรมการ
7 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ อนุกรรมการ
8 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ
9 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร อนุกรรมการ
10 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักอ�าน ยการ อนุกรรมการ
11 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักซ่อมบ�ารุงและ

ตร จ ภาพรถ
อนุกรรมการ

12 ผู้อ�าน ยการกองบริ ารค ามเ ี่ยงและค บคุมภายใน เลขานุการ
13 ั น้างานบริ ารค ามเ ี่ยง ผู้ช่ ยเลขานุการ
14 ั น้างานค บคุมภายใน ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ :  ในการประชุมคณะกรรมการบริ ทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559 มีมติใ ร้ มคณะอนุกรรมการ 
 บริ ารค ามเ ีย่ง และคณะอนุกรรมการก�ากับกลยุทธ์และการบริ ารเข้าด้ ยกัน
 *   ล�าดับท่ี 1 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 1 ธัน าคม 2558
      ล�าดับท่ี 2 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 23 พฤ จิกายน 2558
      ล�าดับท่ี 3 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1.  พิจารณาและอนุมัตินโยบายและคู่มือการบริ ารค ามเ ี่ยง
 2.  ติดตามการพัฒนาคู่มือการบริ ารค ามเ ี่ยง
 3.  ติดตามกระบ นการบ่งชี้และประเมินค ามเ ี่ยง
 4.  ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการค ามเ ี่ยง
 5.  จดัท�ารายงานการบริ ารค ามเ ีย่งเ นอต่อคณะกรรมการบริ ทัฯ เกีย่ กบัค ามเ ีย่งและการจดัการค ามเ ีย่ง
 6.  ท�าค ามเ ็นเกี่ย กับระบบการค บคุมภายในของบริ ัทฯ ่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตามระเบียบ  
  คณะกรรมการตร จเงินแผ่นดินเพียงใด
 7.  รายงานประ ทิธผิลของระบบการค บคมุภายใน ใ บ้รรลุ ตัถปุระ งค์และเป้า มายทีก่�า นด ร มทัง้ รปุ 
  ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการค บคุมภายใน
 8.  พจิารณาจดุอ่อนของระบบการค บคมุภายใน พร้อมใ ข้้อเ นอแนะและแผนการปรบัปรงุระบบค บคมุภายใน
 9.  ื่อ ารกับคณะกรรมการตร จ อบในรัฐ ิ า กิจ เกี่ย กับค ามเพียงพอของระบบค บคุมภายใน 
  และค ามเ ี่ยงที่ �าคัญ
 10.  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท�างานในด้านต่างๆ ได้ตามค ามจ�าเป็น
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คณะอนุกรรมการก�ากับกลยุทธ์และการบริหาร

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 นาย ุทธิชัย ังขมณี ประธานอนุกรรมการ*
2 นายพง ์ไชย เก มท ี ักดิ์ รองประธานอนุกรรมการ
3 พลโท มชาย ชัย ณิชยา อนุกรรมการ
4 า ตราจารย์ ิโรจน์ รุโจปการ อนุกรรมการ*
5 รอง าตราจารย์จิรประภา อัครบ ร อนุกรรมการ
6 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ อนุกรรมการ
7 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร อนุกรรมการ
8 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ
9 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ าร อนุกรรมการ
10 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ อนุกรรมการและเลขานุการ
11 ผู้อ�าน ยการกอง างแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้ช่ ยเลขานุการ
12 ผู้อ�าน ยการกองบริ ารกลาง ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ :  ในการประชุมคณะกรรมการบริ ทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559 มีมติใ ร้ มคณะอนุกรรมการ 
 บริ ารค ามเ ีย่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถบริ ทั ขน ง่ จ�ากัด และคณะอนุกรรมการ 
 ก�ากับกลยุทธ์และการบริ าร เข้าด้ ยกัน
 *   ล�าดับท่ี 1 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 23 พฤ จิกายน 2558
  ล�าดับท่ี 4 ลาออกจากต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 1 ธัน าคม 2558

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1.  ก�า นดทิ ทางของกลยุทธ์ นโยบายและเป้า มายที่ �าคัญของบริ ัทฯ
 2.  ก�ากับ ดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานและมอบข้อ ังเกต ข้อเ นอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ 
  ของบริ ัทฯ เพื่อใ ้การท�างานเป็นไปตามแผน ิ า กิจ แผนงานประจ�าปี นโยบายของคณะกรรมการ 
  บริ ัทฯ กระทร งคมนาคม และ ลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐ ิ า กิจ
 3.  พิจารณาใ ้ข้อเ นอแนะการบริ ารงานในเชิงธุรกิจ จากการพัฒนาทรัพย์ ิน, พัฒนาการจัด ารายได้จาก 
  ธุรกิจเดิมและธุรกิจอื่น เพื่อ ร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
 4.  พจิารณากลัน่กรองเรือ่งต่างๆ ทีไ่ม่ได้ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการคณะอนกุรรมการ รอืคณะท�างาน  
  ก่อนน�าเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ
 5.  พิจารณาใ ้ข้อเ นอแนะในการบริ ารจัดการองค์กร ต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ
 6.  แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามค ามเ มาะ ม
 7.  ปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ ตามคณะกรรมการบริ ัทฯ มอบ มาย
 8.  จดัใ ม้กีารประชมุเพือ่พจิารณา ตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานในเรือ่งทีเ่กีย่ ข้องอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้
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คณะอนุกรรมการก�ากับกลยุทธ์และการบริหาร
(คณะอนุกรรมการก�ากับกลยุทธ์และการบริหาร ควบรวมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด)

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
1 นายพง ์ไชย เก มท ี ักดิ์ ประธานอนุกรรมการ*
2 นาย ันชัย ผโลทัยถเกิง รองประธานอนุกรรมการ
3 พลเอกปรีชา จันทรโอชา อนุกรรมการ*
4 นายประ ิทธิ์ ืบชนะ อนุกรรมการ*
5 นายพง ์ ักดิ์ มใจ อนุกรรมการ*
6 กรรมการผู้จัดการใ ญ่ อนุกรรมการและเลขานุการ*
7 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ ารการเดินรถ ผู้ช่ ยเลขานุการ
8 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ผู้ช่ ยเลขานุการ
9 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร ผู้ช่ ยเลขานุการ
10 รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ฝ่ายบริ าร ผู้ช่ ยเลขานุการ
11 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักอ�าน ยการ ผู้ช่ ยเลขานุการ
12 ผู้ช่ ยกรรมการผู้จัดการใ ญ่ �านักซ่อมบ�ารุงและตร จ ภาพรถ ผู้ช่ ยเลขานุการ

มายเ ตุ  :  ในการประชุมคณะกรรมการบริ ทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559 มีมติใ ร้ มคณะอนุกรรมการ 
 บริ ารค ามเ ีย่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถบริ ทั ขน ง่ จ�ากัด และคณะอนุกรรมการก�ากับ 
 กลยุทธ์และการบริ ารเข้าด้ ยกัน
 *   ล�าดับท่ี 1, 4, 5 - 6 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 28 มกราคม 2559
  ล�าดับท่ี 3 เข้ารับต�าแ น่งเม่ือ นัท่ี 22 งิ าคม 2559 และลาออกจากต�าแ น่ง
  เม่ือ นัท่ี 23 กันยายน 2559
  
มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้      
 1.  ก�า นดทิ ทางการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กร นโยบาย แผนบริ ารค ามเ ี่ยง การบริ าร 

อ ัง าริมทรัพย์ และอื่นๆ พร้อมทั้ง ก�ากับ ดูแล ติดตามผลการด�าเนินงาน ใ ้ข้อ ังเกต ข้อเ นอแนะ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการฝ่ายจดัการ ในประเดน็ �าคญัตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ทัฯ กระทร ง
คมนาคม ลกัเกณฑ์การประเมนิบทบาทของคณะกรรมการรฐั ิ า กจิ ก่อนน�าเ นอคณะกรรมการบริ ทัฯ 

 2.  ก�า นดแน ทางการบริ ารจัดการเดินรถโดย ารประจ�าทาง และรถโดย ารไม่ประจ�าทางที่บริ ัทฯ  
  ได้รับใบอนุญาตประกอบการขน ่งฯ ใ ้ข้อเ นอแนะแน ทางในการพัฒนารายได้จากธุรกิจเกี่ย เนื่อง
 3.  พิจารณาการยื่นข้อก�า นด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถ ยกเ ้น กรณีการปรับปรุงมาตรฐานรถ 
  การเปลี่ยนแน เ ้นทาง ใ ้ข้อ ังเกต ข้อเ นอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการเกี่ย กับ 
  การจดัการเดนิรถ ทัง้รถของบริ ทั ขน ง่ จ�ากดั และรถร่ มเอกชน โดยค�านงึถงึประโยชน์ของบริ ทั ขน ง่ จ�ากดั
  และค ามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก่อนน�าเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ
 4.  ใ ้แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามค ามเ มาะ ม ตามที่คณะกรรมการบริ ัทฯ มอบ มาย
 5.  จัดใ ้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานในเรื่องที่เกี่ย ข้อง อย่างน้อยเดือนละ  
  1 ครั้ง รือตามค ามเ มาะ ม

มายเ ต ุ:  จ�าน นครัง้/เบีย้ประชมุ ของการประชมุแต่ละคณะปรากฏตามรายงานใน น้าที ่92 - 93 ของรายงานประจ�าปี 
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ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง
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เบี้ยประชุม  
จากการ 

เป็น   
กรรมการ 
ทุกคณะ

โบนัส รวม

       กรรมการชุดปัจจุบัน

1 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ 13/13 120,000.00 120,000.00

2 นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 9/10 1/1 7/8 0/0 5/5 0/0 162,000.00 162,000.00

3 นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการ 13/13 7/8 1/1 9/9 0/0 1/1 267,000.00 267,000.00

4 พลโทสมชาย ชัยวณิชยา กรรมการ 12/13 4/4 4/4 12/12 2/3 0/1 0/1 0/0 1/1 278,000.00 278,000.00

5 รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร กรรมการ 6/13 4/4 3/3 2/4 0/0 1/3 1/1 0/0 2/4 0/0 161,000.00 161,000.00

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สูงสว่าง กรรมการ 12/13 6/6 4/4 0/0 9/9 272,000.00 272,000.00

7 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ กรรมการ 10/10 7/8 4/4 0/0 152,000.00 152,000.00

8 นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ 9/10 7/8 0/0 1/1 1/1 0/0 135,000.00 135,000.00

9 พลต�ารวจเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการ รก.แทน กจญ.ฯ 12/13 2/2 2/2 3/3 0/0 3/4 5/5 0/0 9/9 0/0 0/0 232,000.00 232,000.00

       กรรมการที่ออกระหว่างปี

10 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 1/1 0/0 2/2 1/2 28,000.00 28,000.00

11 ศาสตราจารย์วิโรจน์ รุโจปการ กรรมการ 12/12 2/2 1/1 1/1 0/0 0/0 42,000.00 42,000.00

12 พลเอกปรีชา จันทร์โอชา กรรมการ 1/4 0/2 0/1 3/3 1/6 66,000.00 66,000.00

จ�านวนครั้งที่มีประชุม (ครั้ง) 13 6 3 4 12 0 8 1 5 1 0 9 0 1 0 1,915,000.00

             รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ                และคณะอนุกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับ ประจ�าปี 2559

มายเ ตุ : •  ล�าดับที่ 2 เข้ารับต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 24 ธัน าคม 2558   
  •  ล�าดับที่ 7, 8 เข้ารับต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 28 มกราคม 2559   
  •  ล�าดับที่ 9 เข้ารับต�าแ น่ง (กรรมการ รก.แทน กจญ.) เมื่อ ันที่ 1 มิถุนายน 2559   
  •  ล�าดับที่ 10 ลาออกจากต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 23 พฤ จิกายน 2558   
  •  ล�าดับที่ 11 ลาออกจากต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 1 ธัน าคม 2559   
   •  ล�าดับที่ 12 ลาออกจากต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 28 มกราคม 2559, เข้ารับต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 26 กรกฎาคม 2559 
   และลาออกจากต�าแ น่ง เมื่อ ันที่ 23 กันยายน 2559   
   •  คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใ ญ่ และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
   และร่าง ัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใ ญ่บริ ัทฯ ไม่มีการประชุม เน่ืองจากบริ ัทฯ อยู่ระ ่าง รร ากรรมการผู้จัดการใ ญ ่
  •  คณะอนุกรรมการจัด าพื้นที่ในการก่อ ร้าง ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพแ ่งใ ม่ ไม่มีการประชุม เนื่องจากบริ ัทฯ ได้พื้นที ่
   ก่อ ร้างขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพแ ่งใ ม่ ในพื้นที่ รฟท.   
  •  คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก�า นดแน ทางและ ลักเกณฑ์การพัฒนาอ ัง าริมทรัพย์ของ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ไม่มีการประชุม  
   เนื่องจากบริ ัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อ ันที่ 22 ิง าคม 2559    
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เบี้ยประชุม  
จากการ 

เป็น   
กรรมการ 
ทุกคณะ

โบนัส รวม

       กรรมการชุดปัจจุบัน

1 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ 13/13 120,000.00 120,000.00

2 นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 9/10 1/1 7/8 0/0 5/5 0/0 162,000.00 162,000.00

3 นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการ 13/13 7/8 1/1 9/9 0/0 1/1 267,000.00 267,000.00

4 พลโทสมชาย ชัยวณิชยา กรรมการ 12/13 4/4 4/4 12/12 2/3 0/1 0/1 0/0 1/1 278,000.00 278,000.00

5 รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร กรรมการ 6/13 4/4 3/3 2/4 0/0 1/3 1/1 0/0 2/4 0/0 161,000.00 161,000.00

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สูงสว่าง กรรมการ 12/13 6/6 4/4 0/0 9/9 272,000.00 272,000.00

7 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ กรรมการ 10/10 7/8 4/4 0/0 152,000.00 152,000.00

8 นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ 9/10 7/8 0/0 1/1 1/1 0/0 135,000.00 135,000.00

9 พลต�ารวจเอกอ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการ รก.แทน กจญ.ฯ 12/13 2/2 2/2 3/3 0/0 3/4 5/5 0/0 9/9 0/0 0/0 232,000.00 232,000.00

       กรรมการที่ออกระหว่างปี

10 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 1/1 0/0 2/2 1/2 28,000.00 28,000.00

11 ศาสตราจารย์วิโรจน์ รุโจปการ กรรมการ 12/12 2/2 1/1 1/1 0/0 0/0 42,000.00 42,000.00

12 พลเอกปรีชา จันทร์โอชา กรรมการ 1/4 0/2 0/1 3/3 1/6 66,000.00 66,000.00

จ�านวนครั้งที่มีประชุม (ครั้ง) 13 6 3 4 12 0 8 1 5 1 0 9 0 1 0 1,915,000.00

             รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ                และคณะอนุกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับ ประจ�าปี 2559
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด แต่งตั้งคณะกรรมการตร จ อบ จ�าน น 3 ท่าน โดยมี ผ .อรนุช ูง ่าง  
เป็นประธานกรรมการ และระ ่างปีบริ ัทฯ ได้แต่งตั้ง พล.ท. มชาย  ชัย ณิชยา ร .จิรประภา  อัครบ ร เป็นกรรมการ
ตร จ อบแทน พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา และพล.ต.อ.อ�านาจ  อันอาตม์งาม 

คณะกรรมการตร จ อบ ปฏิบัติ น้าที่ตามระเบียบกระทร งการคลัง ่าด้ ยคณะกรรมการตร จ อบและ 
น่ ยตร จ อบภายในของรัฐ ิ า กิจ พ. . 2555 คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการตร จ อบ กฎบัตรคณะกรรมการ

ตร จ อบ และตามทีไ่ด้รบัมอบ มายจากคณะกรรมการบริ ทัฯ ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตร จ อบจดัประชมุ 
ร ม 6 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้จัดใ ้มีการประชุมร่ มกับผู้บริ ารระดับ ูงและผู้ อบบัญชีเพื่อ ารือและแลกเปลี่ยน 
ข้อคิดเ ็นที่เกี่ย ข้องกับการบริ ารจัดการ ตลอดจนได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ เป็นประจ�า
ทุกไตรมา  และรายงานประจ�าปี ซึ่ง รุปประเด็นที่เป็น าระ �าคัญได้ ดังนี้ 

การ อบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตร จ อบได้ อบทานรายงานทางการเงนิ รายไตรมา  งบการเงนิประจ�าปี 
การเปิดเผยข้อมลูและนโยบายบญัชทีางการเงนิทีม่นียั �าคญั ซึง่มคี ามเ น็ า่รายงานทางการเงนิของบริ ทัฯ ได้จดัท�าขึน้ 
ตาม ลักการบัญชีที่รับรองทั่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้ น ่งผลใ ้งบการเงินมีค ามถูกต้อง 
ตามที่ค รใน าระ �าคัญและเชื่อถือได้ 

การ อบทานกระบ นการค บคุมภายใน กระบ นการก�ากับดูแลที่ดี และกระบ นการบริ ารค ามเ ี่ยง  
อบทานใ บ้ริ ทัฯ มรีะบบค บคมุภายในทีเ่ มาะ มตาม ธิกีารและมาตรฐาน ากลทีย่อมรบัทั่ ไป ได้ใ ข้้อ งัเกตและ

ข้อเ นอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อค บคุมดูแลการปฏิบัติงานใ ้มีค ามโปร่งใ และมีจริยธรรม ร้างค ามมั่นใจ 
ต่อผูถ้อื ุน้ คูค้่า ผูม้ี ่ นได้ ่ นเ ยีและผูเ้กีย่ ข้องทกุฝ่าย ตลอดจนประเมนิผลกระทบของปัจจยัค ามเ ีย่งในด้านต่างๆ 
เพื่อเ นอแนะมาตรการในการป้องกัน รือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินงานของบริ ัทฯ ใ ้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

การ อบทานการด�าเนินการตามกฎ มาย ระเบียบ ค�า ั่งที่เกี่ย ข้อง คณะกรรมการตร จ อบได้ติดตาม 
ค ามคืบ น้าของ น่ ยรับตร จในการปฏิบัติตามข้อเ นอแนะของผู้ตร จ อบภายใน เพื่อใ ้มั่นใจ ่าทุก น่ ยงาน 
ปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎ มาย ระเบียบ และค�า ั่งที่เกี่ย ข้อง

การก�ากบัดแูลงานตร จ อบภายใน คณะกรรมการตร จ อบก�ากบัดแูล น่ ยงานตร จ อบภายใน โดยอนมุตัิ
แผนการตร จ อบประจ�าปีงบประมาณ 2559 ทบท นและอนมุตักิฎบตัร า่ด้ ยการตร จ อบภายในและคูม่อืปฏบิตังิานฯ 
ที่ได้ทบท นและปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใ ้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ากล ิชาชีพตร จ อบภายใน 
พจิารณารายงานผลการตร จ อบทกุไตรมา และประจ�าปี ปรบัปรงุโครง ร้างของ �านกัตร จ อบภายในใ เ้ป็น น่ ยงาน 
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตร จ อบเพื่อค ามเป็นอิ ระ

การรกั าคณุภาพของคณะกรรมการตร จ อบ ได้ทบท นและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตร จ อบ ประเมนิ
ตนเองตามแน ทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อใ ้มั่นใจ ่าการปฏิบัติงานมีประ ิทธิภาพและบรรลุ ัตถุประ งค์ตามที่ก�า นดไ ้ 
ในกฎบตัรคณะกรรมการตร จ อบ ร มทัง้ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีก่ฎ มายก�า นด รอืคณะกรรมการบริ ทัฯ จะมอบ มาย

ค่าตอบแทนผู้ อบบัญชี บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด เป็นรัฐ ิ า กิจซึ่งมี �านักงานการตร จเงินแผ่นดินเป็นผู้ อบบัญชี 
โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตามที่ �านักงานการตร จเงินแผ่นดินก�า นด

                                                          

                                                               

                                                              (ผู้ช่ ย า ตราจารย์อรนุช  ูง ่าง)
                                                                  ประธานคณะกรรมการตร จ อบ
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รายงานความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ
ต่อรายงานทางการเงนิ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
 
คณะกรรมการบริ ทัฯ ได้ใ ค้ าม �าคญัต่อ น้าที ่ และค ามรบัผดิชอบดแูลกจิการบริ ทัฯ ใ เ้ป็นไปตามนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การก�ากับดูแลงบการเงิน และ าร นเท ทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีมีข้อมูลที่ 
ถูกต้องครบถ้ น ร มทั้งเปิดเผยข้อมูล �าคัญอย่างเพียงพอใน มายเ ตุประกอบงบการเงิน จึง ะท้อนถึงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานที่เป็นจริง และโปร่งใ  อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ ุ้นและผู้มี ่ นได้เ ีย งบการเงินได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ ไปในประเท ไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เ มาะ ม และถือปฏิบัติอย่าง ม�่าเ มอ
และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระ งั ร มถงึจดัใ ม้ ีและด�ารงรกั าไ ซ้ึง่ระบบการค บคมุภายในทีม่ปีระ ทิธผิล เพือ่ใ เ้ชือ่มัน่ 
อย่างมีเ ตุผลต่อค ามเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรัก าทรัพย์ ินมีระบบการป้องกัน ที่ดีไม่มีรายการทุจริต รือ 
มกีารด�าเนนิการทีผ่ดิปกต ิ รายการทีเ่กีย่ โยงกนัซึง่อาจท�าใ เ้กดิค ามขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจรงิทางการค้า 
อนัเป็นธรุกจิปกตทิั่ ไปอย่าง มเ ตุ มผล และเป็นประโยชน์ งู ดุ ร มทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎ มาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่ ข้อง

ในการนีค้ณะกรรมการบริ ทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตร จ อบ เพือ่ท�า น้าที่ อบทานนโยบายการบญัชี อบทาน 
ระบบการค บคุมภายใน การตร จ อบภายใน ระบบบริ ารค ามเ ี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลโดย 
ค ามเ น็ของคณะกรรมการตร จ อบเกีย่ กบัเรือ่งนี ้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตร จ อบซึง่แ ดงไ ใ้นรายงาน
ประจ�าปีแล้

งบการเงินของบริ ัทฯ ได้รับการตร จ อบจาก �านักงานการตร จเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ อบบัญชีของบริ ัทฯ 
คณะกรรมการบริ ัทฯ ได้ นับ นุนข้อมูลและเอก ารต่างๆ เพื่อใ ้ผู้ อบบัญชี ามารถตร จ อบ และแ ดงค ามคิดเ ็น 
ได้ตามมาตรฐานการ อบบัญชี โดยผู้ อบบัญชีได้แ ดงค ามเ ็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ปรากฎในรายงานของผู้ อบบัญชี  
ซึ่งแ ดงไ ่ในรายงานประจ�าปีแล้

คณะกรรมการบริ ัทฯ มีค ามเ ็น ่าระบบการค บคุมภายในของบริ ัทฯ โดยร มอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ 
มคี ามเพยีงพอ และเ มาะ ม ามารถ ร้างค ามเชือ่มัน่อย่างมเี ตผุล า่งบการเงนิของบริ ทั ขน ง่ จ�ากดั �า รบัปี ิน้ ดุ 
นัที ่30 กนัยายน 2559 มคี ามเชือ่ถอืได้ โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทั่ ไป และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎ มาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ย ข้อง

(ดร.อนุ รณ์ แ งนิ่มน ล)
ประธานกรรมการ
บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด

พลต�าร จเอก

(อ�านาจ  อันอาตม์งาม)
กรรมการบริ ัทฯ

รัก าการแทนกรรมการผู้จัดการใ ญ่
บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด
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งบการเงนิ
และหมายเหตุ
ประกอบการเงนิ

รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด98



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 99



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด100 รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด100



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 101รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 101



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด102



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 103



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด104



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 105



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด106



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 107



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด108



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 109



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด110



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 111



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด112



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 113



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด114



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 115



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด116



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 117



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด118



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 119



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด120



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 121



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด122



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 123



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด124



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 125

ข้อมลูการด�าเนนิการ
ของบรษิทัฯ
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บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด เป็นรัฐ ิ า กิจใน ังกัดกระทร งคมนาคม ก่อตั้งเมื่อ ันที่ 13 กรกฎาคม พ. . 2473 ได้เปิด 
ด�าเนินกิจการจนถึงปัจจุบันย่างเข้า ู่ปีที่ 87 ได้รับมอบ มายจากรัฐบาลใ ้เป็น น่ ยงานที่รับผิดชอบการใ ้บริการขน ่ง
ผูโ้ดย ารด้ ยรถประจ�าทางจากกรงุเทพม านครไปยงัจงั ดัต่างๆ ภายในประเท ทั่ ราชอาณาจกัรและได้รบัมอบ มาย
ใ ้เดินรถโดย ารระ ่างประเท เชื่อมต่อโครงข่ายในภูมิภาคอาเซียนไปยัง าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา , 
ราชอาณาจักรกัมพูชา คอยก�ากับดูแลบริ ัทเอกชนที่มาร่ มใ ้บริการขน ่งผู้โดย ารในรูปแบบรถร่ มฯ

บริ ทัฯ มี ุน้ ามญัจ�าน น 640,100 ุน้มลูค่า ุน้ละ 100 ช�าระเตม็มลูค่าแล้  ร มเป็นเงนิทัง้ ิน้ 64,010 ล้านบาท 
เป็นใน ่ นของรัฐบาล 638,087 ุ ้น คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของจ�าน น ุ้นทั้ง มด ผู ้ถือ ุ ้นอื่นๆ 2,013 ุ ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจ�าน น ุ้นทั้ง มด

ปัจจุบัน น่ ยงาน ลักที่ท�า น้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริ ัทฯ มีดังนี้
1. กระทร งคมนาคมซึ่งเป็นกระทร งเจ้า ังกัดจะดูแลใ ้เป็นตามกฎ มาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
2.  �านกังานคณะกรรมการและพฒันาการเ ร ฐกจิและ งัคมแ ง่ชาตจิะพจิารณาโครงการแผนงานของบริ ทัฯ 

 โดยคณะอนุกรรมการของการพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติโดยจะพิจารณางบลงทุนของบริ ัทฯ 
 เพื่อ นองต่อคณะกรรมการพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป

3.  �านกังบประมาณ มี น้าทีแ่ละค ามรบัผดิชอบเกีย่ กบัการ เิคราะ น์โยบาย แผนงานและโครงการของบริ ทัฯ 
 ที่จะขอรับเงินอุด นุนจากรัฐบาลจัดท�าและจัด รรเงินอุด นุนใ ้บริ ัทฯ ร มทั้งค บคุมและติดตาม นี้เงินกู้

4.  กระทร งการคลัง มี น้าที่ในการรับผิดชอบและ ิเคราะ ์งานด้านการเงินและการบัญชีของบริ ัทฯ  
 ใ ้ค ามเ ็นชอบเกี่ย กับผลตอบแทนต่างๆของพนักงาน

5. �านักงานตร จเงินแผ่นดิน รับผิดชอบในการตร จบัญชีของบริ ัทฯ รับรองฐานะการเงินและตร จ อบ 
 ด้านการจัดการ
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ข้อมูลการด�าเนินการ
ของบริษัทฯ
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1. การเดินรถ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การประกอบการขนส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัด 

ทั่วทุกภูมิภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว จ�านวน 12 เส้นทาง ประเทศไทย - ประเทศกัมพูชา 
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
  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 
  เส้นทางสายที่ 15 จังหวัดน่าน - หลวงพระบาง (อยู่ระหว่างการเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ)
 
ประเทศกัมพูชา
  เส้นทางสายที่ 12  กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ
  เส้นทางสายที่ 13  กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ
  และในอนาคตอนัใกล้นี ้บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั จะเปิดเดนิรถเพิม่เตมิไปยงัประเทศเพือ่นบ้านอกี คอื ประเทศพม่า 

และประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
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รถโดย ารของ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด จะใช้ ีตั ถังเป็น ีเงินและมีแผ่นโล ะเป็นตราโล่ของบริ ัทฯ ติดข้างรถ

มาตรฐานรถ คุณลักษณะ การบริการ รูปแบบรถ 
รถ ม.1 (ก) VIP (15 เมตร)
24 ที่นั่ง

• รถปรับอากา ชั้น 1
• 30 ที่นั่ง
• มี ้อง ุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 อง า
* เบาะน ดไฟฟ้า – จอที ี ่ นตั

• พนักงานต้อนรับ
• อา าร  เครื่องดื่ม

รถ ม.1 (ก) VIP
24 ที่นั่ง

• รถปรับอากา ชั้น 1
• 24 ที่นั่ง
• มี ้อง ุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 อง า
* เบาะน ดไฟฟ้า – จอที ี ่ นตั

• พนักงานต้อนรับ
• อา าร  เครื่องดื่ม

รถ ม.4 (ก) VIP
2 ชั้น 30 ที่นั่ง

• รถปรับอากา ชั้น 1 (2 ชั้น)
• 30 ที่นั่ง
• มี ้อง ุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 อง า
* เบาะน ดไฟฟ้า – จอที ี ่ นตั

• พนักงานต้อนรับ
• อา าร  เครื่องดื่ม

รถ ม.4 (พ) 
40 ที่นั่ง

• รถปรับอากา ชั้น 1
• 40 ที่นั่ง
• มี ้อง ุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 อง า
* เบาะน ดไฟฟ้า – จอที ี ่ นตั

• พนักงานต้อนรับ
• อา าร  เครื่องดื่ม

รถ ม.1 (ข) (15 เมตร)
42 ที่นั่ง

• รถปรับอากา ชั้น 1
• 42 ที่นั่ง
• มี ้อง ุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 อง า
* เบาะน ดไฟฟ้า 

• พนักงานต้อนรับ
• อา าร  เครื่องดื่ม

ม.4 (ข) 2 ชั้น 
50 ที่นั่ง

• รถปรับอากา ชั้น 1 (2 ชั้น)
• 50 ที่นั่ง
• มี ้อง ุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 อง า
* เบาะน ดไฟฟ้า – จอที ี ่ นตั

• พนักงานต้อนรับ
• อา าร  เครื่องดื่ม

รถ ม.1 (ก) VIP 24 
รถ ม.1 (ข) 38 ที่นั่ง
รถ ม.1 (ข) 36 ที่นั่ง
รถ ม.4 (ข) 56 ที่นั่ง
รถ ม.2 40 ที่นั่ง
ทะเบียน 32

• รถปรับอากา ชั้น 1
• 42 ที่นั่ง
• มี ้อง ุขภัณฑ์
• เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 อง า

ใ ้บริการเช่าเ มานอกเ ้นทาง
�า รับผู้โดย ารที่ประ งค์จะเดินทาง

เป็น มู่คณะ

รถ ม.2 47 ที่นั่ง • รถปรับอากา ชั้น 2
• 47 ที่นั่ง

ไม่มี

รถ ม.4 (ค) 2 ชั้น 61 ที่นั่ง • รถปรับอากา ชั้น 2(2 ชั้น)
• 61 ที่นั่ง

ไม่มี

จ�าน นรถโดย ารบริ ัทฯ มีรถโดย ารที่ใ ้บริการในเ ้นทางต่างๆ ร ม 12,933 คัน เป็นรถของบริ ัทฯ จ�าน น 683 คัน  
และเป็นรถร่ มในเครือ จ�าน น 12,250 คัน รถโดย ารของบริ ัทฯ ที่ใ ้บริการในปัจจุบันมี 4 มาตรฐานและแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ อีก ดังนี้ 
( มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559)
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นอกจากนี้บริ ัทฯ ยังเปิดธุรกิจใ ้บริการด้านต่างๆ อีก เช่น 
การเปิดใ ้บริการเดินรถด่ น Mild Bus ในเ ้นทางภาคเ นือ ภาคอี านและภาคใต้ โดยรถด่ น Mild Bus  

จะใ ้บริการเ ิร์ฟอา ารบนรถและไม่จอดพักรับประทานอา ารระ ่างทาง
การเดินรถข้ามภาคจาก ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ู่ภาคใต้ โทร. 0 - 2537 - 0291
เปิด ูนย์รับ - ่งพั ดุภัณฑ์ “ ่งของทั่ ไทย รับได้ภายใน ันเดีย ” ใ ้บริการรับ - ่งพั ดุภัณฑ์ทุกประเภททั่ ไทย 

โทร. 0 - 2357 - 8480
บริการรถทั ร์เช่าเ มาทั่ ไทย โทร. 0 - 2537 - 9053
เปิด ูนย์ตร จ ภาพรถเอกชน (ตรอ.) ใ ้บริการตร จ ภาพรถทุกประเภท ช�าระภา ีรถประจ�าปี ตั้ง ูนย์ถ่ งล้อ 

ใ ้ผู้บริการซ่อมบ�ารุงใ ้กับรถทุกประเภท โทร. 0 - 2901 - 2331
โดยบริการต่างๆ ของ บข . ามารถติดต่อ อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บข .

2. การด�าเนินงานที่ส�าคัญ
บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ด�าเนินกิจการโดยการใ ้บริการเ ้นทางการเดินรถในปีงบประมาณ 2559 ใ ้บริการเ ้นทาง 

จ�าน น 295 เ ้นทาง โดยแบ่งเป็นการขน ่งระ ่างประเท  จ�าน น 15 เ ้นทาง การขน ่งจากกรุงเทพฯ ไปภูมิภาค  
( ม ด 2) จ�าน น 205 เ ้นทาง การขน ่งระ ่างจัง ัดใน ่ นภูมิภาค ( ม ด 3) จ�าน น 66 เ ้นทาง และการขน ่ง 
ในเขตจัง ัด ( ม ด 4) จ�าน น 9 เ ้นทาง ดังตารางเ ้นทางการเดินรถที่บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบการขน ่ง

ผู้ประกอบการ
การขน ่ง
ระ ่าง
ประเท

ม ด 2
การขน ่งจาก
กรุงเทพฯไป

ภูมิภาค

ม ด 3
การขน ่ง

ระ ่างจัง ัด
ใน ่ นภูมิภาค

ม ด 4
การขน ่ง

ในเขต
จัง ัด

ร ม

ภาคเ นือ 3 33 11 - 47

ภาคตะ ันออกเฉียงเ นือ 12 48 18 3 81

ภาคใต้ - 56 23 1 80

ภาคตะ ันออก - 24 7 1 32

ภาคกลาง - 44 7 4 55
ร ม 15 205 66 9 295

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
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จากจ�าน นเ ้นทาง 295 เ ้นทาง บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด มีจ�าน นรถในการใ ้บริการทั้ง ิ้น 683 คัน แบ่งเป็นรถบริ ัทฯ 
จ�าน น 229 คัน รถเช่า จ�าน น 454 คัน รายละเอียดดังตาราง จ�าน นรถโดย ารบริ ัทฯ ที่บรรจุในบัญชี ข. บ.11

มาตรฐาน
รถ

เ นือ ตะ ันออกเฉียงเ นือ ใต้ ่งเ ริมธุรกิจเดินรถ ร ม
บ ช ร ม บ ช ร ม บ ช ร ม บ ช ร ม บ ช ร ม

ม 1 ก - - - 2 - 2 7 17 24 5 - 5 14 17 31
ม 4 ก - 29 29 - 48 48 - 32 32 - - - - 109 109
ม 1 ข 6 6 12 7 18 25 6 12 18 19 - 19 38 36 74
ม 4 ข - 69 69 - 92 92 - 41 41 5 - 5 5 202 207
ม 1 พ - - - 4 - 4 - - - - - - 4 - 4
ม 4 พ - - - - - - - 5 5 - - - - 5 5
ม 2 85 0 85 40 5 45 19 4 23 11 - 11 155 9 164
ม 4 ค - 46 46 - 18 18 - 12 12 - - - - 76 76
ม 7 1 - 1 1 - 1 - - - 11 - 11 13 - 13
ร ม 92 150 242 54 181 235 32 123 155 51 - 51 229 454 683

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559

ในจ�าน นเ น้ทางทีใ่ บ้รกิาร นอกจากรถทีอ่ยูใ่น งักดั บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั แล้  ยงัมรีถโดย ารเอกชนเข้าร่ มใ บ้รกิาร 
ในปีงบประมาณ 2559 จ�าน น 12,250 คัน รายละเอียดดังตาราง จ�าน นรถโดย ารร่ มเอกชน

ม ด 2
มาตรฐาน เ นือ ตะ ันออกเฉียงเ นือ ใต้ ตะ ันออก กลาง ร ม

ม 1 ก 57 50 40 - - 147
ม 4 ก 17 14 75 - - 106
ม 1 ข 187 799 275 186 135 1,582
ม 4 ข 159 386 184 - 53 782
ม 1 พ 102 239 32 - - 373
ม 4 พ 61 141 70 - - 272
ม 4 ก ข - - 10 - - 10
ม 4 ก พ - 7 6 - - 13
ม 4 ข พ - 4 - - 19 23
ม 2 19 191 117 21 86 434
ม 4 ค 12 - 14 - - 26
ม 3 - - 13 - - 13
ม 2 จ 12 63 845 456 786 2,162
ม 21 จ 18 - 208 186 293 705
ม 23 จ - - - 3 - 3
ม 24 จ - - - 6 6
ม 2 ต 352 92 684 368 897 2,393
ม 2 ช 76 105 281 235 528 1,225

ร ม 1,072 2,091 2,854 1,455 2,803 10,275

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
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ม ด 3
มาตรฐาน เ นือ ตะ ันออกเฉียงเ นือ ใต้ ตะ ันออก กลาง ร ม

ม 1 ก 5 - 3 - - 8
ม 4 ก 6 - - - - 6
ม 1 ข 33 64 51 - - 148
ม 4 ข 1 - 2 - - 3
ม 1 พ 21 - - 12 - 33
ม 4 พ 4 - - - - 4
ม 2 57 187 71 32 - 347
ม 4 ค 8 - - - - 8
ม 3 14 2 169 2 32 219
ม 3 - 4 1 - - 5
ม 2 จ - 232 483 60 75 850
ม 23 จ - 6 - 12 3 21
ม 2 ช 11 5 12 1 10 39

ร ม 160 500 792 119 120 1,691

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559

ม ด 4
มาตรฐาน เ นือ ตะ ันออกเฉียงเ นือ ใต้ ตะ ันออก กลาง ร ม

ม 3 - 52 11 16 34 113
ม 3 - 8 - 130 - 138
ม 23 จ - - - 12 21 33

ร ม - 60 11 158 55 284

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559

ค�าจ�ากัดค าม
บ มายถึง รถบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด
ช มายถึง รถเช่า
ม1 ก มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 1 ชนิดพิเ ไม่เกิน 24 ที่นั่ง
ม 4 ก มายถึง รถโดย าร องชั้นปรับอากา ชนิดพิเ
ม 1 พ มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 1 ชนิดพิเ ไม่เกิน 32 ที่นั่ง
ม 4 พ มายถึง รถโดย าร องชั้นปรับอากา ชนิดพิเ
ม 1 ข มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 1 
ม 4 ข มายถึง รถโดย าร องชั้นปรับอากา
ม 4 ก ข มายถึง รถโดย ารแบบที่นั่งผ ม ม 4 ก และ ม 4 ข
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ม 4 ก พ มายถึง รถโดย ารแบบที่นั่งผ ม ม 4 ก และ ม 4 พ
ม 4 ข พ มายถึง รถโดย ารแบบที่นั่งผ ม ม 4 ข และ ม 4 พ
ม 2 มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 2
ม 4 ค มายถึง รถโดย าร องชั้นปรับอากา
ม 3 มายถึง รถโดย ารธรรมดา
ม 3  มายถึง รถโดย าร องแถ
ม 2 จ มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง
ม 21 จ มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 1 ข)
ม 23 จ มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 3)
ม 24 จ มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 4 ข)
ม 2 ต มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (จัดระเบียบ)
ม 2 ช มายถึง รถโดย ารปรับอากา ชั้น 2 ชนิดไม่เกิน 20 ที่นั่ง (จัดระเบียบ ปีพ. .2557)
ม 7  มายถึง รถโดย ารเฉพาะกิจ

การใ บ้รกิารของ บริ ทั ขน ง่ จ�ากดั มจี�าน นเทีย่ ิง่ ร ม 238,054 เทีย่ ิง่ ลดลง จ�าน น 24,053 เทีย่ ิง่ 
คิดเป็นร้อยละ 9.18 ประกอบด้ ย จ�าน นเที่ย ิ่งภาคเ นือ 79,586 เที่ย ิ่ง ลดลง 12,241 เที่ย ิ่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 13.33 ภาคตะ นัออกเฉยีงเ นอืและตะ นัออก จ�าน น 116,706 เทีย่ ิง่ และ ภาคใต้ จ�าน น 41,762 เทีย่ ิง่  
คิดเป็นร้อยละ 6.94 และ 6.92 ตามล�าดับ ใ ้บริการผู้โดย ารร มทั้ง ิ้น 7,285,521 คน ลดลงจ�าน น 495,683 คน  
คดิเป็นร้อยละ 6.37 เป็นผูโ้ดย ารภาคเ นอื จ�าน น 2,657,541 คน คดิเป็นร้อยละ 8.06 ผูโ้ดย ารภาคตะ นัออกเฉยีงเ นอื
และตะ ันออก จ�าน น 3,529,678 คน และเป็นผู้โดย ารภาคใต้ จ�าน น 1,098,302 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.41 และ 8.33 
ตามล�าดับ รายละเอียดดังตาราง

กองปฏิบัติการเดินรถ
จ�าน นเที่ย  (เที่ย ิ่ง) จ�าน นผู้โดย ารร ม (คน)

ปีงบประมาณ 
2558

ปีงบประมาณ 
2559 % ปีงบประมาณ 

2558
ปีงบประมาณ 

2559 %

เ นือ 91,827 79,586 (13.33) 2,890,363 2,657,541 (8.06)
ตะ ันออกเฉียงเ นือ

และตะ ันออก
125,415 116,706 (6.94) 3,692,673 3,529,678 (4.41)

ใต้ 44,865 41,762 (6.92) 1,198,168 1,098,302 (8.33)
ร ม 262,107 238,054 (9.18) 7,781,204 7,285,521 (6.37)

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
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ถิติจ�าน นเที่ย ิ่ง ของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด
จ�าแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถ ปีงบประมาณ 2555 – 2559

ปีงบประมาณ ภาคเ นือ ภาคตะ ันออกเฉียงเ นือ
และตะ ันออก ภาคใต้ ร ม

2555 108,771 136,267 52,726 297,764

2556 104,563 134,750 50,881 290,194

2557 98,932 129,531 48,364 276,827

2558 91,827 125,415 44,865 262,107

2559 79,586 116,706 41,762 238,054

ร ม 483,679 642,669 238,598 1,364,946

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559

ถิติจ�าน นผู้โดย ารที่เดินทางโดยรถโดย ารของบริ ัท ขน ่ง จ�ากัด
จ�าแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถ ปีงบประมาณ 2555 – 2559

ปีงบประมาณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออก ภาคใต้ รวม

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

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

2557 3,138,831 4,072,511 1,408,922 8,620,264

2558 2,890,363 3,692,673 1,198,168 7,781,204

2559 2,657,541 3,529,678 1,098,302 7,285,521

ร ม 15,959,071 20,472,730 6,966,463 43,398,264

มายเ ตุ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
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3. ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารและที่ท�าการเดินรถของบริษัทฯ
ถานขีน ง่ผูโ้ดย าร ทีเ่ป็น ถานทีีไ่ด้รบัใบอนญุาตประกอบการ ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารร ม 7 แ ง่และทีท่�าการเดนิรถ

ทีจ่�าแนกตามฝ่ายธรุกจิเดนิรถของบริ ทัฯ อกี 96 แ ง่  ร มเป็น ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารและทีท่�าการเดนิรถทัง้ ิน้ร ม 103 แ ง่
�า รบั ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารทีเ่ป็น ถานทีีไ่ด้รบัอนญุาตประกอบการ ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารบริ ทั ขน ง่ จ�ากดั 7 แ ง่

ได้แก่

1 ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ใ ้บริการ 
ผู้โดย ารเดินทางในเ ้นทาง ายเ นือ ตะ ันออกเฉียงเ นือ 
และจงั ดัภาคกลาง มี ถานทีต่ัง้อยู ่999 ถนนก�าแพงเพชร 2 
แข งจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2 ถานขีน ง่ผูโ้ดย ารกรงุเทพฯ ( ายใต้) ถนนบรมราชชนน ี
ใ ้บริการผู้โดย ารเดินทางในเ ้นทาง ายใต้ และภาคกลาง 
ตอนล่าง มี ถานที่ตั้งอยู ่ 24/6 มู ่ 8 ถ.บรมราชชนนี  
แข งฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

3 ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ใ ้บริการ 
ผูโ้ดย ารเดนิทาง ายตะ นัออกเลยีบชายฝ่ัง มี ถานทีต่ัง้อยู่ 
300 ถ. ขุมุ ทิ แข งคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

4 ถานีขน ่งผู้โดย ารจัง ัด ุพรรณบุรี 
ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถ.เณรแก้  ต.ท่าระ ัด อ.เมือง 
จ. ุพรรณบุรี 72000

5 ถานีขน ่งผู้โดย าร อ�าเภอภูเขีย  จัง ัดชัยภูมิ
ตั้งอยู่เลขที่ 444 มู่ 1 ถ.ภูเขียงเก ตร มบูรณ์ ต.ผักบัง 
อ.ภูเขีย  จ.ชัยภูมิ 36100



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 135

6 ถานขีน ง่ผูโ้ดย าร อ�าเภอ ล่ม ลกั จงั ดัเพชรบรูณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 77 มู่ 4 ถ. ระบุรี – ล่ม ัก ต. นองไข ่ 
อ. ล่ม ัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 

7 ถานีขน ่งผู้โดย าร จัง ัด ุรา ฎร์ธานี 
ตัง้อยูเ่ลขที ่130/181 มู ่10 ถ. รุา ฏร์ – พนุพนิ ต. ดัประดู่ 
อ.เมือง จ. ุรา ฏร์ธานี 84000

8 ถานีเดินรถรัง ิต ใ ้บริการผู้โดย ารที่จะเดินทางใน 
เ ้นทางภาคเ นือและภาคอี าน โดยประชาชน ามารถ 
ซื้อตั๋ และรอเดินทางที่ ถานีเดินรถรัง ิตได้เลย เพื่อลด 
ค ามแออัดภายใน ถานีขน ่งผู้โดย ารกรุงเพทฯ (จตุจักร) 
มอชิต 2 นอกจากนี้ ถานีเดินรถรัง ิตยังได้เปิดใ ้บริการ 

Drive Thru เลื่อนล้อจองตั๋  �า รับใ ้บริการประชาชน 
เพื่อใ ้ได้รับค าม ะด กมากยิ่งขึ้น

9 บริ ัทฯ มี ูนย์ซ่อมบ�ารุงและตร จ ภาพรถซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 และมีขนาดใ ญ่ที่ ุด 
ในภมูภิาคอาเซยีน โดยใช้ �า รบัซ่อมบ�ารงุและตร จ ภาพรถโดย ารของบริ ทัฯ และได้เปิด นูย์ตร จ ภาพรถ
เอกชน (ตรอ.) ใ ้บริการตร จ ภาพรถทุกประเภท ช�าระภา ีรถประจ�าปี ตั้ง ูนย์ถ่ งล้อ ใ ้ผู้บริการซ่อมบ�ารุง 
ใ ้กับรถทุกประเภท โทร. 0 - 2901 - 2331
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10 ูนย์ฝึกอบรมรัง ิต นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยังมี ูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งเป็นอาคาร 7 ชั้น ตั้งอยู่บริเ ณ 
ด้าน น้า ูนย์ซ่อมบ�ารุงและตร จ ภาพรถรัง ิต  

4.ด้านอัตราก�าลังพนักงาน
พนักงานบริ ัทฯ มีพนักงานร ม 3,293 คน เป็นพนักงานประจ�า 2,852 คน พนักงาน ัญญาจ้าง 441 คน
 
กลุ่มต�าแ น่ง พนักงานประจ�า

(คน)
พนักงาน ัญญาจ้าง

(คน)
ร มจ�าน นพนักงาน

ผู้บริ ารระดับ ูง 13 - 13
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง 37 - 37
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 198 - 198
ผู้ปฏิบัติงาน 2,604 441 3,045

ร มจ�าน นพนักงาน 2,852 441 3,293

มายเ ตุ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559

เกร็ดย่อย บริษัทฯ
เ ตุใดจึงเรียกรถของบริ ัทฯ ่า รถ 99, 999 เพราะใน มัยเริ่มแรกรถของบริ ัทฯ จะใช้ร ั น�า น้ารถ ่า 99  

ซึง่ ามารถเดนิรถได้ทั่ ประเท  แต่ต่อมากรมการขน ง่ทางบกได้จดัเ น้ทางเดนิรถใ ม่ และใ ร้ถของบริ ทัฯ ิง่ประจ�าทาง 
และมีเลขก�ากับเ ้นทางแต่ผู้คนยังคงเรียกรถของบริ ัทฯ อย่างติดปาก ่า รถ 99 ่ น 999 ก็คือรถปรับอากา นั่นเอง 
�า รับ ีประจ�าบริ ัทฯ คือ ี ้ม มาจาก ีตั รถใน มัยเริ่มแรกซึ่งเป็นรถไม่มีเครื่องปรับอากา นิยมเรียกกัน ่ารถร้อน 

ผู้คนติดภาพรถ ้มตลอดมาจน ี ้มกลายเป็น ีประจ�าของบริ ัทฯ ในที่ ุด



รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 137รายงานประจ�าปี 2559 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด 137

ความเป็นมา
จากอดีตสู่ปัจจุบัน
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ความเป็นมา
จากอดีตสู่ปัจจุบัน

บริ ัท ขน ่ง จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อ ันที่ 13 กรกฎำคม 2473 ในชื่อบริ ัท เดินอำกำ ไทย จ�ำกัด โดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่ม
กำรบินพำณิชย์ในประเท เป็นรำยแรก และเดินรถยนต์โดย ำร ำยกรุงเทพฯ - ลพบุรี กรุงเทพฯ - ปรำจีนบุรี ต่อมำ มัย
งครำมโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นรัฐ ิ ำ กิจ และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริ ัท ขน ่ง จ�ำกัด” (บข .) เมื่อปี พ. . 2481

ปี พ. . 2490 รัฐบำลแยกกิจกำรบินภำยในประเท ออกจำกบริ ัทฯ ต่อมำปี พ. . 2491 บริ ัทเริ่มกิจกำรเดินเรือ
โดยมีเรือทั้ง ิ้น 48 ล�ำ จนกระทั่งปี พ. . 2500 มีกิจกำรเดินเรือทั้ง ิ้นจ�ำน น 18 ำยและมี 4 ำขำ คือ ำขำท่ำเตียน 
ำขำปำกน�้ำโพ - นคร รรค์ ำขำแปดริ้  และ ำขำอยุธยำ อยำ่งไรก็ตำม กำร รำ้งเขื่อนชัยนำทท�ำใ ้แม่น�้ำเจำ้พระยำ

บำงตอนตื้นเขิน ท�ำใ ้กำรเดินเรือไม่ ะด ก บริ ัทฯ จึงเลิกเดินเรือในปีนั้นเอง

ช่ งเ ลำดังกล่ำ  รำชกำรยังมิได้ด�ำเนินกำรค บคุม รือจัดระเบียบกำรเดินรถโดย ำรประจ�ำทำงของประเท  
กำรเดินรถโดย ำรระ �่ำระ ำยมำก โดยเฉพำะในต่ำงจัง ัด เนื่องจำกกำรขับรถเร็  และแซงเพื่อแย่งผู้โดย ำรท�ำใ ้
เกดิอบุตัเิ ตอุยูเ่ มอ นอกจำกนีย้งัท�ำใ เ้กดิกำรทะเลำะ ิ ำทระ ำ่งพนกังำนประจ�ำรถ รอืผูป้ระกอบกำร จงึมกีำรแ ง ำ
กำรคุ้มครองกิจกำรตนเองจำกผู้มีอิทธิพล ซึ่งท�ำใ ้เกิดผลกระทบต่อชี ิตและทรัพย์ ินของประชำชนเป็นจ�ำน นมำก  
และ ่งผลกระทบต่อเ ร ฐกิจของประเท

ในปี 2502 รัฐบำลใน มัยจอมพล ฤ ดิ์ ธนะรัชต์ ตระ นักถึงค ำมรุนแรงของปัญ ำที่เกิดขึ้น จึงมอบ ัมปทำน 
เ ้นทำงกำรเดินรถโดย ำร ม ด 2 ในเขต ัมปทำน 25 จัง ัดใ ้บริ ัท ขน ่ง จ�ำกัด แต่เพียงรำยเดีย  อีกทั้งมอบ มำย
ใ เ้ป็นแกนกลำงในกำรน�ำรถโดย ำรของเอกชนเข้ำมำร่ มกบับริ ทัฯ โดยมี ตัถปุระ งค์เพือ่จดัระเบยีบกำรเดนิรถโดย ำร
ใ ้เป็นระเบียบและเป็นธรรมแก่เจำ้ของรถโดย ำรทุกรำยที่เขำ้ร่ ม ทั้งนี้เพื่อค บคุมดูแลเจ้ำของรถโดย ำรใ ้บริกำรที่ดี
แก่ประชำชน
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ระ ำ่ง ปี พ. . 2502 - 2511 บริ ทั ขน ง่ จ�ำกดั พยำยำมชกัจงูบริ ทัเดนิรถโดย ำรเอกชนรำยใ ญ่เข้ำ ูร่ะบบรถร่ ม 
โดยใ ้ด�ำเนินกำรเดินรถอยู่ในกฎข้อบังคับของทำงรำชกำร ภำยใต้เครื่อง มำยของบริ ัทฯ ซึ่ง ำมำรถแก้ไขปัญ ำ 
รถโดย ำรผดิกฎ มำยได้ แม้ในช่ งแรก บริ ทัฯ ยงัไม่ ำมำรถด�ำเนนิกำรใ เ้ป็นไปตำมนโยบำยของรฐัทีไ่ด้รบัมอบ มำย
และประ บผลกำรขำดทุนอย่ำง นัก ระ ำ่งปี พ. . 2502 ถึงปี พ. . 2504 อยำ่งไรก็ตำมบริ ัทฯ พยำยำมปรับปรุง 
ทั้งด้ำนกำรบริ ำรจัดกำรภำยในและกำรใ ้บริกำร จนกระทั่งผลกำรด�ำเนินงำนเริ่มดีขึ้นเป็นล�ำดับตั้งแต่ปี พ. . 2505 ถึง 
2516 ท�ำใ ้มีผลกำรด�ำเนินงำนดีขึ้นจน ำมำรถจ่ำยโบนั ได้เป็นครั้งแรก

ระ ่ำง ปี พ. . 2522 ถึง 2531 เป็นช่ งที่บริ ัทฯ จัดระเบียบกำรเดินรถโดย ำรของบริ ัทฯ และรถร่ ม 
พร้อมกบัใ เ้กดิค ำมเป็นธรรม ง่เ รมิและ นบั นนุใ ม้กีำรร มตั กนัของเจ้ำของรถโดย ำรรำยย่อยตำมค ำมเ มำะ ม  
ของแต่ละกลุ ่ม แต่ละเ ้นทำง และแต่ละภูมิภำค  
ซึ่งเป็นผลใ ้ผู ้ประกอบกำรรถร่ มมีกำรร มตั กัน
อย่ำงเป็นรปูธรรมเมือ่ปี พ. . 2523 ในนำมของ มำคม 
ผู้ประกอบกำรรถยนต์โดย ำร

 
ปี พ. . 2510 บริ ัทฯ ได้มีพิธี ำง ิลำฤก ์

อำคำร ถำนขีน ง่ผูโ้ดย ำรภำคเ นอืและภำคตะ นัออก 
เฉียงเ นือบริเ ณตลำด มอชิต ถนนพ ลโยธิน  
โดยเป็นอำคำร 3 ชัน้ บนเนือ้ที ่63 ไร่ และเป็นทีท่�ำกำร
ของ �ำนักงำนใ ญ่ โดยผู้โดย ำรจะเรียกกันคุ้น ู ่ำ 
ถำนีขน ่ง มอชิต

ปี พ. . 2540 บริ ัทฯ เปิดใช้อำคำร ถำนีขน ่งผู้โดย ำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) รือ มอชิต 2 อย่ำงเป็นทำงกำร 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 999 ถนนก�ำแพงเพชร 2 แข งจตุจักร เขตจตุจักร โดยยำ้ยที่ท�ำกำรของ �ำนักงำนใ ญ่และ ถำนีขน ่ง
ผู้โดย ำรมำไ ้ร มกันเป็นอำคำร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้ อยประมำณ 27,000 ตำรำงเมตร ออกแบบได้อย่ำงเ มำะ มและ
ปลอดภัย �ำ รับผู้โดย ำร มี ิ่งอ�ำน ยค ำม ะด กครบครัน
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ปี พ. . 2542 “เรือม ำรำช” เรือล�ำ ุดท้ำยในกิจกำรเดินเรือในแม่น�้ำเจำ้พระยำ มัยอดีตของบริ ัทฯ โครงกำร
มอบเรือม ำรำชใ ้กระทร ง ึก ำธิกำร เนื่องในโอกำ พระรำชพิธีม ำมงคลเฉลิมพระชนมพรร ำของพระบำท มเด็จ
พระเจำ้อยู่ ั  6 รอบ ใน ันที่ 5 ธัน ำคม 2542 เพื่อเป็นกำร นองแน พระรำชด�ำริ มีพระรำชประ งค์ใ ้พ กนิกรของ
พระองค์ได้รบักำร กึ ำอย่ำงทั่ ถงึ บริ ทัฯ จงึถอืโอกำ อนัเป็นม ำมงคลนี ้ร่ มกบักรมกำร กึ ำนอกโรงเรยีน กระทร ง
ึก ำธิกำรจัดท�ำโครงกำรเรือ ้อง มุด เฉลิมพระเกียรติพระบำท มเด็จพระเจ้ำอยู่ ั  เพื่อถ ำยเป็นรำช ักกำระและ

เป็นกำรกระจำยโอกำ ทำงกำร ึก ำ ่งเ ริมใ ้ประชำชนรักกำรอำ่นและกำรเรียนรู้ โดยพิธี ่งมอบ จัดขึ้น ณ อู่กัปตัน 
เชิง ะพำนพระปิ่นเกลำ้เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพม ำนคร เมื่อ ันพุธที่ 22 ธัน ำคม พ. . 2542

ปี พ. . 2546 บริ ทั ขน ง่ จ�ำกดั มแีผนขยำยเ น้ทำงเดนิรถข้ำมประเท ไปยงัประเท เพือ่นบ้ำน ทัง้นีเ้พือ่รองรบั
กำรขยำยตั ทำงกำรคำ้ กำรลงทุน ที่รัฐบำล มำยจะใ ้ไทยเป็นประตู ู่อินโดจีน ในปี 2547 เริ่มเปิดใ ้บริกำรรถโดย ำร
ระ ่ำงประเท ไทย - ปป.ลำ  เ ้นทำง นองคำย - นคร ล งเ ียงจันทน์ และเ ้นทำงอุดรธำนี - นคร ล งเ ียงจันทน์ 
ลังจำกนั้นบริ ัทฯ ได้เปิดเดินรถโดย ำรระ ่ำงประเท ไทย - ปป.ลำ  เพิ่มเติมอีก 12 เ ้นทำง และประเท ไทย  

- กัมพูชำอีก 2 เ ้นทำง และ บข .ยังมีแผนกำรเดินรถโดย ำรระ ่ำงประเท เพิ่มเติมไปยังประเท พมำ่ และประเท
เ ียดนำมอีกในอนำคตอันใกล้นี้
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ปี พ. . 2553 เป็นอีกปี นึ่งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่
�ำคญันัน่คอื บริ ทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของรฐับำล 

รับรถตู้โดย ำรจ�ำน นประมำณ 6,000 คัน เข้ำ ู่ระบบ 
รถร่ มฯ ทั้งนี้ ท�ำใ ้เกิดผลดี เพื่อค บคุมดูแลใ ้เจ้ำของ
รถตูโ้ดย ำรใ บ้รกิำรทีเ่ป็นมำตรฐำนมำกขึน้ อนัจะท�ำใ ้
เกิดค ำมปลอดภัยในชี ิตและทรัพย์ ินของผู้ใช้บริกำร

 

ปี พ. . 2552 บริ ัทฯ ได้ท�ำกำรปรับเปลี่ยน ัญลัก ณ์
ใ ม่ของ บข .ใ ้มีรูปแบบที่ทัน มัยยิ่งขึ้น จำกปีกปรับมำใช้ 
ลำยเ น้กำรเคลือ่นไ  ท�ำใ ้ ญัลกั ณ์ บข .ดอู่อนโยน มคี ำม
เป็นกันเองใกล้ชิดลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น 

ความ มายของ ัญลัก ณ์ใ ม่ประกอบด้วยเ ้น 3 ี
เ ้น ี ้ม เป็นเ ้นที่แ ดงถึงรำกฐำนของ ัญลัก ณ์นี้ 

และ ื่อถึงเ ้นโค้งของรถบั  และเ ้น ี ้มเป็น ีของ บข . และ
มีค ำม มำย ่ำ บข .เป็นองค์กรในกำรใ ้บริกำรกำรขน ่ง 
กำรเดินรถอยำ่งมั่นคง มำเป็นเ ลำยำ นำน

เ ้น ีฟ้า เป็นกำร ื่อถึงกำรพัฒนำต่อเนื่องและเพิ่ม
ประ ิทธิภำพกำรใ ้บริกำรเป็น �ำคัญและกำรพัฒนำจำก 
รถ ้มมำเป็นรถปรับอำกำ

เ ้น ีชมพู เป็น ีที่ มำยถึงค ำมเป็นมงคล ิ่งดีงำม 
ื่อถึง บข .เป็นองค์กรที่ท�ำประโยชน์ใ ้แก่ ังคมอยำ่งต่อเนื่อง 

ตัว นัง ือ บข . ี ้ม ใช้ Font ที่มีความ นา เพื่อ ื่อ
ถึงค ำม นักแน่น มั่นคงขององค์กรแ ่งนี้
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ปี พ. . 2557 เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมรับกำรเข้ำเป็นประชำคมเ ร ฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic  
Community : AEC) บริ ทัได้ด�ำเนนิกำรพฒันำบรกิำรเดนิรถโดย ำรระ ำ่งจงั ดัและระ ำ่งประเท  รองรบักำรแข่งขนั 
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยจัดเ ้นทำงกำรเดินรถ เ ้นทำงกรุงเทพฯ - เชียงของ ซึ่งเป็นเ ้นทำงกำรเดินรถที่เชื่อมต่อไปยัง
ประเท เพือ่นบ้ำน นอกจำกนี ้บริ ทัฯ ได้เพิม่เ น้ทำงกำรเดนิรถโดย ำรระ ำ่งประเท  ผ่ำนอ�ำเภอเชยีงของอกี จ�ำน น 
2 เ ้นทำง คือ เ ้นทำงเชียงใ ม่ - เชียงรำย - เชียงของ - ล งพระบำง และเ ้นทำงเชียงรำย - เชียงของ - บ่อแก้   
เพือ่รองรบักำรขยำยตั ของเ ร ฐกจิและกำรเดนิทำงของผูโ้ดย ำรทีจ่ะเพิม่ขึน้บรเิ ณจงั ดัทีเ่ป็นจดุเชือ่มต่อกบัประเท
เพื่อนบ้ำน โดยบริ ัทฯ ได้ก่อ รำ้ง ถำนีเดินรถเชียงของขึ้นบนพื้นที่ จ�ำน น 4 ไร่ 1 งำน 71 ตำรำง ำ ประกอบด้ ย 
ิ่งอ�ำน ยค ำม ะด ก ได้แก่ ้องจ�ำ น่ำยตั๋  ที่พักผู้โดย ำร ูนย์อำ ำร ร้ำนคำ้ ะด กซื้อ ้อง ุขำ �ำ รับผู้โดย ำร 

พืน้ทีอ่�ำน ยค ำม ะด ก �ำ รบัผูพ้กิำร ถำนทีร่บัฝำกพั ดภุณัฑ์ และอำคำรบ้ำนพกั �ำ รบัพนกังำน ำมำรถรองรบัรถโดย ำร
ประจ�ำทำงที่เข้ำมำใช้บริกำรบริเ ณ ถำนี ทั้งรถบริ ัทฯ และรถร่ ม
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“บข . เป็นของรัฐ ยืน ยัดเพื่อปวงชน ทุกคนเป็นเจ้าของ”

ปี พ. . 2559 บข . ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำ และปรับปรุงรูปแบบกำรใ ้บริกำร เพื่อใ ้ผู้โดย ำรได้รับกำรบริกำร 
ที่ ะด ก บำยและทัน มัย ทั้งกำรน�ำรถโดย ำร ขนำด 15 เมตร จ�ำน น 100 คัน มำใ ้บริกำรทดแทนรถโดย ำรเก่ำ 
ที่ มด ัญญำ ซึ่งภำยในรถโดย ำรรุ่นใ ม่ ประกอบด้ ย ิ่งอ�ำน ยค ำม ะด กครบครัน เช่น เบำะโดย ำรใ ม่รูปทรง 
แคปซูล ติดตั้งระบบน ดอัตโนมัติ ช่องเ ียบ USB �ำ รับชำร์ตแบตเตอรี่ จอที ีขนำดใ ญ่ และล่ำ ุดได้ร่ มกับ  
บริ ัท แอด ำนซ์ ไ ร์เล  เน็ทเ อร์ค จ�ำกัด (AWN) น�ำร่องติดตั้งระบบกำรใ ้บริกำร Free WiFi on Bus  
ใน 4 เ ้นทำง ลัก เ ้นทำงละ 2 คัน อำทิ เ ้นทำงกรุงเทพฯ – แม่ อด, กรุงเทพฯ – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ – นครพนม และ
กรุงเทพฯ – เชียงใ ม่ โดยจะเริ่มทด อบระบบตั้งแต่ ันนี้ – 31 ตุลำคม 2559 และในอนำคตจะติดตั้ง WiFi ใ ้บริกำร
กับรถโดย ำรใ ม่ทุกคันที่จะเข้ำมำ ิ่งใ ้บริกำรในเร็ ๆ นี้

จำกอดีตถึงปัจจุบัน บริ ัทฯ ำมำรถด�ำเนินกำรใ ้เป็นไปตำมนโยบำยที่รำชกำรมอบ มำยและเป็นไปตำม
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ำรบริ ัทฯ ในกำรใ ้บริกำรแก่ประชำชน นับตั้งแต่ปีงบประมำณ 2527 บริ ัทฯ ำมำรถ 
ด�ำเนินกิจกำรประ บผลก�ำไรอย่ำงต่อเนื่องมำตลอด แม้ก�ำไรไม่ ูงมำกนักแต่อยู่ในระดับที่ ำมำรถปรับปรุงกำรบริกำร
และเลี้ยงตนเองได้ โดยคำด มำย ่ำกำรบริ ำรจัดกำรและกำรบริกำรที่มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนำมำโดยตลอด จะ ่งผล
ใ ้บริ ัทฯ มีค ำมพร้อมที่จะรับกระแ กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนำคตได้อย่ำงมั่งคงต่อไป
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็น นูย์กลำงธรุกจิกำรขน ง่ด้ ยรถโดย ำรทีท่นั มยั 

ได้มำตรฐำน บริกำรเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่ ภูมิภำค  
มีค ำมรับผิดชอบต่อ ังคมและ ิ่งแ ดล้อม”






