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สารจากประธานกรรมการ

 บริษัท ขนสง จํากัด ไดรับการสถาปนาเม่ือปพุทธศักราช 2473 เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ใหรับผิดชอบในการจัดบริการดานการขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสารประจําทาง จากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัด
ตางๆ ภายในประเทศทั่วราชอาณาจักร และเสนทางระหวางประเทศ การดําเนินธุรกิจควบคูกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม สิ่งแวดลอม และดวยตระหนักเสมอวา บริษัทฯ เปนองคกรของรัฐ ความสะดวก ปลอดภัย และความ
พึงพอใจของลูกคา คือองคประกอบสําคัญท่ีจะตองมุ งม่ันพัฒนา รักษาคุณภาพโดยไมหยุดน่ิง คณะกรรมการ
บริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน จึงยึดม่ันหลักการดังกลาว เปนคานิยมองคกร อันพึงปฏิบัติ เพ่ือใหผูใชบริการไดรับ
ความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด
 
 ดานการดําเนินธุรกิจ บริษัท ขนสง จํากัด ไดดําเนินงานโดยตระหนักและใหความสําคัญ ควบคูกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  มุงม่ันพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ใหความสําคัญตอสังคม ชุมชน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย จะเห็นไดจากการดําเนินโครงการ “หน่ึงสตางค
หนึ่งความดี” โดยบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการจําหนายตั๋วสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนและ
องคกรการกุศลตางๆ ตอเนื่องเปนประจําทุกป ใหการสนับสนุนสงเสริมดานการศึกษา โดยจัดสรางหองสมุดโรงเรียน 
ใหแก โรงเรียนท่ีหางไกล เปนตน และในโอกาสที่ประเทศไทยจะกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
บริษัทฯ ไดพัฒนาธุรกิจและบริการ อาทิ การเปดเสนทางเดินรถระหวางประเทศ  การพัฒนาสถานีขนสงผูโดยสาร
ใหมีความทันสมัย และมีมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีคุณภาพและความสามารถยิ่งขึ้น อันเปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของ บริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อเปนศูนยกลางธุรกิจการขนสงดวยรถยนตโดยสาร ที่ทันสมัย 
ไดมาตรฐาน บริการเปนที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค
 
 ดวยความรวมมือ รวมแรงรวมใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบรหิาร และพนักงานทุกคน รวมถงึมติรไมตรแีละ
การสนับสนุนจากผูใชบริการ องคกรของรัฐ เอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สงผลให บริษัท ขนสง จํากัด 
สามารถดําเนินธุรกิจ บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ไดรับการยอมรับความนาเช่ือถือ ศรัทธา จากผูใชบริการ ชุมชน 
และสังคม  ผมขอขอบคุณทุกทาน ไว ณ ที่นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บริษัท ขนสง จํากัด จะไดรับการสนับสนุนและ
ความรวมมือรวมแรงรวมใจจากทุกทานดวยดีตลอดไป

2 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



นายอนุสรณ  แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ

 บริษัท ขนสง จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนแกนกลาง 
และเป นหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดบริการด านการขนส งผู  โดยสารด วยรถโดยสารประจําทางจาก
กรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดตาง ๆภายในประเทศทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตป 2502 จากน้ันในป 2547 ไดรับ
มอบหมายใหจัดบริการดานขนสงผูโดยสารดวยรถโดยสารประจําทางเชื่อมตอโครงขายระหวางประเทศไทยไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา รวม 14 เสนทางตามแผนการเตรียมความพรอม
รองรับการเดินรถในประเทศและระหวางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูใชบริการเปน
อยางดี และเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานสถานีขนสงผูโดยสาร บริษัทฯ ไดกอสรางสถานีเดินรถเชียงของ 
บนเน้ือท่ีกวา 4 ไร มีความทันสมัย ไดมาตรฐาน เพ่ือรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดวย 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปดศูนยบริการตรวจสภาพรถ และใหบริการตั้งศูนยถวงลอ ณ สถานตรวจสภาพรถยนตเอกชน 
สํานักซอมบํารุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) เพื่อใหบริการตรวจสภาพรถยนตโดยสารประจําทางและรถโดยสาร
ไมประจําทางรถตู รถปคอัพ รถจักรยานยนต และรถยนตสวนบุคคลทุกประเภท ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ
 ดวยความรวมมือรวมใจจากพนักงานทุกคน สงผลใหบริษัทฯ ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ 
ประจําป 2557 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ ระดับดี ในดานการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ
ความปลอดภัยของรถโดยสาร (GPS) จาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ที่ผานมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชบริการเปนสําคัญ รวมถึงไดดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในดานความปลอดภัยไดเปนผลสําเร็จ
 โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทขนสง จํากัด ผูบริหารและพนักงานทุกคน ที่สนับสนุน
การทํางาน รวมทั้งมีสวนรวมในการสรางผลงาน ดวยความตั้งใจจริงทําใหผลงานเปนที่ปรากฎ สามารถสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลและความตองการของผูใชบริการไดเปนอยางดี

4 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด
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รายนาม
และประวัติคณะกรรมการ
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  วิทยาศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  MASTER OF ENGINEERING (ENVIRONMENTAL 

 ENGINEERING), ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  DOCTOR OF PHILOSOPHY (CHEMICAL ENGINEERING), 

 MONASH UNIVERSITY, MELBOURNE, AUSTRALIA

  หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 

 (วปอ.2550) วทิยาลัยปองกนัราชอาณาจักร สถาบันวชิาการ

 ปองกันประเทศ

  หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (วตท.10)

  หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

 สถาบันพระปกเกลา (ปรม.5)

ประสบการณทํางาน
  ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

  ประธานกรรมการ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากัด

  ประธานกรรมการ บริษัทฯ บางจากโซลารเอนเนอรยี จํากัด

  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 

 (มหาชน)

ความรู ความชํานาญ
  ดานบริการจัดการบริหารธุรกิจ   

  ดานวิศวกรรม

  ดานพลังงาน     

  ดานกํากับดูแล

  ดานสิ่งแวดลอม

ตําแหนงปจจุบัน
  ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา

  กรรมการสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

  กรรมการสถาบันสิ่งแวดลอม

  กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

  ที่ปรึกษา บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จํากัด

  ประธานกรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

  ไมมี

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ/บริษทัท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล / MR.ANUSORN  SANGNIMNUAN

ประธานกรรมการ / CHAIRMAN 

 อายุ 60 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 – ปจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทฯ

7รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน/การบริหารการเงิน) 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 6 

 วทิยาลยัปองกันราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการปองกันประเทศ

ประสบการณทํางาน
  สรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สรรพากรภาค 3 สํานักงานสรรพากรภาค 3

 รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ความรู ความชํานาญ
 ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ

 ดานบัญชี การเงิน และภาษีอากร

ตําแหนงปจจุบัน
 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

 กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด / กรรมการผูแทนกระทรวง

 การคลัง

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

  ไมีมี

การถอืครองหุนในรฐัวสิาหกจิ/บรษิทัทีเ่กีย่วของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10 

  ไมมี

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสุทธิชัย  สังขมณี / MR.SUTTHICHAI  SUNGKAMANEE

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

 อายุ 58 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 – ปจจุบัน

UTTHICHAI  SUNGGKKAMMAANNEEEE

ECTORS

 2556 – ปจจุบนั

8 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 MASTER OF ACCOUNTING, THE OHIO STATE 

 UNIVERSITY, U.S.A.

 MASTER OF ACCOUNTING ( INFORMATION 

 SYSTEMS), UNIVERSITY OF FLORIDA, U.S.A.

 DOCTOR OF BUS INESS ADMIN ISTRAT ION 

 (INFORMATION SYSTEMS), MISSISSIPPI STATE 

 UNIVERSITY, U.S.A.

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
 หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

 รุนที่ 22 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร DCP REFRESHER COURSE รุนที่ 5 สมาคม

 สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน
 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 หัวหนาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสมาคมตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

 เลขาธิการ สมาคมการบัญชีไทย

 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

 กรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู ขอข้ึนทะเบียนเปน

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี

ความรู ความชํานาญ
 ดานบริหารจัดการบริหารธุรกิจ  

 ดานบัญชี

 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตําแหนงปจจุบัน
 ผูอํานวยการ สํานักการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ 

 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 อนุกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน สถาบันสงเสริม

 การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 อนุกรรมการบริหารความเส่ียง สถาบันสงเสริมการสอน

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 อาจารยพิเศษคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย 

 กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถอืครองหุนในรฐัวสิาหกจิ/บรษิทัทีเ่กีย่วของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

ผูชวยศาสตราจารยอรนุช  สูงสวาง / Asst.Prof.ORANUJ  SOONGSWANG

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

 อายุ 63 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 – ปจจุบัน

9รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คณะกรรมการบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ

 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.2551) วิทยาลัย

 ปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.2) 

 สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประสบการณทํางาน
 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

 รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

 ผูบัญชาการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ   

ความรู ความชํานาญ
 ดานกฎหมาย   

 ดานการปกครอง การเมือง

 ดานบริหารจัดการ

ตําแหนงปจจุบัน 
 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

 กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทท่ีเก่ียวของ
กับ บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

พล.ต.อ.อํานาจ  อันอาตมงาม / POL.GEN. AMNAT  UNARDNGAM

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

 อายุ 59 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 – ปจจุบัน

/ POL.GEN. AMNAATT  UUNNAARRDDNNGAM

ECTORS

557 – ปจจุบนั

10 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



ศาสตราจารยวิโรจน  รุโจปการ / Prof.WIROJ  RUJOPAKARN 

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

 อายุ 58 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 – ปจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 MASTER OF ENGINEERING (TRANSPORTTATION 

 ENGINEERING), ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES, TRANSPORT 

 ECONOMICS, UNIVERSITY LYON II, FRANCE

 DOCTOR OF INGENIEUR, (TRANSPORT ECONOMICS), 

 NATIONAL SCHOOL OF STATE PUBILC WORKS   

  (ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE 

 I’ETAT-ENTPE) AND UNIVERSITY LYON II, FRANCE

ประสบการณทํางาน
  โครงการศึกษา/วิจัยดานวางแผนจราจร-ขนสงในหนวยงาน

 ภาครัฐ

 กรรมการพิจารณาแผนงานดานการจราจร-ขนสง

 ในหนวยงานภาครัฐ

ความรู ความชํานาญ
 ดานวิศวกรรม    

 ดานคมนาคมและการขนสง

ตําแหนงปจจุบัน 

 ศาสตราจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร

 กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (กพว.) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายกสมาคม ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH 

 SOCIETY (ATRANS)

 กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด                                                 

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถอืครองหุนในรฐัวิสาหกิจ / บรษิทัท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10

 ไมมี

11รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คณะกรรมการบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุนที่ 67

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัร วทิยาลยัปองกันราชอาณาจกัร 

 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

ประสบการณทํางาน
 รองผูบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3

 รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3

 เสนาธิการ กองทัพนอยที่ 3

 รองแมทัพภาคที่ 3

 แมทัพนอยที่ 3

 แมทัพภาคที่ 3

ความรู ความชํานาญ
 ดานบริหารจัดการภาครัฐ

 ดานการวางแผนและพัฒนานโยบายสาธารณะ

ตําแหนงปจจุบัน 
 ผูชวยผูบัญชาการกองทัพบก

 กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถอืครองหุนในรฐัวิสาหกิจ / บรษิทัท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา / GEN.PREECHA  JAN-O-CHA 

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

 อายุ 58 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 – ปจจุบัน

.PREECHA  JAN-OO-CCHHAA 

ECTORS

2557 – ปจจุบัน

12 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



นายวุฒชิาต ิ กลัยาณมติร / MR.WUTHICHART  KALYANAMITRA

กรรมการผูจดัการใหญ / PRESIDENT AND SECRETARIATE TO 

BOARD OF DIRECTORS

 อายุ 51 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2550 – ปจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ รุนท่ี 97 

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันพระปกเกลา
 หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสงู รุนที ่1 

 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 54 

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

 หลักสูตร UNDERSTANDING THE FUNDAMENTAL OF 
 FINANCIAL STATEMENTS รุนที่ 2 สมาคมสงเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

 รุนที่ 77 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลกัสตูร การกํากบัดแูลกจิการสําหรบักรรมการ และผูบรหิาร

 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี  2
 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
 หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนท่ี 4 

 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณทํางาน

 กรรมการบริหาร บริษัท ชลพัฒนอควาเทค จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซปุเปอรไชนไบโอเทคโนโลยี 

 จํากัด 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด

 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร 
 และสถาบันการเงิน
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ป 2550
 กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ป 2550

  - คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภารางรัฐธรรมนูญ 
     (รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1)
  - คณะกรรมาธิการยกรางหลักเกณฑ วิธีการออกเสียง
   ประชามติและการออกเสียงประชามติ  (โฆษก
   คณะกรรมาธิการฯ)
  - คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนและติดตามการจัดการ
   ออกเสียงประชามติประจําภาคเหนือ (รองประธาน
   คณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่ 2)
  -  กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด รักษาการผูจัดการใหญ
     บริษัท ขนสง จํากัด

ความรู ความชํานาญ
 ดานรัฐศาสตร   ดานบริหารองคกร
 ดานคมนาคมทางบก   ดานกํากับดูแล

ตําแหนงปจจุบัน
 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด
 ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี
การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10

 ไมมี
    

13รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
 หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM 

 (DCP) รุ นท่ี 146 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร SUCCESSFUL FORMULATION & EXECUTION 

 THE STRATEGY (SFE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน
 ขนสงจังหวัดเชียงราย

 ขนสงจังหวัดปทุมธานี     

 ผูอํานวยการสํานักงานขนสงเขตพื้นที่ 4

 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ

 ผูอํานวยการสํานักจัดระเบียบการขนสงทางบก

 ผูอํานวยการสํานักการขนสงผูโดยสาร

 รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก

 ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

 อธิบดีกรมการขนสงทางบก

ความรู ความชํานาญ
 ดานกฎหมาย  

 ดานกลยุทธ การวางแผนพัฒนา

 ดานรัฐศาสตร  

  ดานคมนาคมและการขนสง 

ตําแหนงปจจุบัน
 ปลัดกระทรวงคมนาคม

 ประธานกรรมการบริษัท ขนสง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ออกระหวางป

นายสมชยั  ศริวิฒันโชค / MR.SOMCHAI  SIRIWATANACHOKE

ประธานกรรมการ / CHAIRMAN 

 อายุ 59 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 – 31 กรกฎาคม 2557

OMCHAI  SIRIWATAANNAACCHHOOKKEE

AN

2553 – 31 กรกฎฎาคม 2557

14 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 34

 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 30

 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ

 ปองกนัประเทศ รุนที่ 48

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
 หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM 

 (DCP) รุ นท่ี 110 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร DIRECTOR ACCREDIATION PROGRAM (DAP) 

 รุนท่ี 97/2012 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 (IOD)

ประสบการณทํางาน
 นายทหารยุทธการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 ผูอาํนวยการกองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ

 เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 รองเจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 รองผูบัญชาการศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ

 กองทัพอากาศ   

 ผูชวยหัวหนาฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ

 กระทรวงกลาโหม

ความรู ความชํานาญ
 ดานวิศวกรรม 

 ดานบริหารจัดการ

ตําแหนงปจจุบัน 
 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยี

 ปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

 กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

พล.อ.อ.พงศธร  บัวทรัพย / ACM. PONGSATORN  BUASUP

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

 อายุ 62 ป 

 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

 ตั้งแตวันท่ี 19 ตุลาคม 2554 – 22 กรกฎาคม 2557

15รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 หลักสูตรการบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.7) 

 วทิยาลยัการยตุธิรรม สถาบนัพัฒนาขาราชการศาลยตุธิรรม 

 สํานักงานศาลยุติธรรม

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ นที่ 8 (ปปร.8) สถาบัน

 พระปกเกลา

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.2548) วิทยาลัย

 ปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
 หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

 รุ นท่ี 117/2009 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน
 ผูบงัคับการอาํนวยการ กองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง

 ผูบังคับการตํารวจทางหลวง

 รองผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

 รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล

 ผูบัญชาการตํารวจนครบาล

 ผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 4

 กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคมนาคม

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

ความรู ความชํานาญ
 การปกครอง การเมือง

 กฎหมาย

ตําแหนงปจจุบัน 
 กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด

 คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร

 เนชั่นแนล จํากัด 

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่เกี่ยวของ
กับ บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

พล.ต.ท.สุชาติ  เหมือนแกว / POL.LT.GEN. SUCHART  MUANKAEW

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

  อายุ 63 ป 

  ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  ตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม 2556 – 22 กรกฎาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ออกระหวางป

OL.LT.GEN. SUCHARRT  MMUUAANNKKAEW

ECTORS

2556 – 22 กรกฎฎาคมม 2557

16 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 หลักสูตร การปองกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุนท่ี 41 วทิยาลยั

 ปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 สําหรับนักปกครองระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันพระปกเกลา

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
 หลักสตูร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

 รุนที่ 78 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 รุนที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณทํางาน
 อธิบดีอัยการคดีปกครองระยอง

 อธิบดีอัยการสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

 สํานักอัยการสูงสุด 

 อธิบดีอัยการสํานักงานคดีพิเศษ สํานักอัยการสูงสุด   

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

 อุตสาหกรรม

 กรรมการผังเมือง

 กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิสภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตาํรวจ

 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ป 2550

 กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ป 2550

ความรู ความชํานาญ
 ดานกฎหมาย

ตําแหนงปจจุบัน
 อัยการอาวุโส สํานักอัยการสูงสุด  

 กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด                                                 

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

 กรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

 กรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10 

 ไมมี

นายธนพิชญ  มูลพฤกษ / MR.THANAPICH  MURAPRUK

รองประธานกรรมการ / VICE CHAIRMAN

  อายุ 65 ป 

  ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2548 – 22 มกราคม 2557

17รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร รุนท่ี 8 คณะพาณิชยศาสตรและ

 การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) วิทยาลัย

 ปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกลา

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง 

 (มหานคร) รุนที่ 1

 หลักสูตร ผู บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 รุนที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุนที่ 2 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
 หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

 รุนท่ี 170/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 

 (IOD)

ประสบการณทํางาน
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ประมงไทยพาณิชย จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟวเจอร คอนเซ็พท จํากัด

 ที่ปรึกษาประธานกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด

 อนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่น

 ความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN 1800/

 กสทช.

ความรู ความชํานาญ
 กฎหมาย 

 การปกครอง การเมือง

 การบริหารจัดการบริหารธุรกิจ

ตําแหนงปจจุบัน 
 ประธานกรรมการ บริษัท โมเดไทย จํากัด

 กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด                                                 

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10

 ไมมี

นายมานิต  มัสยวาณิช / MR.MANIT  MASAYAVANICH

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

  อายุ 58 ป 

  ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  ตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ออกระหวางป

MANIT  MASAYAVAANNICCHH

ECTORS

2556 – 31 กรกฎฎาคมม 2557

18 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
 หลักสูตร DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP) 

 รุ นท่ี 170/2013 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการปองกันปราบปราม

 การฟอกเงินและยาเสพติดสภาผูแทนราษฎร

ความรู ความชํานาญ
 วิศวกรรมโยธา

 บริหารจัดการบริหารธุรกิจ

ตําแหนงปจจุบัน 

 วิศวกรที่ปรึกษา

 กรรมการบริษัท ขนสง จํากัด                                                 

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

 ไมมี

การถือครองหุนในรัฐวิสาหกิจ / บริษัทท่ีเก่ียวของกับ 
บขส. เกินกวารอยละ 10

 ไมมี

นายรชตะ  ดานกุล / MR.RACHATA  DARNKUL

กรรมการ / BOARD OF DIRECTORS

  อายุ 40 ป 

  ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  ตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม 2556 – 18 ธันวาคม 2556
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นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผูจัดการใหญ

นายสมบัติ นะนุนา
รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหาร

ตั้งแต 1ต.ค. 2555
ที่ปรึกษาพิเศษ

ตั้งแต 1 พ.ย. 2556
รองกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายบริหารการเดินรถ 
ตั้งแต 30 พ.ค. 2557

นางสาวอรนุช ภูวัฒนวนิชย
รองกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายบริหารการเดินรถ 
ตั้งแต 23 พ.ย. 2552- 30 พ.ค. 2557

นายพินิจ คําปู
รองกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายธุรกิจเดินรถ

นายบุญชวย สกุลวิไลเลิศ
รองกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายพัฒนาองคกร

นางสุกานดา ธนพานิชกูล
รองกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายบริหาร

นนาายยววฒฒิชชาาตติ กกัลลยยาาณณมมิตตรริ ิ ั ิ นายสมบััติิ นะนนา นนาางงสสาาววออรรนนชช ภภววัฒฒนนววนนิชชยย ั ิ 

นนาายยพพินนิจจ คคําาปป นายบญชวย สกลวิิไไลเลิิศ นนาางงสสกกาานนดดาา ธธนนพพาานนิชชกกลล

รายนามผูบริหารระดับสูง
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นางวราภรณ ประสพสุข
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายบริหาร

นายนพรัตน การุณยะวนิช
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

สํานักซอมบํารุงและตรวจสภาพรถ
ตั้งแต 3 มิ.ย. 2556

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ฝายบริหารการเดินรถ
ตั้งแต 30 พ.ค. 2557

นายอนุช สุวรรณสทิศกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายบริหารการเดินรถ
ตั้งแต 3 มิ.ย. 2556

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สํานักตรวจสอบภายใน
ตั้งแต 30 พ.ค. 2557

นายนพรัตน การณยะวนิช นายอนช สสวรรณสสทิศศกร

นางวราภรณ ประสพสขนางสาวกรรณิการ ชินะกุลวัฒนา 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ฝายพัฒนาองคกร

นางสาวดวงพร กลิ่นทอง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ดานธุรกิจเดินรถ

นางสาวกรรณิิการ ชิินะกลวััฒนา นางสาวดวงพร กลิิ่นทอง

นางวราภรณ ซึงตระกูล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

สํานักอํานวยการ

นายสุรกิจ คีรีวิเชียร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ดานสงเสริมและสนับสนุนการเดินรถ

นนาายยสสรรกกิจจ คคีรรีววิเเชชียยรร นางวราภรณ ซึึงตระกล

21รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



วิสัยทัศน พันธกิจ 
และกลยุทธที่สําคัญ
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วิสัยทัศน (Vision)
เปนศูนยกลางธุรกิจการขนสงดวยรถโดยสาร 

ที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน บริการเปนท่ียอมรับ เช่ือมโยง
ทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

พันธกิจ (Mission)

1 พัฒนาการบริการอยางตอเนื่องใหไดมาตรฐานสากล 
ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานีโดยมุ งเนนดาน

ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตรงตอเวลา และ
ความทันสมัยเพื่อสรางความประทับใจและตอบสนอง
ความตองการผูใชบริการ
 

2 พัฒนาสถานีขนส งผู  โดยสาร  ศูนย ซ อมบํารุ ง 
ตรวจสภาพรถ และจัดบริการเดินรถ ใหมีลักษณะ

โครงขายท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศและเช่ือมตอระหวาง
ประเทศในภูมิภาค
 

3 ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลรถบริษัทและ
รถรวมบริการ รักษาสิทธิที่พึงมีของผูโดยสาร รวมถึง

การใหความคุมครองชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสารและ
บุคคลที่สาม
 

4 บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชนผู ถือหุ นและ
ผูมสีวนไดสวนเสีย โดยการจัดระบบการบริหารจดัการ

ใหมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
สรางความไดเปรียบในเชิงตนทุน และนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช เพื่อนําไปสูการบริการท่ีมีคุณภาพและ
สามารถแขงขันได
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เสรมิความสามารถในการแขงขนัและพฒันาบรกิาร
 บริษัทฯ  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การบริการ ดวยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการ 
ทั้งดานสถานีขนสงผูโดยสาร และรถโดยสาร โดยปรับปรุง
ใหมีสภาพความพรอมและมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ทันสมัยรองรับความตองการของลูกคา กอสรางสถานี
เดินรถระหวางประเทศบริเวณจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดตอ
กับประเทศเพ่ือนบาน รองรับการใหบริการเดินรถโดยสาร
ระหวางประเทศไปยังกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ิม
ศักยภาพในการสรางรายไดและกําไรจากการพัฒนาธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง จัดทําระบบฐานขอมูลผานบัตรสมาชิก เพื่อนํา
ขอมูลของลูกคามาใชในการกําหนดกลยทุธการตลาด การให
บริการลูกคา และการสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM) 
เพื่อสรางมูลคาในระยะยาว รวมทั้งเสริมสรางการรับรู 
ภาพลักษณดานความปลอดภัยของบริษัทฯ

เพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารตนทุนและการบริหาร
ความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแขงขันท่ี
รุนแรง
 การดําเนินธุรกิจทุกประเภท ตนทุนท่ีเกิดข้ึนถือเปน
ปจจัยสําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่จะเปนตัวชี้วัดและบงบอก
ไดวาธุรกิจของผูประกอบการจะมีโอกาสการอยูรอดมาก

ขนาดไหนเมื่อตองแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น บริษัทฯ 
ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารตนทุนรวมถึงการ
บริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจซึ่งมีสภาวะการ
แขงท่ีรุนแรงในปจจุบัน ดังน้ันเพ่ือจะสามารถสรางกําไร

และการเติบโตของธุรกิจไดอยางตอเนื่อง กลยุทธที่บริษัทฯ 
ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
การเพ่ิมประสิทธภิาพจากการดําเนนิธรุกจิใหม และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

สงเสรมิและกํากับดูแลมาตรการดานความปลอดภยั
ในการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ
 ความปลอดภัยในการเดินทางของผูใชบริการถือเปน
เรื่องสําคัญที่บริษัทฯ คํานึงถึงจึงไดกําหนดกลยุทธตางๆ 
ทั้งในดานของการปองกันและลดอุบัติเหตุทุกประเภทที่
เกิดข้ึนจากการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ ดวย
มาตรการดานการดูแลความปลอดภัย  โ ดยมี ก า รติ ด ต้ั ง
ระบบกลอง CCTV และระบบ GPS บนรถโดยสารของ
บริษัทฯ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผู ใชบริการ ทําให
บริษัทฯ  ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติประจําป 2557 
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดี 
ในดานการพฒันาระบบควบคมุและตรวจสอบความปลอดภัย
ของรถโดยสาร (GPS) ซึ่งจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล
 บริษัทฯ ไดดําเนินงานโดยยึดหลักเปดเผย โปรงใส 
ตรวจสอบได ไมวาจะเปนการเปดเผยขอมูลการดําเนินธุรกิจ
ที่โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน 
และสรางการรับรูการเปนองคกรท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่สําคัญ
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ผังโครงสรางองคกร

25รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



โครงสรางองคกรของ บริษัท ขนสง จํากัด
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
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 การกาวเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC  ในป พ.ศ. 2558 นั้น จะทําใหเกิดการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ แรงงาน เงินทุน การลงทุนภายในภูมิภาค
อาเซียน การเดินทาง รวมถึงการจัดสงสินคาและบริการ
ภายในและระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสะดวก 
และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาธุรกิจ และบริการเดินรถโดยสารประจําทาง
ระหวางจังหวัด และระหวางประเทศ เพื่อเตรียมพรอม
รับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงไดจัดการเดินรถ
ในเสนทางกรุงเทพฯ-เชียงของ  ซึ่งเปนเสนทางท่ีสามารถ
เดินทางตอไปยังประเทศเพ่ือนบานได และยังไดจัดใหมีการ
เดินรถโดยสารระหวางประเทศ โดยผานอําเภอเชียงของอีก 
2 เสนทางคือ เสนทางเชียงใหม-เชียงราย-เชียงของ-
หลวงพระบาง และเสนทางเชียงราย-เชียงของ-บอแกว
และเพื่อเปนการยกระดับการใหบริการรองรับผู โดยสารที่
จะเดินทางเพ่ิมมากข้ึน บริษัทฯ จึงไดกอสรางสถานีเดินรถ
เชียงของขึ้นบนเนื้อที่ 4 ไร 1 งาน 71 ตารางวา โดยมี
พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร ไดแก หองจําหนายตั๋ว ที่พัก
ผู โดยสาร ศูนยอาหาร รานคาสะดวกซ้ือ สุขาสําหรับ
ผูโดยสาร พื้นที่อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการที่รับฝาก
พัสดุภัณฑ สถานีเดินรถเชียงของแหงใหมนี้  สามารถรองรับ
รถโดยสารประจําทางท่ีเขามาใชบริการสถานีทั้งรถบริษัทฯ 
และรถรวมไดมากกวา 46 เที่ยวตอวัน ดังนี้

  เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงของ เดินรถไป-กลับ วันละ 
40 เท่ียว ใหบริการดวยรถโดยสาร มาตรฐาน 1 ข  มาตรฐาน 
4 ข มาตรฐาน 2 และมาตรฐาน 4 ค 
  เส นทาง เชี ยง ใหม  - เชี ยงของ -หลวงพระบาง 
เดินรถไป-กลับ วันละ 2 เท่ียว ใหบริการดวยรถโดยสาร
มาตรฐาน 1 ข
  เสนทางเชียงราย-เชียงของ-บอแกว เดินรถไป-กลับ 
วันละ 4 เท่ียว ใหบริการดวยรถโดยสารมาตรฐาน 2

 ไ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
 1.การเปดสถานีเดินรถเชียงของ  

29รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



2. การพัฒนาศูนยซอมบํารุง
และตรวจสภาพรถใหมีรูปแบบ
การบริหารงานในเชิงธุรกิจ

 บริษัทฯ ไดพัฒนาศูนยซอมบํารุงและตรวจสภาพ
รถใหมีรูปแบบ การบริหารงานในเชิงธุรกิจ โดยเปดให
บริการตรวจสภาพรถโดยสารรับชําระภาษี มาตั้งแต 
ป พ.ศ. 2550  และเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2557 ไดเปดใหบริการ
ตั้งศูนยถวงลอเพิ่มเติม ณ สํานักซอมบํารุงและตรวจสภาพรถ 
(รังสิต) ซึ่งเป นสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ . ) 
แหงแรกท่ีใหบริการตรวจสภาพรถทุกประเภท รวมถึงรถ
ที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง (NGV) โดยมีวิศวกร
ประจําศนูยซอมบํารงุฯ เปนผูตรวจและทดสอบเคร่ืองอุปกรณ
และสวนควบและการติดต้ังเครื่องอุปกรณและสวนควบของ
รถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง (NGV) ตามระยะ
เวลาที่กําหนด โดยมีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญคอย 
ใหบรกิารดวยเครือ่งตรวจสภาพทีท่นัสมยั  มาตรฐานเทยีบเทา
กรมการขนสงทางบก  ใหบริการครอบคลุมกลุมผูใชบริการ
ทั้งรถยนตสวนบุคคล รถยนตขนาดใหญ เชน รถบรรทุก 
รถยนตโดยสาร รวมถงึรถจกัรยานยนต เปดใหบรกิารทกุวนัจนัทร 
- วันศุกร เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
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3.บริการรับ - สง พัสดุภัณฑ
บริษัทฯ ไดเปดใหบริการรับ-สงพัสดุภัณฑ (สงของ

ทั่วไทย รับไดในวันเดียว : 1 Day 1 Night)  ซึ่งเปนอีกธุรกิจ
ที่ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของบริษัทฯ ที่ครบวงจร 
มาตั้งแตป พ.ศ. 2551 มีบริการรับ-สงพัสดุภัณฑไปกับ

รถรับ-สงพัสดุภัณฑ และรถโดยสารในเสนทางภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยมีจุดใหบริการ 
4  แหง ดังน้ี

1. สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
 2. สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ  (ถนนบรมราชชนนี)
 3. สถานีเดินรถรังสิต (บริเวณขาออก)
 4. ศูนยกระจายสินคาขาเขา สถานีขนสงผู โดยสาร
  กรุงเทพฯ (จตุจักร)

 จากจํานวนผูใชบริการท่ีเพิ่มขึ้น ในป 2556 บริษัทฯ 
จึงไดก อสรางอาคารบริการรับ-สงพัสดุภัณฑเพิ่มข้ึนอีก 
1 หลัง เพื่อขยายพื้นที่การใหบริการรับฝากและจัดเก็บ
พัสดุภัณฑ และเพื่อปองกันพัสดุภัณฑสูญหายระหวางรอนํา
ขึ้นรถรับ-สงพัสดุภัณฑและรถโดยสารในเสนทาง และจาก
การขยายตัวของธุรกิจรับ-สงพัสดุภัณฑอยางรวดเร็วนี้เอง 
ในป 2557 บรษิทัฯ จงึเปดสถานท่ีใหบริการรับ-สงพสัดภุณัฑ
เพิม่เตมิอกี 2 แหง ในสวนภมูภิาค คอื สถานเีดนิรถเชียงราย 

และสถานีเดินรถหาดใหญ ซึ่งมีสถานท่ีในการรับฝากและ
จัดเก็บพัสดุภัณฑที่ปลอดภัย กวางขวาง  มีความทันสมัย 
และใหบริการที่รวดเร็วแกผู ใชบริการที่อยูละแวกใกลเคียง 
นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มมาตรการดานปลอดภัยในการรับ-สง
พัสดุภัณฑ โดยจัดซื้อเคร่ืองเอ็กซเรยสัมภาระแบบสายพาน 
ติดตั้ง ณ จุดใหบริการที่สถานีขนสงผู  โดยสารกรุงเทพ 
(จตุจักร) เพื่อใชตรวจสอบพัสดุภัณฑที่บรรจุในกลองทึบ หรือ
ภาชนะทีไ่มสามารถมองเหน็ภายในได  และเพิม่ประสทิธิภาพ
การใหบริการดวยการจัดซ้ือระบบเครื่องเก็บเงินและเครื่อง
ออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติแบบเคล่ือนท่ี ซึ่งสามารถ
ใหบรกิารไดรวดเรว็ และมคีวามสะดวกมากย่ิงข้ึน  
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 4.ระบบกําหนดพิกัดตําแหนงบนโลก (GPS)
 บริษัทฯ  มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการบริการ และยกระดับมาตรฐานการใหบริการ 
โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2556  บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการดาน
ความปลอดภยัในการติดตามรถโดยสาร โดยนาํระบบกําหนดตาํแหนงบนโลก (Global Positioning 
System : GPS) มาใชกับรถโดยสารของบริษัทฯ เพื่อใชตรวจจับความเร็ว  พฤติกรรมการ
ขับข่ี  ตรวจสอบเสนทางการเดินรถตามท่ีกําหนด ใชวางแผนเก่ียวกับเสนทางการเดินรถ/ลด
ความขัดแยงเร่ืองการทับซอนเสนทางการเดินรถ ควบคุมไมใหผูมีใบขับขี่ที่ไมตรงกับประเภทรถข้ึน
ขับรถ ตรวจสอบช่ัวโมงการทํางานของพนักงานขับรถ ตรวจสอบการเดินรถท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขท่ี
กาํหนด และสามารถเกบ็สถติกิารเกดิอบุตัเิหตไุดจากการนาํระบบ GPS มาใช ทาํใหพฤตกิรรมพนกังาน
ขับรถโดยสารมีการเพิ่มความระมัดระวังในการขับข่ีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการจํากัดความเร็วอยูที่ 
90 กิโลเมตรตอชั่วโมง สงผลใหสถิติในการเกิดอุบัติเหตุลดลง และผูใชบริการม่ันใจในความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการมาอยางตอเนื่องสงผลใหบริษัทฯ  
ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจาํป 2557 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ 
ระดับดี ในดานการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสาร (GPS)  
ซึ่งจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2557
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รายงานวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ขนสง จํากัด
ปงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
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1. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 1.1 สินทรัพย บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 5,103.297 ลานบาท ลดลง 7.817 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.15
 1.2  หน้ีสิน บริษัทฯ มีหน้ีสิน จํานวน 1,696.541 ลานบาท ลดลง จํานวน 129.538 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.09 
เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียน ในสวนของเจาหนี้การคา และภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง
 1.3  สวนของผูถือหุนบริษัทฯ มีจํานวน 3,406.756 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 121.721 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.71 
จากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ

2. ผลการดําเนินงาน

 2.1 ดานรายได บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 4,960.039 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว จํานวน 235.332 
คิดเปนรอยละ 4.53 ประกอบดวย
   รายไดในการเดินรถบริษัทฯ จํานวน 3,582.224 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว จํานวน 233.426 ลานบาท คิดเปน
   รอยละ 6.12 เปนผลจากภาวะการเมืองในชวงไตรมาสท่ี 1-2 ของปงบประมาณ 2557 ทาํใหความตองการเดินทาง
   ลดลง ประกอบกับภาวะการแขงขันจากรถตูโดยสาร และสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Airline) บริษัทฯ 
   ตองปรับลดเทีย่ววิง่การเดินรถสงผลใหรายไดจากธุรกิจหลักลดลง
   รายไดในการเดินรถรวม จํานวน 1,036.125 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปที่แลว จํานวน 9.548 ลานบาท 
   คิดเปนรอยละ 0.93
   รายไดดอกเบี้ย จํานวน 124.477 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว จํานวน 7.011 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.97
   รายไดอื่นๆ จํานวน 217.213 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว จํานวน 18.465 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.83

 2.2 ดานคาใชจาย บรษิทัฯ มคีาใชจายในการดําเนินงานรวม 4,495.335 ลานบาท ลดลงจากปทีแ่ลว จาํนวน 49.670 
คิดเปนรอยละ 1.09 ประกอบดวย
   ตนทุนในการเดินรถจํานวน 3,361.259 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว จํานวน 64.942 ลานบาท คิดเปน
   รอยละ 1.90 อันเปนผลมาจากการปรับลดเที่ยววิ่ง สงผลใหตนทุนผันแปรในสวนของคาเชื้อเพลิง 
   และคาอะไหลรถยนตโดยสารลดลง
   คาใชจายในการเดนิรถและบรหิาร จาํนวน 1,134.076 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากปทีแ่ลว จาํนวน 15.272 ลานบาท 
   คิดเปนรอยละ 1.36

 กําไร (ขาดทุน) บริษัทฯ มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 464.704 ลานบาท หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
จํานวน 122.398 ลานบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 342.305 ลานบาท

3. กระแสเงินสด
 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 204.811 ลานบาท ลดลงจากตนงวด 
99.262 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 226.871 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน 
จํานวน 96.592 ลานบาท และเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 229.541 ลานบาท จากการจายเงินปนผล

4. ความสามารถในการทํากําไร
  ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ลดลง เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว โดยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
ลดลงจากรอยละ 8.46 เปนรอยละ 6.71 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร ลดลงจากรอยละ 64.92 เปนรอยละ 50.89

รายงานวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ขนสง จํากัด 
ปงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
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5. สภาพคลอง
 สภาพคลอง ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว โดยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก 
4.25 เทา เปน 5.10 เทา 
 ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน ดังจะเห็นไดจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ลดลงจาก
รอยละ 0.56 เทา เปนรอยละ 0.50 เทา

6. ความสามารถในการเบิกจายงบลงทุน
 ปงบประมาณ 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดอนุมัติงบประมาณลงทุน
ของบริษัทฯ ที่เปนยอดเบิกจายรวมทั้งสิ้น 89.631 ลานบาท
 บริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อจัดซื้อ - จัดหา เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองจักร - เคร่ืองมือ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ทั้งในสวนของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายป และงบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว มียอดเบิกจายจริง จํานวน 83.109 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 92.72 ของงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติเบิกจาย

รายการ
งบลงทุนที่ไดรับ
อนุมัติเบิกจาย

ยอดเบิกจาย คงเหลือ

งบลงทุนที่ขออนุมัติรายป

1. หมวดเครื่องใชสํานักงาน 9.868 7.259 2.609

2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ 1.359 1.108 0.251

3. หมวดงบสํารองราคา 0.623 0.002 0.621

4. หมวดงบสํารองกรณีจําเปนเรงดวน 5.000 4.233 0.767

 รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายป 16.850 12.603 4.247

งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว

1. แผนการจัดหาที่ทําการเดินรถเชียงของ 22.730 22.573 0.157

2. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพสารสนเทศเพ่ือการเดินรถ 
   (MIS 10 ระบบ)

19.930 19.661 0.269

3. แผนศูนยสํารองขอมูลเพื่อความตอเนื่องในการทําธุรกิจ 18.661 18.297 0.364

4. แผนปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรรองรับ IP V.6 3.210 1.980 1.230

5. แผนการจัดหาอุปกรณตรวจสอบพัสดุภัณฑ 5.000 4.800 0.200

6. แผนพัฒนาระบบศูนยขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ 3.250 3.195 0.055

 รวมงบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว 72.781 70.507 2.274

 รวมงบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 89.631 83.109 6.522

รายงานผลการเบิกจายงบลงทุน ปรจําปงบประมาณ 2557
สะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

35รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด



ปจจัยและอิทธิพล
ตอการดําเนินงานในอนาคต
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 ปจจัยและอิทธิพลตอการดําเนินงานในอนาคต

1 การเปดเสรีดานโลจิสติกสอยางเต็มรูปแบบ
ในป พ.ศ. 2558 ภายใตกรอบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทําใหมีเทคโนโลยี
ดานโลจิสติกสที่ทันสมัยเขามาสูประเทศไทยและ
ชวยพัฒนาระบบโลจิสติกสภายในประเทศใหมี
ศักยภาพมากข้ึน บริษัทฯ ตองปรับตัวใหทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และการแขงขันท่ีจะ
เกิดขึ้นบริษัทฯ กําหนดโครงการเพ่ือรองรับ AEC 
ทั้งในเรื่องของการเปดเส นทางเดินรถระหวาง
ประเทศเพ่ิมข้ึนอีกอยางนอย 1 เสนทาง โครงการ
จัดซื้อรถยนตโดยสารท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแก
ตัวสินคา โครงการกอสรางสถานีเดินรถระหวาง
ประเทศ ในด านของบุคลากรได จัดฝ กอบรม
พนักงานใหบริการในโครงการพัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศรวมถึงในดานของเทคโนโลยี
สารสนเทศไดจัดทําโครงการภายใตแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อใหสามารถแขงขันกับ
ผู ลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศที่จะขยาย
เขามาลงทุนในประเทศไทยได

2 อัตราคาโดยสาร เปนปจจัยสําคัญที่บริษัทฯ 
ไม สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการได  

เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
กลาง เปนผูควบคุมอัตราคาโดยสาร

3 แผนยุทธศาสตรคมนาคมขนสงของไทยระหวางป พ.ศ. 2558-2565 มีการพัฒนาระบบรางท่ีสงผลกระทบ
 ตอบริษัทฯ จํานวน 2 แผนลงทุน ดังนี้

   แผนลงทุนโครงการรถไฟทางคู ขนาดราง 1 เมตร จํานวน 6 เสนทาง
   แผนลงทุนโครงการรถไฟทางคู ขนาดราง 1.435 เมตร จํานวน 2 เสนทาง

 เมื่อมีรถไฟทางคูจะทําใหการเดินทางและการขนสงรวดเร็วข้ึน เปนทางเลือกใหกับ
ประชาชน รถโดยสารประจําทางหมวด 2 ที่บริษัทฯ เปนผูถือครองใบอนุญาตเพียงรายเดียว 
และเปนรายไดหลัก จะไดรับผลกระทบตอผลประกอบการภาพรวมในอนาคต บริษัทฯ 
จึงกําหนดโครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจการเดินรถ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน และเปดชองทางในการหาธุรกิจใหม รวมท้ังตองมีการปรับปรุงเงื่อนไข
การเดินรถหมวด 2 และหมวด 3  ใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรถไฟทางคู
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4 ความผันผวนของราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
ประเทศไทยเปนประเทศที่จะตองนําเข า

นํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการคมนาคมและขนสงเปน
จํานวนมาก ประกอบกับราคานํ้ามันในตลาดโลก
มีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ธุรกิจการใหบริการ
เดนิรถเปนธุรกจิทีต่องใชนํา้มนัเชือ้เพลงิในปรมิาณสงู 
คิดเป นร อยละ 40 ของต นทุนในการเดินรถ
ทั้งหมด ถือได ว าเป นต นทุนหลักที่สําคัญที่จะ
สะท อนผลการดําเนินงานด านการเดินรถซึ่ ง
บริษัทฯ ไม สามารถควบคุมความผันผวนของ
ราคาน้ํามันเช้ือเพลิงได จึงไดกําหนดยุทธศาสตร 
“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตนทุนและการ
บริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรง” 

5 สายการบินตนทุนตํ่า  (Low cost airline)  
ปจจุบันมีการใหบริการทับซอนกับเสนทาง

การเดินรถของบริษัทฯ  จํานวน  6 เส นทาง
อัตราคาโดยสารใกลเคียงกับบริษัทฯ และประหยัด
เวลา ทําใหผูโดยสารหันไปเดินทางดวยสายการบิน
ตนทุนตํ่าแทนสงผลใหผู โดยสารมีประมาณลดลง
ในเสนทางที่มีการทับซอน ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ 
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได จึงไดพัฒนาดานการ
บริการเพิ่มมากขึ้น เชน บริษัทฯ ไดเปดใหบริการ
จําหนายตั๋วในหลายชองทาง เพื่อสรางความสะดวก
ใหแกผู ใชบริการ โดยจัดรถจําหนายตั๋วเคลื่อนที่  
บริการซื้อตั๋วออนไลน บริการซื้อตั๋วผานบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด บริการซื้อตั๋วผานเคานเตอร
ไทยทิกเก็ตเมเจอร และผานทางเวปไซตของบริษัทฯ 
(www.transport.co.th) ในอนาคตจะเปดใหบรกิาร
ซื้อตั๋วผานระบบ Call Center 1490 อีกดวย
เพ่ือเปนการพัฒนาการบริการใหสามารถแขงขันกับ
สายการบินตนทุนตํ่าได บริษัทฯ เตรียมแผนการ
รองรับโดยการจัดทําโครงการฝกอบรมในหลักสูตร 
“การบริการเพ่ือสรางความประทับใจ” (Service 
Mind) จัดทําคูมือการใหบริการ โครงการขับขี่รถ
โดยสารอยางปลอดภัย ปรับปรุงรถยนตโดยสาร
ใหมีความทันสมัยเพ่ือสรางมูลคาของตัวสินคา 

โครงการรถด วน Mild Bus โดยไม จอดแวะ
รับประทานอาหาร ติดตั้ง GPS บนรถโดยสาร
ทุกคันเพ่ือสรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัย  
และในอนาคตอาจจะมีการติดตั้ง Wifi เพื่อให
บริการบนรถโดยสารดวย

สายการบินตนทุนตํ่า  (Low cost airline) 
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● การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
●  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
●  โครงสรางของคณะกรรมการ
● ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
● ความเปนอิสระและการถวงดุลของคณะกรรมการ
● การประชุมคณะกรรมการ
● การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
● การประเมินผลคณะกรรมการ
● คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด
  แตงตั้งขึ้น กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูง
● การสงเสริมและใหความรูแกคณะกรรมการ
● ความขัดแยงทางผลประโยชน
● จริยธรรมและจรรยาบรรณ
● การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
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รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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   บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญ

ในการดําเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการท่ีเสริมสราง

ใหองคกรเจริญเติบโตอยางย่ังยืน มีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ภายใตความโปรงใส ตรวจสอบไดและมี

ความนาเชื่อถือ คํานึงถึงการมีสวนรวมของผู มีสวนได

สวนเสีย อยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับองคกรในระยะยาว รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณที่ส งเสริมให

บริษัทฯ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ

มีการบริหารจัดการท่ีดี และยึดม่ันตามหลักการและแนวทาง

การกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิป 2552 ซึ่งกําหนด

โดยกระทรวงการคลัง จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีเพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานยึดถือ

เป นแนวทางในการผู ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสากล 

7 ประการ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.  Accountability  

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ 

2.  Responsibility  

ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

ที่เพียงพอ 

3.  Equitable Treatment 
การปฏิบัติต อผู มีส วนไดส วนเสีย โดยสุจริตและจะตอง

พิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน เชน การจัดซื้อ จัดจาง 

ตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรมและเทาเทียมกัน หากมี

การรองเรียนตองมีคําอธิบายได เปนตน

 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

4. Transparency  

ความโปรงใส กลาวคือ ตองมีความโปรงใส ใน 2 ลักษณะ 

ดังนี้  

  ●  ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบ

ได

  ●  มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of  

Information)

5. Value Creation 

การสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

โดยการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมมูลคาใดๆ นั้นจะตองเปนการ

เพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน

6.  Ethics 
การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีใน

การประกอบธุรกิจ

7.  Participation 
การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาส

ใหแกประชาชนใหมีส วนรวมในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชน

หรือทองถ่ิน 

   บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในเร่ืองตางๆ  

เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ถือเปนแนวทางปฏิบัติ

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน  

รวมถึงการปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได และสรางความเช่ือมั่นและไววางใจใหกับ

ทุกภาคสวนรวมท้ังสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรอยางตอเนื่อง

เปนระยะยาว

  ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ได แยกหน าที่ 

ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการกับฝายบริหาร

อยางชัดเจน คณะกรรมการมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
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และควบคุมดูแลกิจการบริษัทฯ  ตลอดจนติดตามผล

การดําเนินงาน และการประเมินผลงานผูบริหาร สวนผูบริหาร

มีหนาที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไป

ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ

กําหนด เชน การติดตามกํากับดูแลระบบงานตางๆ โดยเฉพาะ

ระบบงานที่สําคัญ  4 ระบบงาน ไดแก  การตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารจัดการ

สารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใหรายงาน

ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

เพื่อจะไดรับทราบและใหข อเสนอแนะในการปรับปรุง

การบริหารงานใหดียิ่งขึ้น ดังนี้

   

1.  การตรวจสอบภายใน การดําเนินงานตรวจสอบ

ภายในเปนกลไกที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยมีภารกิจในการใหคําแนะนํา ปรึกษาและใหความเช่ือมั่น

อยางเปนอิสระและเท่ียงธรรม เพื่อเพ่ิมมูลคาและปรับปรุง

การดําเนินงานของบริษัทฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

โดยทําการประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน

และกระบวนการกํากับดูแลที่ดีขององคกร โดยใชวิธีการ

อยางเปนระบบและมีแบบแผนมีการปฏิบัติเป นไปตาม

แผนการตรวจสอบประจําป 2557 และไดดําเนินการตาม

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีความสอดคลอง

กับผลประเมินความเ ส่ียงองค กร  และมีการรายงาน

ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส

  
2. การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน โดยได 

ประกอบธุรกิจอยางระมัดระวัง และเขาใจในความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้น จากปจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนใหความ

สําคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงใหอยู  ในระดับที่

ยอมรับได และไดกําหนดนโยบายและกรอบการบริหาร

ความเส่ียงในภาพรวมขององคกร เพื่อใหมีการประเมิน

ความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรไปจนถึงระดับหนวยงาน

อยางตอเนื่อง และกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการ

จัดวางระบบ การควบคุมภายในตามมาตรฐานตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการจัดทําคู มือบริหาร

ความเส่ียงและคูมือการควบคุมภายใน  และทบทวนเปน

ประจําทุกป เพ่ือใหทุกฝายในองคกรใชเปนแนวทางปฏิบัติ

อย างชัดเจน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ 

  
3. การบริหารจัดการสารสนเทศ ไดดําเนินการดานการ

บริหาร จัดการสารสนเทศ  พัฒนาระบบสารสนเทศ

ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย เพื่อใหทุกหนวยงานของบริษัทฯ

สามารถใช  เทคโนโลยีสารสนเทศให  เกิดความสะดวก

รวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัยในการปฏิบัติงาน โดยไดจัดทํา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Master Plan) 

ของบริษัทฯ ฉบับป 2555 - 2559 และบริษัทฯ ไดปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถและการ

จัดการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุน 10 ระบบ 

จัดทําศูนยสํารองขอมูลเพ่ือความตอเน่ืองในการดําเนิน

ธุรกิจ (DR site) การพัฒนาระบบศูนยขอมูลสําหรับผูบริหาร

ในการตัดสินใจ   

  
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการตามแผน

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตแผนวิสาหกิจ

ฉบับป 2555 - 2559 โดยไดจัดทําโครงการภายใตแผน

ปฏิบัติการ  ได แก   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ ม

ผู มีสมรรถนะสูง (High Potential) การบริหารจัดการ

องคความรู

โครงสรางของคณะกรรมการ 
  จํานวนกรรมการของบริษัทฯ กําหนดใหมีกรรมการ

ไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน ตามหนังสือบริคณหสนธิ

และขอบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2557, 

2548, 2550 และ 2554) ขอที่ 31,32,36 และ 37 

แตงตั้งโดยผู ถือหุ น และใหผู จัดการใหญเปนกรรมการ 

โดยตาํแหนง ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มี จํานวน 7 คน 

(ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2557) ประกอบไปดวยผูที่มี

ความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณการทํางาน
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จากหลากหลายวิชาชีพซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการ

ของบริษัท ขนสง จํากัด เชน ดานบริหาร รัฐศาสตร / 

ดานบัญชี / เศรษฐศาสตรและการเงิน / ดานกฎหมาย / 

ดานคมนาคมทางบก / โลจิสติกส ดานวิศวกรรมศาสตร /

การสื่อสารและเทคโนโลยี และดานสังคม / สิ่งแวดลอม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ในฐานะกรรมการเทาเทียมกัน และเข าใจเป นอยางดี

ถึ งหน า ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน าที่ด วยความ

ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอการกระทําของตน การวาง

นโยบายและกําหนดวิสัยทัศน พิจารณาทบทวนและให

ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ กลยุทธ แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจําปรับผิดชอบตอผลประกอบการของ

บริษัทฯ กํากับดูแลการดําเนินงานฝายบริหารดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเปาหมาย

ของบริษัทฯ  และสร างประโยชน สู งสุดในระยะยาว

ใหความสําคัญตอการยึดหลักในการปฏิบัติหน าที่ตาม

กรอบการกํากับดูแลท่ีดี รวมท้ังประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให การบริหารและการ

กํากับดูแลกิจการเปนไปดวยความเรียบรอย นอกจากนี้

ไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ

รับผิดชอบในการกํากับดูแล และกลั่นกรองงานท่ีมีความ

สําคัญหรืองานท่ีต องการความเช่ียวชาญเฉพาะด าน 

เ พ่ือเป นการเ พ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานที่สําคัญของคณะกรรมการ

ความเปนอิสระและการถวงดุล
ของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด วยกรรมการ

ที่ เป นอิสระจากภายนอก จํานวน 2 คน จากจํานวน

กรรมการทั้งหมด 7 คน ที่ไมไดมีตําแหนงเปนผู บริหาร

ของรัฐวิสาหกิจ ไมเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการ

ผู มีอํานาจลงนามผูกพันรัฐวิสาหกิจและเปนอิสระจาก

ผู ถือหุ นรายใหญ  ผู บริหารและผูเกี่ยวของ โดยสามารถ

ทําหนาที่คุ มครองผลประโยชนของรัฐหรือผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันและสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มี

ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางรัฐวิสาหกิจกับบุคคล

ที่เกี่ยวของกับตน  

การประชุมคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให มีการประชุม

คณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวันพฤหัสบดี 

สัปดาห ที่ 3 ของเดือน โดยมีการกําหนดไว ล วงหน า

ตลอดปปฏิทิน เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาและ

เข าร วมประชุมได อย างครบถ วน  หากมีเรื่องเ พ่ือให 

คณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีเรงดวน อาจขออนุญาต

ประธานกรรมการเพ่ือเรียกประชุม คณะกรรมการเปนกรณี

พิเศษเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม ซึ่งในปงบประมาณ

2557 ได มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน

13 ครั้ง ประธานกรรมการจะเปนผูพิจารณากําหนดวาระ

การประชุม โดยกอนการประชุมเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสารการประชุม ใหกรรมการแตละทาน

ทราบเปนการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน 

เพื่อให กรรมการมี เวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร

และรายละเอียดตางๆ ที่บริษัทฯ นําเสนอกอนการประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งกรรมการแตละทานไดเสนอ

ความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรีมีการบันทึกรายงาน

การประชุมเป นลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงาน

การประชุมที่คณะกรรมการรับรองแลว เพื่อใหกรรมการ

และผู เกี่ยวของตรวจสอบได รวมทั้งไดสงสําเนารายงาน

การประชุมให กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม

และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับทราบเปนประจํา

ทุกเดือน

   นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุญาตให

ผู บริหารระดับรองกรรมการผู จัดการใหญ และผู ช วย

กรรมการผู จัดการใหญสํานักตรวจสอบภายใน เขารวม

ประชุมดวย เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณา

ของคณะกรรมการตลอดจนรับนโยบายโดยตรงเพื่อจะได

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
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การแตงตัง้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  
   คณะกรรมการบริษัทฯ ได แต งตั้งคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรองกระบวนงาน

ที่สําคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนการสรางประโยชนใหกับผู มี

สวนไดเสียโดยรวม และนําผลการพิจารณากล่ันกรองเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 

12 คณะ ดังนี้

   1.  คณะกรรมการตรวจสอบ

   2.  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี*

   3. คณะอนุกรรมการกํากับกลยุทธและการบริหาร

   4.  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

   5.  คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    ผูจัดการใหญ

   6.  คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ

   7.  คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ

   8.  คณะอนุกรรมการศึกษาปญหาและเรงรัดหนี้สิน*

   9.  คณะอนกุรรมการดําเนนิงานดานความรบัผดิชอบ

    ตอสังคม (CSR)*

   10. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

    และรางสัญญาจางผูจัดการใหญ บริษทัฯ

   11. คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน 

    พุทธศักราช 2532 วาดวยการแตงตั้งพนักงาน

    และเลื่อนอันดับเงินเดือน

   12. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

หมายเหตุ* : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 

9/2557 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2557 มีมติ ให รวม

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เขาดวยกัน 

และ ให  ย ก เ ลิ ก คณะอนุกรรมการ ศึกษาป ญหาและ

เรงรัดหนี้สิน คณะกรรมการ ชุดยอยปจจุบันมี 10 คณะ 

โดยมีรายละเอียดองค ประกอบ ขอบเขต หนาที่และ

ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแตละคณะ ในหนาที่ 73 

ของรายงานประจําป

การประเมินผลคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทําการประเมินตนเอง 

ทั้งการประเมินตนเองรายบุคคลการประเมินไขว และการ

ประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ จํานวน 2 ครั้ง ประเมิน

คร้ังแรกเม่ือเดือนมีนาคม 2557 และคร้ังที่ 2 เมื่อเดือน

สิงหาคม 2557 เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาผลงาน 

ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน เพื่อนําผลการประเมิน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ มาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่

ใหสมบูรณขึ้นในปตอไป ซึ่งผลการประเมินประจําป 2557 

ทั้ง 3 แบบ อยูในเกณฑดีเยี่ยม โดยในแตละแบบประเมินฯ  

มีคาคะแนนมากกวารอยละ 90.00 ไดแก ประเมินตนเอง

รายบุคคลคะแนนเฉล่ียรอยละ 93.29 ประเมินไขว คะแนน

เฉลี่ยรอยละ 94.90 และประเมินรายคณะคะแนนเฉล่ีย

รอยละ 96.38 โดยมีความสอดคลองและเปนไปในแนวทาง

เดียวกันตามหลักเกณฑ และแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของรัฐวิสาหกิจ  

      

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่คณะ
กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด แตงตั้งขึ้น 
กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูง
   นโยบายการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทฯ

   บริษัทฯ จายคาตอบแทนกรรมการเปน 3  สวน ไดแก 

   ●  คาตอบแทนรายเดือน บริษัทฯ จายคาตอบแทน

รายเดือนใหคณะกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เห็นชอบเรื่องอัตราคาตอบแทนและ

เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ คาตอบแทนรายเดือน

ไมเกิน 8,000 บาท/คน/เดือน สําหรับประธานกรรมการ

ไดรับ 2 เทาของกรรมการ  

   ●  เบี้ยประชุม บริษัทฯ จายเบ้ียประชุมให คณะ

กรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 

เห็นชอบเรื่องอัตราคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

รัฐวิสาหกิจคือเบ้ียประชุมรายคร้ังไมเกิน 8,000 บาท/

คน/เดือนเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมไมเกิน 1 ครั้งตอ

เดือน สําหรับประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

ไดรับสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ 25 และ 12.5 ของ

เบี้ยประชุมดังกลาว ทั้งนี้ กรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผู รับ

ภาระภาษีเงินไดเอง
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   ●  โบนัส บริษัทฯ จายโบนัสใหคณะกรรมการตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2534 เรื่องโบนัส

กรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยใชเกณฑรอยละ 3 ของกําไรสุทธิ

นํามาคํานวณโบนัส คนละ 60,000 บาท สําหรับประธาน

กรรมการ และรองประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการ 

1/4 และ 1/8 ตามลําดับ และจํานวนครั้งที่เขาประชุมตาม

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงคิดเปนหน่ึงป โดยสวนท่ีเพ่ิม

เปนไปตามอัตรากาวหนาของกําไรสุทธิและผลการประเมิน

องคกร  ตามผลงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ

คาตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้ง
   คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่เปนกรรมการ

บริษัทฯ ไดรับเบ้ียประชุมรายคร้ังในอัตราเทากับเบ้ียประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ให

ไดรับเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/

คณะทํางานอื่น รวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 คร้ัง

ตอเดือน กรณีเปนบุคคลภายนอกใหได รับเบ้ียประชุม

เปนรายครั้งสูงสุดไมเกินครั้งละ 3,000 บาท เฉพาะกรรมการ

ที่มาประชุม กรณีเปนบุคคลภายในบริษัทฯ ไมสิทธิไดรับ

เบี้ยประชุม และคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเหมาจาย

เป นรายเดือนเท ากับเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

โดยประธานได รับค าตอบแทนเพ่ิมขึ้นอีกร อยละ 25

และเลขานุการได รับค าตอบแทนในลักษณะเหมาจาย

รายเดือนเทากับกึ่งหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญและการกําหนด
คาตอบแทน
   กรรมการผูจัดการใหญบริษัทฯ มาจากการสรรหา  

โดยมีสัญญาจางคราวละไมเกิน 4 ป ไดรับคาตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตามความรู ความสามารถ

ภาระหนาที่รับผิดชอบและความสามารถในการจายของ

องค กร ภายใต กรอบอัตราค าตอบแทนท่ีกําหนดตาม

สัญญาจ าง กําหนดให มีการประเมินผลงานกรรมการ

ผูจัดการใหญ ปละ 2 คร้ัง แลวนําผลการประเมินมาเชื่อมโยง

กับการจายคาตอบแทนคงท่ี และคาตอบแทนผันแปร

ตอนส้ินป คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะ

อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู จัดการใหญ

เปนผู จัดทําหลักเกณฑการประเมินและพิจารณารวมกับ

กรรมการผู จัดการใหญ เพื่อขอความเห็นชอบทั้ง 2 ฝาย 

รวมทั้งการประเมินผลงานของกรรมการผู จัดการใหญ

กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

   ปจจุบนันายวุฒชิาติ กลัยาณมิตร กรรมการผูจดัการใหญ 

(สัญญาจ าง  ตั้ งแต วันที่  1 กันยายน  2554 -  วันที่ 

31 สิงหาคม 2558) ซึ่งจากผลการดําเนินงานในป 2556 

กระทรวงการคลังไดแจงผลการประเมินงานของบริษัทฯ 

มีค าอยู  ในระดับที่  3.9021 เป นผลทําให ค าคะแนน

รวมกรรมการผูจัดการผูจัดการใหญมีคะแนนรวม 4.5459 

คิดเปนรอยละ 90.92 (เปนผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม)

บริษัทฯ ไดปรับคาตอบแทนคงที่กรรมการผู จัดการใหญ

เปนเดือนละ 359,232.53 บาท และคาตอบแทนผันแปร

ตามหลักเกณฑและผลการดําเนินงานตามสัญญาจ าง

ดังกลาว โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2556 นอกจากน้ี

ยังไดรับสิทธิประโยชนอื่นตามที่ตกลงกันตามสัญญาจาง 

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง 
(รองกรรมการผูจัดการใหญ
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ)  
   บริษัทฯ ได มีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนใน

การกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงไวลวงหนา

ในชวงตนป และนําผลการปฏิบัติงานไปเช่ือมโยงกับการ

กําหนดคาตอบแทน หรือแรงจูงใจท่ีผู บริหารไดรับตาม
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คาคะแนน ไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน โดยใช

บัญชีโครงสร างเงินเดือน (58 ขั้น) ตามประกาศคณะ

กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และตามระเบียบพนักงาน

บริษัท ขนสง จํากัด พ .ศ . 2542 (แกไข พ .ศ .2543) 

หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค าจ างพนักงาน

ประจําป โดยคาตอบแทนของผูบริหารระดับรองกรรมการ

ผู จัดการใหญ ได รับสูงสุดไม  เกิน 99,970 บาท และ

ระดับผู ช วยกรรมการผู จัดการใหญ ไดรับสูงสุดไมเกิน

91,820 บาท นอกจากนี้ ยังมีค าตอบแทนอื่นทั้งที่ เป น

ตัวเงินและไมใชตัวเงิน ไดแก เงินโบนัสรถยนตประจํา

ตําแหนง รวมท้ังสวัสดิการอื่นตามระเบียบขอบังคับของ

บริษัท ขนสง จํากัด

การสงเสริมและใหความรูแกคณะกรรมการ
   บริษัทฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อสงเสริม

ความรูความสามารถสําหรับกรรมการใหมที่เริ่มปฏิบัติงาน

ในปงบประมาณ 2557 ตั้งแตวันที่ไดรับตําแหนงโดยบริษัทฯ  

ไดดําเนินการดังนี้

   1. การจัดสงเอกสารสําหรับกรรมการใหม

     1)  คูมือคณะกรรมการบริษัทฯ  

     2)  ระเบียบบริษัทฯ และคําสั่งที่เกี่ยวของ

     3)  คูมือกํากับดูแลกิจการที่ดี

     4)  ระเบียบและคูมือรถรวมบริษัทฯ

     5)  หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ

      ของบริษัทฯ

     6)  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557

     7)  งบประมาณรายได - รายจาย 

      งบประมาณลงทุน ประจําป 2557

        8)  แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 2555 - 2559

          9)  วีดีทัศนแนะนําบริษัทฯ    

   2. การบรรยายหรือชี้ แจงให กับกรรมการใหม  

โดยกรรมการผู จัดการใหญและผู ช วยเลขานุการของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการของกรรมการ คณะ

อนุกรรมการแตละชุด บรรยายสรุปเกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ความเปนมา ผลการดําเนนิงานความคืบหนาในการดําเนนิงาน 

ของคณะกรรมการ งานที่อยูระหวางดําเนินการ พรอมท้ัง 

นําคณะกรรมการใหมเย่ียมชมการปฏิบัติงานจริงภายใน

สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสํานักซอมบาํรุง

และตรวจสภาพรถ (รังสิต)
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   3. จดัใหมกีจิกรรมเยีย่มชม ดงูานในการปฏบิตังิานจรงิ

ประจําป 2557 จํานวน 2 ครั้ง ดูงานดานการเดินรถสถานี

เดินรถเชียงรายและรวมเปดการเดินรถระหวางประเทศ

เสนทางท่ี 11  เชียงราย-เชียงของ-บอแกว และเปดศูนย

การรับ-สงพัสดุภัณฑ แหงที่ 1 สาขาจังหวัดเชียงราย 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 และเย่ียมชมสถานีขนสง

ผู โดยสาร จ.ภูเก็ตแหงที่ 2 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในธุรกิจขององคกร

ยิ่งขึ้น

   4. การ เ ย่ียมชมและศึกษา ดูงาน  ณ  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา los Angeles metropolitanarea ระหวางวันที่ 

14 - 26 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม

ความรูในเร่ืองเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ

นํามาพัฒนาปรับปรุงในธุรกิจการเดินรถของบริษัทฯ ตลอด

ทัง้เพิม่บทบาทการปฏิบตัหินาทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ     ใน  

การศึกษาดูงานยังตางประเทศ เพื่อนําความรูมาเปรียบเทียบ

และปรับใชในการกําหนดบรรทัดฐานการดําเนินงานของ

บริษัทฯให  ได มาตรฐานสากลและนําผลการศึกษามา

ประยุกตใชกับการบริหารจัดการเดินรถของบริษัทฯ                                                                       
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การศึกษาอบรม หลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
   รายชื่อกรรมการ   : นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร

   หลักสูตร            : ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน. 4)  

         สถาบันวิทยาการพลังงาน 

ความขัดแยงทางผลประโยชน
   บริษัทฯ ใหความสําคัญในการปองกันและขจัดปญหา

ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest) 

ดวยการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

ความขัดแยงทางผลประโยชน เ พ่ือให กรรมการ และ

ผู ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือเป นหลักการ ในการตัดสินใจ

ดําเนินการใดๆ จะตองทําเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

เปนสําคัญ และกําหนดใหกรรมการทุกคนตองรายงาน

ประวัติและรายละเอียดของตนเองในหนังสือรับรองและ

ประวัติของกรรมการตองหลีกเลี่ยงการเขาไปเปนผูถือหุน

ของรัฐวิสาหกิจ หรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถืออยู 

รวมท้ัง การกําหนดมาตรการปองกัน ควบคุมและตรวจสอบ

การกระทํา ของสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือสอดสองดูแล

และตรวจสอบป ญหาความขัดแย งทางผลประโยชน 

ที่ เกิด ข้ึน  นอกจากน้ียั ง ได กํ าหนดให คณะกรรมการ

ผูบริหาร พนักงานบริษัทฯ และผูที่สมัครเขาทํางานทุกคน

เปดเผยรายการที่เปนผลประโยชนสวนตนที่ขัดแยงกับ

ผลประโยชนบริษัทฯ เปนประจําทุกป หรือกรณีไดรับ

ตําแหนงใหม หรือกรณีมีความขัดแยงทางผลประโยชน

เกิดขึ้นระหวางป ซึ่งในปงบประมาณ 2557 กรรมการ
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ผูบริหาร พนักงานบริษัทฯ และผูที่สมัครเขาทํางานทุกคน

ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใหคณะกรรมการพิจารณา/หรือเปน

ตัวแทนของบริษัทฯ ในการทํานิติกรรมกับบริษัทรวมคา 

จัดทําแบบรายงานเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระบบควบคุมภายในท่ีดี 

และสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนของบริษัทฯ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ     
   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดออกระเบียบบริษัท ขนสง 

จํา กัด  ว  าด  วยประมวลจริยธรรมของกรรมการและ

พนักงาน พ.ศ. 2553 โดยไดทบทวนนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เปนประจํา

ทุกป   และใช คู  มื อการ กํา กับดูแลกิจการ ท่ีดีบ ริษัทฯ 

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557) ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 

นโยบายการ กํากับดูแลกิจการ ท่ีดีและจรรยาบรรณ 

หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ ยวกับความขัดแย ง

ทางผลประโยชน และระเบียบบริษัทฯ วาดวยประมวล

จริยธรรมของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2553 เพื่อให

คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน และลงนามรับทราบใหถือปฏิบัติ 

   ทั้งนี้ ไดมีการเผยแพรเปนหนังสือเวียน และผาน

ชองทางการส่ือสารตางๆ เชน ระบบ Intranet, Website 

และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของบริษัทฯ 

   ในปงบประมาณ 2557 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมสงเสริม

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

   1.  โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร รณรงค 

ส งเสริมความโปรงใสในองคกรหัวข อ “เต็มจิตบริการ

ผลงานโปรงใส  สุขใจธรรมาภิบาล  มุงทํางานเพ่ือ บขส.” 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานต่ืนตัวและมีไดมีสวนรวม

ในการรณรงคสงเสริมความโปรงใสในองคกร ตามแนวทาง

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยมีพนักงานไดรับ

การคัดเลือกและตัดสินโครงการฯ จํานวน 5 โปสเตอรและ

ไดประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินโครงการฯ และมอบ

เงินรางวัล พรอมเกียรติบัตรในวันคลายวันสถาปนาบริษัทฯ  

  2. โครงการเสียงตามสาย “คุณธรรม จริยธรรม นํา

ความสุข” มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรม

จริยธรรมใหกับผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคกรอยางเปนรูปธรรมยั่งยืน

และมีการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยเปดธรรมะเสียง

ตามสายผานเคร่ืองกระจายเสียงประชาสัมพันธของบริษัทฯ

(ทุกวันศุกรของสัปดาห) เวลา 12.30 - 12.50 น.  

   3. โครงการฝกอบรมการพัฒนาและสงเสริมจิตสํานึก

ด านคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู บริหารและพนักงาน 

จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตร “คุณธรรม

จริยธรรม จริยธรรมปลุกจิตสํานึกเพื่อการทํางานอยางมี

ความสุข” จํานวน 7 รุน จัดใหแกผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง 

ระดับตน และพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 294 คน 

เมื่อวันที่ 21 - 23, 28 พฤษภาคม 2557 และหลักสูตร 

“การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงาน” ประจําป 2557 จัดใหแกพนักงานประจํา

สํานักงาน เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม  2557 จํานวน  

46 คน  

การปฏบิตัติอผูมสีวนไดเสยี
   บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูมีสวนได

เสยีของบริษทัฯ ทกุกลุม โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ

ตอผูมีสวนไดเสียเปนลายลักษณอักษรไวใน คูมือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2557)  

เพื่อใหกรรมการ ผู บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ

และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด โดยกําหนด

ไวในจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงันี้

   ผูถอืหุน  บรษิทัฯ ไดปฏบิตัติามขอกาํหนดของกฎหมาย

และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัดและถือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่กระทรวงการคลัง

และกระทรวงคมนาคมกําหนด โดยมีความมุงมั่นในการเปน

ตัวแทนท่ีดีของผู ถือหุ นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส

คาํนงึถงึความเจรญิเตบิโตของมลูคาของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

และเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งการเงินและไมใช

การเงิน ที่เก่ียวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ 

ที่เปนจริงอยางครบถวนเพียงพอสมํ่าเสมอ

   ผู ใชบริการและประชาชน บริษัทฯ เอาใจใสและ

รับผิดชอบตอผูใชบริการและประชาชน ดวยการใหบริการที่ดี

มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน  พร อมพัฒนเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมๆ ที่มีมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง ควบคุมตนทุน

การใหบริการใหอยู ในระดับเทาที่เปนไปได รวมท้ังรักษา

สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จัดระบบเพื่อใหผูใชบริการสามารถ

รองเรียนหรือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการเพื่อนํา

มาดําเนินการแกไขปรับปรุงใหผูใชบริการไดรับความพึงพอใจ

และประทับใจ 
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   คูคา / คูแขงทางการคา / เจาหนี้ทางการคา บริษัทฯ

คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจ โดยตองปฏิบัติ

ตามเง่ือนไข ที่มีตอคูคา คูแขงทางการคา เจาหน้ีทางการคา

อยางเครงครัด กรณีที่ไม สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได

จะรีบแจงคู คา / คู แขงทางการคา / เจาหนี้ทางการคา

ทราบลวงหนา รวมทั้งใหความเปนธรรมและเทาเทียมกัน

ทุกราย หากไม สามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา

ใหรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา รวมถึงการดูแลมิใหมีการ

เรียกหรือรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคา

กับคูคาและหรือเจาหน้ี ลูกหนี้  

   พนักงาน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิประโยชน

และคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยกําหนดโครงสร าง

ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมตอการทํางาน ดูแล

และส งเสริมความก าวหนาของพนักงาน ตามความรู  

ความสามารถ โดยใชหลักคุณธรรมและหลักความเปนธรรม

ในการพิจารณาใหรางวัลหรือลงโทษ สงเสริมใหพนักงาน

ไดรับการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาความรู  ความสามารถ

เพิ่มเติมอยางเทาเทียมกัน และดูแลรักษาสภาพแวดลอม

ในสถานท่ีทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตของพนักงาน

ตลอดจนทรัพยสินบริษัทฯ และของพนักงานใหปลอดภัย

อยูเสมอ

   สังคม / สิ่งแวดลอม บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงาน

มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอม 

และสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ

พลังงานอย างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังดําเนินกิจกรรม

เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม โดยจัดกิจกรรมสําหรับชุมชน

ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ปฏิบัติการ เช น โครงการ

หนึ่งสตางค หนึ่งความดี โครงการ บขส.แบงปนสรางฝน

ใหชุมชนและโครงการสิงหาสุขใจไปกับแมรวมถึงปลูกฝง

จิตสํานึกใหตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัย มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

ประชาชนใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน  

   จากการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลัก

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทําใหบริษัทฯ ไดรับรางวัลชมเชย

องคกรโปรงใส คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2556 (NACC Integrity 

Awards 2013) โดยนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการ

ผู จัดการใหญพรอมผู บริหารบริษัทฯ เข ารับรางวัลจาก 

นายปานเทพ กลาณรงคราญ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
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รายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
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   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตั้งแตความรับผิดชอบตอผู ถือหุ น ลูกคา 
ตลอดจนพนักงาน และสังคมโดยรวม เพื่อนําสังคมไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ บริษัท ขนสง จํากัด คือ
   1. มุ งมั่นพัฒนาการใหบริการ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได 
ยึดหลักนิติธรรม คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ใสใจสิ่งแวดลอม และผู ใชบริการ แบงปน
และใหความสําคัญสังคมและชุมชน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในระดับใกลและระดับไกล
   2. สงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหแกพนักงานทุกระดับ โดยยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
   3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน ที่มุงมั่นในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการศึกษาดานการเรียนรู สงเสริม
อาชีพในชุมชน รวมถึงการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติตางๆ ตามความเหมาะสม
  4.  ใหการสนับสนุนและรวมมือกับพันธมิตร ในการแลกเปล่ียนทรัพยากร อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธที่ดี โดยใช
ทรัพยากรท่ีมีอยู อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการดําเนินการรวมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
การอยูรวมกันอยางเก้ือกูลและแบงปนสูสังคม และชุมชน

   โครงการ “แบงปน สรางฝนใหชุมชน” ปที่ 3 เปนโครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ เพื่อสราง
ความมีสวนรวมกับชุมชน สงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในป 2557 ไดพิจารณากําหนดพื้นที่ดําเนินการ จํานวน 2 แหง คือ 

กิจกรรม/โครงการความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2557 มีดังนี้

 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2557

   ●  การกอสรางอาคารหองสมุดโรงเรียนวัดพุนํ้ารอน
รัตนคีรี จ.กาญจนบุรี โดยนําคณะผู บริหารและพนักงาน
จิตอาสา เดินทางไปรวมพิธีสงมอบหองสมุด มอบชุดนักเรียน
จํานวน 150 ชุด พรอมเลี้ยงอาหารกลางวันแกคุณครู และ
นักเรียน
   ●  กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคเพ่ือตอตานยาเสพติด
ชุมชนเชียงคาน จ.เลย
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   โครงการ “สิงหา สุขใจไปกับแม ” จัดขึ้นเ พ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา และ
สงเสริมความรัก ความผูกพันในสถาบันครอบครัวระหวาง
แมกับลูกโดยเชิญชวนผูบริหารและพนักงานสมัครเขารวม
โครงการฯ จํานวน 40 คู เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง
บางปะอิน วัดทาการอง และเลี้ยงอาหารใหกับผู สูงอายุ
ที่บานพักคนชรา ณ สถานสงเคราะหคนชราวาสนะเวศม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   โครงการ  “ธันวา  พาพ อ เที่ ยว”  เ พ่ือร  วม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
วนัที ่5 ธนัวาคม โดยบริษทัฯ จะยกเวนราคาคาตัว๋โดยสาร
และคาธรรมเนียมใหกับพอ (พอเดินทางฟรี) ที่เดินทาง
พรอมกับลูก
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   กิจกรรมรณรงค “สงกรานตปลอดภัย ตายเปนศูนย” 
ซึ่งบริษัทฯ รวมกับมูลนิธิเมาไมขับดําเนินการตอเนื่องเปนประจํา
ทุกปในชวงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลปใหม เพื่อรณรงค
ปลุกจิตสํ านึก ให ประชาชนได ตระหนักถึ งความปลอดภัย
ในการเดินทางชวงเทศกาล และโทษของการดื่มสุราในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ

   โครงการ “ความปลอดภัยประนีประนอมไมได คาดเข็มขัด
นิรภัยตลอดการเดินทาง” เปนโครงการฯ ที่บริษัทฯ รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนจัดขึ้น อาทิ กรมการขนสงทางบก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ฯลฯ เพื่อรณรงคและกระตุนเตือนใหประชาชน
ผูใชบริการตระหนักถึงความสําคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยในระหวาง
การเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ
   กิจกรรมรณรงค “ปใหม ไปใหถึง” เพื่อรณรงคลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมให กับประชาชน ภายในงานมีการจัดเสวนา 
นิทรรศการดานความปลอดภัย การตรวจวัดแอลกอฮอลทางลมหายใจ 
ถามตอบปญหาเรื่องอันตรายจากการดื่มสุราแลวขับรถ ณ สถานีขนสง
ผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
   การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของหนวยงานภายนอก อาทิ สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ 
หนวยงานเอกชน หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม สื่อมวลชน

   โครงการ ๑ สตางค  ๑ ความดี เป นโครงการที่นํารายได จากการจําหน ายตั๋ว 1 สตางค  จากตั๋วทุกใบ 
มอบให กับมูลนิธิการกุศลต างๆ โดยให ประชาชนผู  ใช บริการรถบริษัทฯ มีส วนร วมในการกิจกรรมสาธารณกุศล 
ในป 2557 บริษัทฯ ไดมอบเงินจากการดําเนินโครงการจํานวน 100,000 บาท ใหกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก 
ในพระบรมราชูปถัมภ และไดเชิญชวนหนวยงานในสังกัด บริษัทคูคา พนักงานและประชาชนท่ีมาใชบริการ รวมบริจาค
สมทบทุน จํานวน 326,000 บาท 
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   บริษัทฯ รวมกิจกรรม “คืนความสุขใจใหชาวจตุจักร” คร้ังที่ 2
ซึ่ ง จั ด โดย  สํ านั กงาน เขตจ ตุจั กร  ร  วม กับหน  วยงานภาค รัฐ 
และเอกชน  ในส วนของบริษัทฯ  ร  วมออกร  านแจกไอศกรีม
และนํ้าดื่ม จํานวน 1,500 ชุด ใหแกผู ร วมงาน ณ สนามมอเตอร 
สปอรตแลนด (แดนเนรมิตเดิม) 

   โครงการ “บริจาคโลหิต” บริษัทฯ รวมกับสภากาชาดไทย จัดบริการรับบริจาคโลหิต ณ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ 
(จตุจักร) โดยเชิญชวนพนักงาน ผูโดยสาร และหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมบริจาคโลหิต ปละ  4 คร้ัง  
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 ● การบริหารทรัพยากรบุคคล
 ● การพัฒนาทรัพยากรบุคล
 ● การบริหารจัดการสารสนเทศ
 ● การบริหารควาามเสี่ยง
 ● การควบคุมภายใน

56 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด

การบริหารจัดการองคกร
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 บริษัทขนสง จํากัด ตระหนักถึงความสําคัญวา บุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ ตามวิสัยทัศน

ภารกิจ และเปาหมายทางธุรกิจขององคกร จึงมีนโยบายหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนใหบริษัทฯ มีโครงสราง

บุคลากรท่ีสงเสริมศักยภาพ  ใหสามารถแขงขันไดในเชิงธุรกิจ รวมถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอาศัย

การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คือ การสรรหา พัฒนา รักษาคนดี คนเกงใหมีสมรรถนะที่นําไปสู

การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร 

 จากภาวการณแขงขันทางธุรกิจด านการขนสงผู  โดยสารท่ีมีความรุนแรง ประกอบกับความนิยมการเดินทาง

ดวยรถยนตสวนบุคคลในการเดินทางที่มีเพ่ิมข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกอยางหลีกเล่ียงไมได 

จึงเปนความทาทายของบริษัทฯ ที่ตองสรางกลยุทธในทุกดาน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงท้ังในดานระบบบริหารจัดการ 

อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร ใหดําเนินการตามแผนแมบทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ิมผลผลิตท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งดําเนินการ

ตามกรอบแนวทางการจัดสรรและการควบคุมคาใชจายที่เหมาะสม

 บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล คานิยมและ

ความสามารถหลักขององคกร ใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อนองคกรไดอยางสัมฤทธิผล ดังนี้

การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ (Recruit) บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอัตรากําลัง โดยพิจารณาอัตรากําลัง

ที่จําเปนและสอดคลองในการดําเนินธุรกิจตามยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งเลือกใชวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

จํานวนและคุณภาพเพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกการสรรหาพนักงานใหมซึ่งพิจารณาถึงคุณสมบัติที่สอดคลอง

กับตําแหนง ใชกระบวนการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณเชิงสมรรถนะ (Competency Based Interview) การจางผูปฏิบัติ

งานแบบมีกําหนดเวลาเพื่อเปนการสั่งสมประสบการณกอนคัดเลือกผูที่มีศักยภาพสูงสุดบรรจุเปนพนักงานประจํา

การรักษาพนักงานท่ีทํางานดีมีความสามารถใหคงอยูกับองคกร (Retain) เพื่อใหบริษัทฯ มีความตอเน่ืองในการ

ดําเนินธุรกิจ มีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุน ไดแก การกําหนดโครงสรางระดับตําแหนงที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

และบทบาท รวมถึงอํานาจการตัดสินใจที่ชัดเจน การเล่ือนระดับตําแหนงที่ดําเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑในรูปของ

คณะกรรมการ และการแตงต้ังเลื่อนระดับท่ีผานขั้นตอนกระบวนการตามแนวทางแผนเสนทางสายอาชีพและแผนการสืบทอด

ตาํแหนง  (Career Development  & Succession Plan) การบริหารสายอาชพีเพ่ือใหพนกังานทุกคนมโีอกาสเจริญกาวหนาในอาชพี

การงานตามศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล การบริหารคาตอบแทนมีการนําระบบบริหารผลงานมาใชกับบุคลากร

และพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชนชวยเหลือพนักงานดานตางๆ

การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร การบริหารจัดการดานสุขภาพ สุขอนามัยสภาพแวดลอมบรรยากาศและความ

ปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนพนักงาน (Renewal) ทั้งพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ

ใหมีการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะตามหนาท่ีรับผิดชอบ และสามารถนําความรู

ที่ไดมาประยุกตใชกับการทํางาน ภายใตแนวคิดและหลักการของ Competency Based Development มีการเปดโอกาสให

พนักงานสามารถยายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานใหตรงกับความรู  ความสามารถ รวมถึงการเพิ่มพูนความรู ทักษะในการ

ปฏิบัติงานที่หลากหลายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาความเหมาะสมจากหนาที่งาน และอัตรากําลังของสวนงาน 

ผลกระทบจากการยาย ความรูความสามารถ ประสบการณ กรอบการยายตามกลุมงาน (Career Development Model) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Reinforce) บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเช่ือมโยงวิสัยทัศน ภารกิจ 

เปาหมายธุรกิจ รวมถึงสวนงานและพนักงานในทิศทางเดียวกัน ผานกระบวนการปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ

และทักษะของพนักงาน โดยการนําผลการปฏิบัติงานมาใชในการพัฒนา ขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง แตงตั้ง มีการกําหนด

กลไกเพ่ือเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดี การบังคับใชและการลงโทษท่ีเปนธรรม การสงเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณของพนักงาน 

การบริหารจัดการขอรองเรียนและขอขัดแยงของพนักงาน และการใหความเปนธรรมกับพนักงานอยางเปนธรรมเสมอภาค

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯและสงเสริมดานกิจการสัมพันธ

 การดําเนินงานดานบุคลากรในป 2557 เปนการดําเนินการตอเน่ืองในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่มุ งเนนการเสริมสรางระบบแรงจูงใจเพ่ือธํารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพใหคงอยูกับองคกร รวมถึงกระตุนใหบุคลากร

ทุ มเทแรงกายแรงใจเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร โดยดําเนินการในรูปของแผนงาน/โครงการและแผนงาน

ประจําดังนี้
● ดําเนินโครงการปรับปรุงแผนเสนทางอาชีพ (Career Planning Development) เปนการทบทวนและปรับปรุง

แผนเสนทางอาชีพของบุคลากรทั้งระบบ โดยปรับปรุงการจัดกลุมงานและเสนทางความกาวหนาท้ังแผนเสนทางอาชีพ

แนวตั้ง (Promotion Career) และแผนเสนทางอาชีพแนวนอน (Horizontal Career) ศึกษาและจัดทําแนวทาง

การจัดหมุนเวียนงาน (Job Rotation)ตามแผนพัฒนาในเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Development Plan) 

ตามกลุมงาน (Job Family) เพื่อใหบุคลากรพัฒนาความรูและทักษะโดยหมุนเวียนงานในกลุมเดียวกันและระหวางกลุม

ที่มีทักษะความสามารถกลุมที่ใกลเคียงกัน  เพื่อใชเปนแนวทางในการโอนยายพนักงานที่เหมาะสมกับความถนัด เพิ่มใหบุคลากร

มีทักษะที่หลากหลายและเพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ

ใหสอดคลองในการนําไปใชในโครงการแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)

 ผลของการดําเนินโครงการ ฝายพัฒนาองคกรไดนําเสนอผลการทบทวนและปรับปรุง รวมท้ังรายละเอียดหลักเกณฑ

และแนวทางสูการปฏิบัติ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับความเห็นชอบ พรอมประกาศใชเมื่อเดือนกันยายน 2557
● ดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรางดานความผูกพันของบุคลากร เปนการทบทวนแนวทางและกระบวนการ

หาปจจัยและวิธีการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ บขส. 

ทั้งภาพรวมและรายกลุมบุคลากร นําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธทางธุรกิจท่ีสําคัญ 

และจัดทําแผนการพัฒนาและเสริมสรางดานความผูกพันของบุคลากร เพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินการไดอยางเปนระบบ

 ผลการดําเนินงาน บริษัทฯ ไดแนวทางพัฒนาและเสริมสรางดานความผูกพันของบุคลากรที่เปนระบบ และผลประเมิน

ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร รวมทั้งผลการวิเคราะหในเชิงลึกถึงความสัมพันธระหวางตัวปจจัยความผูกพันตางๆ 

กับขอมูลสําคัญดานผลลัพธขององคกร เชนขอมูลดานการเติบโตทางธุรกิจ ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียตอบุคลากรรายคน

อัตราการลาออกของบุคลากร เป นตน โดยนําผลการวิเคราะหข อมูลมาเปนโอกาสในการปรับปรุงและจัดทําแผน

เพื่อการพัฒนาเสริมสรางดานความผูกพันของบุคลากรอยางเปนระบบและเสนอตอคณะกรรมการฝายจัดการใหความเห็นชอบ

ในผลการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะตามผลการสํารวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2557



59รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด

 การพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรูปแบบของ KPI รายบุคคล โดยบริษัทฯ ประเมิน

ประสิทธิผลของระบบเม่ือส้ินสุดรอบการประเมินของปที่ผานมาจัดทําเปนแผนควบคุมภายใน เสนอผูบริหารเพ่ือปรับปรุง

แนวทางดําเนินการอยางตอเน่ือง นําขอสังเกตของทริส และขอสังเกตุของสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มาดําเนินการ 

โดยพัฒนาระบบ IT ที่นํามาใชเป นเครื่องมือในการติดตาม รายงาน และประมวลผลขอมูล เพื่อใหมีความรวดเร็ว

ลดขอผิดพลาดของขอมูล นอกจากนี้ ไดศึกษาคูมือระบบประเมินผลงานของหนวยงานอื่นๆ ไดแก กพร. และ กทม. สูกระบวนการ

นําเสนอแนวทางการกําหนดกําหนดตัวช้ีวัด คาน้ําหนัก และคาเกณฑวัดสําหรับตัวช้ีวัดท่ียาก และตัวช้ีวัดท่ีงายพรอมส่ือสาร

กับผู บริหารทุกฝายเพ่ือนําไปใชในการจัดทําคํารับรองเกณฑประเมินผลรายบุคคลตลอดจนศึกษาแนวทางปรับปรุง

ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีการสอบทานขอมูลไดขอมูลสารสนสนเทศจากการปฏิบัติงานท่ีนาเชื่อถือ

ถูกตองและเปนระบบยิ่งขึ้น

 ดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร บริษัทฯ ดําเนินการตอเน่ืองในรูปของคณะกรรมการฯ 

โดยมีกรรมการผู จัดการใหญเปนประธานในการกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามมาตรฐานภายใตพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ป 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ตลอดจนระเบียบวาระ

แหงชาติ “แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” และนโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมของบริษัทฯ 

เปนกรอบในการกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้

 1.  จัดทําแผนแมบทระยะยาว 5 ป (ป 2557-ป 2561) ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

  ในการทํางาน 

 2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และวิเคราะหประเมินความเส่ียงดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพ่ือวางแผน

  การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน และดําเนินกิจกรรมตามแผน 

 3. ดําเนินการดานสวัสดิการและสุขอนามัยอื่นๆเพ่ือใหพนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อันเปนการสรางเสริม

  บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้

   ● จัดใหมีแพทยออกตรวจที่กองการแพทย ประจําทุกวันทําการ ในชวงเวลา 09.00 -12.00 น. 

    เพ่ือตรวจรักษาและจายยากรณีเจ็บปวยเบื้องตน สําหรับพนักงาน ครอบครัว และผูโดยสารที่เจ็บปวย

    ฉุกเฉิน  

   ● จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานตรวจรางกาย ผูผานการสอบคัดเลือกกอนเขาทํางาน

   ● ตรวจสุขภาพประจําปใหพนักงาน โดยแบงกลุมพนักงานขับรถ และพนักงานทั่วไป 

   ● ตรวจเพ่ิมเติมตามความเสี่ยงของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานขับรถ

    ตรวจหาสารแอมเฟตามีน ในปสสาวะ

   ● จัดโครงการ “บขส.สดใส ใสใจสุขภาพ” เพื่อใหพนักงานที่มีผลเลือดผิดปกติ เชน ไขมันในเลือดสูง 

    นํ้าตาลในเลือดสูง ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนผลเกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารไดทราบ

    แนวทางในการดูแลตนเอง โดยเชิญนักโภชนบําบัดจาก รพ.รามาธิบดี มาใหคําปรึกษา แนะนํา 

    และติดตามผล

   ● จัดสถานที่สําหรับใหพนักงานออกกําลังกาย  

   ● จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในบริษัทฯ
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● ดานการช วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร ตามนโยบายการให บริการและสิทธิประโยชน มีการติดตาม

ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ไดแก กฎหมาย พ.ร.บ.คุ มครองแรงงานวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมี

การปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ ใหเปนไปตามสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐานใหกับบุคลากรที่พึงไดรับทุกคนอยางเสมอภาค

เชน การจางงาน การปรับปรุงเบี้ยเลี้ยงพนักงานประจํารถ การปรับเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยใหกับพนักงานปฏิบัติการประจํารถ 

สิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวรวมบิดามารดา  การสงเสริมการออมและการใหความรูเพ่ือเลือกรูปแบบ

การออม 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการส่ือสารระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน ในรูปของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ  

โดยจัดใหมีการประชุม สมํ่าเสมอทุกเดือนๆ ละ 1  ครั้งตามนโยบายบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมามีขอพิจารณาที่ดําเนินการแลว

ไดแก เรื่องสภาพการจางงาน การพิจารณาระเบียบขอบังคับในการทํางาน รวมถึงการแกไขปญหาที่มีพนักงานรองทุกข

ผานสหภาพแรงงาน ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น 
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 บริษัท ขนสง จํากัด กําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร  ใหมีความรูความสามารถและศักยภาพของบุคลากร

โดยมีกรอบแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ  2555 - 2560)  ซึ่งดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายใต

กรอบแผนวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 - 2559  ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ป 2553 - 2557 โดยมีทิศทางการพัฒนาบุคลากร คือ “มุงเนนพัฒนา เสริมสรางคุณคา ดวยการพัฒนาบุคลากรอยางยั่งยืน”

และมีพันธกิจดานการพัฒนาบุคลากร  4  ประการ  ไดแก

 1. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในงาน

 2. สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลัก

 3. พัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานสูความเปนสากล

 4. สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization : LO)

พรอมกําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป จํานวน 6 กลยุทธ ดังนี้

 1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ดวยระบบสมรรถนะ

 2. พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ

 3. พัฒนาทักษะความเปนสากล เพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน  (AEC)

 4. พัฒนาความพรอมดานบริหารจัดการ

 5.  สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางองคกรที่ดี

 6.  สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร เพื่อสูองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization : LO)

 แนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ  

มีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลายวิธี ไดแก การฝกอบรมภายใน และภายนอกหนวยงาน (In house training 

and Public training) รวมกับการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งประกอบดวย

วิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ เชน การสอนงาน (Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  

(Self Learning) การจัดกิจกรรมเสริม (Supplementary Activities) เปนตน

 สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป 2557 บริษัทฯ ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากร

โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสําคัญ และสามารถพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ทักษะความสามารถ และทัศนคติที่ดี

ในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการดําเนินงานตามกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการเตรียมบุคลากร

ใหมีความพรอมในการปรับตัวใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเตรียมความพรอมดานบุคลากรที่จะแขงขัน

ในการดําเนินธุรกิจขององคกร เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC) รวมทั้ง ผลักดันใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวิสัยทัศนขององคกร ดังนี้
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1.  โครงการพัฒนาบุคลากร ของบริษัท ขนสง จํากัด  ประกอบดวย

  1.1.  การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง และระดับสูง หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธสําหรับ

   ผูบริหาร” และการศึกษาดูงานดานการคมนาคมตางประเทศ ณ เกาหลีใต : ผู อํานวยการกองขึ้นไป

   จนถึง กรรมการผูจัดการใหญ  

  1.2. การพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารระดับตน  

   หลักสูตร “การพัฒนา Leadership สําหรับผูบริหาร” :  หัวหนางาน 

   หลักสูตร “การเสริมสรางภาวะผูนํา” :  นายสถานีเดินรถ

  1.3. หลักสูตร “การเสริมสรางความรูในงานตรวจการ”  :  ผูตรวจการเดินรถ

  1.4. หลักสูตร  “การบริการเพื่อสรางความประทับใจ” (Service Mind)  :  พนักงานประจํารถ

  1.5. หลักสูตร  “การควบคุมอารมณและบุคลิกภาพ” : พนักงานในกลุมดานการบริการเดินรถ และกลุมทั่วไป

  1.6. หลักสูตร “ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในงานบริการ”  :  พนักงานประจํารถ

  1.7. หลักสูตร “ภาษากมัพูชาขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในงานบริการ”  :  พนักงานในสังกัดฝายธุรกิจเดินรถ

  1.8. โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)  สําหรับพนักงานใหม  :  พนักงานใหม

2. การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) : ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเขารวมโครงการตาม

กระบวนการ และพัฒนาบุคลากรในกลุมผูมีศักยภาพสูง (High Potential) โดยการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP) และการฝกอบรมและพัฒนา จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย “การพัฒนาความเปนเลิศ

ดานผูนํา” และ “พัฒนาความพรอมสูการเปนผูนํา”  

3. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจําทาง 

 3.1. จัดฝ กอบรมใหความรู แก ผู  เ ก่ียวข องในโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจําทาง

เพื่อมุงเนนในการพัฒนาบุคลากรและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ จํานวน 2 หลักสูตร 

ไดแก

 ● หลักสูตร “การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการพนักงานบริษัทฯ” ใหแก พนักงานผูปฏิบัติหนาที่ติดตอประสานงาน

ดานบริการ จํานวน 4 ตําแหนง ประกอบดวย พนักงานจําหนายตั๋ว พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานตอนรับ และพนักงานบริการ

จํานวน 264 คน จํานวน 8 รุน ดําเนินการเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2557

 ● หลักสูตร “ผู ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ

รถโดยสารประจําทาง กรมการขนสงทางบก” ใหแก คณะผูตรวจประเมิน ตามคําสั่งบริษัทฯท่ี ข.342/2556 ผูตรวจการ 

และนายตรวจ สังกัดฝายธุรกิจเดินรถและฝายบริหารการเดินรถ จํานวน 45 คน ณ ศูนยฝกกีฬาแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา

 3.2. การตรวจประเมินและติดตามผลการจัดทํามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจําทาง ประจําป 2557 

ตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการของกรมการขนสงทางบก แบงการดําเนินการออกเปน  2 สวน คือ 

 ● รถโดยสารของบริษัทฯ  ไดแก เสนทางการเดินรถนํารอง จํานวน 6 เสนทาง และเสนทางเดินรถตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําป 2557 จํานวน 14 เสนทาง รวม 20 เสนทาง

 ● รถโดยสารของผูประกอบการรถรวมบริการ  ไดแก ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ ประจําป 2557 จํานวน 

27 เสนทาง 
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 โดยดําเนินการตรวจประเมินในลักษณะสุมตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานประจํารถดานการใหบริการบนรถโดยสาร  

การบริการ ณ รานอาหารระหวางทาง และสถานีเดินรถ (ตนทาง ระหวางทาง และปลายทาง)

 3.3.  การย่ืนขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการจัดทํารูปเลมเอกสารใบสมัคร

เพื่อยื่นขอรับการรับรองจาก กรมการขนสงทางบก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

4. การพัฒนาการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

 4.1. จัดใหมีโครงการประกวดกิจกรรมคุณภาพ (QC) และการใหคําแนะนําจากพี่เล้ียงประจํากลุม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนการสงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการปรับปรุงและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในงาน และสนับสนุนใหพนักงานมี

ความคิดสรางสรรคผลงานท่ีเปนนวัตกรรม รวมท้ังสรางโอกาสในการปรับปรุงงานในระบบ SEPA (OFIs) โดยในป 2557 

มีกลุมกิจกรรมคุณภาพที่ไดรับรางวัล จํานวน 6 กลุม ประกอบดวย กลุม Big Cash/กบง., กลุมมดงาน/กกพ., กลุม อาคาร9 /กซบ.,

กลุม Develop System /กรป. , กลุม We can do /กงป. และกลุม HRD Report /กพบ.

 4.2. จัดใหมีโครงการบริหารจัดการความรู  (Knowledge Management) ประจําป 2557 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาบุคลากร ใหมีการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ และสงเสริมวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดการแบงปนความรู ซึ่งในป 2557 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมกับวิทยากรที่ปรึกษาจากบริษัท ITC (Innovation Training Center) ดําเนินโครงการ

จัดการความรูของบริษัทฯ ดังนี้.-

 4.2.1 ทบทวนแผนแมบทการจัดการความรู ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2557-2561) ซึ่งจะกําหนดแนวทางและกระบวนการ

ในการจัดการความรู การกําหนดขอบเขต KM Focus Area การกําหนดเปาหมาย KM Desired State และการจัดทํา

แผนบริหารจัดการความรู KM Action Plan

 4.2.2 กิจกรรมการบริหารจัดการความรู ประจําป 2557

 ● การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) โดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง เพื่อกําหนดขอบเขตของการจัดการ

ความรู

 ● การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) จาก 7 สวนงาน ไดแก ดานธุรกิจเดินรถ 

บริการขนสงพัสดุภัณฑ ดานบริหารสถานี ดานซอมบํารุงและตรวจสภาพรถ ดานทรัพยากรบุคคล ดานตรวจสอบภายใน 

และดานบัญชีการเงิน

 ● การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)

 ● การประมวลผลกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) จากองคความรูที่รวบรวมได

ทั้งหมด 24 เรื่อง คัดเลือกเรื่องที่เปนประโยชนตอองคกรเปนองคความรูนํารอง จํานวน 10 เรื่อง ประกอบดวย

 1. เรื่อง เทคนิคการเดินรถในชวงเทศกาล / กรน.

 2.  เรื่อง ปจจุบันคืนสูอดีต รับมือการจองตั๋ว / กรน.

 3.  เรื่อง Slider ชวยลดพลังงาน / กสส.

 4.  เรื่อง รถลากบรรทุก / กสส.

 5.  เรื่อง จุดลงพัสดุ ที่ไหนๆก็ลงได / กสส.

 6. เรื่อง การตรวจเช็คระบบลมโดยไมตองสตารทเครื่องยนต / กซบ.

 7. เรื่อง การถอดประกอบซีลหมวกวาลวโดยไมตองถอดฝาสูบ / กซบ.

 8.  เรื่อง การเปลี่ยนซีลหนาเครื่องยนตรั่ว / กซบ.

 9.  เรื่อง โมดิฟายนิวเมตริก / กซบ.

 10. เรื่อง รูไดไงวาคนนี้ดี แบบนี้ใช / กบบ.
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● การเขาถึงความรู (Knowledge Access) ในป 2557 จะนําองคความรู จํานวน 10 เร่ืองดังกลาว เขาในระบบ 

Intranet เพื่อใหผูที่สนใจสามารถสืบคนและเรียนรูไดดวยตนเอง

  -  การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 

  -  การเรียนรู   (Learning) จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรความรู ดาน KM และเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู ในรูปแบบของกจิกรรมตลาดนัดความรู (KM Day) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
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5. การศึกษาดูงานกิจกรรมคุณภาพภายในและภายนอกประเทศ

   5.1. จัดใหมีโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศ ใหแกกลุมสมาชิกกิจกรรมคุณภาพ (QC) และ

การจัดการความรู (KM) ที่ไดรับรางวัล จํานวน 38 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูและศึกษาดูงานดาน

คุณภาพ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

   5.2.  จัดใหมีโครงการศึกษาดูงานภายนอกประเทศ ใหแกกลุ มพนักงานดีเดน และตัวแทนหนวยงานดีเดน 

ประจําป 2557 จํานวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณดานการคมนาคมทางถนนของประเทศ

เพื่อนบาน ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา  
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การบริหารจัดการสารสนเทศ

 บริษัทฯ มีจุดมุงหมายในการพัฒนาการเดินรถและบริการ เพื่อรองรับการแขงขันเสรีที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในภูมิภาค 

โดยใหความสําคัญกับการบริการประชาชน หรือผู โดยสาร และผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังได

เรงพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยมีการนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุน

การดําเนินงาน ดังนี้

 1.  สวนที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน

  ● มีการจัดทําระบบจําหนายต๋ัวโดยสารดวยระบบคอมพิวเตอร (E-ticket) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

ในการจองและชําระคาโดยสารท่ีมีการทํางานแบบ One - Stop - Service โดยสามารถชําระคาโดยสารท่ีหลากหลายชองทาง

เชน ไปรษณียไทย, 7/11 และเคาทเตอรเซอรวิสเปนตนและในปจจุบันยังหาแนวทางในการพัฒนาระบบจําหนายต๋ัวโดยสาร 

และชองทางการใหบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่อง และโดยทั่วถึง 

  ● มีการจัดทําเว็บไซด www.transport.co.th เปนชองทางสําหรับติดตอสื่อสารกับประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

กับบริษัทฯ สําหรับเปนการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ เชน เสนทางการเดินรถ, ตารางเวลาเดินรถ, รายละเอียดและขาวสารตางๆ 

ของบริษัทฯเปนตน

 2.  สวนของการบริหารสารสนเทศภายในบริษัทฯ

  ● มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศฯ โดยมีผูบริหารทุกฝายเปนกรรมการ และคณะกรรมการชุดนี้

ยังเปนผูดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ บริษัทขนสง จํากัด (พ.ศ. 2555 - 2559) 

เพื่อเปนกรอบในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ โดยมีโครงการที่ดําเนินการในป 2557 ดังนี้

   2.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการเดินรถและจัดการเดินรถรวมท้ังระบบสารสนเทศ

สนับสนุน ซึ่งเปนโครงการที่เพิ่มเติมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานใหกับระบบงานตางๆ ของบริษัทฯ 

   2.2  โครงการจัดทําศูนยสํารองขอมูลเพื่อความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการจัดทํา

แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ของ บริษัทขนสง จํากัด (Business Continuity Plan : BCP)

   2.3 โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อการตัดสินใจ

 นอกจากโครงการตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว ยังมีการจัดการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการการจัดทํา ISO 27001 

เพื่อสรางมาตรฐานในการบริหารจัดการสารสนเทศอีกดวย 
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3.  มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรภายนอก โดยระบบฐานขอมูลกลาง ซึ่งเปนการประสานความรวมมือ

ระหวาง บขส., ขสมก., ขบ. และกระทรวงการคลัง เพื่อใหได ข อมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และเปนปจจุบัน

เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจในการดําเนินงาน ทั้งยังมีการนําระบบการประชุมทางไกลมาใชเพ่ือประชุมติดตอประสานงาน

และแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงานไดอยางทันทวงที

 4. การคํานึงถึงพนักงาน ประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียและสิ่งแวดลอม มีการตระหนักถึงความสําคัญของ

สภาพแวดลอมและทรัพยากรโดยการเลือกใชอุปกรณที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานรวมถึงมีการ

ตรวจสอบอุปกรณ และสภาพแวดลอมในการทํางานของระบบสารสนเทศตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

 นอกจากประเด็นท่ีไดกลาวมาแลว บริษัทฯ ยังคงหาแนวทางและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และชวยพัฒนาศักยภาพในการทํางาน

ของพนักงาน  และการจัดการเดินรถอยางตอเนื่อง
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การบริหารความเสี่ยง

 บริษัทขนส ง จํากัด ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยนําการบริหารความเสี่ยงมาใช 

เปนเคร่ืองมือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด และสรางมูลคาเพิ่ม 

รวมทั้งสงเสริมกระตุนใหการบริหารความเส่ียง เปนวัฒนธรรมองคกร คณะกรรมการบริษัท ขนสง จํากัด ไดแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู แทนจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประธานอนุกรรมการ เปนอนุกรรมการ

ทําหนาท่ีกําหนดและทบทวนนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งติดตามประสิทธิผลของการบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือใหมั่นใจว าผู บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญ วางมาตรการควบคุม

ปองกันใหครอบคลุมทุกดานเพื่อใหความเสี่ยงลดลงหรืออยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได

 ในปงบประมาณ 2557 บริษัทขนสง จํากัด ไดดําเนินการบริหารความเส่ียงระดับองคกรสอดคลองกับวิสัยทัศน 

ภารกิจ ยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติการประจําปโดยพิจารณาอยางบูรณาการท่ัวทั้งองคกร สรุปผลการบริหารความเส่ียง

ที่สําคัญดังนี้ 

 ดานการแขงขัน เพื่อใหสามารถแขงขันและเปนผูนําในธุรกิจการขนสงผูโดยสาร บริษัทฯจึงพัฒนากลยุทธดานการตลาด

ใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพการบริการใหไดมาตรฐาน และจัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณเพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมาย  และสรางความมั่นใจใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชบรกิารของ บขส. มาเปนลําดับแรก

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหขอมูลสารสนเทศในระบบสามารถเช่ือมโยงพรอมใชงานและใหบริการประชาชน

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯจึงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่อง โดยมีการนํา

ผลสํารวจและวิเคราะหความตองการในหนวยงานตางๆ มาพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงศึกษาและจัดทําศูนยขอมูล

สํารอง เพื่อความตอเนื่องในการดาํเนินธุรกิจ  ใหครอบคลุมถึงความตองการและการบริหารจัดการองคกรใหสมบูรณยิ่งขึ้น

 ดานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนดน้ันข้ึนอยูกับหลายปจจัยผสมผสานกัน

แตปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญ คือบุคลากรหรือพนักงาน ดังน้ันการที่องคกรจะไดคนเกง คนดี และรักษากลุมคนเหลาน้ีใหอยูกับองคกร 

จึงตองมีการทบทวนแผนอัตรากําลังและรูปแบบการจางใหสอดรับกับการดําเนินงานเชิงธุรกิจ พัฒนาระบบแรงจูงใจ 

ใหสอดคลองกับผลปฏิบัติงานและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ รวมถึง

จัดทําโครงการสืบทอดตําแหนงบุคลากรของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมขีดความรู ความสามารถ

ใหทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ดานการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และช่ือเสียงภาพลักษณ 

รวมถึงการสรางความไววางใจใหกับผูใชบริการ บริษัทฯ จึงกํากับดูแลใหพนักงานขับรถท้ังรถบริษัทฯ และรถรวมเอกชน 

ใหปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.การขนสงฯ และระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด นอกจากน้ัน ยังมีการตรวจสุขภาพ

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล   สารเสพติดสภาพร างกายและปฏิกิริ ยาทางอารมณ ของพนักงานขับรถโดยสาร

ให ความรู  เกี่ยวกับการขับรถอย างปลอดภัย การตรวจเช็คความพร อมของอุปกรณส วนควบด านความปลอดภัย

ของรถโดยสาร สภาพเครื่องยนต เบรก คลัช เกียร  มาตรฐานลมยางส่ือสารข อมูลสภาพแวดลอมท่ีเป นจุดเส่ียง

ของแต ละเส นทางการเ ดินรถเพื่ อ ให พนักงานขับรถเพิ่ มความระมัดระวังมากยิ่ งขึ้ นก อนนํารถออกให บริการ 

และมีศูนย ตรวจสภาพรถโดยสารท่ีมีมาตรฐานเดียวกับกรมการขนส ง เพื่อตรวจรับรองรถโดยสารของบริษัทฯ

นอกจากการดําเนินการในดานตางๆแลว บริษัทฯยังไดมีการติดต้ังระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positoning 

System : GPS) และระบบ CCTV เพ่ือติดตาม ควบคุม พฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับรถเพื่อสรางความม่ันใจ

ใหกับผูโดยสาร



70 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด

การควบคุมภายใน

 บริษัทขนสง จํากัด สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตผู บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับ

ปฏิบัติการตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

โดยนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากําหนดเปนกรอบการดําเนินงาน เพื่อใหบริษัทฯ มีการเติบโตอยางมั่นคง

และยั่งยืนมีระบบบริหารจัดการที่คํานึงถึงความรับผิดชอบในการจัดการที่ เท าเทียมกัน เป นธรรมมีประสิทธิภาพ

ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบไดรวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยสินการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหลการส้ินเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีรายงานความนาเชื่อถือของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานภายใน

และภายนอกบริษัทฯ ทั้งที่ เป นรายงานทางการเงินและท่ีไม ใช รายงานทางการเงิน พรอมกับมุ งเน นให บุคลากร

ภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบคําสั่ งที่กําหนดไว  ซึ่งจะช วยสร างความเช่ือมั่นและความม่ันใจ

ตอผูถือหุนผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของทุกฝาย

 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดําเนินการตามหลักการของระบบการควบคุมภายใน 5 องคประกอบตาม

มาตรฐานสากลของ COSO (Committee Sponsoring Organization of the Treadway commission) ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ขอ 6 ดังนี้

 1. สภาพแวดลอมของการควบคุม ( Control Environment )

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 3. กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  Communications)

 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

 

 ในปงบประมาณ 2557 บริษัทฯ มีการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานในระดับสวนงานยอย และในภาพรวม

ของบริษัทฯตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เปนรายไตรมาสอยางสม่ําเสมอพรอมทั้งใหมีการประเมินผลการควบคุมภายใน

เปนประจําทุกปมีการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) โดยสํานักตรวจสอบภายใน

ตามระเบียบคตง. ขอ 6 เพ่ือใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

มีการปฏิบัติจริงรวมทั้งขอตรวจพบจากการตรวจสอบที่ไดรับการปรับปรุงอยางเหมาะสมทันเวลา สอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป

 คณะกรรมการฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีความมุงมั่นในการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง

รวมท้ังการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องจริยธรรมและความซ่ือสัตยไมยึดผลประโยชนสวนตน เสริมสรางใหบริษัทฯ 

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน  มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพภายใตความโปรงใส นาเชื่อถือ และตรวจสอบไดโดยคํานึงถึง

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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การดําเนินงานตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  2540
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การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 บริษัท ขนสง จํากัด ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของข อมูลข าวสารตามพระราชบัญญัติข อมูลข าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ใหสิทธิแกประชาชนในการรับรู ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานกิจการตางๆ ของรัฐ 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2543 เพื่อทําขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ .ศ . 2540 และใหบริการกับประชาชนท่ัวไป โดยมอบหมายใหงานบริการขอมูลและเผยแพรกองประชาสัมพันธ 

เปนผูรับผิดชอบ ศูนยขอมูลขาวสารเปดใหบริการ ณ อาคารสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ชั้น 4 เลขที่ 999 

ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาราชการ

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร

 บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตวิธีการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ทําหนาท่ีเสนอนโยบาย หรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบการขออนุญาต

และการบริการขอมูลขาวสาร ใหคําแนะนําหรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาประเภทขอมูลขาวสาร

ที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของบริษัทฯ หรือที่เห็นวาไมควรเปดเผย พรอมจัดทําขอมูลตามท่ี 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนด อาทิ โครงการองคกรรายนามผูบริหาร การจัดซื้อจัดจาง รายงานประจําป 

เปนตน นอกจากนี้ยังมีขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ เชนนิตยสาร เอกสารแผนพับ ตารางเวลาเดินรถ ไวเผยแพร

 การดําเนินงานในรอบป 2557 

 บริษัทฯ ใหบริการขอมูลขาวสารหลายชองทาง ไดแก ศูนยขอมูลขาวสาร Call Center 1490 เรียก บขส. เว็บไซตของบริษัท

และ Social Media (facebook) เพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และเปนทางเลือกท่ีหลากหลาย

ใหกับผูใชบริการ ในป 2557 มีผูใชบริการผานทาง Call Center เปนจํานวน 247,577 คร้ัง สวนใหญเปนการสอบถาม

ขอมูลตารางเวลาเดินรถและจองต๋ัวโดยสาร ลําดับถัดมาเปนขาวสารตางๆ ของบริษัทฯ เช น สิทธิประโยชนต างๆ 

ของผูโดยสาร รายการสงเสริมการขาย เปนตน

 การอบรมพนักานเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต รวมทั้งสงพนักงานไปอบรมภายนอกดวย อีกท้ัง

มีการปรับปรุงคณะกรรมการขอมูลขาวสารใหเปนไปตามโครงสรางองคกร

 การใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัทฯ  ให บริการขอมูลขาวสารตาม พ .ร .บ . ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ .ศ .2540 ผานทางเว็บไซต 

www.transport.co.th ประกอบดวยขอมูลโครงสรางองคกร รายนามผูบริหาร รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการจัดจาง 

นอกจากนี้ ยังมีขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับพันธกิจของบริษัทฯ ปรากฎในเว็บไซต เชน วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร 

ตารางเวลาเดินรถ การจองตั๋วผานเว็บไซต รายงานประจําป รายงานความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน ทั้งนี้ในป 2557 

มีผูเขาชมเว็บไซตจํานวน 878,815 ครั้ง

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

ไปยังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เปนประจําทุกป
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● คณะกรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด
● คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชุดตางๆ
● คณะกรรมการตรวจสอบ
● คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
● คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูจัดการใหญ
● คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
● คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน บริษัท ขนสง จํากัด 
 พุทธศักราช 2532 วาดวยการแตงตั้งพนักงานและเล่ือนอันดับเงินเดือน
● คณะอนุกรรมการกํากับกลยุทธและการบริหาร
● คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 ของบริษัท ขนสง จํากัด (CSR)
● คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ บริษัท ขนสง จํากัด
● คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดระเบียบการเดินรถ บริษัท ขนสง จํากัด
● คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรางสัญญาจางผูจัดการใหญ 
 บริษัท ขนสง จํากัด
● คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
● คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
● คณะอนุกรรมการศึกษาปญหาและวิธีเรงรัดหนี้สินของ บริษัท ขนสง จํากัด
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รายนามและอํานาจหนาที่ของกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด



74 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด

คณะกรรมการบริษัท ขนสง จํากัด

    ลําดับ           รายชื่อ ตําแหนง
1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ประธานกรรมการ*

2 นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ*

3 นายธนพิชญ มูลพฤกษ รองประธานกรรมการ*

4 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง

5 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง กรรมการ

6 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย กรรมการ*

7 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว กรรมการ*

8 นายมานิต มัสยวาณิช กรรมการ*

9 นายรชตะ ดานกุล กรรมการ*

10 พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา กรรมการ*

11 พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตมงาม กรรมการ*

12 ศาสตราจารยวิโรจน รุโจปการ กรรมการ*

13 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจัดการใหญและ เลขานุการ

14 ผูชวยผูจัดการใหญสํานักอํานวยการ ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  : * ลําดับที่   1   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

        ลําดับที่    2   เขารับตําแหนงกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 

        และดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

      ลําดับที่   3   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

      ลําดับที่   6, 7   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

      ลําดับที่   8   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

      ลําดับที่   9   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

      ลําดับที่   10  เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

      ลําดับที่   11, 12  เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

                                       

   นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองกระบวนงาน

ที่สําคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนการสรางประโยชนใหกับผูมีสวนไดเสีย

โดยรวม และนําผลการพิจารณากล่ันกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท ขนสง จํากัด โดยมีคณะกรรมการชุดยอยจํานวน

12 คณะ (หมายเหตุ : * ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2557 มีมติใหรวม

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เขาดวยกัน 

และใหยกเลิกคณะอนุกรรมการศึกษาปญหาและเรงรัดหนี้สิน คณะกรรมการชุดยอยปจจุบันมี 10 คณะ)  ดังนี้
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง ประธานกรรมการ

2 นายรชตะ ดานกุล กรรมการ*

3 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย กรรมการ*

4 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ*

5 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว กรรมการ*

6 พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา กรรมการ*

7 พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตมงาม กรรมการ*

8 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสํานักตรวจสอบภายใน เลขานุการ

9 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ผูชวยเลขานกุาร

หมายเหตุ  : * ลําดับที่   2   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

                       ลําดับที่   3   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 

        และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557  

                      ลําดับที่   4   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 

        และพนจากตําแหนงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

                       ลําดับที่   5   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 

        และลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

             ลาํดับที่   6, 7 เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.  ใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร ในกฎบัตรของ

  คณะกรรมการตรวจสอบ  

2.   ใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลในเรื่องตอไปน้ี

  2.1  ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

  2.2  ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานขอตรวจพบของ

    สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งขอเสนอแนะเพ่ือใหผูบริหารปรับปรุงแกไข

  2.3  ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินระหวางกาลและกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน

  2.4  ความครบถวน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

    และประเด็นทางดานกฎหมาย ที่อาจมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินของบริษัท

  2.5  ความครบถวน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ

  2.6  การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายซ่ึงอยูภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ

    ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย ประธานกรรมการ*

2 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง กรรมการ

3 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว กรรมการ*

4 กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการ

5 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสํานักอํานวยการ กรรมการ

6 ผูอํานวยการกองบริหารกลาง เลขานุการ

7 หัวหนางานกํากับดูแลกิจการที่ดี ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  :  *  ลําดับที่      1, 3      ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

     *  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 มีมติใหรวมคณะกรรมการ

      กํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เขาดวยกัน 

                                          

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
1.   ตรวจสอบและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง

  กําหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี เปนที่ยอมรับ ในระดับสากล

2.   มีอํานาจติดตอประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

3.   มีอํานาจในการเรียกพนักงานและลูกจ างของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข องมาใหถ อยคําหรือความเห็น

  รวมทั้งใหมีอํานาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาประกอบการพิจารณาไดดวย

4.   ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนอใหมีการวาจางที่ปรึกษามาดําเนินการวางระบบดังกลาวไดตามสมควร

5.   ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูจัดการใหญ

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 นายธนพิชญ มูลพฤกษ ประธานอนุกรรมการ*

2 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง ประธานอนุกรรมการ

3 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว อนุกรรมการ*

4 นายมานิต มัสยวาณิช อนุกรรมการ*

5 นายสุทธิชัย สังขมณี อนุกรรมการ*

6 พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตมงาม อนุกรรมการ*

7 ผูอํานวยการกองวางแผนกลยุทธธุรกิจ เลขานุการ

8 ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  : * ลําดับที่     1   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

               ลําดับที่     3   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 

        และลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557                                      

                     ลําดับที่    4   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

                       ลําดับที่   5, 6   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.   กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน

2.   ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู จัดการใหญ ครั้งแรกภายใน 7 เดือน นับแตวันที่สัญญาจางฯ มีผลบังคับใช 

  และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งตอไป ทุกๆ 6 เดือน

3.   พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว ประธานอนุกรรมการ*
2 พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตมงาม ประธานอนุกรรมการ*
3 นายรชตะ ดานกุล รองประธานอนุกรรมการ*
4 นายสุทธิชัย สังขมณี รองประธานอนุกรรมการ*
5 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง อนุกรรมการ*
6 นายมานิต มัสยวาณิช อนุกรรมการ*
7 ศาสตราจารยวิโรจน รุโจปการ อนุกรรมการ*
8 กรรมการผูจัดการใหญ อนุกรรมการ
9 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหาร อนุกรรมการ
10 รองกรรมการผูจดัการใหญฝายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการ
11 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ
12 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาองคกร อนุกรรมการ
13 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสํานักอํานวยการ อนุกรรมการ
14 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสํานักซอมบํารุงและตรวจสภาพรถ อนุกรรมการ
15 ผูอํานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เลขานุการ
16 หัวหนางานบริหารความเสี่ยง ผูชวยเลขานุการ
17 หัวหนางานควบคุมภายใน ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  :   * ลําดับที่   1   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
         และลาออกจาตําแหนงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557                                      
                      ลําดับที่   2, 7  เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
      ลําดับที่   3   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
      ลําดับที่   4, 5   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
      ลําดับที่   6   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 
        และลาออกจาตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
1.  พิจารณาและอนุมัตินโยบายและคูมือการบริหารความเส่ียง
2.   ติดตามการพัฒนาคูมือการบริหารความเส่ียง
3.   ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเสี่ยง
4.   ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง
5.   จัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง
6.   ทําความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานตามระเบียบ คณะกรรมการ
  ตรวจเงินแผนดินเพียงใด
7.   รายงานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมทั้งสรุปผลการประเมิน
  แตละองคประกอบของการควบคุมภายใน
8.  พิจารณาจุดออนของระบบการควบคุมภายใน พรอมใหขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
9.  สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงที่สําคัญ
10.  ขอนุมัติแตงตั้งคณะทํางานในดานตางๆ ไดตามความจําเปน 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
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คณะกรรมการตามระเบียบพนักงาน บริษัท ขนสง จํากัด 
พุทธศักราช 2532 วาดวย การแตงตั้งพนักงาน และเลื่อนอันดับเงินเดือน

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชติ ประธานกรรมการ*

2 นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ*

3 นายธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมการ*

4 นายมานิต มัสยวาณิช กรรมการ*

5 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง กรรมการ*

6 กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ  : * ลําดับที่   1   ลาออกจาตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557                                      
                      ลําดับที่   2   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
                     ลําดับที่   3   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
                     ลําดับที่   4   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 
        และลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
                     ลําดับที่   5   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
           
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
   พิจารณาเก่ียวกับการแตงตั้งพนักงานดํารงตําแหนงใหสูงขึ้นหรือรักษาการในตําแหนงที่วาง และการเล่ือนอันดับเงินเดือน
หรือคาจาง ระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูอํานวยการสํานัก และเมื่อคณะกรรมการฯ 
ไดพิจารณาแลวใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนดําเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ตอไป 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว ประธานอนุกรรมการ*

2 นายสุทธิชัย สังขมณี ประธานอนุกรรมการ*

3 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย รองประธานอนุกรรมการ*

4 นายมานิต มัสยวาณิช อนุกรรมการ*

5 นายรชตะ ดานกุล อนุกรรมการ*

6 ศาสตราจารยวิโรจน รุโจปการ อนุกรรมการ*

7 กรรมการผูจัดการใหญ อนุกรรมการ

8 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาองคกร อนุกรรมการ

9 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ

10 รองกรรมการผูจดัการใหญฝายบริหาร อนุกรรมการ

11 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการและเลขานุการ

12 ผูอํานวยการกองวางแผนกลยุทธธุรกิจ ผูชวยเลขานุการ

13 ผูอํานวยการกองบริหารกลาง ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  :  * ลําดับที่   1, 3   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 
        และลาออกจากตําแหนงและเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
                  ลําดับที่   2  เขารับตําแหนงอนุกรรมการเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
                                 และดํารงตําแหนงประธานกรรมการเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2557
                  ลําดับที่   4   พนจากตําแหนงเมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ 2557
        ลําดับที่   5   ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2557
          ลําดับที่   6   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
                             
มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
1.   กําหนดทิศทางของกลยุทธ นโยบายและเปาหมายที่สําคัญของบริษัทฯ
2.   กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานและมอบขอสังเกต ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนตอฝายจัดการของบริษัทฯ
  เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามแผนวิสาหกิจ แผนงานประจําป นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ กระทรวงคมนาคม
  และหลักเกณฑการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
3.   พิจารณาใหขอเสนอแนะการบริหารงานในเชิงธุรกิจจากการพัฒนาทรัพยสิน, พัฒนาการจัดหารายไดจากธุรกิจเดิม
  และธุรกิจอื่น เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมของกิจการ
4.   พิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่ไม ได ผ านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
  กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
5.   พิจารณาใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการองคกร ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
6.   แตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม
7.   ปฏิบัติงานในเรื่องอื่นๆ ตามคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
8.   จัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณา ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวของอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง

คณะอนุกรรมการกํากับกลยุทธและการบริหาร
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คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบริษัท ขนสง จํากัด (CSR)

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 นายมานิต มัสยวาณิช ประธานอนุกรรมการ*

2 นายรชตะ ดานกุล รองประธานอนุกรรมการ*

3 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย รองประธานอนุกรรมการ*

4 กรรมการผูจัดการใหญ อนุกรรมการ

5 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหาร อนุกรรมการ

6 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาองคกร อนุกรรมการ

7 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการ

8 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการ

9 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักซอมบํารุงและตรวจสภาพรถ อนุกรรมการ

10 ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ เลขานุการ

11 หัวหนางานส่ือประชาสัมพันธ ผูชวยเลขานุการ

12 หัวหนางานกิจกรรมพิเศษและสื่อมวลชน ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  :  * ลําดับที่   1  ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
                    ลําดับที่   2  ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
                     ลําดับที่   3  เขารับตําแหนงเมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ 2557 
        และลาออกเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
     *  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 มีมติใหรวมคณะกรรมการ
      กํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เขาดวยกัน 

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.   กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ ตอสังคมของบริษัทฯ (CSR) 
  ที่ชัดเจน มีคุณภาพและสอดคลองไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2.   ใหมีส วนรวมของคณะกรรมการ ผู บริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกคาและประชาชนทั่วไปในแผนงาน/โครงการ 
  และกิจกรรมดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทฯ
3.   ใหคณะอนุกรรมการฯ ติดตามการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ (CSR) อยางสมํ่าเสมอ
  ทั้งป แลวรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ
4.   กํากับดูแลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานดาน CSR ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ทั้งในระดับผลผลิต (Output) 
  หรือเปาหมายของแผนการดําเนินงานดาน CSR ประจําป ผลลัพธ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อยางมี
  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5.   ใหแตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
บริษัท ขนสง จํากัด

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 นายธนพิชญ มูลพฤกษ ประธานอนุกรรมการ

2 นายสุรัตน ศรีวิพัฒน อนุกรรมการ

3 นางกิ่งกาญจน กาญจนศูนย อนุกรรมการ

4 นายบรรเจิด อภินิเวศ อนุกรรมการ

5 นายพงศพิเชษฐ จันทรพรกิจ อนุกรรมการ

6 นายชาญชัย ชลานนทนิวัฒน อนุกรรมการ

7 นาวาอากาศเอกสุกมล แสงอรุณ อนุกรรมการ

8 กรรมการผูจัดการใหญ อนุกรรมการ

9 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาองคกร อนุกรรมการ

10 ผูอํานวยการกองกฎหมาย เลขานุการ

11 หัวหนางานคดี ผูชวยเลขานุการ

12 นิตกิร กองกฎหมาย ผูชวยเลขานุการ

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
1.   พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอกฎหมาย พิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบ 
  ขอบังคับ รวมทั้งพิจารณาปญหา เก่ียวกับการดําเนินการทางนิติกรรมสัญญาและคดีตางๆ ของบริษัทขนสง จํากัด
2.   ใหเรียกเอกสาร หลักฐานตางๆ เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาให คําชี้แจง รับทราบ และหรือทํารายงานตามความจําเปน
  และเหมาะสม
3.   จัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวของ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง
4.   ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการเดินรถ
บริษัท ขนสง จํากัด

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ประธานอนุกรรมการ*

2 นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ประธานอนุกรรมการ*

3 นายธนพิชญ มูลพฤกษ อนุกรรมการ*

4 นายมานิต มัสยวาณิช อนุกรรมการ*

5 ศาสตราจารยวิโรจน รุโจปการ อนุกรรมการ*

6 กรรมการผูจัดการใหญ อนุกรรมการและเลขานุการ

7 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหารการเดินรถ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

8 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายธุรกิจเดินรถ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

9 ผูอํานวยการกองจัดการเดินรถ ผูชวยเลขานุการ

10 หัวหนางานใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  :  * ลําดับที่   1  ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
           ลําดับที่   2, 5  เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
            ลําดับที่   3  ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557
            ลําดับที่   4  เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 
        และลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
                                 
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.   กําหนดนโยบาย แผนงานโครงการ และแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการเดินรถโดยสารประจําทางท่ีบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาต
  ประกอบการขนสงฯ 
2.   พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดการเดินรถ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการรับรถรวม การกําหนดเสนทาง โดยคํานึงถึง
  ประโยชนของบริษัทขนสง จํากัด และความเปนธรรมแกทุกฝาย ตามระเบียบ คําสั่ง มติคณะกรรมการบริษัทฯ
  แลวใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาตอไป
3.   พิจารณาแผนการเดินรถบริษัทฯ ในภาพรวมของแตละภาคการเดินรถ ตามที่บริษัทฯ เสนอไปกอนในระยะแรก 
  รวมทั้งใหพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดการเดินรถบริษัทฯ และรถรวมในเสนทางดวย
4.   พิจารณาในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ได อนุมัติให มีการปรับปรุงเ ง่ือนไขการเดินรถ 
  และหรือมีเงื่อนไขอยูในเสนทางที่มีรถบริษัทฯ ไดรับอนุญาตประกอบการขนสง
5.   พิจารณาใหความเห็นชอบใหบริษัทฯ ยื่นคําขอไปกรมการขนสงทางบก และเม่ือคณะกรรมการควบคุมการขนสง
  ทางบกกลางพิจารณาแลว ใหรายงานความคืบหนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
6.   พิจารณาอนุมัติการใหสิทธิการเพ่ิมรถ การจัดรถเขาเดินในเสนทางของ บขส. ยกเวนกรณีการปรับปรุงมาตรฐานรถ 
  และการเปล่ียนแนวเสนทางการเดินรถท่ีมิใชการเพ่ิมรถ ใหเปนอํานาจฝายจัดการเดินรถเปนผูดําเนินการ โดยใหรายงาน
  คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ
7.   ใหแตงตั้งคณะทํางานเดินรถระหวางประเทศ ตามความจําเปนและเหมาะสม
8.   ใหเรียกเอกสาร และหลักฐานตางๆ เชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมาใหคําชี้แจง รับทราบ และหรือทํารายงานตามความจําเปน
  และเหมาะสม
9.   จัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณา ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวของอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
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คณะอนุกรรมพิจารณาผลตอบแทน
และรางสัญญาจางผูจัดการใหญ บริษัทขนสง จํากัด

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 นายธนพิชญ มูลพฤกษ ประธานอนุกรรมการ*

2 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง อนุกรรมการ

3 ผูแทนกระทรวงการคลัง
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

อนุกรรมการ

4 ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

หมายเหตุ :  * ลําดับที่  1  ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
1.   พิจารณากําหนดผลตอบแทนของผูจัดการใหญ
2.   เจรจาตอรองผลตอบแทน
3.   เสนอผลการพิจารณาพรอมรางสัญญาจางตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแลวเสนอกระทรวงการคลังใหความ
  เห็นชอบ (ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 7)
4.   กําหนดกรอบการประเมินผลงาน
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ

ผูแทนฝายบริหาร
2 นายสมบัติ นะนุนา กรรมการ

3 นางสาวอรนุช ภูวัฒนวนิชย กรรมการ

4 นายพินิจ คําปู กรรมการ

5 นายบุญชวย สกุลวิไลเลิศ กรรมการ

6 นางวราภรณ ประสพสุข กรรมการ

7 นางสาวกรรณิการ ชินะกุลวัฒนา กรรมการ

8 ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ

ผูแทนฝายสหภาพหรือพนักงาน
9 นายไพรัตน ทองเทพ กรรมการ

10 นายประจักษ สุขบัณฑิตย กรรมการ

11 นางมัณฑนา อินทรทวี กรรมการ

12 นายมงคล อยูศรี กรรมการ

13 นายโชติเดชา ภูจาพล กรรมการ

14 นายสุรียวัษณ นวมจิตต กรรมการ

15 นายวุฒิพงษ สรอยผึ่ง กรรมการ

                และใหหัวหนางานแรงงานสัมพันธ เปนผูชวยเลขานุการ 

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.  ใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พุทธศักราช  2543
2.   ใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
  ทราบทุกเดือน
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตมงาม ประธานอนุกรรมการ

2 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง รองประธานอนุกรรมการ

3 ศาสตราจารยวิโรจน รุโจปการ กรรมการ

4 กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการ

5 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหาร กรรมการ

6 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาองคกร กรรมการ

7 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายธุรกิจเดินรถ กรรมการ

8 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายบริหารการเดินรถ กรรมการ

9 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักซอมบํารุงและตรวจสภาพรถ กรรมการ

10 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสํานักอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ

11 ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ ผูชวยเลขานุการ

12 ผูอํานวยการกองบริหารกลาง ผูชวยเลขานุการ

หมายเหตุ  : *  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 มีมติใหรวมคณะกรรมการ
      กํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เขาดวยกัน 

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
1.   ตรวจสอบและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง
  กําหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี เปนที่ยอมรับ ในระดับสากล
2.   มีอํานาจติดตอประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร
3.   มีอํานาจในการเรียกพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือความเห็น รวมทั้ง
  ใหมีอํานาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาประกอบการพิจารณาไดดวย
4.   กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดานการแสดงความรับผิดชอบ
  ตอสังคมของบริษัทฯ (CSR) ที่ชัดเจนมีคุณภาพและสอดคลองไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.  ใหมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกคาและประชาชนทั่วไปในแผนงาน/โครงการและกิจกรรม
  ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทฯ
6.   ใหคณะอนุกรรมการฯ ติดตามการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ (CSR) อยางสมํ่าเสมอ
  ทั้งป แลวรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ
7.   กํากับดูแลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานดาน CSR ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ทั้งในระดับผลผลิต (Output)
  หรือเปาหมายของแผนการดําเนินงานดาน CSR ประจําป ผลลัพธ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อยางมี
  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
8.   ใหแตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม
9.   ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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หมายเหตุ  : * ลําดับที่   1   พนจากตําแหนงประธานอนุกรรมการและดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ 
        เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ2557  และลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
      ลําดับที่   2   เขารับตําแหนงเมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ 2557 
      ลําดับที่   3  ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
     * ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ใหยกเลิกคณะอนุกรรมการ
      ศึกษาปญหาและเรงรัดหนี้สิน 

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.  ศึกษาปญหาและวิธีการเรงรัดหนี้สินของบริษัทฯ พรอมพิจารณาเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา การเรงรัดหน้ีสินลูกหนี้
  ของบริษัทฯ ทั้งที่เปนพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกใหเปนไปตามความเหมาะสมเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
  และสอดคลองกับกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง
2.   ใหเรียกเอกสาร หลักฐานตางๆ เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาให คําชี้แจง รับทราบ และหรือทํารายงานตามความจําเปน
  และเหมาะสม
3.   ใหคณะอนุกรรมการฯ จัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาในเร่ืองที่เกี่ยวของ ทุกๆ ตนเดือนแรกของแตละไตรมาส
  และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง
1 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว ประธานอนุกรรมการ*

2 นายสุทธิชัย สังขมณี ประธานอนุกรรมการ*

3 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย อนุกรรมการ*

4 กรรมการผูจัดการใหญ อนุกรรมการ

5 รองกรรมการผูจัดการใหญฝายพัฒนาองคกร อนุกรรมการ

6 ผูอํานวยการกองกฎหมาย เลขานุการ

7 นิติกร กองกฎหมาย ผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการศีกษาปญหาและวิธีเรงรัดหนี้สิน 
ของ บริษัท ขนสง จํากัด
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รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการและคณะ

หมายเหมาหตุ :   ● ลําดับที่  1  เขารับตําแหนงกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 และดํารงตําแหนง

     ประธานกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

  ● ลําดับที่  4 เขารับตําแหนงเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2557

  ● ลําดับที่  5, 6 เขารับตําแหนงเมื่อวนที่ 1 สิงหาคม 2557

  ● ลําดับที่  8 ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

  ● ลําดับที่  9 ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557

  ● ลําดับที่  10, 11 ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

  ● ลําดับที่  12 ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

  ● ลําดับที่  13 ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

          กรรมการชุดปจจุบัน
1 นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการ 3/3 1/1

2 นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ 7/13 5/5

3 ผูชวยศาสตราจารยอรนุช สูงสวาง กรรมการ 13/13 11/11 3/3 1/1

4 พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา กรรมการ 1/3 2/2

5 พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตทงาม กรรมการ 2/2 2/2

6 ศาสตราจารยวิโรจน รุโจปการ กรรมการ 2/2

7 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผูจัดการใหญ 13/13 2/2 1/2 11/12

         กรรมการชุดปจจุบัน
8 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ประธานกรรมการ 10/10 1/1

9 นายธนพิชญ มูลพฤกษ รองประธานกรรมการ 3/3

10 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย กรรมการ 9/10 4/4 3/3

11 พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว กรรมการ 9/9 4/5 3/3 1/1

12 นายมานิต มัสยวาณิช กรรมการ 6/10 1/1 0/1

13 นายรชตะ ดานกุล กรรมการ 3/3 4/4

จํานวนครั้งที่มีประชุม (ครั้ง) 13  11  2  3 12 1
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ชื่อ - สกุล ตําแหนง
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อนุกรรมการและคาตอบแทนที่ไดรับ ประจําป 2557

1/1 38,000.00 13,934.67 51,934.67

1/5 1/2 115,000.00 48,750.00 163,750.00

1/1 1/1 257,000.00 65,000.00 322,000.00

24,000.00 6,202.96 30,202.96

1/1 44,000.00 10,833.33 5 4,833.33

1/1 1/1 1/1 1/1 32,000.00 10,833.33 42,833.33

4/7 2/3 6/8 1/1 0/1 1/1 258,000.00 65,000.00 323,000.00

110,000.00 67,708.33 177,708.33

18,000.00 16,954.39 34,954.39

4/4 1/1 1/1 187,000.00 52,594.09 239,594.09

6/6 1/1 1/1 206,000.00 44,837.27 250,837.27

1/2 2/2 1/1 90,000.00 33,551.50 123,551.50

2/2 1/1 49,000.00 10,483.87 59,483.87

7 3 8 1 1 1 1 1,874,683.74
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รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2557

 คณะกรรมการบริษัทขนสง จํากัด แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน เปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมี ดร.อรนุช สูงสวาง เปนประธานกรรมการ และบริษัทฯ ไดแตงตั้ง พล.อ.ปรีชา จันทรโอชา  พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตมงาม 
เปนกรรมการตรวจสอบแทน พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแกว และนายสุทธิชัย  สังขมณี 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คูมือปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมรวม 4 ครั้ง นอกจากนี้
ยังไดจัดใหมีการประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูงและผูสอบบัญชีเพื่อหารือและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นที่เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการ ตลอดจนไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส และรายงานประจําป ซึ่งสรุป
ประเด็นที่เปนสาระสําคัญได ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําป นโยบายบัญชีและรายงานทางการเงิน
ที่มีนัยสําคัญ โดยพิจารณาจากขอบเขตและวิธีการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน 
สงผลใหงบการเงินมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญและชื่อถือได 
 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดกํากับดูแลใหมีระบบการสอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในใหเหมาะสม
โดยไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงในประเด็นปญหาท่ีเปนสาระสําคัญตาง ๆ ตลอดจน ใหมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมตามภาวะการณ ไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญ 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเส่ียงขององคกร ไดสอบทานประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยงความสอดคลองของกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร และสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ประเมินผลกระทบของปจจัยความเสี่ยงในดานตางๆ ตลอดจนพิจารณาแผนงานและติดตามการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับมาตรการในการปองกันหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 4.  คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักและไดใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนกระบวนการรับเรื่องรองเรียนเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใสและมีจริยธรรม สงเสริมใหพนักงาน
ทุกคนมีสวนรวมถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและจริยธรรม สงผลใหการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับ 
สรางความมั่นใจตอผูถือหุน คูคา ผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของทุกฝาย
 5.  คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 
2557 และพิจารณาปรับแผนการตรวจสอบระหวางปเพื่อใหสอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป อนุมัติกฎบัตร
วาดวยการตรวจสอบภายในและคูมือปฏิบัติงานฯ ที่ไดทบทวนและปรับปรุงเปนประจําทุกป เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาสและประจําป ปรับปรุงโครงสรางของ
สํานักตรวจสอบภายในใหเปนหนวยงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเปนอิสระ

 โดยสรุป  ในรอบปงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ 
และทําหนาที่ไดโดยอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทฯ จัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสมตามที่ควร มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักความโปรงใส
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเปนไปโดยถูกตอง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
ที่ดีในการดําเนินงานตรวจสอบได และสรางความมั่นใจตอผูถือหุน คูคา ผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของทุกฝาย

(ผูชวยศาสตราจารยอรนุช  สูงสวาง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน



 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป  มีขอมูลท่ีถูกตอง  
ครบถวน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑการจัดทํางบการเงินที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  จึงสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่เปนจริงและโปรงใส
   งบการเงินไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหเชื่อมั่นอยางมีเหตุผล
ตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสินมีระบบการปองกันที่ดีไมมีรายการทุจริตหรือมีการดําเนินการ
ที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป
อยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ  
  งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบเงินแผนดินซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นไดตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ปรากฎในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปแลว
 ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูล โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับดีเปนที่นาพอใจ มีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินของบริษัทขนสง จํากัด สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 มีความเช่ือถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

(นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร)
กรรมการผูจัดการใหญ
 บริษัท ขนสง จํากัด

(นายอนุสรณ  แสงนิ่มนวล)
ประธานกรรมการ                                                                           
บริษัท ขนสง จํากัด  
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งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินแผนดินนั้น คือเงินของประชาชนท้ังชาติ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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เงินแผนดินนั้น คือเงินของประชาชนท้ังชาติ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันที่ 30 ธันวาคม 2557
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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● การเดินรถบริษัทฯ
● การดําเนินงานที่สําคัญ
● สถานีขนสงผูโดยสาร
● อัตรากําลังพนักงาน
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ขอมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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 บริษัท ขนสง จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมกอตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ไดเปด

ดําเนินกิจการจนถึงปจจุบันยางเขาสูปที่ 85 ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ใหเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ การใหบริการขนสง

ผูโดยสารดวยรถประจําทาง จากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดตางๆ ภายในประเทศท่ัวราชอาณาจักร และไดรับมอบหมาย

ใหเดินรถโดยสารระหวางประเทศ เชื่อมตอโครงขายในภูมิภาคอาเซียน ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,

ราชอาณาจักรกัมพูชา คอยกํากับดูแลบริษัทเอกชนที่มารวมใหบริการขนสงผูโดยสารในรูปแบบรถรวมฯ

 บริษัทฯ มีหุนสามัญจํานวน 640,100 หุนมูลคาหุนละ 100 ชําระเต็มมูลคาแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 64,010 ลานบาท

เปนในสวนของรัฐบาล 638,087 หุน คิดเปนรอยละ 99.69 ของจํานวนหุนทั้งหมดผูถือหุนอื่นๆ 2,013 หุนคิดเปนรอยละ

0.31 ของจํานวนหุนทั้งหมด

 

 ปจจุบันหนวยงานหลักที่ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานในดานตางๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

 1. กระทรวงคมนาคม ซึ่งเปนกระทรวงเจาสังกัดจะดูแลใหเปนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย

 2.  สํานักงานคณะกรรมการและพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะพิจารณาโครงการแผนงานของบริษัทฯ 

  โดยคณะอนุกรรมการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยจะพิจารณางบลงทุนของบริษัทฯ เพื่อสนองตอ

  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตอไป

 3. สํานักงบประมาณ มีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบาย แผนงานและโครงการของบริษัทฯ

  ที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จัดทําและจัดสรรเงินอุดหนุนใหบริษัทฯ รวมท้ังควบคุมและติดตามหนี้เงินกู

 4. กระทรวงการคลัง มีหนาที่ในการรับผิดชอบและวิเคราะหงานดานการเงิน และการบัญชีของบริษัทฯ ใหความเห็นชอบ

  เกี่ยวกับผลตอบแทนตางๆ ของพนักงาน

 5. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน รับผิดชอบในการตรวจบัญชีของบริษัทฯ รับรองฐานะการเงินและตรวจสอบ

  ดานการจัดการ

ขอมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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   1. การเดินรถ  
 ปจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการประกอบการขนสงผูโดยสารระหวางกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค

ภายในประเทศ  และระหวางประเทศไทย - สปป.ลาวจํานวน 12 เสนทาง ประเทศไทย - ประเทศกัมพูชา 2 เสนทาง ไดแก

สปป.ลาว

 เสนทางสายท่ี 1  หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน

 เสนทางสายที่ 2  อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน 

 เสนทางสายที่ 3  อบุลราชธานี - ปากเซ

 เสนทางสายที่ 4  มุกดาหาร - สะหวันนะเขต

 เสนทางสายที่ 5  ขอนแกน - นครหลวงเวียงจันทน

 เสนทางสายที่ 6  กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน 

 เสนทางสายที่ 7  นครพนม - ทาแขก 

 เสนทางสายที่ 8  เชียงใหม - หลวงพระบาง 

 เสนทางสายที่ 9  อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง

 เสนทางสายที่ 10  กรุงเทพฯ - ปากเซ

 เสนทางสายที่ 11  เชียงราย - เชียงของ -บอแกว

 เสนทางสายที่ 14  จังหวัดเลย - แขวงไชยะบุรี - หลวงพระบาง

ประเทศกัมพูชา

 เสนทางสายท่ี 12 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ

 เสนทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ

 และในอนาคตอันใกลนี้บริษัท ขนสง จํากัด จะเปดเดินรถเพ่ิมเติมไปยังประเทศเพ่ือนบานอีกคือ ประเทศพมาและ

ประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปหนา

 จํานวนรถโดยสารบริษัทฯ มีรถโดยสารท่ีใหบริการในเสนทางตางๆ รวม 14,041 คัน เปนรถของบริษัทฯ จํานวน 800 คัน

และเปนรถรวมในเครือ จํานวน 13,241 คัน รถโดยสารของบริษัทฯ ที่ใหบริการในปจจุบัน มี 4 มาตรฐานและแบงเปน

ชนิดยอยๆ อีก  ดังนี้ 
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รถโดยสารของ บริษัท ขนสง จํากัด จะใชสีตัวถังเปนสีเงินและมีแผนโลหะเปนตราโลของบริษัทฯติดขางรถ

มาตรฐานรถ คุณลักษณะ การบริการ รูปแบบรถ

รถ ม.1 (ก) VIP
24 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1
• 24 ที่นั่ง
• มีหองสุขภัณฑ
• เกาอี้ปรับนอนได 135 องศา
* เบาะนวดไฟฟา – จอทีวีสวนตัว

• พนักงานตอนรับ
• อาหาร  เครื่องดื่ม

รถ ม.4 (ก) VIP
2 ชั้น 30 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น)
• 30 ที่นั่ง
• มีหองสุขภัณฑ
• เกาอี้ปรับนอนได 135 องศา
* เบาะนวดไฟฟา – จอทีวีสวนตัว

• พนักงานตอนรับ
• อาหาร  เครื่องดื่ม

รถ ม.4 (พ) 
40 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1
• 40  ที่นั่ง
• มีหองสุขภัณฑ
• เกาอี้ปรับนอนได 125 องศา
* เบาะนวดไฟฟา – จอทีวีสวนตัว

• พนักงานตอนรับ
• อาหาร  เครื่องดื่ม

รถ ม.1 (ข)
42 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1
• 42  ที่นั่ง
• มีหองสุขภัณฑ
• เกาอี้ปรับนอนได 125 องศา
* เบาะนวดไฟฟา – จอทีวีสวนตัว

• พนักงานตอนรับ
• อาหาร  เครื่องดื่ม

ม.4(ข) 2 ชั้น 
50 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น)
• 50 ที่นั่ง
• มีหองสุขภัณฑ
• เกาอี้ปรับเอนนอนได 135 องศา
* เบาะนวดไฟฟา – จอทีวีสวนตัว

• พนักงานตอนรับ
• อาหาร  เครื่องดื่ม

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

• รถปรับอากาศชั้น 1
• 42 ที่นั่ง
• มีหองสุขภัณฑ
• เกาอี้ปรับเอนนอนได 125 องศา

• ใหบริการเชาเหมา
นอกเสนทางสําหรับ
ผูโดยสารที่ประสงค
จะเดินทางเปนหมูคณะ

รถ ม.2  
47 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 2
• 47 ที่นั่ง

• ไมมี

รถ ม.4 (ค) 2 ชั้น 
61 ที่นั่ง

• รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น)
• 61 ที่นั่ง

• ไมมี
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 นอกจากน้ีบริษัทฯไดเปดใหบริการเดินรถดวน Mild Bus ใน 5 เสนทางคือ กรุงเทพฯ - แมสาย, กรุงเทพฯ - เชียงใหม, 

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก, กรุงเทพฯ - นครพนม, กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี และอยูระหวางการเพิ่มเติมอีกหลายเสนทาง 

การเดินรถขามภาคจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 สูภาคใต ในเสนทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต, 

กรุงเทพฯ - เกาะสมุย, กรุงเทพฯ - หาดใหญ, กรุงเทพฯ - กระบี่ - เกาะลันตา, กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูลและกรุงเทพฯ - สงขลา 

การเดินรถขามภาคจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) ถนนบรมราชชนนี สูภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในเสนทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม, กรุงเทพฯ - นครพนม, กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี, เปดศูนยรับ - สงพัสดุภัณฑ “สงของทั่วไทย 

รบัไดภายในวนัเดยีว”, บรกิารรถทวัรเชาเหมาทัว่ไทย, การจองตัว๋ออนไลน, เปดศนูยตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยบรกิารตางๆ

ของ บขส. สามารถ ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ Call Center 1490 เรียก บขส.

   2. การดําเนินงานที่สําคัญ
 บริษัท ขนสง จํากัด ดําเนินกิจการโดยการใหบริการเสนทางการเดินรถ ในปงบประมาณ 2557 ใหบริการเสนทาง

จํานวน 297 เสนทาง โดยแบงเปนการขนสงระหวางประเทศ จํานวน 14 เสนทาง การขนสงจากกรุงเทพฯไปภูมิภาค (หมวด 2) 

จํานวน 205 เสนทาง การขนสงระหวางจังหวัดในสวนภูมิภาค (หมวด 3) จํานวน 69 เสนทาง และการขนสงสงในเขตจังหวัด 

(หมวด 4) จํานวน 9 เสนทาง ดังตารางเสนทางการเดินรถท่ีบริษัท ขนสง จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง

ผูประกอบการ
 การขนสง

ระหวางประเทศ

 หมวด 2
การขนสง

จากกรุงเทพฯ
ไปภูมิภาค

 หมวด 3
การขนสง

ระหวางจังหวัด
ในสวนภูมิภาค

หมวด 4
การขนสง

ในเขตจังหวัด
รวม

ภาคเหนือ 2 33 12 - 47

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 48 19 3 82

ภาคใต - 56 24 1 81

ภาคตะวันออก - 24 7 1 32

ภาคกลาง - 44 7 4 55

รวม 14 205 69 9 297

หมายเหตุ ป 2557 ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2557

 

 จากจํานวนเสนทาง 297 เสนทาง บริษัท ขนสง จํากัด มีจํานวนรถในการใหบริการทั้งสิ้น 800 คัน แบงเปนรถบริษัทฯ 

จํานวน 229 คัน รถเชา จํานวน 571 คัน รายละเอียดดังตาราง จํานวนรถโดยสารบริษัทฯ ที่บรรจุในบัญชี ข.สบ.11
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 ในจํานวนเสนทางท่ีใหบริการ นอกจากรถท่ีอยูในสังกัด บริษัท ขนสง จํากัด แลว ยังมีรถโดยสารเอกชนเขารวมใหบริการ 

ในปงบประมาณ 2557 จํานวน 13,241 คัน รายละเอียดดังตาราง จํานวนรถโดยสารรวมเอกชน

หมวด 2
มาตรฐาน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ตะวันออก กลาง รวม

ม 1 ก 55 54 71 - - 180
ม 4 ก 52 73 120 - - 245
ม 1 ข 247 1,003 304 223 208 1,985
ม 4 ข 247 456 232 - 33 968
ม 1 พ 95 199 30 - - 324
ม 4 พ 65 118 76 - - 259
ม 4 ก ข - - 14 - - 14
ม 4 ก พ - 3 7 - - 10
ม 4 ข พ - 4 - - 30 34
ม 2 114 388 273 59 241 1,075
ม 4 ค 108 63 45 - 1 217
ม 3 - 3 13 1 - 17
ม 2 จ 12 63 791 453 986 2,305
ม 21 จ 18 - 203 202 358 781
ม 23 จ - - - 3 - 3
ม 24 จ - - - - 6 6
ม 2 ต 394 101 751 395 1,098 2,739

รวม 1,407 2,528 2,930 1,336 2,961 11,162

มาตรฐานรถ
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต สงเสรมิธรุกจิเดินรถ รวม

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

ม 1 ก - 6 6 2 - 2 7 22 29 5 - 5 14 28 42

ม 4 ก - 29 29 - 52 52 - 36 36 - - - - 117 117

ม 1 ข 11 17 28 6 31 37 2 11 13 19 - 19 38 59 97

ม 4 ข - 70 70 - 94 94 - 42 42 5 - 5 5 206 211

ม 1 พ - - - 4 - 4 - - - - - - 4 - 4

ม 4 พ - - - - - - - 5 5 - - - - 5 5

ม 2 77 15 92 44 23 67 23 9 32 11 - 11 155 47 202

ม 4 ค - 49 49 - 48 48 - 12 12 - - - - 109 109

ม 7 1 - 1 1 - 1 - - - 11 - 11 13 - 13

รวม 89 186 275 57 248 305 32 137 169 51 - 51 229 571 800
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หมวด 3
มาตรฐาน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ตะวันออก กลาง รวม

ม 1 ก 4 - 3 - - 7
ม 4 ก 6 - - - - 6
ม 1 ข 33 61 55 2 - 151
ม 4 ข 2 - 2 6 - 10
ม 1 พ 15 - - 8 - 23
ม 4 พ 4 - - - - 4
ม 2 73 206 72 46 1 398
ม 4 ค 8 - - - - 8
ม 3 25 9 234 11 34 313
ม 3 ส - 8 3 - - 11
ม 2 จ - 190 497 58 74 819
ม 23 จ - 6 - 12 3 21

รวม 170 480 866 143 112 1,771

หมวด 4
มาตรฐาน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ตะวันออก กลาง รวม

ม 3 - 53 11 37 37 138
ม 3 ส - 8 - 132 - 140
ม 23 จ - - - 9 21 30

รวม - 61 11 178 58 308

คําจํากัดความ
บ  หมายถึง รถบริษัท ขนสง จํากัด
ช  หมายถึง รถเชา
ม 1 ก หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษไมเกิน 24 ที่นั่ง
ม 4 ก หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ
ม 1 พ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดพิเศษไมเกิน 32 ที่นั่ง
ม 4 พ หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ
ม 1 ข หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 
ม 4 ข หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ
ม 4 ก ข หมายถึง รถโดยสารแบบที่นั่งผสม ม 4 ก และ ม 4 ข
ม 4 ก พ หมายถึง รถโดยสารแบบที่นั่งผสม ม 4 ก และ ม 4 พ
ม 4 ข พ หมายถึง รถโดยสารแบบที่นั่งผสม ม 4 ข และ ม 4 พ
ม 2  หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2
ม 4 ค หมายถึง รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ
ม 3  หมายถึง รถโดยสารธรรมดา
ม 3 ส หมายถึง รถโดยสารสองแถว
ม 2 จ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไมเกิน 20 ที่นั่ง
ม 21 จ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไมเกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 1 ข)
ม 23 จ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไมเกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 3)
ม 24 จ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไมเกิน 20 ที่นั่ง (ปรับมาตรฐานจาก ม 4 ข)
ม 2 ต หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ชนิดไมเกิน 20 ที่นั่ง (จัดระเบียบ)
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 ปริมาณการใหบริการ ของบริษัท ขนสง จํากัด มีจํานวนเที่ยวว่ิง รวม 276,827 เที่ยวว่ิง ลดลง จํานวน 13,367 เที่ยววิ่ง 

ลดลงคิดเปนรอยละ 4.60 ประกอบดวย จํานวนเที่ยววิ่งภาคเหนือ 98,932 เที่ยววิ่ง ลดลง คิดเปน รอยละ 5.38 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก จํานวน 129,531 เที่ยวว่ิง และภาคใต จํานวน 48,364 เที่ยวว่ิง ลดลงคิดเปน

รอยละ 3.87 และ 4.95 ตามลําดับ ใหบริการผูโดยสารรวมทั้งสิ้น 8,620,264 คน ลดลงจํานวน 978,881 คน คิดเปน

รอยละ 10.20 เปนผูโดยสารภาคเหนือ จํานวน 3,138,831 คน ลดลงรอยละ 11.02 ผูโดยสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และตะวันออก จํานวน 4,072,511 คน และเปนผูโดยสารภาคใต จํานวน 1,408,922 คน ลดลงรอยละ 9.88 และ 9.26 

ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง

 ปริมาณผูโดยสารท่ีลดลงอยางตอเน่ือง เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา อันสืบเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุน

การใชบริการรถไฟฟรี การใหบริษัทฯ รับรถตูโดยสารเขามาอยูในระบบ เปนตน อีกทั้งปจจุบัน มีสายการบินโลวคอสตที่มีการ

ขยายตัวทางธุรกิจอยางรวดเร็วเขามาใหบริการ

ปงบประมาณ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และตะวันออก
ภาคใต รวม

2553 124,050 145,543 63,567 333,160

2554 117,841 140,887 59,374 318,102

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

รวม 554,157 686,978 274,912 1,516,047

สถิติจํานวนผูโดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารของบริษัท ขนสง จํากัด
จําแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถ ปงบประมาณ 2553 - 2557

กองปฏิบัติการเดินรถ
จํานวนเท่ียว (เที่ยววิ่ง) จํานวนผูโดยสารรวม (คน)

ปงบประมาณ 
2556

ปงบประมาณ 
2557

%
ปงบประมาณ 

2556
ปงบประมาณ 

2557
%

เหนือ 104,563 98,932 (5.38) 3,527,574 3,138,831 (11.02)

ตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออก

134,750 129,531 (3.87) 4,518,866 4,072,511 (9.88)

ใต 50,881 48,364 (4.95) 1,552,705 1,408,922 (9.26)

รวม 290,194 276,827 (4.60) 9,599,145 8,620,264 (10.20)
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ปงบประมาณ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและตะวันออก

ภาคใต รวม

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

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

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

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

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

รวม 18,420,559 22,813,970 8,475,835 49,710,364

   3. ดานสถานีขนสงผูโดยสารและท่ีทําการเดินรถของบริษัทฯ
 สถานีขนสงผูโดยสาร ที่เปนสถานีที่ไดรับใบอนุญาตประกอบการสถานีขนสงผูโดยสารรวม 7 แหงและที่ทําการเดินรถ

ที่จําแนกตามฝายธุรกิจเดินรถของบริษัทฯ อีก 99 แหง รวมเปนสถานีขนสงผูโดยสาร และที่ทําการเดินรถท้ังสิ้นรวม 106 แหง

 สําหรับสถานีขนสงผูโดยสารท่ีเปนสถานีที่ไดรับอนุญาตประกอบการสถานีขนสงผูโดยสาร บริษัท ขนสง จํากัด 7 แหง

ไดแก 

1. สถานีขนสงผู โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ใหบริการผู โดยสารเดินทาง

ในเสนทางสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดภาคกลาง มีสถานท่ีตั้งอยู 

999  ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 

2. สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) ถนนบรมราชชนนี ใหบริการ

ผูโดยสารเดินทางในเสนทางสายใต และภาคกลางตอนลางมีสถานท่ีตั้งอยู 24/6 

หมู 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

3. สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ใหบริการผูโดยสารเดินทาง 

สายตะวันออกเลียบชายฝ ง มีสถานที่ตั้งอยู  300 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สถิติจํานวนผูโดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารของบริษัท ขนสง จํากัด
จําแนกตามกองปฏิบัติการเดินรถ ปงบประมาณ 2553 - 2557
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5. สถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูเลขที่ 444 หมู 1 

ถ.ภูเขียวเกษตรสมบูรณ ต.ผักบัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36100

6.สถานีขนสงผูโดยสาร อําเภอหลมหลัก จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งอยูเลขที่ 77 

หมู 4 ถ.สระบุรี - หลมสัก ต.หนองไขว อ.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ 67110

7. สถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูเลขท่ี 130/181 หมู 10  

ถ.สุราษฏร - พุนพิน ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84000

 และนอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีสถานท่ีทําการท่ีเปนของบริษัทฯ อีก 1 แหง

ยานรังสิต - นวนคร คือ สถานีเดินรถรังสิตใชเปนที่ทําการเดินรถ จุดจอด

และปลอยรถโดยสารในเส นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีศูนยซอมบํารุงและตรวจสภาพรถโดยสารของบริษัทฯ เปดศูนยตรวจสภาพรถ

เอกชน (ตรอ.) ใหบริการประชาชนภายนอก สวนสถานที่ดานในยังเปนที่ทําการ

ศูนยฝกอบรมพนักงานของบริษัทฯ

4. สถานีขนสงผู โดยสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 185 ถ.เณรแกว 

ต.ทาระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
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   4. ดานอัตรากําลังพนักงาน 

                                                                                              

เกร็ดยอย บริษัทฯ
 เหตุใดจึงเรียกรถของบริษัทฯ วา รถ 99,999 เพราะในสมัยเร่ิมแรกรถของบริษัทฯ จะใชรหัสนําหนารถวา 99 ซึ่งสามารถ

เดินรถไดทั่วประเทศ แตตอมากรมการขนสงทางบกไดจัดเสนทางเดินรถใหม และใหรถของ บริษัทฯ วิ่งประจําทางและ

มีเลขกํากับเสนทางแตผูคนยังคงเรียกรถของบริษัทฯอยางติดปาก วารถ 99 สวน 999 ก็คือรถปรับอากาศนั่นเองสําหรับสี

ประจําบริษัทฯ คือ สีสม มาจากสีตัวรถในสมัยเร่ิมแรกซึ่งเปนรถไมมีเคร่ืองปรับอากาศ นิยมเรียกกันวา รถรอน ผูคนติดภาพ

รถสมตลอดมาจนสีสมกลายเปนสีประจําของบริษัทฯในที่สุด

กลุมตําแหนง

ป 2557 ป 2556 ป 2555

พนักงาน

ประจํา 

(คน)

พนักงาน

สัญญาจาง 

(คน)

รวม

จํานวน

พนักงาน

พนักงาน

ประจํา 

(คน)

พนักงาน

สัญญาจาง 

(คน)

รวม

จํานวน

พนักงาน

พนักงาน

ประจํา 

(คน)

พนักงาน

สัญญาจาง 

(คน)

รวม

จํานวน

พนักงาน

ผูบริหาร
ระดับสูง

11 1 12 12 1 13 10 1 11

ผูบังคับบัญชา
ระดับกลาง

36 - 36 36 - 36 38 - 38

ผูบังคับบัญชา
ระดับตน

198 - 198 211 - 211 207 - 207

ผูปฏิบัติงาน 2,942 220 3,162 3,083 192 3,275 3,244 226 3,407

รวมจํานวน
พนักงาน

3,187 221 3,408 3,342 193 3,535 3,499 227 3,726
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ความเปนมาจากอดีตสูปจจุบัน



129รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด

ความเปนมาจากอดีตสูปจจุบัน

 บริษัท ขนสง จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2473 ในชื่อบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด โดยเปนผูบุกเบิกริเริ่ม

การบินพาณิชย ในประเทศเป นรายแรก และเดินรถยนตโดยสารสายกรุงเทพฯ - ลพบุรี กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี 

ตอมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเปนรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ขนสง จํากัด” (บขส.) เมื่อป พ.ศ. 2481 

 ป พ.ศ. 2490 รัฐบาลแยกกิจการบินภายในประเทศออกจากบริษัทฯ ตอมาป พ.ศ. 2491 บริษัทเร่ิมกิจการเดินเรือ

โดยมีเรือทั้งสิ้น 48 ลํา จนกระท่ังป พ.ศ. 2500 มีกิจการเดินเรือทั้งสิ้นจํานวน 18 สายและมี 4 สาขา คือสาขาทาเตียน 

สาขาปากนํ้าโพ - นครสวรรค สาขาแปดริ้ว และสาขาอยุธยา อยางไรก็ตามการสรางเขื่อนชัยนาททําใหแมนํ้าเจาพระยา

บางตอนตื้นเขิน ทําใหการเดินเรือไมสะดวก บริษัทฯจึงเลิกเดินเรือในปนั้นเอง

 ชวงเวลาดังกลาว ราชการยังมิไดดําเนินการควบคุมหรือจัดระเบียบการเดินรถโดยสารประจําทางของประเทศ

การเดินรถโดยสารระส่ําระสายมากโดยเฉพาะในตางจังหวัด เน่ืองจากการขับรถเร็ว และแซงเพ่ือแยงผูโดยสารทําใหเกิดอุบัติเหตุ

อยูเสมอ นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทระหวางพนักงานประจํารถหรือผูประกอบการ จึงมีการแสวงหาการคุมครอง

กิจการตนเองจากผูมีอิทธิพล ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก และสงผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจของประเทศ

 ในป 2502 รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น จึงมอบสัมปทานเสนทาง

การเดินรถโดยสารหมวด 2 ในเขตสัมปทาน 25 จังหวัดให บริษัท ขนสง จํากัด แตเพียงรายเดียว อีกทั้งมอบหมายให

เปนแกนกลางในการนํารถโดยสารของเอกชนเขามารวมกับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดระเบียบการเดินรถโดยสาร

ใหเปนระเบียบและเปนธรรมแกเจาของรถโดยสารทุกรายที่เขารวม ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลเจาของรถโดยสารใหบริการท่ีดี

แกประชาชน

 ระหวาง ป พ.ศ. 2502 - 2511 บริษัท ขนสง จํากัด พยายามชักจูงบริษัทเดินรถโดยสารเอกชนรายใหญเขาสูระบบ

รถรวมโดยใหดําเนินการเดินรถอยูในกฎขอบังคับของทางราชการภายใตเครื่องหมายของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแกไขปญหา

รถโดยสารผิดกฎหมายได  แมในชวงแรก บริษัทฯยังไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐที่ไดรับมอบหมาย 

และประสบขาดทุนอยางหนัก ระหวางป พ.ศ. 2502 ถึงป พ.ศ. 2504 อยางไรก็ตามบริษัทฯ พยายามปรับปรุงทั้งดาน

การบริหารจัดการภายในและการใหบริการ จนกระทั่งผลการดําเนินงานเริ่มดีขึ้นเปนลําดับตั้งแตป พ.ศ. 2505 ถึง 2516

ทําใหมีผลการดําเนินงานดีขึ้นจนสามารถจายโบนัสไดเปนคร้ังแรก

 ระหวาง ป พ.ศ. 2522 ถึง 2531 เปนชวงที่บริษัทฯจัดระเบียบการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ และรถรวมพรอมกับ

ใหเกิดความเปนธรรม สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันของเจาของรถโดยสารรายยอยตามความเหมาะสม

ของแตละกลุ ม แตละเสนทาง และแตละภูมิภาค ซึ่งเปนผลใหผู ประกอบการรถรวมมีการรวมตัวกันอยางเปนรูปธรรม

เมื่อป พ.ศ. 2523 ในนามของสมาคมผูประกอบการรถยนตโดยสาร
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 ป พ.ศ. 2510 บริษัทฯ ไดมีพิธีวางศิลาฤกษอาคารสถานีขนสงผู โดยสารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริเวณตลาดหมอชิต ถนนพหลโยธิน โดยเปนอาคาร 3 ชั้น บนเนื้อที่ 63 ไร และเปนที่ทําการของสํานักงานใหญ โดยผูโดยสาร

จะเรียกกันคุนหูวา สถานีขนสงหมอชิต

 ป พ.ศ. 2540 บริษัทฯ เปดใชอาคารสถานีขนสงผู โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 อยางเปนทางการ

ตั้งอยู ณ เลขที่ 999 ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร โดยยายที่ทําการของสํานักงานใหญและสถานีขนสงผูโดยสาร

 มาไวรวมกันเปนอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 27,000 ตารางเมตร ออกแบบไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ

ผูโดยสาร  มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
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 ป พ.ศ 2542  “เรือมหาราช” เรือลําสุดทายในกิจการ

เดินเรือในแมนํ้าเจาพระยาสมัยอดีตของ บริษัทฯ โครงการ

มอบเรือมหาราชใหกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยู หัว 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 

เพื่อเปนการสนองแนวพระราชดําริ มีพระราชประสงคให

พสกนิกรของพระองคไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง บริษัทฯ 

จึงถือโอกาสอันเปนมหามงคลน้ี รวมกับกรมการศึกษา

นอกโรง เรี ยน  กระทรวงศึกษา ธิการ จัดทํ า โครงการ

เรือหองสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อถวายเปนราชสักการะและเปนการกระจายโอกาส

ทางการศึกษา สงเสริมใหประชาชนรักการอานเรียนรู 

ตลอดชีวิต โดยพิธีสงมอบ จัดขึ้น ณ อูกัปตัน เชิงสะพาน

พระปนเกลาเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

 ป พ.ศ. 2546 บริษัท ขนสง จํากัด มีแผนขยายเสนทางเดินรถขามประเทศไปยังประเทศเพ่ือนบาน ทั้งนี้เพื่อรองรับ

การขยายตัวทางการคา การลงทุน ที่รัฐบาลหมายจะใหไทยเปนประตูสูอินโดจีน ในป 2547 เริ่มเปดใหบริการ รถโดยสาร

ระหวางประเทศไทย-สปป.ลาว เสนทางหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน และเสนทางอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน

หลังจากน้ัน บริษัทฯ ไดเปดเดินรถโดยสารระหวางประเทศเพ่ิมเติม ดังนี้ในป 2548  เสนทางท่ี 3 สายอุบลราชธานี - ปากเซ 

ป 2550 เสนทางที่ 4 สายมุกดาหาร - สะหวันนะเขต ป 2551 เสนทางที่ 5 ขอนแกน - นครหลวงเวียงจันทน ป 2552  

เสนทางท่ี 6 นครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน ป 2554 เสนทางที่ 7 นครพนม - เมืองทาแขก ป 2555 เสนทางที่ 8 

คือ เชียงใหม - หลวงพระบาง เสนทางที่ 9 อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง เสนทางที่ 10 กรุงเทพฯ - ปากเซ สวนขยายเสนทาง

สายที่ 6 กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน และในป พ.ศ. 2557 บริษัทไดเปดเดินรถเพิ่มเติมอีก 2 เสนทางคือ เสนทางที่ 11 

เชียงราย- บอแกว เสนทางที่ 14 เลย - หลวงพระบาง ในสวนของประเทศกัมพูชา บขส. ไดดําเนินการเปดเดินรถไปแลว 

2 เสนทาง คือ กรุงเทพฯ - พนมเปญ กรุงเทพฯ - เสียมราฐ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ในปหนา และ บขส. ยังมีแผนการเดินรถโดยสารระหวางประเทศเพ่ิมเติมไปยัง ประเทศพมา

และประเทศเวียดนามอีกในอนาคตอันใกลนี้ 



132 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด

 ป  พ.ศ.  2551 บริษัทฯ มีการจัดทํามาสคอต เพื่อใชสําหรับ

การรวมในกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหประชาชนรูจักบริษัท  ขนสง  จํากัด

หรือ บขส. เพิ่มขึ้น ซึ่งมาสคอต มีชื่อวา เซฟต้ี และเซฟตังค

 ป พ.ศ. 2552 บริษัทฯไดทําการปรับเปล่ียนสัญลักษณใหม

ของ บขส. ใหมีรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น จากปกปรับมาใชลายเสน

การเคลื่อนไหว ทําใหสัญลักษณ บขส. ดูออนโยน มีความเปนกันเอง

ใกลชิดลูกคามากยิ่งขึ้น

ความหมายของสัญลักษณใหมประกอบดวยเสน 3 สี

 เส นสีส ม เป นเส นที่แสดงถึงรากฐานของสัญลักษณนี้

และส่ือถึงเส นโคงของรถบัส และเสนสีส มเปน สีของ บขส. 

และมีความหมายวา บขส. เปนองคกรในการใหบริการการขนสง 

การเดินรถอยางม่ันคง  มาเปนเวลายาวนาน

 เส นสีฟ า เป นการสื่อถึงการพัฒนาต อเนื่องและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใหบริการเปนสําคัญและการพัฒนาจากรถสม

มาเปนรถปรับอากาศ

 เส นสีชมพู เป นสีที่หมายถึงความเปนมงคล สิ่งดีงาม 

สื่อถึง บขส. เปนองคกรที่ทําประโยชนใหแกสังคมอยางตอเนื่อง

 ตัวหนังสือ บขส. สีสม ใช Font ที่มีความหนา เพื่อสื่อถึง

ความหนักแนน มั่นคงขององคกรแหงนี้ 

 ป พ.ศ. 2553 เปนอีกปหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ที่สําคัญนั่นคือ บริษัทฯ ไดดําเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลรับรถตูโดยสารจํานวนประมาณ 6,000 คัน

เขาสูระบบรถรวมฯ ทั้งนี้ ทําใหเกิดผลดีเพื่อควบคุมดูแล

ใหเจาของรถตู โดยสารใหบริการที่เปนมาตรฐานมาก

ขึ้นอันจะทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของผูใชบริการ
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 ป พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ไดมีการปรับเปล่ียนเคร่ืองหมายของพนักงานและเปล่ียนชุดพนักงานตอนรับบนรถโดยสารใหม 

ภายใตชื่อ “82 ป อัตลักษณที่ภูมิใจ”

  ป พ.ศ. 2557 เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 

AEC) บริษัทไดดําเนินการพัฒนาบริการเดินรถโดยสารระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ รองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยจัดเสนทางการเดินรถ เสนทางกรุงเทพฯ - เชียงของ ซึ่งเปนเสนทางการเดินรถท่ีเชื่อมตอไปยังประเทศเพ่ือนบาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเพ่ิมเสนทางการเดินรถโดยสารระหวางประเทศ ผานอําเภอเชียงของอีก จํานวน 2 เสนทาง คือ เสนทาง

เชียงใหม - เชียงราย - เชียงของ - หลวงพระบาง และเสนทางเชียงราย - เชียงของ - บอแกว เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

และการเดินทางของผูโดยสารท่ีจะเพ่ิมขึ้นบริเวณจังหวัดที่เปนจุดเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบาน โดยบริษัทฯ ไดกอสรางสถานี

เดินรถเชียงของ ขึ้นบนพ้ืนที่ จํานวน 4 ไร 1 งาน 71 ตารางวา ประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก หองจําหนายตั๋ว 

ที่พักผูโดยสาร ศูนยอาหาร รานคาสะดวกซื้อ หองสุขาสําหรับผูโดยสาร พื้นที่อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ สถานที่

รับฝากพัสดุภัณฑ และอาคารบานพักสําหรับพนักงาน สามารถรองรับรถโดยสารประจําทางท่ีเขามาใชบริการบริเวณสถานี 

ทั้งรถบริษัทฯ และรถรวม 



134 รายงานประจําป 2557 บริษัท ขนสง จํากัด

 บขส. จัดพิธีเปดสถานีเดินรถเชียงของ รองรับการเดินรถโดยสารทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ รวมทั้ง

รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

 จากอดีตถึงปจจุบัน บริษัทฯ สามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีราชการมอบหมายและเปนไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการบริหารบริษัทในการใหบริการแกประชาชน นับตั้งแตปงบประมาณ 2527 บริษัทฯสามารถดําเนินกิจการ

ประสบผลกําไรอยางตอเนื่องมาตลอด แมกําไรไมสูงมากนักแตอยูในระดับท่ีสามารถปรับปรุงการบริการและเลี้ยงตนเองได 

โดยคาดหมายวาการบริหารจัดการและการบริการที่มุงเนนปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอด จะสงผลใหบริษัทฯมีความพรอม

ที่จะรับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมั่งคงตอไป

 ปจจุบัน สถานที่ทําการอาคารสํานักงานใหญของบริษัท ตั้งอยูเลขที่ 999 ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ชั้น 4 อาคารสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

“บขส. เปนของรัฐ ยืนหยัดเพื่อปวงชน ทุกคนเปนเจาของ”
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บขส. มุงสูอนาคตดวยวิสัยทัศน

“เปนศูนยกลางธุรกิจการขนสงดวยรถโดยสาร ที่ทันสมัย 
ไดมาตรฐาน บริการเปนที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”



ºÃÔÉÑ· ¢¹Ê‹§ í̈Ò¡Ñ´
THE TRANSPORT CO., LTD.
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THE TRANSPORT CO., LTD.

CALL CENTER 1490 เรียก บขส.
บริษัท ขนสง จํากัด
999 ถนนกําแพงเพชร 2 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 
www.transport.co.th
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