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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ดำ้นกำรเดนิรถ  ปัจจบุนัธรุกจิหลกัของบรษัิท ขนสง่ จ ำกดั (บขส.) คอืกำรประกอบกำร
ขนสง่ผูโ้ดยสำรระหวำ่งกรงุเทพมหำนครไปยังจังหวดัทัว่ทกุภมูภิำคภำยในประเทศ และระหวำ่ง
ประเทศไทย - ประเทศสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว จ ำนวน 12 เสน้ทำง ประเทศไทย 
– ประเทศกมัพชูำ 2 เสน้ทำง  

รถโดยสำรบรษิทัฯ มรีถโดยสำรทีใ่หบ้รกิำรในเสน้ทำงตำ่งๆ รวม 14,041 คนั เป็นรถของ
บรษัิท จ ำนวน 800 คนั แบง่เป็นรถ บขส. จ ำนวน 229 คนั รถเชำ่ จ ำนวน 571 คนั และเป็นรถรว่ม
ในเครอื จ ำนวน 12,068 คนั บขส. มเีสน้ทำงทีไ่ดร้ับอนุญำตจำกทำงรำชกำรใหเ้ป็นผูป้ระกอบกำร
ขนสง่ประจ ำทำงทัง้สิน้ 297 เสน้ทำง โดยแบง่เป็นกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ จ ำนวน 14 เสน้ทำง กำร
ขนสง่จำกกรงุเทพฯ ไปภมูภิำค (หมวด 2) จ ำนวน 205 เสน้ทำง กำรขนสง่ระหวำ่งจังหวดัในสว่น
ภมูภิำค (หมวด 3) จ ำนวน 69 เสน้ทำง และกำรขนสง่ในเขตจังหวดั (หมวด 4) จ ำนวน 9 เสน้ทำง  

สถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำร ทีเ่ป็นสถำนทีีไ่ดร้ับอนุญำตประกอบกำรสถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำร บขส.  
7 แหง่ ประกอบดว้ย สถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (จตจัุกร) สถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ  
(สำยใต)้ สถำนขีนสง่ขนสง่ผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (เอกมยั) สถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำร จังหวดัสพุรรณบรุ ี
สถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำร อ ำเภอภเูขยีว จังหวดัชยัภมู ิสถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำร อ ำเภอหลม่สกั จังหวดั
เพชรบรูณ์ และสถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำร  จังหวดัสรุำษฎรธ์ำน ีและนอกจำกนี ้บขส. ยังมสีถำนทีท่ ำกำรที่
เป็นของ บขส. อกี 1 แหง่ ยำ่นรังสติ – นวนคร คอื สถำนเีดนิรถรังสติใชเ้ป็นกำรเดนิรถ จดุจอดและ
ปลอ่ยรถโดยสำรในเสน้ทำงภำคเหนอืและภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื มศีนุยซ์อ่มบ ำรงุและตรวจสภำพ
รถโดยสำรของ บขส. เปิดศนูยต์รวจสภำพรถเอกชน ใหบ้รกิำรประชำชนภำยนอก สว่นสถำนทีด่ำ้น 
ในยังเป็นทีท่ ำกำรศนูยฝึ์กอบรมพนักงำนของ บขส.  

ควำมคบืหนำ้กำรกอ่สรำ้งสถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำรกรงุเทพแหง่ใหมเ่พือ่รองรับกำรขนสง่
ผูโ้ดยสำรและใหบ้รกิำรตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขนสง่ส ำหรบัเสน้ทำงเดนิรถภำคเหนอืและ 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื (จตจัุกร) เมือ่วนัที ่20 ตลุำคม 2558 คณะรัฐมนตรรีับทรำบรำยงำนผล
กำรด ำเนนิโครงกำรยำ้ยสถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (จตจัุกร) ตำมทีร่ัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวง
คมนำคมรำยงำนโดยใชพ้ืน้ทีป่ระมำณ 80 ไร ่พืน้ทีบ่รเิวณตดิถนนพหลโยธนิดำ้นเหนอื เริม่จำก
แยกถนนรังสติ-ปทมุธำน ีฝ่ังขำออกจนถงึมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์(ศนูยร์ังสติ) ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่ง
ประกำศเชญิชวนเสนอขำยทีด่นิ 

 

•  

สงักดั:  กระทรวงคมนำคม 
ประธำนกรรมกำร: ดร. อนุสรณ์ แสงนิม่นวล 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นำยประสทิธิ ์สบืชนะ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ:่ นำยนพรตัน ์กำรณุยะวนชิ  
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญฝ่่ำยบรหิำรกำรเดนิรถ  
(รกัษำกำรแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ)่ 
จ ำนวนพนกังำน: 3,408 คน 
Website: www.transport.co.th 
 

ทีม่ำ : GFMIS-SOE   

หมำยเหต ุ: งบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ผำ่นกำรสอบทำนจำก สตง. เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

สำขำขนสง่ 
 
 

บรษิทั ขนสง่ จ ำกดั ไตรมำสที ่1 ของปีงบประมำณ 2559 

(1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: พฒันำคณุภำพใหบ้รกิำรขนสง่มวลชนระหวำ่งเมอืงและภมูภิำค รวมถงึกำรบรหิำรจัดกำรสถำน ีควำมปลอดภัย และกำรตรงตอ่เวลำ  

ใหไ้ดม้ำตรำฐำนสำกล เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่เพิม่รำยได ้

 

งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) 

EBITDA  -10.59  ลำ้นบำท 

ขอ้มลูทีส่ ำคญัอืน่ๆ 

 
ผลกำรด ำเนนิงำนในรอบ 3 ปี ของ บขส. ก ำไรมีแนวโนม้ลดลง 
เนื่องจำกกำรแข่งขันกำรใหบ้ริกำรทำงธุรกิจภำคขนส่งโดยสำร 
มทีำงเลอืกเพิม่มำกขึน้ ผูโ้ดยสำรสว่นใหญ่นยิมเดนิทำงดว้ยกำรเดนิทำง
โดยสำรกำรบนิตน้ทุนต ่ำ (Low-Cost  airlines) เพรำะใชร้ะยะเวลำ
ในกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำในขณะที่อัตรำค่ำโดยสำรใกลเ้คียง 
กำรเดนิทำงดว้ยรถโดยสำรประจ ำทำง ประกอบกับคณะกรรมกำร
ควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงมีมตปิรับลด อัตรำค่ำโดยสำรลง  
3 สตำงคต์อ่กโิลเมตร ซึง่มผีลบังคับตัง้แตว่นัที ่20 ส.ค. 58 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 

หน่วย : ลำ้นบำท 2556 2557 2558 %Chg Q12558 Q12559 %Chg

ฐำนะกำรเงนิ

เงนิสด 304.07     205.77     100.15     (51.33%) 327.37      388.49      18.67%

สนิทรัพย์รวม 5,111.11  5,104.26  5,117.08  0.25% 5,226.07  5,047.17  (3.42%)

หนีส้นิรวม 1,826.08  1,697.50  1,716.46  1.12% 1,772.91  1,672.71  (5.65%)

ทนุรวม 3,285.03  3,406.76  3,400.62  (0.18%) 3,453.16  3,374.46  (2.28%)

ก ำไร(ขำดทนุ) สะสม 3,176.25  3,289.00  3,288.59  (0.01%) 3,338.31  3,258.20  (2.40%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 3,815.65  3,567.12  3,083.46  (13.56%) 827.84      706.33      (14.68%)

รำยไดร้วม 5,195.37  4,944.93  4,398.81  (11.04%) 1,159.06  976.12      (15.78%)

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 3,426.20  3,348.84  3,084.88  (7.88%) 811.59      745.73      (8.11%)

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 4,545.00  4,480.23  4,227.12  (5.65%) 1,088.43  997.52      (8.35%)

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 389.45     218.28     (1.42) (100.65%) 16.25        (39.40) (342.46%)

ดอกเบีย้จำ่ย -            -            -            -            -            

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 217.86     122.40     19.24       (84.28%) 21.32        8.99          (57.83%)

EBITDA 492.58     314.81     104.64 (66.76%) 36.59        (10.59) (128.94%)

ก ำไรสทุธิ 432.51     342.30     152.45     (55.46%) 49.31        (30.39) (161.63%)

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 1,156.47 1,147.06 1,183.20 3.15% 289.06      289.12      0.02%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น - - - -            -            

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 103.13 96.53 106.06 9.87% 20.34        28.81        41.64%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 266.67 187.68 97.65 (47.97%) -            -            -            

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ - - - -            -            

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 138.64 89.63 90.91 68.56        76.88        

งบลงทนุเบกิจำ่ย 128.15 83.11 78.73 34.64        2.08          

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 92.43% 92.72% 86.60% 50.53% 2.71%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 8.46% 6.71% 2.98% 3.77% (2.41%)

ROE 13.17% 10.05% 4.48% 5.71% (3.60%)

D/E (เทำ่) 0.56          0.50          0.50          0.51          0.50          

Net Profit Margin 8.32% 6.92% 3.47% 4.25% (3.11%)



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• ฐำนะทำงกำรเงนิ : โครงสรำ้งทำงกำรเงนิไตรมำสที ่1 ของปีงบประมำณ 2559 บขส.  
มสีนิทรัพยร์วม 5,047.17 ลำ้นบำท ทัง้นี้ บขส. มสีนิทรัพยร์วมลดลงจำกปี 2558 รอ้ยละ 3.42 
ส ำหรับหน้ีสนิรวม 1,672.71 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 รอ้ยละ 5.65  และมสีว่นของผูหุ้น้ 
3,374.46 ลำ้นบำท โดยสว่นใหญเ่ป็นก ำไรสะสมทียั่งไมไ่ดจั้ดสรรจ ำนวน 3,258.20 ลำ้นบำท 
ลดลงจำกปี 2558 รอ้ยละ 2.40   

• ผลประกอบกำร : ไตรมำสที ่1 ของปีงบประมำณ 2559 บขส. มรีำยไดร้วมเทำ่กับ 976.12 ลำ้นบำท 
ซึง่ลดลงจำกปี 2558 รอ้ยละ 15.78 โดยเป็นรำยไดจ้ำกกำรเดนิรถบรษัิท ซึง่เป็นรำยไดห้ลัก 
เทำ่กับ 706.33 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 72.36 ของรำยไดร้วม ซึง่ลดลงจำกปี 2558 รอ้ยละ 14.68 
โดยมสีำเหตจุำกกำรปรับลดอัตรำค่ำโดยสำร 2 ชว่ง ชว่งแรกลดลงกโิลเมตรละ 2 สตำงค ์
ตัง้แต ่16 มกรำคม 2558 และชว่งที ่2 ปรับลด 3 สตำงค ์ตัง้แต ่21 สงิหำคม 2558 ท ำให ้
บขส. สญูเสยีรำยไดค้ำ่โดยสำร และเทีย่ววิง่กำรเดนิรถลดลง เน่ืองจำก บขส. ปรับลดเทีย่ว
วิง่กำรเดนิรถใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมตอ้งกำรเดนิทำงของผูโ้ดยสำร 
ในขณะเดยีวกัน บขส. มรีำยไดจ้ำกกำรเดนิรถรว่มเทำ่กับ 205.67 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 21.07 
ของรำยไดร้วม เมือ่พจิำรณำดำ้นคำ่ใชจ้่ำย บขส. มคีำ่ใชจ้่ำยรวมเทำ่กับ 997.52 ลำ้นบำท 
ซึง่ลดลงจำกปี 2558 รอ้ยละ 8.35 โดยโครงสรำ้งคำ่ใชจ้่ำยสว่นใหญเ่ป็นตน้ทนุในกำรเดนิรถ
ทีล่ดลงรอ้ยละ 8.11 จำกปี 2558 ซึง่ประกอบดว้ย คำ่เชือ้เพลงิเป็นตน้ทนุหลักลดลง 
เนื่องจำกปี 59 รำคำน ้ำมันเชือ้เพลงิเฉลีย่ลติรละ 21.77 บำท เมือ่เทยีบกับปี 58 เฉลีย่ลติรละ 
28.49 บำท อกีทัง้เทีย่ววิง่กำรเดนิรถลดลง ในขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิรถและบรหิำร
ลดลงจำกปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 9.05 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.79 ของคำ่ใชจ้่ำยรวม สง่ผลให ้
ในชว่งไตรมำสที ่1 ปี 2559 บขส. มผีลขำดทนุ 30.39 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 รอ้ยละ 161.63 
ในสว่นของ EBITDA ของ บขส. เทำ่กับ -10.59 ลำ้นบำท ลดลงจำกชว่งเดยีวกันของปีก่อน 
รอ้ยละ 128.94 

• ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร : ลดลงเมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ซึง่เกดิจำก
รำยไดห้ลักจำกกำรด ำเนนิงำนลดลง โดยอัตรำผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (ROA)  มคีำ่ลดลง
จำกรอ้ยละ 3.77 เป็นรอ้ยละ -2.41 ในขณะทีอั่ตรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
ลดลงจำกรอ้ยละ 5.71 เป็นรอ้ยละ -3.60 

• งบลงทนุ : ปี 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำต ิ
ไดอ้นุมัตงิบประมำณลงทนุของ บขส. ทีเ่ป็นยอดเบกิจ่ำยรวมทัง้สิน้ 76.88 ลำ้นบำท บขส. 
ไดเ้บกิจ่ำยจรงิในไตรมำส 1 จ ำนวน 2.08 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 86.60 ของงบลงทนุ 
ทีไ่ดรั้บอนุมัตเิบกิจ่ำย 

• ผลคะแนนประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีบญัช ี2558 ของ บขส. ภำยหลังจำกที ่
สตง. ไดต้รวจสอบและรับรองงบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่30 ก.ย. 58 เรยีบรอ้ยแลว้  
ทีร่ะดับคะแนน 3.3000 เมือ่เปรยีบเทยีบกับผลกำรด ำเนนิงำนในปี 2557 แลว้ พบวำ่ บขส.  
มคีะแนนเพิม่ขึน้จ ำนวน 0.0381 

 
 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
บขส. ด ำเนนิกำรในดำ้นกำรบรกิำรขนสง่ผูโ้ดยสำรโดยรถประจ ำทำงระหวำ่งกรงุเทพฯ  

ไปยังจังหวดัตำ่งๆ ระหวำ่งจังหวดัและภำยในจังหวดัและใหเ้อกชนเขำ้มำมสีว่นด ำเนนิกำร 
ในรปูของรถรว่มเอกชน วิง่ในเสน้ที ่บขส.ไดร้ับอนุญำตประกอบกำรขนสง่ จำกกำรทีร่ัฐบำล
ไดม้อบหมำยให ้บขส. ท ำหนำ้ทีเ่ป็นแกนกลำงในกำรจัดระเบยีบกำรเดนิรถทัง้ของบรษัิทเอง
และรถรว่มใหเ้ป็นระเบยีบ  และ บขส. ไดเ้ปิดเดนิรถระหวำ่งประเทศไปยังสำธำรณรฐั
ประชำธปิไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจักรกมัพชูำ รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรดำ้นสถำนขีนสง่
ผูโ้ดยสำรท ำใหส้ำมำรถแบง่ขอบเขตกำรด ำเนนิงำนธรุกจิได ้3 ธรุกจิ คอื กำรเดนิรถของ
บรษัิท รถรว่มเอกชน และสถำนขีนสง่ อกีทัง้ยังประกอบธรุกจิเกีย่วเนือ่ง เชน่ กำรใหบ้รกิำร
รถโดยสำรไมป่ระจ ำทำง (รถเชำ่เหมำทะเบยีน 30) และกำรใหบ้รกิำร รับ-สง่พสดภุัณฑ ์
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
1. อตุสำหกรรมกำรใหบ้รกิำรเดนิรถโดยสำรมผีูป้ระกอบกำรรำยใหมเ่ขำ้มำแขง่ขนัมำกยิง่ข ึน้ บขส. 
จ ำเป็นตอ้งพัฒนำปรับปรงุประสทิธภิำพกำรเดนิรถในเสน้ทำงเชงิพำณชิยใ์หส้ำมำรถแขง่ขันกบั
บรษัิทรถรว่มเอกชน รถตูท้ีเ่ขำ้จดทะเบยีนใหบ้รกิำรเดนิรถได ้และสำยกำรบนิตน้ทนุต ่ำ Low Cost 
2. แนวทำงกำรแกปั้ญหำเรือ่งรำยได ้เนื่องจำกแนวโนม้ผูโ้ดยสำรทีใ่ชบ้รกิำรรถ บขส. ปรับตัว
ลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกกลำงมมีตปิรับ (ลด) อตัรำคำ่
โดยสำรลง 3 สตำงตต์อ่กโิลเมตร ซึง่มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่20 ส.ค.58 
3. บขส. ควรเรง่พจิำรณำเรือ่งกำรยำ้ยสถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำรหมอชติ 2 เนื่องจำกมผีลกระทบ 
ตอ่ผูโ้ดยสำรและประชำชนในวงกวำ้ง 
4. เรง่รัดกำรสรรหำกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ ่ซึง่วำ่งเวน้มำตัง้แตว่ันที ่31 ม.ค. 58 เนื่องจำกใกลค้รบ
ก ำหนด 1 ปี ตำมกฎหมำย 

 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ: น.ส. สกุลเพชร เพชรด ี
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำยภูมศิกัด ิ ์อรญัญำเกษมสุข 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 ตอ่ 2143 
วนัทีจ่ดัท ำ : 26 เมษำยน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• ตำมนโยบำยกระทรวงคมนำคม โดยทำ่นรัฐมนตรวีำ่กำรฯ และรัฐมนตรชีว่ยวำ่กำรกระทรวงคมนำคม ให ้บขส. น ำเทคโนโลยมีำใชก้ ำกบัดแูลกำรบรหิำรจัดกำร
สถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำร ใหม้คีวำมปลอดภัยและทนัสมยั (Smart Station) ซึง่ในสว่นของกำรก ำกบัดแูลกำรเดนิรถโดยสำรประจ ำทำงใหม้กีำรน ำระบบก ำหนด
ต ำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) มำใชต้ดิตำมรถโดยสำรประจ ำทำง เพือ่ใหก้ำรขนสง่ผูโ้ดยสำรสำธำรณะมคีวำมปลอดภยัมำกยิง่ขึน้  
ซึง่ปัจจบุนัมกีำรตดิตัง้และใชอ้ปุกรณ์ GPS กบัรถโดยสำรของ บขส. แลว้  
• บขส. จัดโครงกำรน ำรอ่งกำรจัดสิง่อ ำนวยควำมสะดวกและบรกิำรส ำหรบัคนพกิำรของ บขส. โดยก ำหนดใหส้ถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำรกรงุเทพฯ (จตรุัส) อำท ิ 
เพิม่จ ำนวนทีจ่อดรถใหค้นพกิำร ปรับปรงุทำงขึน้ทำงลำด สรำ้งหอ้งพกัผูโ้ดยสำรส ำหรบัคนพกิำร ปรับปรงุเคำนเ์ตอรป์ระชำสมัพนัธใ์หม้คีวำมสงูไมเ่กนิ 85 ซม.   
ตำมนโยบำยกระทรวงคมนำคม ภำยใตช้ือ่ “สะดวก ปลอดภัย คมนำคมยคุใหมใ่สใ่จคนพกิำร”   

สำขำขนสง่ 
 

บรษิทั ขนสง่ จ ำกดั  
ไตรมำสที ่1ของประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 57 – 30 ธ.ค. 58) 

“เป็นศนูยก์ลำงธุรกจิกำรขนสง่ดว้ยรถโดยสำรทีท่นัสมยั ไดม้ำตรฐำน บรกิำรเป็นทีย่อมรบั เชือ่มโยงท ัว่ภมูภิำค” 

ผลกำรด ำเนนิงำนดำ้นธุรกจิเดนิรถ 

ทีม่ำ : ผลกำรประเมนิปีบัญช ี2558  
 (ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558) บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด 

พืน้ทีก่ำรกอ่สรำ้งสถำนขีนสง่ผูโ้ดยสำรกรงุเทพแหง่ใหม ่

หวัขอ้การประเมนิ น า้หนกั (รอ้ยละ) คะแนนทีไ่ด ้

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของ

รัฐวสิาหกจิ 35                     3.9448         

2. ผลลัพธ์ 65                     2.1066         

คะแนนรวม 100                   2.7500         

Request for Improvement: RFI 1.20            

(ผลการด าเนนิการ หรือผลการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการหรือระบบทีส่ าคัญของรัฐวสิาหกจิ

ทีก่ าหนดตามความประสงคข์องภาครัฐ)

คะแนนรวมหลงัคณู RFI 3.3000       


