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บร�ษัท ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หร�อ “BEM”
มุ�งมั่นเป�นผู�นำการให�บร�การระบบคมนาคมขนส�งที่ครบวงจรของประเทศ

และในภูมิภาคอาเซียน ด�วยการบร�หารงานภายใต�หลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต�อสังคม โดยธุรกิจของ “BEM” ประกอบด�วยการให�บร�การทางพ�เศษ

และระบบขนส�งมวลชนด�วยรถไฟฟ�า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย�
ซึ่งเป�นการขยายธุรกิจผ�านโครงสร�างพ�้นฐานในโครงข�ายการให�บร�การในอนาคต

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ “BEM” ได�ส�งมอบบร�การที่ดีและมีประสิทธ�ภาพ
เพ�่อให�ผู�ใช�บร�การทางพ�เศษ และผู�โดยสารรถไฟฟ�าได�รับความสะดวก รวดเร�ว และปลอดภัย 

เป�นการยกระดับคุณภาพชีว�ตของการเดินทาง และช�วยบรรเทาป�ญหาจราจร
เพ�่อร�วมสร�างสังคมที่น�าอยู�เต็มไปด�วยรอยยิ�มแห�งความสุขตลอดไป
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ข้อมูลสรุปทางการเงิน

ฐานะการเงิน  (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม) 2562 2561

สินทรพัย์รวม 111,697 103,831

หนี้สนิรวม 72,874 68,219 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 38,823 35,612 

  

ผลการด�าเนินงาน  (ส�าหรบัปีสิ้นสดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม) 2562 2561

รายได้จากธุรกจิทางพเิศษ 10,302 10,174 

รายได้จากธรุกจิระบบราง 5,022 4,736 

รายได้จากธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 783 705 

ก�าไรสทุธสิ่วนที่เป็นของบรษิทั 5,435 5,317 

อัตราส่วนทางการเงิน * 2562 2561

อัตราก�าไรสทุธ ิ(%) 18.66 20.35  

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 8.38 9.90  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 3.24  3.76

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  1.62  1.59

อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสทุธติ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 1.37  1.34

มูลค่าตามบญัชตี่อหุ้น (บาท) 2.54  2.32

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

  ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

หมายเหต:ุ * ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกบัเงนิกู้ยมืตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม 
  และก�าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ

03 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



รายได้ค่าผ่านทางเฉล่ียต่อวัน : 

ทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษอดุรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร

ปริมาณรถเฉล่ียต่อวัน :

ทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษอดุรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร

(ล้านบาท/วัน)

(เที่ยว/วัน)

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี	2562
เพิ่มขึ้น

จากปี	2561

1.29%

ปี	2562
เพิ่มขึ้น

จากปี	2561

0.58%

ปี 2562 
เฉล่ีย	

28.23	ล้านบาท/วัน

ปี 2562 
เฉล่ีย	

1,237,235	เที่ยว/วัน

ปี 2561 
เฉล่ีย	

27.87	ล้านบาท/วัน

ปี 2561 
เฉล่ีย	

1,230,132	เที่ยว/วัน
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รายได้ค่าโดยสารเฉล่ียต่อวัน :

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล

จ�านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวัน :

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล

(ล้านบาท/วัน)

(เที่ยว/วัน)

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี	2562
เพิ่มขึ้น

จากปี	2561

9.97%

ปี	2562
เพิ่มขึ้น

จากปี	2561

8.12%

ปี 2562 
เฉล่ีย	

8.67	ล้านบาท/วัน

ปี 2562 
เฉล่ีย	

336,849	เที่ยว/วัน

ปี 2561 
เฉล่ีย	

7.89	ล้านบาท/วัน

ปี 2561 
เฉล่ีย	

311,538	เที่ยว/วัน
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
BEM ยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง              
อย่างครบวงจร ทั้งธุรกิจทางพิเศษ และธุรกิจระบบราง โดย 
ในปี 2562 นี้ BEM ได้สร้างเส้นทางแห่งความสขุ Happy Blue Line 
ส�าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี  
โดยเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
ช่วงสถานหีวัล�าโพง - สถานหีลกัสอง อย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 
29 กนัยายน 2562 ซึ่งเส้นทางดงักล่าวจะเชื่อมให้ทกุการเดนิทาง
มีความต่อเนื่องและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งด�าเนินงาน 
เพื่อเตรยีมเปิดให้บรกิารช่วงสถานเีตาปนู - สถานทีา่พระ โดยเปดิ
ให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีตั้งแต่ปลายปี 2562 และคาดว่า
จะเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการภายในเดอืนมนีาคม 2563

 ในการด�าเนินธุรกิจที่ผ ่านมาของบริษัทตั้งอยู ่บนหลัก 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นด�าเนินงาน 
ตามเจตนารมณ์ในการบรรเทาปัญหาจราจร เพื่อส่งมอบบรกิารที่ดี
และมีประสิทธิภาพให้ผู ้ใช ้บริการทางพิเศษและผู ้โดยสาร 
รถไฟฟ้าได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ส่งผลให้ BEM 
ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2562 (Thailand Sustainability 
Investment 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน 
ที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
นอกจากนี้ BEM ยังได้รับรางวัล Drive Award 2019 ในด้าน 
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยนื ประเภทอตุสาหกรรมด้านการบรกิาร
ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจ
ประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมถงึรางวลั Thailand Energy Awards 
2019 ด้านอนรุกัษ์พลงังานประเภทขนส่งจากกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรางวัลแห่งความส�าเร็จเหล่านี้ 
ล้วนมาจากความทุม่เทและมุง่มั่นของผูบ้รหิารและพนกังาน BEM 
ทุกคนที่ช ่วยกันพัฒนาองค์กรให ้ก ้าวหน้า เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้เกดิความยั่งยนืในทกุๆ ด้าน 

 ผลประกอบการในปี 2562 ของ BEM และบริษัทย่อย 
ได้สะท้อนถงึพื้นฐานที่แขง็แกร่งของบรษิทัด้วยผลก�าไรสทุธ ิ5,435 
ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้น�าเสนอที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ เพื่ออนมุตัจ่ิายเงนิปันผลส�าหรบังวดครึ่งปีหลงัของปี 2562 
ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท ซึ่งในระหว่างปีคณะกรรมการบรษิทัได้
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดครึ่งปีแรก 
แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมการจ่ายเงินปันผล 
ในปี 2562 คดิเป็นอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 

 สุดท ้ายนี้  ในนามตัวแทนคณะกรรมการของ BEM 
ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนอกีครั้ง ทั้งผูถ้อืหุน้ ลกูค้า 
คูค้่า พนกังาน หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ฯลฯ ที่เป็นส่วนส�าคญั
ในการสนบัสนนุ BEM ให้มกีารเตบิโตอย่างมั่นคงและยั่งยนื และ
ในปี 2563 นี้ BEM จะยงัคงยดึมั่นพนัธกจิในการด�าเนนิธรุกจิที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลระหว่าง
เศรษฐกจิ สงัคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมยดึมั่นในหลกัธรรมาภบิาล 
เพื่อท�าให้เราสามารถสร้างการเติบโตและผลตอบแทนได้อย่าง
มั่นคงในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน ที่ส�าคัญ คือ  
BEM ยงัคงเดนิหน้าในการพฒันาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตของการเดินทาง และสร้างรอยยิ้มแห่งความสุข 
ให้กบัผู้ใช้บรกิารทางพเิศษและผู้โดยสารรถไฟฟ้าทกุคนตลอดไป

(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการบรษิทั

06 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟา้กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
โดยการแตง่ตัง้ของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 
3 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอกเชษฐา 
ฐานะจาโร และ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และ 
มีผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตข้อบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ
ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ครั้ง ได้มีการหารือและ 
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�านวน 2 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารือในสาระส�าคัญของแผนการสอบบัญชี 
ประเด็นทางการบัญชีที่ส�าคัญ และมาตรฐานการบัญชีที่จะบังคับใช้ ความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี
 สรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ดังนี้
 1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ และการเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รับค�าชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และ 
ผู้ตรวจสอบภายในจนเป็นที่พอใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับ 
ผู้ใช้งบการเงิน จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและ 
ตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
 2.	 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก�าหนดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอสามารถ
ควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ โดยมีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบทาน  
ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยได้พิจารณาในเร่ืองการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแล
ทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
 3.	 การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน 
ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระ และมหีนา้ทีร่ายงานตรงตอ่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี และสอบทานการปฏิบัติงาน 
ตามแผนงานที่อนุมัติไว้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 4.	 การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหด้�าเนนิธรุกจิภายใตห้ลกับรรษทัภบิาล เปน็ไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสัญญาที่กระท�ากับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา  
 5.	 สอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจม ี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว	

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น 
ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัท
ได้ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามก�าหนดเวลา
 6.	 การพิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง 
เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
โดยพิจารณาจากความอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งมีความเห็นว่า 
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั มคีวามเปน็อสิระ มคีวามรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี 
การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เปน็ผูส้อบบญัชปีระจ�าป ี2563 โดยก�าหนด 
ค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 4,240,000 บาท
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตาม 
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัโดยใชค้วามรูค้วามสามารถ 
ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองการด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ 
และสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูล 
ทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการก�ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน 

(นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

07 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



รายงานคณะกรรมการสรรหาเเละก�าหนดค่าตอบเเทน

 ตามที่คณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายวฑิูร เตชะทศันสนุทร 
และนายสพุงศ์ ชยตุสาหกจิ เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อท�าหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
มกีารประชมุจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยสรปุสาระส�าคญั
การปฏบิตัหิน้าที่ ดงันี้

	 1.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะ 

	 	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และ 

	 	 กระบวนการในการสรรหาของบริษัท	โดยเสนอแต่งตั้ง 

	 	 บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นตำาแหน่ง 

	 	 ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 
  คณะกรรมการได้พจิารณาคณุสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัิ 
  หน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอ 
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2562 เพื่อแต่งตั้งกลับ 
  เข้าด�ารงต�าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จ�านวน 5 ท่าน และพจิารณา 
  คณุสมบตับิคุคลผูซ้ึ่งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ 
  ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 
  คุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น 
  กรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระจ�านวน 1 คน

	 2.	 ทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณาและกำาหนดค่าตอบแทน 

	 	 กรรมการสำาหรับปี	2562

  คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา 
  ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งก�าหนดตามความเหมาะสมและ 
  สอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

  กรรมการแต่ละคน อยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
  ที่สามารถจงูใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรูค้วามสามารถ  
  และมคีณุภาพในการปฏบิตัหิน้าที่ให้กบับรษิทั องค์ประกอบ 
  ของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ  
  โดยน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2562 ต่อที่ประชมุ 
  ผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ

	 3.	 ทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณา	และกำาหนดค่าตอบแทน 

	 	 สำาหรับกรรมการผู้จัดการ

  คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา 
  ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้ระดับค่าตอบแทนอยู่ใน 
  ระดับที่จูงใจในระยะยาว เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และได้พิจารณา 
  ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการผูจ้ดัการจากผลประเมนิ 
  การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับผลการ 
  ด�าเนนิงานของบรษิทั โดยน�าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ 
  บรษิทัเพื่อพจิารณาอนมุตัิ

 โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนที่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่าง 
เพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวม 
ของบรษิทั

      
(เชษฐา  ฐานะจาโร)

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเเละบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได ้แต ่งตั้ง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 
นางวัลลภา อัสสกุล เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยง นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัตสิวุณชิย์กลุ ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ และ 
นางพเยาว์ มรติตนะพร เป็นกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง 
เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทให้มีความโปร่งใส และเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถงึการตดิตาม ตรวจสอบ และทบทวน
ความเสี่ยงโดยรวมของบรษิทัให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 มีการ
ประชมุร่วมกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงู จ�านวน 4 ครั้ง เพื่อพจิารณาทบทวน
นโยบาย และตดิตามความก้าวหน้าในการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแล
กจิการที่ด ีและตามแผนบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั โดยสรปุสาระส�าคญั
การปฏบิตัหิน้าที่ได้ ดงันี้

	 1.	 การกำากับดูแลให ้บริษัทปฏิบั ติตามหลักการกำากับ 

	 	 ดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการได้ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการ 
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน�ามาเป็นแนวทาง 
  ในการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ 
  พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ี
  เกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
  การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  ให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
  โดยในปี 2562 ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ ของบริษัท 
  อยูใ่นระดบัดมีาก ผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญั 
  ผู้ถือหุ้นประจ�าปีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม บริษัทได้รับการประกาศ 
  รายชื่อให้เป็นหนึ่งใน 98 บรษิทัจดทะเบยีนที่อยูใ่นกลุม่หุน้ยั่งยนื  
  (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ 

  ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งใน 30 บริษัทจดทะเบียน 
  ที่อยู ่ในกลุ ่มดัชนี SET Well-being (SETWB) ที่สะท้อน 
  การเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ประเทศไทยที่มีศักยภาพ 
  ในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ 
  ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของ 
  ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  
  น�ามาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับ 
  คณุภาพชวีติที่ดใีห้แก่คนไทย 

 2.	 การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงพิจารณาการปฏิบัต ิ
  ตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี ทบทวนและติดตาม 
  การบริหารความเสี่ยงอย ่างสม�่าเสมอ รวมถึงติดตาม 
  ความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผนบรหิารความเสี่ยง 
  และกลยุทธ์ที่ใช ้ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับ 
  ที่ยอมรบัได ้เหมาะสม ทนัเวลา กบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
  และสอดคล้องกับแผนงานของบริษัท โดยในปี 2562 มีการ 
  เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงจากก่อสร้างและ 
  ด�าเนินโครงการ บริษัทสามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสาย 
  สนี�้าเงนิช่วงหวัล�าโพง-บางแค ในเดอืนกนัยายน 2562 และเปิด 
  ให้ทดลองใช้บรกิารช่วงเตาปูน-ท่าพระ ในเดอืนธนัวาคม 2562

 โดยสรปุ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยงมคีวาม
มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัต ิ
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและ
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
เหตกุารณ์ฉกุเฉนิไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บรษิัทสามารถ
ด�าเนนิการได้อย่างต่อเนื่องและด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยนื       

  (นางวัลลภา  อัสสกุล)
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัท

ดร.วีรพงษ์  รามางกูร
• ประธานกรรมการบริษัท

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
• รองประธานกรรมการบริษัท    
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

การศึกษา
• Doctor of Law (Honorary), Webster University, 
 St. Louis, USA
• Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, USA
• M.A. (Economics), University of Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา   
 มหาวิทยาลัยนครพนม
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
• M.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
• B.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร
• กรรมการบริษัท     
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร
• กรรมการบริษัท     
• ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรกรรมการอาชีพในท�าเนียบ IOD CDC 
 (IOD Chartered Director) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
• หลักสูตรนายทหารราบชั้นต้น และการรบแบบจู่โจม 
 โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตรหลักประจ�า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางวัลลภา  อัสสกุล
• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง

การศึกษา
• Master of Economics, University of Detroit, USA
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ดร.อรรณพ  ตันละมัย
• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• Ph.D. Engineering Management, University of Missouri, USA 
• M.B.A. (Quantitative Business Analysis), 
 Indiana University, Bloomington, USA
• M.S. in Engineering Management, University of Missouri, USA
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร The Audit Committee’s Role in Compliance 
 and Ethical Culture Oversight 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ
• กรรมการบริษัท 
• กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Executive Master of Business Administration, Sasin Graduate   
 Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
• Master of Engineering (Electrical), University of Tokyo, Japan
• Bachelor of Engineering (Electrical), University of Tokyo, Japan
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

12 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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ม.ล.ประสบชัย  เกษมสันต์
• กรรมการบริษัท

การศึกษา
• M.S. (Civil Engineering) และ M.S. (Operations Research), 
 Stanford University, USA
• B.S. (Civil Engineering, Mathematics), Virginia Military Institute,   
 Virginia, USA
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล
• กรรมการบริษัท      
• กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร    
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

การศึกษา
• Master of Engineering (Construction and Management), 
 University of Michigan - Ann Arbor, USA 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Understanding the Fundamental 
 of Financial Statement (UFS)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

13 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
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การศึกษา
• M.B.A., Roosevelt University, USA
• ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

นายปณิต  ตุลย์วัฒนจิต
• กรรมการบริษัท

นางสาวอาริศรา ธรมธัช
• กรรมการบริษัท

การศึกษา
• M.B.A. (Finance), Washington University, St. Louis, USA
• Bachelor of Arts & Science, Washington University, St. Louis, USA
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู กจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน ์ 
 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)

นางณฐมณ  บุนนาค
• กรรมการบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

14 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์
• กรรมการบริษัท      
• กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นางพเยาว์  มริตตนะพร
• กรรมการบริษัท    
• กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

การศึกษา
• Dr.Techn. (Soil Mechanic) University of Innsbruck, Austria  
• ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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คณะผู้บริหาร

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการผู้จดัการ

นายสงวน คุณาธินันท์
รองกรรมการผู้จดัการ
วศิวกรรมทางพเิศษ

นายอัลวิน จี
รองกรรมการผู้จดัการ
สนบัสนนุปฏบิตักิาร

นางสุดฤทัย พรหมมาตร
รองกรรมการผู้จดัการ
ปฏบิตักิารทางพเิศษ

ดร.วิเทศ เตชางาม
รองกรรมการผู้จดัการ

เทคโนโลยี
และธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จดัการ

การเงนิ

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์
รองกรรมการผู้จดัการ 

พฒันาธรุกจิ

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา
รองกรรมการผู้จดัการ

ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง

นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์
รองกรรมการผู้จดัการบรหิาร 

และเลขานกุารบรษิทั

นางพเยาว์ มริตตนะพร
กรรมการผู้จดัการ

16 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
บริหาร 

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
การเงิน

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
สนับสนุน
ปฏิบัติการ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

พัฒนาธุรกิจ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

ปฏิบัติการ
และ

วิศวกรรม
ระบบราง

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

เทคโนโลยี
และ

ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการ
บริษัท 

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
วิศวกรรม
ทางพิเศษ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

ปฏิบัติการ
ทางพิเศษ 

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และบริหารความเส่ียง

ส�านัก
ตรวจสอบ

ภายใน 

17 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
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	 BEM	ได้รับรางวัล	DRIVE	AWARD	ประจ�าปี	2562	
สาขา	 Services	 จากการด�าเนินธุรกิจการให้บริการ 
ระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจร	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	
โดยค�านึงถึงสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	
ตลอดจนมีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เศรษฐกิจ	
ในระดับสากล

 “DRIVE	AWARD	2019”	 เป็นรางวัลที่สมาคมนิสิต 
เก่าเอ็มบีเอ	ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและ	
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
มอบให้องค์กรธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นเป็นต้นแบบในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและสงัคม

	 ส�าหรบัรางวลัที่ไดร้บันั้น	BEM	มคีวามภาคภมูใิจที่เปน็ส่วนหนึ่งในการอนรุกัษ์พลงังานและรกัษาสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง	BEM	มุง่มั่น
ศึกษาและน�ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับการให้บริการรถไฟฟ้า	MRT	เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้าน 
การใช้พลังงาน	นอกจากนี้	BEM	ยังด�าเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้รถไฟฟ้า	MRT	
เป็นการเดนิทางที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม	ควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคมให้มคีวามสขุและมคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น	นอกจากนั้นผูโ้ดยสาร
ที่ใช้บรกิารรถไฟฟ้า	MRT	ยงัถอืได้ว่ามสี่วนร่วมในการอนรุกัษ์พลงังาน	ร่วมรกัษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนือกีด้วย

BEM ได้รับรางวัล DRIVE AWARD ประจำาปี 2562

รางวัล
เเห่งความภูมิใจ
ประจำาปี 2562

	 BEM	ได้รับรางวลัองค์กรดเีด่น	Thailand	Energy	Awards	2019	ด้านอนรุกัษ์พลงังานประเภทขนส่ง	ในการประหยัดพลงังาน
ในระดบัประเทศ	ซึ่งจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทน	และอนรุกัษ์พลงังาน	กระทรวงพลงังาน	โดยม	ีนายสมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ์	
รองนายกรัฐมนตรี	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิี	ณ	ศูนย์ประชมุไบเทค	บางนา

BEM ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น Thailand Energy Awards 2019

18 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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 BEM ได้รบัการประกาศรายชื่ออยูใ่นกลุม่หุน้ยั่งยนืปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019 
(THSI)) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมทั้งยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนปี 2562 (SETTHSI Index) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยนืในด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล

BEM  ได้รับคัดเลือก และประกาศอยู่ในรายชื่อ THSI 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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แผนที่ระบบทางพิเศษ

20 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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แผนที่ทางพิเศษอุดรรัถยา
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แผนที่ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
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รายงานประจำาปี 2562



ใช้ความเร็ว 
40 กม. ต่อ ชม. 

เช่น ในกรณีฝนตก

ปิดเลนกลาง

ปิด 1 เลนซ้าย

 การบรกิารบนทางพเิศษนับว่าเป็น
หัวใจของการบริหารงานของบริษัท 
ดังน้ันตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา 
บริษัทจึงได้มุ่งม่ันพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให ้บริการ  
เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู ้ ใช้
บริการทางพิเศษ โดยค�านึงถึง 
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส�าหรับการบริการที่เป็นหน่ึงของ
บริษัท บริษัทจัดให้มีการบริการ 
ด้านต่างๆ ดังนี้

การบริการ
บนทางพิเศษ

1. ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์
 บริษัทจัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีพนักงานสื่อสารท�าหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงาน
กับเจ ้าหน ้าที่ต� ารวจที่ปฏิบัติ งานบนทางพิ เศษ และถนนด ้านล ่าง 
เพื่อคอยให้บริการแก่ผู ้ใช้บริการทางพิเศษตลอด 24 ชม. โดยมีอุปกรณ์ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร คอื

 • โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 โทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งบนทางพิเศษเป็นระยะๆ ตลอดแนวเส้นทาง 
เพื่อตรวจสอบดสูภาพจราจรและเหตกุารณ์ต่างๆ ที่เกดิขึ้นบนทางพเิศษ ท�าให้
ผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษมั่นใจได้ว่าจะได้รบัความช่วยเหลอืเมื่อเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ

 • โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS)
 โทรศพัท์ฉกุเฉนิตดิตั้งบนทางพเิศษทกุระยะ 500 เมตร ถงึ 1 กโิลเมตร ผูใ้ช้
บริการทางพิเศษสามารถใช้ติดต่อกับพนักงานสื่อสารที่ศูนย์ควบคุมฯ โดย 
กดแกนเหล็กหรือปุ ่มสีเขียวเรียกเข้ามาที่ศูนย์ฯ พนักงานสื่อสารจะหัน 
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ตวัที่ใกล้กบัต�าแหน่งของโทรศพัท์ที่มกีารเรยีก
เข้ามา และจะสามารถเห็นภาพต�าแหน่งที่มีการเรียกเข้ามาพร้อมกับเครื่อง
บนัทกึเสยีงและภาพบนัทกึการตดิต่อระหว่างผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษ กบัพนกังาน
สื่อสาร

 • ป้ายข้อความ (VMS)
 บริษัทประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการจราจร และเหตกุารณ์ส�าคญัต่างๆ ผ่านทางป้ายข้อความ ซึ่งตดิตั้ง
ก่อนทางแยกต่างๆ บนทางพเิศษ

2 ด้านการจัดการจราจร
 การประสานงานเพื่อการจัดการจราจรเป็นภารกิจประจ�าวันที่บริษัทต้องประสานงาน 
กับกองจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจทางด่วน 2  
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู ้ใช้บริการทางพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 
การจราจรตดิขดั เช่น บรเิวณที่เป็นทางขึ้น-ลงหรอืบรเิวณที่มกีารจราจรหนาแน่น โดยอปุกรณ์
ที่อ�านวยความสะดวกในการจดัการจราจร คอื

 • ป้ายสัญญาณจราจร (MS)
 บริษัทได้ติดตั้งป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจรเพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้ขับรถด้วย
ความระมดัระวงั เช่น ก�าหนดความเรว็บนทางพเิศษในกรณฝีนตก หรอืการก�าหนดทศิทางจราจร

 • ด่านชั่งน�้าหนักรถบรรทุก (Weighing Stations)
 บริษัทได้ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยจัดให้มีด่านชั่งน�้าหนัก 
รถบรรทกุเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด หากพบว่ารถบรรทกุมนี�้าหนกัเกนิกว่า
ที่ก�าหนดไว้ จะไม่อนญุาตให้วิ่งขึ้นบนทางพเิศษ

24 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



สอบถามสภาพจราจร และแจ้งเหตุบนทางพิเศษ 
 โทร 1543 / 66 (0) 2664 6400

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
 โทร 66 (0) 2240 0709 โทรสาร 66 (0) 2240 0709 

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช 
 โทร 66 (0) 2664 6400 / โทรสาร 66 (0) 2247 1994
  66 (0) 2248 7574-6 / 
  66 (0) 2641 4611 ต่อ 7007

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ  
 โทร 66 (0) 2555 0255 โทรสาร 66 (0) 2555 0281

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช  
 โทร 66 (0) 2319 9730-9 ต่อ 4610-11 โทรสาร 66 (0) 2319 9730-9 ต่อ 4623

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา
 โทร 66 (0) 2567 5700 ต่อ 7171 / โทรสาร 66 (0) 2567 5700 ต่อ 7155 
  66 (0) 2567 5680

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี 
 โทร 66 (0) 2746 9800-4 ต่อ 5501 / โทรสาร 66 (0) 2746 9799
   66 (0) 2746 9799

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
 โทร 66 (0) 2442 0876-7 โทรสาร 66 (0) 2442 0899

สถานีต�ารวจทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
 โทร 66 (0) 2249 8007  โทรสาร 66 (0) 2249 8007 / 
    66 (0) 2240 0147

สถานีต�ารวจทางพิเศษศรีรัช 
 โทร 66 (0) 2248 6891-5 โทรสาร 66 (0) 2248 6891-5

สถานีต�ารวจทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ  
 โทร 66 (0) 2555 0275 โทรสาร 66 (0) 2555 0281

สถานีต�ารวจทางพิเศษอุดรรัถยา (ปทุมธานี)
 โทร 66 (0) 2567 5682-3
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)   
ส�านักงานสาขา 1 ธุรกิจทางด่วน
 โทร 66 (0) 2641 4611 โทรสาร 66 (0) 2641 4610

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส�านักงานใหญ่ 
 โทร 66 (0) 2579 5380-9 / โทรสาร 66 (0) 2561 2984 / 
   66 (0) 2558 9800  66 (0) 2579 8737
  

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ

3. ด้านการบริการกู้ภัย
 และยกลากจูง

 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการทางพิ เศษประสบ
อุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ขัดข้องบนทางพิเศษ 
พนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
เครื่องยนต์จนสามารถวิ่งต่อไปได้ หรือหาก 
ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะช่วยลากจูงรถจาก 
บนทางพิเศษลงไปยังบริเวณที่ใกล้ที่สุด โดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้อง
เติมน�้ามัน หรือค่าผงเคมีขจัดคราบน�้ามัน 
จากการเกิดอุบัติเหตุ

 • ค่าน�้ามัน
 ในกรณนี�้ามนัหมด พนกังานจะเตมิน�้ามนัให้
เพื่อให้สามารถน�ารถลงไปจากทางพิเศษและ 
หาสถานีบริการน�้ามันได้ อัตราค่าน�้ามันขึ้นกับ
ราคาท้องตลาด โดยเฉลี่ยจะประมาณ 100 บาท 
เท่านั้น

 • ค่าผงเคมี
 ในกรณีรถมีป ัญหาและมีคราบน�้ามัน 
ไหลออกมาบนถนน ทางพนักงานจ�าเป็นต้องใช้
สารเคมีขจัดคราบน�้ามันดังกล่าว เพื่อความ
ปลอดภยัของผู้ใช้บรกิารทางพเิศษคนอื่นๆ

25 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
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พิธีเปิดให้บริการ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวล�าโพง - บางแค 

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ช่วงหวัล�าโพง - บางแค 
โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ 
เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย นายศกัดิ์สยาม ชดิชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ  
ปลดักระทรวงคมนาคม นายสราวธุ ทรงศวิไิล อธบิดกีรมการขนส่ง
ทางราง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
พลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รฟม. และ BEM เข้าร่วมในพิธี
ดงักล่าว ณ สถานที่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร

พิธีแถลงข่าวการทดลองให้บริการ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ช่วงหัวล�าโพง - บางแค 

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ 
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายสมบัต ิ
กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) แถลงข่าวการทดลองให้บรกิารโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวล�าโพง-บางแค  
ณ สถานีสนามไชย จากนั้นคณะผู ้บริหาร รฟม. และ BEM  
น�าคณะสื่อมวลชนร ่วมทดลองโดยสารรถไฟฟ ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวล�าโพง-บางแค จากสถานีสนามไชย 
ไปยังสถานีท่าพระพร้อมทั้งแจ้งก�าหนดการเปิดให้ประชาชน 
ทดลองใช้บรกิาร

พิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
สถานีวัดมังกร - สถานีท่าพระ

 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด
การทดลองให้บรกิาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล
ช่วงหวัล�าโพง - บางแค ณ สถานสีนามไชย จากนั้น นายศกัดิ์สยาม 
ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร
กระทรวงคมนาคม รฟม. และ BEM และบรษิทัพนัธมติร ได้โดยสาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลจากสถานีสนามไชยไปยัง
สถานที่าพระ

พิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวล�าโพง-บางแค

26 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน

 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2562 ททท. ลงนามความร่วมมอื รฟม. 
และ BEM ชวนเที่ยวกรุงฯ สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจลดมลภาวะ 
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ ใกล้ MRT 4 สถานีใหม่ที่ใครๆ  
ก็เที่ยวได้ โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู ้ว่าการการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายสมบตั ิ
กิจจาลักษณ ์  กรรมการผู ้ จัดการ บริษัท ทางด ่วนและ 
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BEM) ลงนาม MOU ร่วมมือ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า MRT  
สายสนี�้าเงนิ ณ สถานสีนามไชย ในการเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ผ่าน 4 สถานีเปิดใหม่ 
ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ ่ม 
(Tourism for all) สามารถเดนิทางได้อย่างรวดเรว็ มคีวามปลอดภยั
ในการเดนิทาง

พิธี เป ิดให ้ประชาชนทดลองใช ้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

  เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2562 นายศกัดิ์สยาม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลมิรชัมงคล ช่วงเตาปูน - ท่าพระ ณ สถานที่าพระ จากนั้น นายศกัดิ์สยาม ชดิชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รฟม.  
และ BEM ได้โดยสารรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิจากสถานที่าพระไปยงัสถานเีตาปูน

กิจกรรม Book Journey at MRT X’mas Fest 2019 
ปีที่ 2

 เมื่อวนัที่ 24 - 25 ธนัวาคม 2562 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BEM ร่วมกบั บรษิทั แบงคอก เมโทร 
เนท็เวริ์คส์ จ�ากดั จดักจิกรรม Book Journey at  MRT X’mas Fest 
2019 ปี 2 โดยมนีายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดกจิกรรม 
พร้อมด้วยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วน 
และรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และนายณฐัวฒุ ิตรวีศิวเวทย์ 
กรรมการผู้จดัการ บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์ จ�ากดั และ
ร่วมกิจกรรมจับสลากเลือกหนังสือจากต้นคริสต์มาส ทั้งนี้ 
ผู้โดยสารสามารถร่วมสนกุด้วยการเลอืกหนงัสอืจากต้นครสิต์มาส
กว่า 3,500 เล่ม จากกว่า 10 ส�านกัพมิพ์ และลุน้รบัหนงัสอืชดุพเิศษ 
ซึ่งกจิกรรมจดัขึ้น ณ Metro Mall สถานสีวนจตจุกัร ประตู 3

ความร่วมมือ และกิจกรรมภายในระบบรถไฟฟ้า
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สถานี
วัดมังกร

ตั้งอยู่บริเวณ 
 ถนนเจรญิกรงุตดักบั ถนนพลบัพลาไชย และถนนแปลงนาม
ที่แยกแปลงนาม การออกแบบสถาน ีตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน
แบบจีน-โปรตุเกส หรือชิโนโปรตุกีส ให้มีความกลมกลืนกับ 
สภาพแวดล ้อมโดยรอบสถานีที่สะท ้อนถึงชุมชนชาวจีน 
ในย่านเยาวราชและได้น�าเอาแนวคิดรูปแบบการตกแต่งมาจาก 
วดัมงักรกมลาวาสโดยใช้ภาพประดบัเป็นมงักรและดอกบวั

สถานี
สามยอด

ตั้งอยู่บริเวณ 
 ถนนเจริญกรุงตัดกับ ถนนมหาไชยที่แยกสามยอดจนถึง 
ถนนเจรญิกรงุตดักบัถนนอณุากรรณ และถนนบรูพา ภายในสถานี 
ได้รับการตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 
ด้วยการสร้างอาคารทางเข้าสถานจี�านวนสามหลงัและผนงัโดยรอบ
ได้มีการขึ้นปูนเป็นประตูบานเพี้ยม เพื่อให้กลมกลืนกับอาคาร 
บ้านเรอืนโดยรอบ

4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยงาม

โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
Happy Blue Line

28 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
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โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน�า้เงิน) แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 ระยะทางรวม 48 กม. 38 สถานี ประกอบไปด้วย
 • ช่วงหัวล�าโพง-บางซ่ือ ระยะทาง 20 กม.  
  18 สถานี ซ่ึง เป ็นสถานีใต ้ ดินแห ่งแรก 
  ของประเทศไทย
 • ช่วงหัวล�าโพง-บางแค ระยะทาง 16 กม.  
  11 สถานี เป็นโครงสร้างทางว่ิงแบบผสม 
  ทั้งใต้ดินและยกระดับ
 • ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 12 กม. 9 สถานี  
  เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับตลอดสาย

สถานี
สนามไชย

ตั้งอยู่บริเวณ 
 ถนนสนามไชยตัดกับ ถนนพระพิพิธจนถึง ถนนสนามไชย 
ตดักบัถนนราชนิบีรเิวณคลองคเูมอืงเดมิ สถานสีนามไชยได้รบัการ 
ขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดของประเทศไทย	
ออกแบบโดย รศ.ดร.ภญิโญ สวุรรณครี ีศลิปินแห่งชาต ิปรมาจารย์
ผู้ช�านาญเรื่องสถาปัตยกรรมไทย ด้วยการตกแต่งภายในสถานี 
ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในประดับด้วย
เสาสดมภ์ ลงลายกระเบื้องด้วยดอกพิกุล ปลายเสาประดับด้วย 
บวัจงกล พื้นและผนงัจ�าลองมาจากก�าแพงเมอืง เพดานเป็นลายฉลุ
แบบดาวล้อมเดอืน ให้ความรูส้กึเหมอืนท้องพระโรงในสมยัรตันโกสนิทร์ 

สถานี
อิสรภาพ

ตั้งอยู่บริเวณ 
 ซอยอิสรภาพ 23 จนถึงซอยอิสรภาพ 34 เป็นสถานี 
รถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของฝั่งธนบุรี ออกแบบโดยใช้ “หงส์” 
ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเป็นสิริมงคลและศักดิ์สิทธิ์ และเป็นตัวแทน 
เชงิสญัลกัษณ์ในพื้นที่ คอื “วดัหงส์รตันารามราชวรวหิาร”

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม
(สายสีม่วง)

 ช่วงบางใหญ่ – บางซ่ือ ระยะทางรวม 23 กม. 
เป็นทางว่ิงยกระดับทัง้หมด 16 สถานี เริม่จากสถานี
คลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปนูโดยเป็นจุดเชือ่มต่อกับ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน�า้เงนิ)
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โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมือง
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การส่งเสริม
ด้านความปลอดภัย
รถไฟฟ้า MRT

กิจกรรม Safety Share Safety 
All On Tour 2019 ภายในสถานีสายสีน�้าเงิน

สายสีม่วง และสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย 

กิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น

BEM ได้ ให ้ความส�าคัญของการให้บริการอย่างปลอดภัย 
ตามพนัธกิจของบรษัิทฯ โดยท�าการประชาสัมพนัธ์เพือ่ให้ความรู้ 
ความเข้าใจและวิธีการใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัยให้กับผู้ โดยสารมาอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านช่องทาง 
การส่ือสารต่างๆ และการจัดกิจกรรมภายในสถานี เพื่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองในการด�าเนินการและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ในข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของผู้ โดยสาร เพื่อช่วยลด
โอกาสในการเกิดอุบัติ เหตุของผู ้ โดยสารภายในระบบและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของเส้นทางการเดินรถ ได้แก่

กจิกรรม Safety Share Safety All On Tour 2019

ร่วมกจิกรรมวนัเดก็
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภยั

ในการใช้ MRT

ร่วมกจิกรรม M CARE
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภยั
ในการใช้ MRT กบัผู้โดยสาร

การฝึกซ้อมตามแผนบรหิารความเสี่ยงและแผนเผชญิเหตุ
ระบบขนส่งสาธารณะทางราง

การฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์
ภายในระบบรถไฟฟ้า

ซึ่งรวมถงึการฝึกซ้อมตามแผนบรหิารความเสี่ยง
และแผนเผชญิเหตรุะบบขนส่งสาธารณะทางราง

ศูนย์ปลอดภยัคมนาคม (ศปภ.คค.)ในวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2562

สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook, Twitter
ระบบแสดงข้อมูลส�าหรบัผู้โดยสาร (PID) และสื่อ Digital Media 

ภายในสถานแีละภายในขบวนรถไฟฟ้า

 กจิกรรมปรบัปรงุสื่อประชาสมัพนัธ์ภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
ตวัอย่างสื่อประชาสมัพนัธ์ ผ่าน Social Network (Facebook, Twitter)

ปรบัปรงุสื่อประชาสมัพนัธ์ ภายในสถานี

 สื่อประชาสมัพนัธ์ Train ภายในขบวนรถไฟฟ้า

สื่อประชาสมัพนัธ์ บนจอ PID และ Digital Media

คลปิ Animation
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บัตรบุคคลทั่วไป 
(Adult Card)

บัตรเด็ก
(Child Card)

บัตรผู้สูงอายุ 
(Elder Card)

บัตรนักเรียน นักศึกษา 
(Student Card)

บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT 

เดินทางสะดวก	รวดเร็วกว่า	ด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้า	MRT	

 สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล  
(สายสีน�้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ส�าหรับบัตรโดยสาร 
MRT ชนิดเติมเงิน มี 4 ประเภท คือ บัตรบุคคลทั่วไป (Adult Card) 
บตัรนกัเรยีน นกัศกึษา (Student Card) บตัรผู้สูงอาย ุ(Elder Card) และ
บตัรเดก็ (Child Card) โดยมูลค่าการออกบตัรครั้งแรก 180 บาท (มูลค่า
ในการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจ�าบัตร 50 บาท และค่าธรรมเนียม 
การออกบตัร 30 บาท)

บัตรโดยสารธุรกิจ	

 บัตรโดยสาร MRT หน้าบัตรลายพิเศษ 
ส�าหรับเป็นบัตรที่ระลึกในโอกาสต่างๆ หรือ 
กลุ่มลูกค้าองค์กรเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ 
โดดเด่น เฉพาะธรุกจิ 

การอ�านวย
ความสะดวก
ส�าหรับผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า MRT
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การอ�านวย
ความสะดวก
ส�าหรับผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า MRT

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร 

สิทธิประโยชน์สำาหรับผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้า	MRT 
รบัส่วนลดส�าหรบัการเตมิมูลค่าในบตัรโดยสาร MRT ที่สถานรีถไฟฟ้า 
สายสนี�้าเงนิ รวมถงึสทิธปิระโยชน์จากร้านค้าและห้างสรรพสนิค้ารอบ
เส้นทาง
สามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่
https://metro.bemplc.co.th/Privilege

กิจกรรม	MRT	Lucky	Hour	มาเช้าลุน้โชค	2019
โครงการส่งเสริมการเดินทางนอกเวลาเร่งด่วน  
โดยการเชญิชวนผู้โดยสารที่ใช้บตัรโดยสารรถไฟฟ้า 
MRT ทกุประเภท เดนิทางก่อน 7 โมงเช้า ในวนัจนัทร์
ถึงวันศุกร์เพื่อลุ ้นรับรางวัลทุกเดือน รวมมูลค่า 
ของรางวลั 2,274,000 บาท

กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์
และสร้างความสัมพันธ์
กับผู้โดยสารที่สถานีสายสีนำ้าเงิน
โดยการเล่นเกมมอบของที่ระลกึ สร้างรอยยิ้มและความประทบัใจให้กบัผูโ้ดยสาร
ที่ใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT

กิจกรรมพิเศษสำาหรับสมาชิก
MRT	Club 
อาท ิกจิกรรม M Movie Fever ชวนสมาชกิ 
MRT Club ชมภาพยนตร์เข้าใหม่รอบพิเศษ 
โดยไม ่ เสียค ่าใช ้จ ่าย ที่โรงภาพยนตร  ์
เอสพละนาด รชัดา และ แกรนด์ อจีวี ีซคีอน 
บางแค รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกแจกบัตร 
ชมละครเวทสีดุยิ่งใหญ่ DISNEY’s The Lion King
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เครื่องอ่านบัตรโดยสาร	CRD	(Card	Reader	Device) 
เป็นการเพิ่มช่องทางในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้โดยสารด้วย 
เครื่องอ่านบัตรโดยสาร CRD (Card Reader Device) ซึ่งสามารถท�างาน 
ได้เสมอืนประตูจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตั ิ(Automatic Fare Collection Gate) 
ทั้งขาเข้า (Entry)และขาออก (Exit Gate) โดยน�ามาใช้เพิ่มช่องทางการเข้า-ออก
จากระบบรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนในสถานทีี่มจี�านวนผูโ้ดยสารใช้บรกิาร
หนาแน่นเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถผ่านเข้า-ออกจากสถานไีด้รวดเรว็มากขึ้น 

เครือ่งหมายลกูศร	หน้าประต	ูPSD	(Platform	screen	doors)	
และเจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวก
เป็นเครื่องหมายลูกศร ที่แสดงถึงจุดยืนรอเข้าสู ่ขบวนรถไฟฟ้า 
บรเิวณด้านหน้าประตู PSD (Platform screen doors) ที่เป็นประตูที่กั้น
ระหว่างชานชาลาสถานรีถไฟฟา้และขบวนรถไฟฟา้ ผูโ้ดยสารสามารถ
เข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้พร้อมกันทั้ง 4 แถว ต่อ 1 ประตู โดยในช่วง 
เวลาเร ่งด่วน ได้จัดให้มีเจ ้าหน้าที่ประจ�าบริเวณชานชาลาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และดูแลการเข้าออกของผู้โดยสารให้มีความปลอดภัย  
โดยแนะน�าให้ผู้โดยสารยืนรอหลังเส้นสีเหลือง เพื่อให้ทางผู้โดยสาร 
ออกจากขบวนรถก่อน พร้อมทั้งไม่กีดขวางการท�างานของอุปกรณ์ 
ระบบรถไฟฟ้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกดิความล่าช้าในการให้บรกิาร

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
- ปุ่มกดขอความช่วยเหลือภายในห้องน�้าผู้โดยสารและห้องน�้าผู้พิการ 
 ซึ่งห้องน�้าจะอยู่บริเวณชั้นออกบัตรโดยสาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 ผู้โดยสารสามารถกดปุม่หรอืดงึเชอืกเพื่อเป็นสญัญาณขอความช่วยเหลอื  
 ซึ่งสญัญาณจะดงัขึ้นหน้าห้อง เพื่อแจ้งพนกังานให้ไปช่วยเหลอืได้ทนัที

นอกจากการให้บริการด้านการเดนิรถไฟฟ้าแล้ว 
BEM ยงัให้ความส�าคญัในการใส่ใจดูแลผู้โดยสาร
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน�า้เงนิ) และสายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) 
ให้ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าในด้านต่างๆ ดังนี้

 ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ ณ ห้องออกบัตรโดยสาร ติดตั้งไว้บริเวณ 
 ห้องออกบัตรโดยสาร ส�าหรับใช้ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สะดวกในการเดิน 
 ผ่านประตูอตัโนมตั ิเช่น มสีมัภาระจ�านวนมาก  ผูส้งูอาย ุเดก็ สตรมีคีรรภ์  
 และผูพ้กิาร รวมถงึผู้โดยสารที่ประสบปัญหาไม่สามารถออกจากระบบได้  
 สามารถกดปุ่มบริเวณห้องออกบัตรโดยสารเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ 
 ขอใช้ประตูพิเศษ
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	 สินค้า	M	Shop
 สินค้าที่ระลึกสุดน่ารักจากรถไฟฟ้า MRT ส�าหรับสะสมและ
เป็นของขวญัในโอกาสต่างๆ สามารถสั่งซื้อได้ทางเวบ็ไซต์ https://
metro.bemplc.co.th/MRT-Shop หรอื Bangkok MRT Application รวม
ถงึบูธ M Shop สญัจรที่สถานรีถไฟฟ้า MRT 

 ตดิต่อสอบถามสนิค้า                        ได้ที่ 
 email: mshopinfo@bemplc.co.th

ร้านค้าภายในพื้นที่ศูนย์การค้าเปิดให้บริการมากกว่า	150	ร้านค้า

สิ่งอำานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้า	Metro	Mall

กิจกรรมจำาหน่ายสินค้าราคาพิเศษ

เครื่องบริการอัตโนมัติ
 ภายในสถานรีถไฟฟ้า MRT จ�านวน 18 สถาน ี
ได้ตดิตั้งเครื่องบรกิารอตัโนมตัมิากกว่า 200 เครื่อง 
เช่น เครื่อง ATM เครื่องบริการฝากเงินอัตโนมัต ิ
เครื่องยืนยันตัวตนของธนาคาร เครื่องรับช�าระค่า
บรกิารต่างๆ ตลอดจนเครื่องจ�าหน่ายสนิค้าอตัโนมตั ิ
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ใช้บริการภายใน
ระบบรถไฟฟ้า

การสื่อสารโทรคมนาคม
ในปี 2562 ได้ด�าเนนิการด้านโทรคมนาคม ดงันี้
 • ติดตั้งอุปกรณ์และโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในระบบรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิส่วนต่อขยาย 
7 สถาน ี(สถานที่าพระ – สถานหีลกัสอง)

ศูนย์การค้า	Metro	Mall	
 สถานรีถไฟฟ้า MRT ได้เปิดให้บรกิารศูนย์การค้า Metro Mall จ�านวน 
8 สถานี ได้แก่ สถานีก�าแพงเพชร สถานีสวนจตุจักร สถานีพหลโยธิน 
สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีสุขุมวิท 
สถานเีพชรบรุ ีสถานคีลองเตย ซึ่งเปิดให้บรกิารตั้งแต่เวลา 6.30 - 21.00 น. 
และชั้นใต้ดินอาคารจอดและจร สถานีลาดพร้าว เปิดให้บริการ Gourmet 
Market ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น.

การอ�านวย
ความสะดวก
ส�าหรับผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า MRT
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การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วย
รถไฟฟ้า MRT ปี 2562

กิจกรรม MRT ส่งมอบความสุขให้เด็กๆ โดยสารรถไฟฟ้า ฟร ี 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมอบสิทธิพิเศษให้เด็กที่มี 
ความสูงไม่เกิน 140 ซม. สามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟร ี 
ในวนัที่ 12 มกราคม 2562 ตลอดระยะเวลาให้บรกิาร

วันสงกรานต์
กจิกรรมเนื่องในวนัสงกรานต์ วนัผู้สูงอายแุห่งชาตแิละวนัครอบครวัแบ่งเป็น 2 กจิกรรมย่อย ดงันี้
 • กจิกรรม “รถไฟฟ้า	MRT	พาเทีย่ว	เทศกาลสงกรานต์” เปิดโอกาสให้ผูโ้ดยสารได้ร่วมท�าบญุ
ตามประเพณปีีใหม่ไทย ระหว่างวนัที่ 10 - 16 เมษายน 2562 เพื่อความเป็นสริมิงคล โดยการสรงน�้า
พระพุทธรูปภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงิน จ�านวน 9 สถานี สถานีหัวล�าโพง สถานีสีลม 
สถานสีขุมุวทิ สถานพีระราม9 สถานศีนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย สถานลีาดพร้าว สถานพีหลโยธนิ 
สถานสีวนจตจุกัร สถานบีางซื่อ และ MRT สายสมี่วง ทั้ง 16 สถานี
 • กิจกรรม	“ผู้โดยสารที่มีอายุ	60	ปีข้ึนไป	โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	ฟรี” ในวันที่ 13 - 15 
เมษายน 2562 ตลอดระยะเวลาให้บรกิาร

กิจกรรม “5	ธันวา	พาพ่อข้ึนรถไฟฟ้า	MRT	ฟรี”  
เป็นกิจกรรมให้คุณพ่อโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี ในวันที่  
5 ธนัวาคม 2562 ตลอดระยะเวลาให้บรกิาร

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
MRT อ�านวยความสะดวกให ้กับ
ประชาชนที่เดนิทางในช่วงงานพระราช
พธิบีรมราชาภเิษก MRT เปิดให้บรกิาร
รถไฟฟ้าฟรี ทั้งสายสีน�้าเงิน และ 
สายสีม่วง วันที่ 5 พ.ค.2562 ตลอด
ระยะเวลาการให้บรกิาร

MRT อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน ที่เดนิทางในช่วง พระราชพธิ ีฯ 
MRT เปิดให้บรกิารรถไฟฟ้าฟร ีทั้งสายสนี�้าเงนิและสายสมี่วง ในวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2562 ตลอดระยะเวลาการให้บรกิาร

Car Free Day
MRT ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนในกจิกรรม “Bangkok 
Car	Free	Day	2019” ด้วยการยกเว้นค่าโดยสาร
ส�าหรบัผูท้ี่น�ารถจกัรยานชนดิพบัได้มาใช้บรกิาร
ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงิน และ 
สายสีม่วง ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 
ตลอดระยะเวลาการให้บรกิาร

กจิกรรม “MRT	เปิดให้บรกิารข้ามปีถงึ	ต	ี2” เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ โดยขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการตั้งแต่ 
06.00 น. ของวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ไปจนถงึเวลา 02.00 น. 
ของวนัที่ 1 มกราคม 2563

วันแม่แห่งชาติ
กจิกรรม “12	สิงหา	พาแม่ขึ้น	MRT	
ฟรี”	 เป็นกิจกรรมให้คุณแม่โดยสาร
รถไฟฟ้า MRT ฟร ีในวนัที่ 12 สงิหาคม 
2562  ตลอดระยะเวลาให้บรกิาร

วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ   

วันพ่อแห่งชาติ

งานพระราชพิธีเสด็จ
พระราชด�าเนินเลียบ
พระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค
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กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านความปลอดภัย
ในการเดินทาง

 บริษัทจัดอบรมขับปลอดภัยชวนรู้เทคนิค Smart Drive 
ให้กับประชาชนทั่วไป จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการขับรถอย่าง
ปลอดภยั ใหค้วามรูแ้ละเรยีนรูเ้ทคนคิการขบัรถทีถู่กวธิแีละถกูตอ้ง 
ตามกฎจราจร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาล 
ผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน และแนะน�า 
วิธีดูแลรถยนต์เบื้องต้น พร้อมน�าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

 การขับรถยนต์ตามกฎจราจร และการดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมในการเดินทาง 
ถอืเป็นหวัใจส�าคญัในการชว่ยปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตบุนท้องถนน รวมถงึบนทางพเิศษ
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับรถยนต์ และเพื่อนร่วมทาง 
บรษิทัจงึได้จดักจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทาง 

“กิจกรรมขับปลอดภัย
ชวนรู้เทคนิค Smart Drive”

ด้วยนโยบายและความมุ่งม่ันที่จะดูแลสังคม 
ในทุกภาคส่วนอย่างต ่อเน่ือง	 ทั้งในด้าน 
การบริหารจัดการ	ผลประกอบการทีดี่	การสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัผู้ถือหุ้น	และการให้ความส�าคัญ
กับชุมชนโดยรอบ	รวมทั้งการดูแลสังคมใกล	้
และสงัคมไกล	โดยปี	2562	บรษัิทได้จัดกจิกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้	
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 สถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัพื้นฐานแรกที่มคีวามส�าคญัยิ่งของสงัคม บรษิทัจงึขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ที่ดใีนครอบครวั และเนื่องในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิบรษิทัได้จดักจิกรรม
กระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครวัโดยน�าครอบครวัผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษกราบสกัการะพระพทุธเทวราช
ปฏิมากร ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
ดอกไม้รวมทั้งท�ากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ร ้อยพวงมาลัย เพื่อมอบและบอกรักคุณแม  ่
โดยบรรยากาศเตม็ไปด้วยความอบอุ่น  

 บรษิทัจดักจิกรรม “BEM	ชวนคู่รัก	ร่วมอนุรักษ์ชุมชนผักไห่” โดยน�าคู่รกัเดนิทาง 
โดยทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ  
ต่อเนื่องไปทางพเิศษอดุรรถัยาไปยงัเรอืนมนลิา สถานอนรุกัษ์เรอืนไทย
โบราณ อ.บางไทร จ.อยุธยา เพื่อเยี่ยมชมความสวยงามของศิลปะ
เอกลักษณ์เรือนไทยโบราณ และฟังบรรยายประวัติความเป็นมา 
ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมท�าขนมไทยโบราณ 
อาทิ ขนมครก ข้าวเกรียบปากหม้อ ณ บ้านธนาคาร 
รมิน�้า และล่องเรอืชมธรรมชาต ิวถิชีวีติ 2 ฝั่งคลองของ
ชมุชนผกัไห่ บรรยากาศเตม็ไปด้วยรอยยิ้มและความสขุ 

 เพื่อให้ครอบครัวได้กระชับความสัมพันธ์ เนื่องใน
โอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงจัดกิจกรรม BEM  
ชวนพ่อลกูเที่ยวห้องเรยีนธรรมชาตเิรยีนรูส้มนุไพรไทย ณ 
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จ.นครปฐม โดยน�า
ครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษเดินทางโดยใช้ทางพิเศษ 
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ร่วมส่งเสรมิภูมปิัญญาไทย 
และรักสุขภาพ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนานาชนิด 

ที่มีประโยชน์ รวมทั้งท�ากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว 
โดยร่วมตกแต่งการ์ดแผงอัดพรรณไม้ Herbarium จิ๋ว พร้อมมอบ 
และบอกรกัคณุพ่อด้วยบรรยากาศอนัอบอุ่น  

กิจกรรมกระชับ

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว	

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพนัธ์ BEM พาแม่เทีย่ว ชวนชมิชา พาชมสวน”

“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์ BEM ชวนพ่อลูกเที่ยว
ห้องเรียนธรรมชาติเรียนรู้สมุนไพรไทย”

“กิจกรรม BEM ชวนคู่รัก ร่วมอนุรักษ์ชุมชนผักไห่”
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กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์

กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	

 ครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สน.ทางด่วน 2 และ 
ครอบครัวพนักงานของบริษัทร่วมพบปะสังสรรค์ เล่นเกม และชมภาพยนตร์ 3 มิต ิ 
เรื่อง Captain Marvel “กปัตนัมาร์เวล” ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟ ณ โรงภาพยนตร์
เอสพลานาด ซนีเีพลก็ซ์ 

 คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง กทพ. 
และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของบริษัท ร่วมสักการะพระพุทธ
นฤมลธรรโมภาส และเยี่ยมชมโบสถ์วิหาร พระอารามหลวง 
ที่มสีถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศลิปะไทยและตะวนัตกที่งดงาม
และโดดเด่น ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ พร้อมทั้งเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และนิทรรศการโขน มรดกงานศิลป์ 
อันสวยงามของไทย ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.อยุธยา 
เพื่อเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน 

“ทางด่วนชวนดูหนัง”

“BEM ชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน” 

การร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจสูงสุด	ถอืเป็นเป้าหมายหลักของทัง้	3	หน่วยงาน
ทีท่�างานร่วมกนั	คอื	พนักงานของบรษัิท	พนกังาน	กทพ.	และเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	
สน.ทางด่วน	2	 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันจะท�าให้เกิด 
ความสามัคคีในการท�างานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงสุด	
บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม	ดังนี้	
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กิจกรรมปลูกจิตส�านึก

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม	

 การรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
อย่างยั่งยนื และการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกคนต้องตระหนักและ
ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อปลูกจิตส�านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัด
โครงการ “BEM	ชวนรกัษ์สิง่แวดล้อม”	
โดยน�าคณะผู้บริหารและพนักงานร่วม
ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนให้กลับ
มาอดุมสมบรูณ์อกีครั้ง โดยช่วยซ่อมแซม
สะพานไม้ และเกบ็ขยะบรเิวณป่าชายเลน 
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สิ่งแวดล ้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุ ี

 บริษัทร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ในกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน 
สานสัมพันธ์คนรักรถไฟฟ้า โดยน�าผู้บริหารและ
พนักงานร่วมปลูกป่าชายเลน ประเภทต้นโกงกาง 
จ�านวน 450 ต้น ณ ป่าชายเลนบ้านคลองโคน 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมพร้อมฟื้นฟูป่าชายเลน บ้านคลองโคน 
ให้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า และเป็น 
แนวปอ้งกนัชายฝัง่ทะเลใหช้าวบา้นในพืน้ทีส่ามารถ
เลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังเป็นการ 
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“BEM ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม”

“กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
สานสัมพันธ์คนรักรถไฟฟ้า”
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กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้
ให้กับเยาวชน
 

เยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ	การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญ 
ในการพัฒนาความรู ้	ความสามารถ	ความคิด	และคุณธรรมของเยาวชน 
อย่างยัง่ยนื	เพ่ือให้เยาวชนเป็นพลเมืองทีดี่	และมคุีณภาพของสังคม	บริษัทจึง
ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทกุปี	
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	

 บริษัทจัดโครงการ BEM มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนาโรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช  
ทางพเิศษอดุรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จ�านวน 14 โรงเรยีน 
เพื่อเป็นก�าลังใจให้เยาวชนตั้งใจเรียน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นก�าลังของ
ประเทศชาตติ่อไปในอนาคต 

“มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน
ใกล้เขตทางพิเศษ”
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การเรยีนรูน้อกห้องเรยีนถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ	ได้เรยีนรูด้้วยตนเอง
อย่างเตม็ที	่ก่อให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและชดัเจน	ท�าให้สามารถน�าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ได้ในอนาคต	บริษัทจึงได้จัดกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน	
ดังนี้

 บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รวมพลังคิดส์	ภารกิจ
พิทักษ์โลก” เพื่อเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้ร ่วมปฏิบัติ 
ภารกิจพิทักษ์โลก สร้างสรรค์จินตนาการผ่านงานประดิษฐ์ถุงผ้า
มหศัจรรย์เพื่อลดการใช้ถงุพลาสตกิ และได้เรยีนรู้
การแยกขยะที่ถกูต้องเพื่อรกัษาสิ่งแวดล้อม รวมถงึ
ได้สัมผัสกับรถดูดกวาดที่ท�าความสะอาดบน 
ทางพเิศษแบบใกล้ชดิ โดยมบีตุรพนกังาน นกัเรยีน
จากโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ และเพื่อนบ้าน 
ใกล้เคยีงเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

 บรษิทัร่วมกบั อทุยานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนน ีจดักจิกรรม “MRT	ส่งความสุขรบัวนัเดก็” ส่งมอบ
ความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ใกล้กับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) สถานีอิสรภาพ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ ได้แก่ 
เกม Safe Zone ความปลอดภัยหนูท�าได้ ฝึกทักษะการเรียนรู ้
การใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถกูต้องและปลอดภยั, เกมน้อง M 
รักษ์สิ่งแวดล้อมฝึกทักษะการเรียนรู้ให้เด็กๆ มีจิตส�านึกตลอดจน 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการรู้จักประเภทของขยะ รู้จัก
การคัดแยกขยะเบื้องต้น และเกม น้อง M ชวนปลูกผักสวนครัว 
ปลกูฝังให้เดก็ๆ รูจ้กัรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเรยีนรูก้ารปลกูต้นไม้ 
และปลูกพชืผกัสวนครวัด้วยตนเองอกีด้วย 

“กิจกรรม MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก 
ประจ�าปี 2562”

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562
“รวมพลังคิดส์ ภารกิจพิทักษ์โลก”

กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้
นอกห้องเรียน	
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กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้
นอกห้องเรียน	

 บริษัทจัดกิจกรรมสร ้างการรับรู ้  และประชาสัมพันธ ์ 
การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน�้า เงิน ) ช ่วงหัวล�าโพง-บางแค โดยมุ ่ งมั่นพัฒนา 
กลุ่มเยาวชน ประชาชน และชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 
ให้เรยีนรูก้ารใช้ระบบรถไฟฟ้าอย่างถกูต้องและปลอดภยั พร้อมทั้ง
เรียนรู ้และทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เข้าเยี่ยมชม 
4 สถานีรถไฟฟ ้าใต ้ดินที่สวยงาม ได ้แก ่  สถานีวัดมังกร 
สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ ซึ่งได้มี 
การออกแบบ ประดับตกแต่งภายในสถานีอย่างงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมไทย สมยัรตันโกสนิทร์ ที่สะท้อนถงึศลิปวฒันธรรม 
และวิถีชีวิตชุมชนรายรอบเส้นทางอย่างลงตัว  โดยแบ่งกิจกรรม
เป็น 2 ช่วง คอื

“กิจกรรม MRT Happy Blue Line 
ขยายความสุขทุกการเดินทาง”  

 1.	 กจิกรรมเสรมิสร้างการเรยีนรู้ เกี่ยวกบัระบบรถไฟฟ้า 
MRT ส�าหรับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนรายรอบเส้นทาง เพื่อสร้าง 
การรบัรูแ้ละประชาสมัพนัธ์การเปิดให้บรกิาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ช่วงหวัล�าโพง-บางแค ประกอบด้วย
การเรียนรู้การโดยสารไฟฟ้า MRT ผ่านกิจกรรม	“MRT	Safety	
Share	ความปลอดภัยหนทูำาได้” และการแนะน�าเส้นทางรถไฟฟ้า 
MRT ผ่าน “Bangkok	MRT	Application” ปิดท้ายด้วยเกมลุ้นรบั
ของรางวลัมากมาย

 2.	 กิจกรรมทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ส�าหรับ 
กลุ่มนกัเรยีน และประชาชนในชมุชนรายรอบเส้นทาง เยี่ยมชม 4 
สถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิที่สวยงาม ได้แก่สถานวีดัมงักร สถานสีามยอด 
สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ ตลอดเดือนกรกฎาคม-
กันยายน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 17 โรงเรียน 3 ชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กจิกรรมทั้งสิ้น 2,885 คน
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 บรษิทัน�าคณะครแูละนกัเรยีน จ�านวน 60 คน จากโรงเรยีนวดัเชงิกระบอื ซึ่งเป็นโรงเรยีนใกล้เขต 
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตธิรณวีทิยาเฉลมิพระเกยีรต ิ
จ.ปทุมธานี เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับไดโนเสาร ์
สัตว์โลกล้านปีเสมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียน 
ได้รบัความรู้และความสนกุสนาน 

 บริษัทน�าคณะครูและนักเรียน จ�านวน  
60 คน จากโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ซึ่งเป็น
โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 
รอบนอกฯ เยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์ศลิป์แผ่นดนิ และ
ชมนิทรรศการโขน มรดกงานศิลป์อันสวยงาม 
เรียนรู ้ขั้นตอนการผลิตฉากและตัวละครโขน 
ที่ใช้แสดงในวรรณคดีไทย ท�าให้นักเรียนได้รับ 
ความรู้และรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจาก
การเปิดประสบการณ์นอกห้องเรยีนที่ศูนย์ศลิปาชพี
เกาะเกดิ จ.อยธุยา 

 บริษัทจัดกิจกรรม “BEM	สร้างฝัน	ปันน้อง	สู่ห้องแห่ง

การเรียนรู ้” ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชน 
รายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT ให้เป็นสถานที่ที่มคีวาม
พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน 
ตลอดจนเสริมพัฒนาการร่างกายแข็งแรง เพื่อเติบโตเป็นก�าลัง
ส�าคญัของชาต ิโดยการส่งมอบสื่อการเรยีนการสอน ที่เหมาะสม
กับวัย ทุนการศึกษา ชุดเครื่องเล่นสนามเสริมสร้างพัฒนาการ 
ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการและ 
เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและ
เอกชน ประกอบด้วยส�านักงานเขตธนบุรี ผู ้แทนจากชุมชน 
มสัยดิบ้านสมเดจ็เข้าร่วมกจิกรรม ณ ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน
ชมุชนมสัยดิบ้านสมเดจ็ กรงุเทพมหานคร 

“กิจกรรมชวนเรียนรู้โลกล้านปีมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา”

“กิจกรรมชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน”  

“กิจกรรม BEM สร้างฝัน ปันน้อง
สู่ห้องแห่งการเรียนรู้”
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สนับสนุน

กิจกรรมเพื่อสังคม
อื่นๆ	

 บรษิทัร่วมกบัชมุชนจตรุมติรสมัพนัธ์ เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ ซึ่งเป็นชมุชนรายรอบเส้นทาง
รถไฟฟ้า MRT จดักจิกรรม “MRT	มอบยิม้สดใส	ผูส้งูวยัสขุสนัต์” เพื่อส่งเสรมิสถาบนั
ครอบครัวและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจ�าปี 2562 โดยการจัดกิจกรรมสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ 
พร้อมทั้งจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟฟ้า MRT ด้วยความปลอดภัย 
ในกลุม่ผูส้งูอาย ุกจิกรรมเลี้ยงอาหารกลางวนั ปิดท้ายความสนกุด้วยกจิกรรมสนัทนาการ
สร้างรอยยิ้มและความสขุให้กบัผู้สูงอายใุนชมุชนเป็นอย่างยิ่ง  

 บริษัทร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมทอดกฐิน
สามัคคี ประจ�าปี 2562 ณ วัดก�าแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT 
สถานีบางไผ่ โดยได้รวบรวมปัจจัยเงินท�าบุญจากผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สนี�้าเงนิ) และสายฉลองรชัธรรม (สายสม่ีวง) บรษิทัในเครอื CK Group 
และบริษัทพันธมิตร เพื่อสมทบทุนบูรณะซุ้มประตูก�าแพงแก้วพระอุโบสถ และท�านุบ�ารุงสืบทอด
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดทองศาลางามซึ่งเป็นโรงเรียน 
ในชุมชนใกล้เคียงรถไฟฟ้า MRT สถานีบางไผ่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์ 

“กิจกรรม MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์”

“งานทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี 2562”  
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“กิจกรรมเน่ืองในงานพระราชพธิบีรมราชาภิเษก”

	 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที่	10	
ประกอบด้วย

• การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
	 เพื่อน ้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 10	ที่มีต่อกิจการรถไฟฟ้าของประเทศไทย	 
เมื่อครั้งเสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงวางศลิาฤกษ์	โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	
สายเฉลิมรัชมงคล	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2539	พร้อมนิทรรศการ
พระราชประวัติ	พระอัจฉริยภาพ	พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญด้านต่างๆ	
ณ	สถานีรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล		สถานีหัวล�าโพง	 
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	ในระหว่างวันที่	22	 เมษายน	2562	 -	 
วันที่	 31	กรกฏาคม	2562	และนอกจากนี้	BEM	 ได้ร่วมกับมูลนิธ ิ
ปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชด�าริ	 จัดแสดงนิทรรศการ		 
“132 โครงการพระราชด�าริดับทุกข์เข็ญประชาชน”

• การจัดซุ้มลงนามถวายพระพร  
	 เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคล	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ซึ่งจัดขึ้น	ณ	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	
จ�ากดั	(มหาชน)	และภายในระบบรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลมิรชัมงคล	(สายสนี�้าเงนิ)	และสายฉลองรชัธรรม	(สายสมี่วง)	ให้ผู้บรหิารและ
พนกังาน	ผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้า	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล	ในระหว่างเดอืนเมษายน	-	กรกฏาคม	2562	

• กิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 
	 คณะผู้บรหิารและพนกังาน		บรษิทัฯ	พร้อมทั้ง	บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	 (มหาชน)	และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	ตามแนวพระราชด�าริ	“เราท�าความดีด้วยหัวใจ”	จัดจุดบริการอาหาร	น�้าดื่ม	โดยมีผู้บริหารและ
พนกังานร่วมกนัแจกจ่าย	พร้อมกบัจดัหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ณ	รถไฟฟ้า	MRT	สถานหีวัล�าโพง	สถานลีาดพร้าว	และจดัรถบรกิาร
รบั-ส่ง	ประชาชนไปยงัจดุพกัคอย	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนที่เดนิทางในช่วงงานพระราชพธิฯี	เมื่อวนัที่	4-6	พฤษภาคม	2562
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 บริษัทร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานพันธมิตรกว่า 10 องค์กรจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ด้านสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน  โดยจัดบูธตรวจสุขภาพฟรีด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์ทางเลอืกพรอ้มจดัแสดงนทิรรศการให้ความรูด้้านสขุภาพ และความปลอดภยั
เกี่ยวกบัการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิ ีให้กบัผู้โดยสารกลุ่มประชาชนที่พกัอาศยัอยู่
รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT รวมถงึชมุชนใกล้เคยีง ประกอบด้วย บรกิารตรวจสขุภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจบุนั ได้แก่ ตรวจวดัความดนัโลหติ ตรวจน�้าตาลในเลอืดตรวจเชค็
สมรรถภาพปอด ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี / ซีตรวจสมรรถภาพหัวใจ ตรวจสุขภาพ 
ช่องปากและฟัน ตรวจวดัสายตาเบื้องต้น สาธติการปฏบิตักิารช่วยเหลอืชวีติขั้นพื้นฐานและ 
การส�าลกัในเดก็และผูใ้หญ่ (CPR และ Choking) สาธติการใช้งานเครื่องชอ็คหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ
หรือ AED สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการให้ความรู้พร้อมให้ค�าแนะน�าโดย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสขุภาพเกี่ยวกบัโรคมะเรง็เต้านม บรกิารตรวจสขุภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
ทางเลอืก การแพทย์ผสมผสาน และแพทย์แผนจนี ได้แก่ การตรวจประเมนิโรคเบื้องต้นพร้อม
แนะน�าการดแูลสขุภาพ การนวดบ�าบดัดดัจดัสรรีะตามหลกัสรรีะวทิยา โดยกจิกรรมดงักล่าว
จดัขึ้น ณ รถไฟฟ้า MRT สถานสีวนจตจุกัรและสถานบีางหว้า ซึ่งกจิกรรมได้รบัการตอบรบัที่ดี
โดยมผีู้โดยสารให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 1,500 คน 

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุข	

“กิจกรรม M Care 
สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” 

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

“ร่วมใจ	พี่น้องไทย	ช่วยภัยนำ้าท่วม” 
 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมมอบเงนิในรายการ “ร่วมใจ	
พี่น้องไทย	ช่วยภัยนำ้าท่วม” ณ สถานี
โทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. เพื่อระดมทุนช่วย
เหลอืผู้ประสบอทุกภยั จ.อบุลราชธานี

บริจาคเงิน และบริจาคส่ิงของช่วยเหลือผู้ประสบภัย  สนับสนุน

กิจกรรมเพื่อสังคม
อื่นๆ	

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย	โครงการ	“รวมนำ้าใจไทย	ช่วยวาตภัยใต้”	

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
ส�านักนายกรัฐมนตรีในโครงการ	 “รวมนำ้าใจไทย	ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบวาตภยัทางภาคใต้ จากพายปุาบกึ
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1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัต ิ 
บรษิทัมหาชนจ�ากดั ระหว่างบรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
(“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท 
ดังกล่าว โดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 15,285,000,000 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ�านวนทั้งสิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  ธุรกิจหลักของบริษัทคือการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์  
ที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธรุกจิผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บรกิาร 
ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจด้าน 
การให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชั้นน�าในประเทศและในภูมภิาค นอกจากนั้น ยงัสามารถต่อยอดธรุกจิเพิ่มเตมิ
ไปยงัธรุกจิอื่นที่มอีตัราการเตบิโต และอตัราผลตอบแทนที่ดไีด้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพฒันาเชงิพาณชิย์ 
หรอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

	1.1	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	กลยุทธ์ธุรกิจ	และภาพรวมการประกอบธุรกิจ	

วิสัยทัศน์
วสิยัทศัน์ของบรษิทั คอืการเป็นผู้น�าด้านการให้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน

พันธกิจ
บรษิทัมุ่งมั่นที่จะ
1. ให้บรกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มคีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถอืได้ ตรงเวลา และ 
 มปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
2. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร  
 ช่วยรกัษาสิ่งแวดล้อม และพฒันาสงัคมและประเทศชาติ
3. สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสดุให้แก่ผู้ถอืหุ้นบนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่าย

เป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ
เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์และพนัธกจิของบรษิทั บรษิทัได้ก�าหนดกลยทุธ์หลกัในการด�าเนนิธรุกจิ ดงันี้
1. ลงทนุในโครงการด้านระบบคมนาคมขนสง่ โครงการทางพเิศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง และโครงการ 
 ที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น  
 การพฒันาเชงิพาณชิย์ต่างๆ โดยพจิารณาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธรุกจิที่เหมาะสม
2. สร้างความแขง็แกร่งของธรุกจิด้วยการสร้างรายได้ให้เตบิโตอย่างต่อเนื่อง และบรหิารต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 เพื่อธ�ารงฐานะการเงนิที่มั่นคง
3. สร้างความผกูพนักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) และสื่อสาร 
 ให้บคุคลภายในและภายนอกองค์กรรบัทราบ
4. สร้างบคุลากรที่มคีวามพร้อมในการให้บรกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มคีณุภาพ
5. สร้างการยอมรบัของสงัคมให้เกดิการรบัรู้ภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
  บรษิทัมุง่มั่นที่จะเป็นผูน้�าด้านการให้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรที่สร้างการเดนิทางที่ดเีพื่อชวีติที่ด ีโดยธรุกจิของ
บริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกบัธรุกจิหลกั มภีาพรวมการประกอบธรุกจิของบรษิทั ดงันี้

1.1.1	 ธุรกิจทางพิเศษ
  บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนอื จ�ากดั (“NECL”) เป็นผู้รบัสมัปทานจากการทางพเิศษ 
แห่งประเทศไทย (“กทพ.”) ในการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษรวม 4 สายทาง ประกอบด้วย 

	 	 1)	 ทางพิเศษศรีรัช	(ส่วนเอ	บี	ซี)	

  ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขั้นที่ 2) (ส่วนเอ บ ีซ)ี ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 กบัการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 1 มนีาคม 2533 ซึ่งประกอบด้วยทางพเิศษ 
3 ส่วน คอื ส่วนเอ (พระราม 9-รชัดาภเิษก) ส่วนบ ี(พญาไท-บางโคล่) และส่วนซ ี(รชัดาภเิษก-แจ้งวฒันะ) ระยะทาง
รวม 29.8 กโิลเมตร 

	 	 2)	 ทางพิเศษศรีรัช	(ส่วนดี)

  ทางพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี ภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนด)ี กบั กทพ. โดย
มรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 22 เมษายน 2540 แนวเส้นทางจากถนนพระราม 9 ถงึถนนศรนีครนิทร์  
มีแนวเส้นทางต่อจากพื้นที่ส่วนเอ บริเวณถนนพระราม 9 ไปทางตะวันออกตัดผ่านถนนรามค�าแหงสิ้นสุดที่ 
ถนนศรนีครนิทร์ ระยะทางประมาณ 8.7 กโิลเมตร

	 	 3)	 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

  ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทนุออกแบบ ก่อสร้าง 
บรหิารจดัการ ให้บรกิารและบ�ารงุรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร กบั กทพ. โดย
มรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 แนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ 
(ถนนกาญจนาภิเษก บริเวณใกล้โรงกรองน�้ามหาสวัสดิ์) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิม  
และข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 สิ้นสดุโครงการบรเิวณสถานกีลางบางซื่อ (จตจุกัร) โดยเชื่อมต่อ
ทางพเิศษสายศรรีชับรเิวณสถานขีนส่ง (หมอชติ 2) ลงสู่ระดบัดนิที่บรเิวณถนนก�าแพงเพชร 2 และได้เปิดให้บรกิาร
ทางเชื่อมเพิ่มเตมิไปยงัด้านทศิเหนอืมุ่งหน้าแจ้งวฒันะเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2561 โดยมรีะยะทางรวม 17 กโิลเมตร

	 	 4)	 ทางพิเศษอุดรรัถยา	

  ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยด�าเนินการผ่าน NECL ภายใต้สัญญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 27 กนัยายน 2539 ซึ่งประกอบด้วย 
ทางพเิศษ 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 แจ้งวฒันะ-เชยีงราก และระยะที่ 2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัที่
บรเิวณถนนแจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทั้งสิ้น 32 กโิลเมตร
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1.1.2		ธุรกิจระบบราง
  บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(“รฟม.”) จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) เป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost โดย รฟม.  

เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และบริษัทมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ ให้บริการเดินรถ และซ่อมบ�ารุง  
โดยบรษิทัเป็นผูม้สีทิธใินรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการด�าเนนิกจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณชิย์ ซึ่งรวมถงึการโฆษณา 
การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธรุกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถาน ีและภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่เปิดให้บรกิารครบทั้งสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ 
ประกอบด้วย
• ช่วงหวัล�าโพง-บางซื่อ ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่งใต้ดนิสายแรกของไทย มรีะยะทางทั้งสิ้น 20 กโิลเมตร  
 เป็นสถานใีต้ดนิจ�านวน 18 สถาน ีเปิดให้บรกิารเดนิรถเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2547 
• ช่วงหัวล�าโพง-บางแค เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบผสมทั้งใต้ดินและยกระดับมีระยะทางทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร  
 จ�านวน 11 สถาน ีและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดบัตลอดสาย มรีะยะทางรวม 12 กโิลเมตร  
 จ�านวน 9 สถาน ี

  โดยแบ่งการด�าเนินงานช่วงการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบเพื่อเปิดให้บริการออกเป็น 3 ช่วงโดย ช่วงที่ 1  
สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 2 สถานีหัวล�าโพง-สถานีหลักสอง  
เปิดให้บรกิารเมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2562 ช่วงที่ 3 สถานเีตาปนู-สถานท่ีาพระ จะเปิดให้บรกิารภายในเดอืนมนีาคม 2563 
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) มจีดุเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม 
(สายสมี่วง) ที่สถานเีตาปูน 

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม หรอืโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-
บางซื่อ (สถานคีลองบางไผ่-สถานเีตาปูน) สญัญาที่ 4 สมัปทานส�าหรบัการลงทนุ การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้
บรกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ารงุรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็นการร่วมลงทนุแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. เป็น
ผูล้งทนุค่างานโยธาทั้งหมด และบรษิทั เป็นผูล้งทนุค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งให้บรกิารการเดนิรถ
ไฟฟ้า และซ่อมบ�ารงุรกัษาตามมาตรฐานการให้บรกิารที่ก�าหนดไว้ โดย รฟม. เป็นผู้มสีทิธใินรายได้ค่าโดยสาร และ
รายไดเ้ชงิพาณชิย์จากการใช้ประโยชน์โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และ รฟม. จะทยอยจ่าย
คนืค่าอปุกรณ์งานระบบให้บรษิทัเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบรษิทับรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารงุ
รกัษาตลอดอายสุมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัที่ 4 กนัยายน 2556
  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสม่ีวง) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่งยกระดบั ระยะทาง 
23 กโิลเมตร จ�านวน 16 สถาน ีและเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ที่สถานี
เตาปูน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) ส่วนนี้ได้เปิดให้บรกิารเมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2559

1.1.3		ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
  บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริค์ส์ จ�ากดั (“BMN”) เปน็ผูด้�าเนนิธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ ได้แก่ 
1)  จดัหาและ/หรอืจดัท�าสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานรีถไฟฟ้า 
2)  ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานรีถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิและพื้นที่ชั้นใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานลีาดพร้าว 
3)  ให้บรกิารและดูแลรกัษาอปุกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานรีถไฟฟ้า 

  นอกจากนี้ ในส่วนของทางพิเศษ บริษัทและ NECL ได้ให้บริษัทเอกชนและบุคคลใช้พื้นที่เพื่อด�าเนินการใน 
เชิงพาณิชย์เพื่อติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้ใช้พื้นที่ท�าร้านค้าบริเวณ 
ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และการด�าเนนิธรุกจิอื่นๆ เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อตดิตั้งระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นต้น 
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	1.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทในปี	2562	

18 ม.ีค. 62 * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยยุติข้อพิพาทกับ กทพ. โดยการแก้ไข
สญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนด)ี และสญัญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงยุติข้อพิพาทมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองขั้นสุดท้ายและสอดคล้อง
กบัมตคิณะรฐัมนตรี

27 ม.ีค. 62  บรษิทัซื้อหุ้นในบรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์ จ�ากดั (BMN) เพิ่มเตมิจ�านวน 5.08 ล้านหุ้น ท�าให้สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน BMN เป็นร้อยละ 89.67 

1 เม.ย. 62  บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ�ากดั (TRIS Rating) ประกาศคงอนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัที่ระดบั “A” และแนวโน้ม
อนัดบัเครดติที่ระดบั “Stable” หรอืคงที่ 

29 เม.ย. 62 บรษิทัได้เปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุในบรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากดั (มหาชน) (TTW) เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
การลงทนุ และสดัส่วนการถอืหุ้นใน TTW ที่ลดลงเป็นร้อยละ 18.47

9 พ.ค. 62  บรษิทัออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 อาย ุ 3-10 ปี จ�านวนเงนิรวม 5,000 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยคงที่ 
ร้อยละ 2.65 ถงึร้อยละ 3.84 ต่อปี เพื่อช�าระคนืหุ้นกู้เดมิที่ครบก�าหนดไถ่ถอน

22 ก.ค. 62  บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (AGM Checklist) จากสมาคม 
ส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย โดยมผีลการประเมนิ 98 คะแนน อยู่ในระดบั “ดเียี่ยม”

27 ส.ค. 62  บรษิทัได้รบัรางวลั DRIVE AWARD 2019 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื ประเภทอตุสาหกรรมด้านการบรกิาร 
(Services) จากสมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

29 ก.ย. 62  บริษัทเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) ช่วงที่ 2  
จากสถานหีวัล�าโพงถงึสถานหีลกัสอง จ�านวน 11 สถานี

18 ต.ค. 62  บรษิทัได้รบัรางวลัองค์กรดเีด่น Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนรุกัษ์พลงังานประเภทขนส่ง ในการประหยดั
พลงังานในระดบัประเทศ ซึ่งจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

24 ต.ค. 62  บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ�ากัด ซึ่ง BEM ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กับการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

28 ต.ค. 62  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ได้มกีารประกาศผลการส�ารวจการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทั
จดทะเบยีนประจ�าปี 2562 โดยบรษิทัได้รบัคะแนนอยู่ในระดบั “ดมีาก” 

26 พ.ย. 62  บรษิทัได้รบัการประกาศชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยนื” ประจ�าปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภบิาล 

23 ธ.ค. 62  บรษิทัเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ช่วงที่ 3 ช่วงบางซื่อ-
ท่าพระ จ�านวน 8 สถาน ี

หมายเหต ุ:  * เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมด
ระหว่างกัน และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท บริษัทย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสัญญาโครงการ 
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข)
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อื่นๆ

TTWBMNNECL CKP EHSR

99.99% 89.67% 18.47% 16.17% 10.00%

67.79%

ธรุกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ
ธรุกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
ธรุกจิการพฒันาเชงิพาณชิย์

บริษัท

กลุ่ม	ช.การช่าง

ธุรกิจก่อสร้างและ
บริหารทางพิเศษ

ธุรกิจพัฒนา
เชิงพาณิชย์

ธรุกจิผลติและ
จ�าหน่ายน�้าประปา

ลงทุนในธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้า

การพัฒนาโครงการ
เกี่ยวกับรถไฟ

32.21%

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน

ทุนเรียก
ช�ำระแล้ว

สัดส่วน
กำรถือหุ้น

มูลค่ำเงิน
ลงทุนตำม
รำคำทุน

บริษัทย่อย

บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา 6,000 5,250 99.99% 2,604
บจก. แบงคอก เมโทร ด�าเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 254 254 89.67% 495 
 เน็ทเวิร์คส์

บริษัทอื่น

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 9,240 8,129 16.17% 2,929 
  ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
บมจ. ทีทีดับบลิว ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 3,990 3,990 18.47% 4,061
บจก. รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาเกี่ยวกับโครงการรถไฟ 4,000 4,000 10.00% 400
สายตะวันออกเชื่อม
สามสนามบิน

	1.3	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

หมายเหต ุ: กลุ่ม ช.การช่าง ประกอบด้วย 
    1) บรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) และ 
    2) บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชั่น จ�ากดั 

การลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทอื่น	 	
  บรษิทัมนีโยบายการลงทนุในธรุกจิสาธารณปูโภคพื้นฐานหรอืธรุกจิสนบัสนนุที่เกื้อหนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัและสร้าง
โอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บรษิทั รวมถงึเป็นแหล่งเงนิทนุส�ารองส�าหรบัโครงการในอนาคต โดยบรษิทัได้มกีารลงทนุ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี้

1)	ชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ไปร่วมลงทุน	
หน่วย : ล้านบาท
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2)	รายละเอียดของบริษัทที่ไปร่วมลงทุน
	 ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ

 1. บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนอื จ�ากดั (“NECL”) 
  NECL มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 294 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน  
306 ล้านหุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มทีนุช�าระแล้วจ�านวน 5,250 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน NECL ได้ท�าสัญญากับ กทพ. ในการก่อสร้างและบริหาร 
ทางพิเศษอุดรรัถยา มีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539 ทางพิเศษอุดรรัถยามีเส้นทางที่มุ่งหน้าไป 
ทางทศิเหนอืโดยเชื่อมต่อจากทางพเิศษศรรีชั ที่บรเิวณถนนแจ้งวฒันะผ่านบางพูน เชยีงราก และสดุทางที่บางไทร

	 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

 1. บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์ จ�ากดั (“BMN”)
  BMN มีทุนจดทะเบียนรวมจ�านวน 254 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 25.4 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท มทีนุช�าระแล้วจ�านวน 254 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุ้นใน BMN  
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.67 ของทนุจดทะเบยีน 
  ในปัจจุบันบริษัทว่าจ้าง BMN เป็นผู้แทนบริหารการพัฒนาเชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียวในโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน�้าเงินที่บริษัทด�าเนินการและให้สิทธิ BMN เป็นผู้แทนบริหารการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ได้แก่ จัดหาและจัดท�า 
สื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และพื้นที่ชั้นใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว รวมทั้งให้บริการและดูแลรักษา
อปุกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานรีถไฟฟ้าและในอโุมงค์เดนิรถไฟฟ้า

	 ธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น

 1. บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) (“CKP”)
  CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบธรุกจิหลกัโดยการลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding Company)  
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า CKP มีทุนจดทะเบียนรวมจ�านวน 9,240 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
8,129,382,039 หุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มทีนุช�าระแล้วจ�านวน 8,129,382,039 บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 16.17 ของทนุช�าระแล้ว CKP มกีารลงทนุในบรษิทัที่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัน�้าโดยลงทนุในบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ี
จ�ากัด และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนใน 
บริษัท บางปะอิน โคเจน เนอเรชั่น จ�ากัด และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยลงทุนในบริษัท บางเขนชัย จ�ากัด  
บรษิทั นครราชสมีา โซล่าร์ จ�ากดั บรษิทั เชยีงราย โซล่าร์ จ�ากดั 

 2. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากดั (มหาชน) (“TTW”)
  TTW เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มทีนุจดทะเบยีนรวมจ�านวน 3,990 ล้านบาท เป็นหุน้สามญัจ�านวน 
3,990 ล้านหุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มทีนุช�าระแล้วจ�านวน 3,990 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.47 ของทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับ 
การประปาส่วนภูมภิาคในเขตพื้นที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาคร โดยมสีญัญาซื้อขายน�้าประปากบัการประปา
ส่วนภูมภิาค อาย ุ 30 ปี นบัจากวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี้ TTW ได้ลงทนุในบรษิทัประปาปทมุธาน ีจ�ากดั  
คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 
ในเขตพื้นที่ปทมุธานแีละรงัสติ โดยมสีญัญาซื้อขายน�้าประปากบัการประปาส่วนภมูภิาค อาย ุ25 ปี นบัจากวนัที่ 15 ตลุาคม 
2541 และลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่าย 
น�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสีย รวมทั้งได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านการถือหุ้นใน CKP ในสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนอกีด้วย 
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บมจ. ช. กำรช่ำง

บริษัท

ได้รับบริการ
ด�าเนินการก่อสร้าง
หรือบริหารโครงการ 

ที่มีคุณภาพ

ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล

จ่ายค่าบริการ
ด�าเนินการก่อสร้าง 
หรือบริหารโครงการ

ที่สมเหตุสมผล

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

 3. บรษิทั รถไฟความเรว็สูงสายตะวนัออกเชื่อมสามสนามบนิ จ�ากดั (“EHSR”)
  EHSR เป็นบรษิทัที่จดัตั้งขึ้นโดยกลุ่ม CPH มทีนุจดทะเบยีน 4,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ�านวน 40 ล้านหุ้น 
โดยมมีลูค่าหุน้ที่ตราไว้หุน้ละ 100 บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
EHSR ด�าเนนิงานการพฒันาเกี่ยวกบัโครงการรถไฟ งานออกแบบและงานก่อสร้าง งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหา
ระบบไฟฟ้าขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษา และการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุน 
บรกิารรถไฟของโครงการ ระยะเวลา 50 ปี (ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และระยะเวลาด�าเนนิการ 45 ปี) 

	1.4		ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

  บรษิทัม ีบมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บมจ. ช.การช่าง ถอืหุ้นอยู่ในบรษิทัจ�านวน 
4,787,121,829 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 31.32 ของทนุช�าระแล้วของบรษิทั โดยในอดตีจนถงึปัจจบุนั บรษิทัได้มกีารว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง 
เป็นผู้ด�าเนนิการก่อสร้างและบรหิารโครงการ เนื่องจาก บมจ. ช.การช่าง เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศที่มี
ศักยภาพมีความรู้ความช�านาญ และคุ้นเคยกับโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของทางพิเศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์
งานระบบต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บมจ. ช.การช่าง ยังมีประสบการณ์ในการด�าเนินการสัญญาในลักษณะ Lump Sum 
Turnkey สามารถส่งมอบงานที่มคีณุภาพภายในก�าหนดเวลา อกีทั้งยงัเป็นพนัธมติรผู้ร่วมลงทนุในบรษิทั ท�าให้ บมจ. ช.การช่าง 
มคีวามรบัผดิชอบและความมุ่งมั่นที่จะด�าเนนิโครงการให้ประสบความส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ี
  ดงันั้น ในอนาคตจงึมโีอกาสที่บรษิทัจะว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ด�าเนนิการก่อสร้างหรอืผูบ้รหิารโครงการ อย่างไรกด็ ี 
ในการเข้าท�ารายการกับ บมจ. ช.การช่าง ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบาย 
การเข้าท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอยีดที่เปิดเผยในหวัข้อ 12. รายการระหว่างกนั
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	 	 บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้รับสัมปทำนจำกภำครัฐ	 ดังนี้	 1)	 ผู้รับสัมปทำนในกำรก่อสร้ำงและบริหำร	 
ทำงพเิศษ	คอื	ทำงพเิศษศรรีชั	(ส่วนเอ	บ	ีซ)ี	ทำงพเิศษศรรีชั	(ส่วนด)ี	ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร	และ
ทำงพเิศษอดุรรถัยำ	2)	ผูร้บัสมัปทำนกำรให้บรกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำระบบขนส่งมวลชนโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล	
(สำยสนี�้ำเงนิ)	และโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม	(สำยสม่ีวง)	นอกจำกเป็นผูร้บัสมัปทำนแล้ว	บรษิทัยงัด�ำเนนิธรุกจิ
พฒันำเชงิพำณชิย์ภำยใต้สมัปทำนที่เกี่ยวข้อง	โดยปัจจบุนับรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสร้ำงรำยได้ดงัต่อไปนี้

หน่วย	:	ล้ำนบำท

รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ	 	 	 10,302	 60.6	%	 10,174	 61.3	%	 9,957	 64.7	%

	 รำยได้ค่ำผ่ำนทำง	 บรษิทั	 	 8,852	 52.1	%	 8,718	 52.5	%	 8,573	 55.7	%
	 รำยได้ค่ำผ่ำนทำง	 บรษิทัย่อย	 99.99	 1,450	 8.5	%	 1,456	 8.8	%	 1,384	 9.0	%

รายได้จากธุรกิจระบบราง	 	 	 5,022	 29.5	%	 4,736	 28.6	%	 4,521	 29.3	%

	 รำยได้ค่ำโดยสำร	 บรษิทั	 	 5,022	 29.5	%	 4,736	 28.6	%	 4,521	 29.3	%
	 		และค่ำบรกิำรเดนิรถไฟฟ้ำ

รายได้จากธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์	 	 	 783	 4.6	%	 705		 4.2	%	 675	 4.4	%

	 รำยได้จำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์	 บรษิทั	 	 720	 4.2	%	 240		 1.4	%	 75	 0.5	%
	 รำยได้จำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์	 บรษิทัย่อย	 89.67	 63	 0.4	%	 465	 3.9	%	 600	 3.9	%

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ	(1)	 	 	 181	 1.1	%	 499	 3.0	%	 12	 0.1	%

รายได้อื่น	(2)	 	 	 707	 4.2	%	 477	 2.9	%	 228	 1.5	%

	 รวมรายได้	(3)	 	 	 16,995	 100	%	 16,591	 100	%	 15,393	 100	%

หมำยเหต	ุ:	 1)	 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุ	ประกอบด้วย	ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุใน	CKP	XPCL	TTW	และเงนิลงทนุชั่วครำวอื่น
    (2)	รำยได้อื่น	ประกอบด้วย	ดอกเบี้ยรบั	ก�ำไรจำกกำรปรบัมูลค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทนุชั่วครำว
    (3)	 ไม่รวมก�ำไรจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ	TTW	และ	CKP	ในปี	2562	และปี	2561	ตำมล�ำดบั

2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ด�ำเนินกำรโดยโครงสร้ำงรำยได้รวม
ร้อยละ

กำรถือหุ้น
ของบริษัท

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละล้ำนบำท ล้ำนบำท

ส�ำหรับรอบปีส้ินสุด 
31 ธันวำคม 2560

ส�ำหรับรอบปีส้ินสุด 
31 ธันวำคม 2561

ส�ำหรับรอบปีส้ินสุด 
31 ธันวำคม 2562
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 2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

  บรษิทัมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าด้านการให้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรที่สร้างการเดนิทางที่สะดวก รวดเรว็ เชื่อถอืได้
และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชน 
ด้วยรถไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจหลัก มีภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
แบ่งออกเป็น 3 ธรุกจิหลกั ดงันี้

2.1.1 ธุรกิจทางพิเศษ
  1) ลักษณะบริการ

	 	 บรษิทัและบรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	ทำงด่วนกรงุเทพเหนอื	จ�ำกดั	(“NECL”)	เป็นผู้รบัสมัปทำนในกำรก่อสร้ำงและบรหิำร 
ทำงพเิศษ	รวม	4	สำยทำง	ซึ่งได้แก่	ทำงพเิศษศรรีชั	(ส่วนเอ	บ	ีซ)ี	ทำงพเิศษศรรีชั	(ส่วนด)ี	ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหำนคร	และทำงพเิศษอดุรรถัยำ	โดยมรีำยละเอยีดดงันี้

(1)	ทางพิเศษศรีรัช	(ส่วนเอ	บี	ซี)	
	 	 ทำงพเิศษศรรีชั	(ทำงด่วนขั้นที่	2)	ภำยใต้สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขั้นที่	2	กบักำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย	
(“กทพ”)	โดยมรีะยะเวลำสมัปทำน	30	ปี	นบัตั้งแต่วนัที่	1	มนีำคม	2533	
	 	 ทำงพเิศษศรรีชัเป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่โครงกำรแรกในประเทศไทยที่เกดิจำกควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐั
และเอกชน	โดยลกัษณะโครงกำรเป็น	BTO	(Build Transfer Operate)	คอื	บรษิทั	(เดมิคอื	BECL)	เป็นผู้ลงทนุในกำรออกแบบ
ก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษศรรีชั	 ทั้งนี้	 กรรมสทิธิ์ในสิ่งก่อสร้ำงถำวรต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องหรอืใช้ประโยชน์ในทำงพเิศษศรรีชั 
จะตกเป็นของ	 กทพ.	 ประกอบด้วยทำงพิเศษ	 3	 ส่วน	 คือ	 ส่วนเอ	 (พระรำม	 9-รัชดำภิเษก)	 ส่วนบี	 (พญำไท-บำงโคล่)	 
ส่วนซ	ี(รชัดำภเิษก-แจ้งวฒันะ)	ระยะทำงรวม	29.8	กโิลเมตร	และ	กทพ.	ลงทนุก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร	
(ทำงด่วนขั้นที่	1)	ระยะทำง	27.1	กโิลเมตร	บรษิทัมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรำยได้จำกค่ำผ่ำนทำงของทั้งทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร	
และทำงพเิศษศรรีชัตำมสดัส่วนที่ก�ำหนดไว้ในสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขั้นที่	2	
  ในส่วนของค่าผ่านทาง ผู้ใช้ทางพเิศษช�าระค่าผ่านทางที่ด่านเกบ็เงนิ ณ จดุขึ้นทางพเิศษ โดย กทพ.เป็นผู้จดัเกบ็
ค่าผ่านทางทั้งหมดแล้วแบ่งให้บริษัท การแบ่งรายได้ระหว่างบริษัทกับ กทพ.เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตั้งแต่วนัเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก รายได้ค่าผ่านทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษ
ศรีรัชจะถูกน�ามารวมกันและแบ่งตามเกณฑ์พื้นที่ คือ โครงข่ายในเขตเมือง 9 ปีแรก บริษัทได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 60  
กทพ. ได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 40 ส�าหรบั 9 ปีสดุท้าย บรษิทัได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 40 กทพ. ได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 60 และ
ระยะเวลาระหว่าง 9 ปีแรกและ 9 ปีสดุท้ายได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 50 เท่ากนั ส่วนโครงข่ายนอกเขตเมอืงคอืทางพเิศษศรรีชั 
ส่วนซ ีรายได้ค่าผ่านทางเป็นของบรษิทัทั้งหมดตลอดระยะเวลาสญัญา

	 	 	 (2)	ทางพิเศษศรีรัช	(ส่วนดี)
  ทางพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี (พระราม 9-ศรนีครนิทร์) ภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 
(ส่วนด)ี กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 22 เมษายน 2540 
  ทางพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี มลีกัษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer and Operate) คอืบรษิทัเป็นผู้ลงทนุในการ
ออกแบบก่อสร้างและบรหิารระบบทางพเิศษ แต่กรรมสทิธิ์ในสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นของ กทพ. ระยะทาง 
8.7 กโิลเมตร โดยบรษิทัได้รบัผลตอบแทนจากรายได้ค่าผ่านทางตามที่ก�าหนดในสญัญา และจะมกีารปรบัอตัราค่าผ่านทาง
ตามหลกัเกณฑ์เช่นเดยีวกนักบัสญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 

	 	 	 (3)	ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	
	 	 ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร	ภำยใต้สญัญำสมัปทำนกำรลงทนุออกแบบก่อสร้ำง	บรหิำร
จดักำร	 ให้บรกิำรและบ�ำรงุรกัษำโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร	กบั	กทพ.	 โดยมรีะยะ
เวลำสมัปทำน	30	ปี	นบัตั้งแต่วนัที่	15	ธนัวำคม	2555	
	 	 บริษัทมีหน้ำที่ในกำรออกแบบและก่อสร้ำง	 จัดหำและติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องและมีหน้ำที่ 
ในกำรบรหิำรจดักำร	ให้บรกิำรและบ�ำรงุรกัษำทำงพเิศษรวมทั้งกำรเรยีกเกบ็ค่ำผ่ำนทำง	เพื่อแลกเปลี่ยนกบัสทิธใินรำยได้
ค่ำผ่ำนทำงและรำยได้อื่นๆ	 (ถ้ำมี)	 ลักษณะของโครงกำรเป็นทำงยกระดับขนำด	 6	 ช่องจรำจร	 ระยะทำง	 17	 กิโลเมตร	 



ระยะทำง 
(กิโลเมตร)

ก่อสร้ำงและ
บริหำรงำน

โดย
ระบบทำงพิเศษ
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มด่ีำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษจ�ำนวน	10	ด่ำน	มแีนวเส้นทำงของโครงกำรเริ่มต้นจำกถนนวงแหวนรอบนอกฯ	(ถนนกำญจนำ
ภิเษกบริเวณใกล้โรงกรองน�้ำมหำสวัสดิ์)	 ไปทำงทิศตะวันออกตำมแนวทำงรถไฟสำยใต้เดิม	 และข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
บริเวณสะพำนพระรำม	 7	 สิ้นสุดโครงกำรบริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ	 (จตุจักร)	 โดยเชื่อมต่อกับทำงพิเศษศรีรัชบริเวณ 
ด้ำนเหนอืของสถำนขีนส่งหมอชติ	2	และลงสูร่ะดบัดนิที่บรเิวณถนนก�ำแพงเพชร	2	นอกจำกนี้	บรษิทัได้เปิดใช้ทำงเชื่อมต่อ
ทำงพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	ไปยงัทำงพเิศษศรรีชัด้ำนทศิเหนอื	 (มุ่งหน้ำแจ้งวฒันะ)	เมื่อวนัที่	30	กนัยำยน	2561	
เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปแจ้งวัฒนะ	 และต่อเนื่องไปทำงพิเศษอุดรรัถยำ	 ทั้งนี้	 บริษัทเป็นผู้รับภำระในกำร
ลงทนุและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนทั้งหมด	และแบ่งผลตอบแทนหรอืให้ประโยชน์แก่	กทพ.	ตำมที่ก�ำหนดไว้ในสญัญำ	
	 	 ในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำรนี้	บรษิทัเป็นผูจ้ดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง	และมสีทิธทิี่จะได้รบัรำยได้ค่ำผ่ำนทำงทั้งหมดและ
รำยได้อื่น	(ถ้ำม)ี	ตลอดระยะเวลำสมัปทำน	ซึ่งอตัรำค่ำผ่ำนทำงและกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นไปตำมที่ตกลงในสญัญำ	

	 	 	 (4)	ทางพิเศษอุดรรัถยา 
  ทางพเิศษอดุรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) ด�าเนนิการโดยบรษิทัย่อย (“NECL”) ภายใต้สญัญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 27 กนัยายน 2539 
  ทางพเิศษอดุรรถัยา มลีกัษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer Operate) เช่นเดยีวกบั ทางพเิศษศรรีชั คอื NECL 
จะเป็นผู้ลงทนุในการออกแบบก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษอดุรรถัยา โดยกรรมสทิธิ์ในสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรอืใช้ประโยชน์ในทางพเิศษจะตกเป็นของ กทพ. และ กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทั้งหมดแล้วส่งมอบรายได้ค่าผ่านทาง
ให้ NECL ตามที่ก�าหนดไว้ในสญัญา ซึ่งทางพเิศษอดุรรถัยาประกอบด้วยทางพเิศษ 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 แจ้งวฒันะ-เชยีงราก 
และระยะที่ 2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัที่บรเิวณถนนแจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทั้งสิ้น 32 กโิลเมตร 
ส�าหรบัขาเข้าเมอืงผู้ใช้ทางช�าระค่าผ่านทางที่ด่านเกบ็เงนิ ณ จดุขึ้นทางพเิศษ ส�าหรบัขาออกจากเมอืงช�าระค่าผ่านทาง 
ที่จุดลงทางพิเศษ โดย กทพ. เป็นผู้จัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดแล้วส่งมอบให้ NECL รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของ 
ทางพเิศษอดุรรถัยาเป็นของ NECL ทั้งหมด

  2) รายละเอียดของโครงข่ายที่เชื่อมโยงระบบทางพิเศษส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) (บางนา-ดินแดง-ดาวคะนอง) 27.1 กทพ.

2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)  29.8 บริษัท

 2.1  ส่วนในเมือง (ส่วนเอ และบีี) (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก)

 2.2  ส่วนนอกเมือง (ส่วนซี) (ประชาชื่น-แจ้งวัฒนะ) 

3. ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนดี) (พระราม 9-ศรีนครินทร์)  8.7 บริษัท 

4. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)  32.0 NECL 

5. ทางพิเศษอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)  28.0 บมจ. ทางยกระดับ

       ดอนเมือง 

6.  ทางพิเศษฉลองรัชรวมส่วนต่อขยาย (รามอินทรา-อาจณรงค์  32.9 กทพ.

 และรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

7. ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)  55 กทพ.

8. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางหลวงหมายเลข 37  37.8 กทพ.

 (ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน) รวมทางเชื่อมต่อสะพานภูมิพล 1 และ 2 

9. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางเชื่อมต่อ 16.7 บริษัท 

 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ 

 (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ)

	 รวมระยะทางทั้งสิ้น	 	 	 268.0
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  3) ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง 
	 	 ส่วนแบ่งรำยได้ค่ำผ่ำนทำงส�ำหรับโครงข่ำยในเขตเมือง	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มีนำคม	 2554	 บริษัทได้รับส่วนแบ่งรำยได้ 
ค่ำผ่ำนทำงในอตัรำร้อยละ	40	และ	กทพ.ได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ	60	ส�ำหรบัโครงข่ำยนอกเขตเมอืง	บรษิทัได้รบัส่วนแบ่งรำยได้
ค่ำผ่ำนทำงทั้งหมด	ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดในสญัญำ

ทำงพิเศษ กำรแบ่งรำยได้
บริษัท : กทพ.

เฉลิมมหานคร
ดินแดง-ท่าเรือ
บางนา-ท่าเรือ
ท่าเรือ-ดาวคะนอง

ศรีรัช
ส่วนเอ พระราม 9-รัชดาภิเษก
ส่วนบี พญาไท-บางโคล่

ส่วนซี รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ

ศรีรัช	(ส่วนดี)
พระราม 9-ศรีนครินทร์

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร

อุดรรัถยา
แจ้งวัฒนะ-เชียงราก
เชียงราก-บางไทร

ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง

ในเขตเมือง
ในเขตเมือง

นอกเขตเมือง

นอกเขตเมือง

นอกเขตเมือง

นอกเขตเมือง
นอกเขตเมือง

8.9
7.9
10.3

12.4
9.4

8.0

8.7

17.0

22.0
10.0

4 ม.ค. 2524
17 ม.ค. 2526
8 ส.ค. 2530

2 ก.ย. 2536
6 ต.ค. 2539

2 ก.ย. 2536

ระยะที่หนึ่ง
2 ธ.ค. 2541
ระยะที่สอง
1 มี.ค. 2543

22 ส.ค. 2559

2 ธ.ค. 2541
1 พ.ย. 2542

บริษัท และ 
กทพ.
 

บริษัท และ 
กทพ.
 

บริษัท

บริษัท

บริษัท
 

บริษัทย่อย 
(NECL)

- 9 ปีแรก 60 : 40
- ระยะเวลาระหว่าง 
 9 ปีแรก และ 9 ปี 

 สุดท้าย 50 : 50
- 9 ปีสุดท้าย 40 : 60

- 9 ปีแรก 60 : 40
- ระยะเวลาระหว่าง 
 9 ปีแรก และ 9 ปี 

 สุดท้าย 50 : 50
- 9 ปีสุดท้าย 40 : 60

- 100 : 0

- 100 : 0

- 100 : 0
 

- 100 : 0
 

ลักษณะโครงข่ำย ระยะทำง
(กม.)

วันที่เปิด
บริกำร

รำยได้



60 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

  4) อัตราค่าผ่านทาง

ทำงพิเศษ / ด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง
อัตรำค่ำผ่ำนทำง (บำท/เที่ยว)

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	(ทางด่วนขั้นที่	1)	 50 75 110 

ยกเว้น

ด่านอาจณรงค์ 1 (ไปบางนา) 40 * 65 * 100 *

ทางพิเศษศรีรัช	(ทางด่วนข้ันท่ี	2)	(ส่วนเอ	บี	ซี)	 50 75 110

ยกเว้น

ด่านประชาชื่น (ขาเข้า) 60 90 140

ด่านประชาชื่น (ขาออก) 10 15 30

ด่านประชาชื่น 1 (ขึ้นจากถนนประชาชื่น)

ด่านประชาชื่น 2 (ลงสู่ถนนประชาชื่น) 15 20 35

ด่านงามวงศ์วาน 1 (ขาออก)

ด่านงามวงศ์วาน 2 (ขาเข้า)

ทางพิเศษศรีรัช	(ส่วนดี) 25 55 75

ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 50 80 115

	 กรุงเทพมหานคร

ทางพิเศษอุดรรัถยา	 45 100 150

ยกเว้น

ด่านเมืองทองธานี 35 * 90 * 140 *

ด่านบางปะอิน 55 120 180

4 ล้อ 6-10 ล้อ มำกกว่ำ 10 ล้อ

หมำยเหต	ุ:	 *	อตัรำนี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ	10	บำท	ส�ำหรบัรถทกุประเภท	

  การปรบัอตัราค่าผ่านทางของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั เป็นไปตามสญัญาโครงการระบบทางด่วน
ขั้นที่ 2 ซึ่งมีการปรับทุก 5 ปี โดยจะค�านวณการปรับอัตราค่าผ่านทางบนพื้นฐานของอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภค
ส�าหรบักรงุเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพาณชิย์ล่าสดุ ทั้งนี้จะปรบัอตัราค่าผ่านทางเป็นจ�านวนเตม็ช่วงละ 5 บาท แต่จะปรบัได้
ไม่เกนิครั้งละ 10 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีแรกของสญัญา ในกรณทีี่เกดิเงนิเฟ้อสงูกว่าปกตหิรอืมเีหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์
ที่เป็นข้อยกเว้น บริษัท และ กทพ. สามารถพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางตามสมควร โดยมีการปรับอัตราค่าผ่านทาง 
ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ส�าหรับการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2561 กทพ. ไม่มีการปรับอัตราขึ้น โดยยังคง 
ใช้อตัราในปี 2556
  การปรบัอตัราค่าผ่านทางของทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร เป็นไปตามสญัญาสมัปทานการ
ลงทนุออกแบบก่อสร้าง บรหิารจดัการ ให้บรกิารและบ�ารงุรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
โดยปรบัทกุ 5 ปี นบัแต่วนัที่เปิดด�าเนนิการโครงการ ในอตัรา 15 บาท 25 บาท และ 35 บาท ส�าหรบัรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ 
และรถมากกว่า 10 ล้อตามล�าดบั ซึ่งเป็นไปตามอตัราที่ระบไุว้ในสญัญา 
  และทางพิเศษอุดรรัถยา การปรับอัตราค่าผ่านทางจะมีการปรับทุก 5 ปี โดยจะค�านวณการปรับอัตราค่าผ่านทาง 
บนพื้นฐานของอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคส�าหรับกรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ทั้งนี้จะปรับอัตรา 
ค่าผ่านทางเป็นจ�านวนเตม็ช่วงละ 5 บาทแต่จะปรบัได้ไม่เกนิครั้งละ 15 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีแรกของสญัญา โดยมี
การปรบัค่าผ่านทางครั้งแรกเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2546 และมกีารปรบัอตัราค่าผ่านทางครั้งล่าสดุเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2556 ส�าหรบัการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2561 กทพ. ไม่มกีารปรบัอตัราขึ้น โดยยงัคงใช้อตัราในปี 2556



61 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

  แม้ว่า กทพ. ได้ด�าเนนิการให้มกีารออกประกาศกระทรวงคมนาคม ซึ่งลงนามโดยรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม
ในฐานะผูม้อี�านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอตัราค่าผ่านทางส�าหรบัทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชัที่บงัคบัใช้
เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2561 และอตัราค่าผ่านทางส�าหรบัทางพเิศษอดุรรถัยาที่บงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 แต่บรษิทั
และบริษัทย่อย (NECL) เห็นว่า อัตราค่าผ่านทางตามประกาศดังกล่าวยังคงไม่สอดคล้องกับข้อสัญญา เนื่องจากยังเป็น 
อตัราเดมิในปี 2556 ซึ่งบรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงโต้แย้ง กทพ. ในประเดน็นี้

  5) การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจทางพิเศษ
	 	 	 •	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ

  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของผูใ้ช้ทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และ
ทางพิเศษอุดรรัถยา คือ ผู้ใช้ทางที่มุ่งหวังความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ต้องการร่นระยะทางในการเดินทาง 
ไปยงัจดุหมาย รวมทั้งต้องการหลกีเลี่ยงปัญหาการจราจรตามเส้นทางปกตทิี่การจราจรตดิขัดในพื้นที่ของกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล โดยสามารถจ�าแนกลกูค้าซึ่งเป็นผูใ้ช้ทางตามประเภทของรถที่ใช้ทางพเิศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ 
และรถมากกว่า 10 ล้อ โดยในปี 2562 มสีดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 97.98 ร้อยละ 1.75 และร้อยละ 0.27 ตามล�าดบั ทั้งนี้
ปรมิาณจราจรตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ใช้ทางพเิศษสามารถจ�าแนกตามพื้นที่ได้ดงันี้

1.	ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร	(ทำงด่วนขั้นที่	1)	 373,831	 30.21

	 (บำงนำ-ดนิแดง-ดำวคะนอง)

2.	ทำงพเิศษศรรีชั	(ทำงด่วนขั้นที่	2)

	 2.1	 ส่วนในเมอืง	(ส่วนเอ	และบ)ี	(ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก)	 317,068	 25.63

	 2.2	 ส่วนนอกเมอืง	(ส่วนซ)ี	(ประชำชื่น-แจ้งวฒันะ)	 187,663	 15.17

3.	ทำงพเิศษศรรีชั	(ส่วนด)ี	(อโศก-ศรนีครนิทร์)	 203,168	 16.42

4.	ทำงพเิศษอดุรรถัยำ	(บำงปะอนิ-ปำกเกรด็)	 91,253	 7.38

5.	ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร		 64,252	 5.19

	 	 รวมปริมาณจราจรทั้งสิ้น	 1,237,235	 100

  เนื่องจากการให้บริการทางพิเศษจัดเป็นการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่อประชาชนผู้ใช้ทางที่ต้องการ 
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบทางพิเศษ กลุ่มลูกค้าจึงมี
การกระจายตวัตามจดุหมายการเดนิทาง ที่พกัอาศยั สถานที่ท�างาน ดงันั้นรายได้ของระบบทางพเิศษจงึไม่ได้ขึ้นอยู่กบั
บคุคลใดบคุคลหนึ่งเป็นพเิศษแต่อย่างใด

  6)  นโยบายและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจทางพิเศษ
	 	 	 •	 กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจทางพิเศษ

  จุดเด่นทางการตลาด คือ การให้บริการทางพิเศษศรีรัชมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่าน 
โครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมต่อและครอบคลุมพื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ทั้งการเดินทางจากทางพิเศษ 
เฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช รวมทั้งทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) มีโครงข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่จาก 
ทิศเหนือจรดทิศใต้ และจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางพิเศษเชื่อมต่อกับ 
ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช ท�าให้โครงข่ายระบบทางพิเศษ 
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารสามารถเดนิทางไปถงึที่หมายได้สะดวกและรวดเรว็กว่าการใช้ถนนพื้นราบ

ระบบทำงพิเศษ
ปริมำณจรำจรเฉล่ีย

(เที่ยว/วัน)
สัดส่วน %
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  ส�าหรับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ-ฝั่งธนบุรี ซึ่งมี
จดุเชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชั บรเิวณหมอชติ จตจุกัร โดยแนวเส้นทางจะข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 
ขนานบนทางรถไฟสายใต้โดยผ่านย่านบางพลดั บางบ�าหร ุตลิ่งชนั เชื่อมต่อกบัสะพานลอยบรมราชชนนผ่ีานถนนราชพฤกษ์
และสดุทางที่ถนนวงแหวนรอบนอก (ฝั่งตะวนัตก) ท�าให้ผู้ใช้ทางสามารถเดนิทางเชื่อมฝั่งกรงุเทพฯ-ธนบรุ ีได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว นอกจากนี้ ส�าหรับการเดินทางเข้าเมืองได้เปิดให้บริการทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  
ไปทางทิศเหนือของทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้ทางในการเดินทางไปยังรัชดาภิเษก ประชาชื่น 
แจ้งวฒันะ และบางปะอนิ โดยใช้ทางพเิศษอดุรรถัยาอกีด้วย
  จุดด้อยทางการตลาด คือ ข้อจ�ากัดทางด้านกายภาพท�าให้ไม่สามารถระบายรถบริเวณทางลงทางพิเศษ 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรบนถนนพื้นราบอนัเป็นปัจจยัที่มคีวามไม่แน่นอนที่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการประสานงานกับต�ารวจจราจรของสถานีต�ารวจพื้นราบ รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
จากกล้อง CCTV บนทางพิเศษไปยังป้อมต�ารวจพื้นราบ เพื่อช่วยระบายจราจรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความคล่องตัว
ของการจราจรในระบบด้วยการปรับปรุงจุดขึ้น-ลงต่างๆ ท�าให้ผู้ใช้ทางสามารถประหยัดเวลา และผู้ใช้ทางได้รับ 
ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตในการเดินทางในเมืองหลวงที่ดีกว่าเดิม ท�าให้ผู้ใช้ทางได้เห็นถึงประโยชน์ 
ที่ได้รบัมากกว่าการค�านงึถงึปัจจยัทางด้านราคา

ในส่วนของกลยทุธ์ทางการตลาด บรษิทัได้มกีารด�าเนนิการ คอื
    O	 กลยทุธ์ด้ำนบรกิำรและผลติภณัฑ์ของธรุกจิทำงพเิศษ	

• การมีโครงข่ายการให้บริการทางพิเศษซึ่งตั้งอยู่บนท�าเลที่ดี และเชื่อมต่อกับถนนหลักของเมืองท�าให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการในการเดนิทางของผู้ใช้ทางให้เดนิทางไปยงัจดุหมายได้ตรงตามต้องการ บรษิทัได้ด�าเนนิ
การปรบัปรงุคณุภาพของสายทางและคณุภาพของการให้บรกิารที่ด ีบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อความต้องการของ
ลูกค้าโดยได้น�ามาปรับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญเพื่อเสริมศักยภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่หมุนเวียนในระบบให้มี
ประสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น 

• การศกึษาความเหมาะสมเพื่อปรบัปรงุทางขึ้น-ลงทางพเิศษเปน็อกีมาตรการที่บรษิทัน�ามาเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการเดนิทางและรกัษาระดบัคณุภาพทางพเิศษในด้านความปลอดภยัเชงิวศิวกรรมให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง 

• บรษิทัมกีารตดิตามสถติปิรมิาณจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของบรกิาร Easy Pass ให้เหมาะสมเพื่อ
ปรบัปรงุการให้บรกิารและรองรบัจ�านวนผู้ใช้ทางพเิศษที่เพิ่มขึ้น บรษิทัได้เพิ่มจ�านวนช่องบรกิาร Easy Pass บรเิวณ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่างๆ ในทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อรองรับปริมาณ 
ผู้ใช้บตัร Easy Pass ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บรษิทัได้ด�าเนนิการปรบัย้ายต�าแหน่งช่องทาง Easy Pass เพื่อให้ 
ผู้ใช้บรกิาร Easy Pass เข้าใช้บรกิารได้สะดวกและปลอดภยัมากขึ้น และลดการตดักระแสจราจรระหว่างช่องเกบ็
ค่าผ่านทางแบบเงนิสด และช่องทาง Easy Pass ซึ่งบรรเทาปัญหาการจราจรคบัคั่งบรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง

• การศึกษาแนวเส้นทางใหม่ๆ เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตของเมือง (Urbanization) ที่จะขยายตัวในอนาคต 
โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ทาง จัดเป็นการเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการขยายขอบข่ายการให้บริการทางพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ตอบรับกับ 
ความต้องการของผู้ใช้ทางในอนาคตได้เป็นอย่างดี

• บรษิทัได้มกีารเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกบัการจราจรผ่านป้ายจราจรอจัฉรยิะ (Smart Traffic) และป้าย
สลบัข้อความ (VMS) เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบถงึสภาพจราจรบนระบบทางพเิศษตลอดจนการแนะน�าการเดนิทางบน
เส้นทางพเิศษให้สะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึ้น

• บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงป้ายแนะน�าการใช้ทางพิเศษบนถนนพื้นราบ ทั้งที่เป็นถนนสายหลักและถนนซอย 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าใช ้
ทางพเิศษ โดยบรษิทัจะเน้นการให้ข้อมูลสถานที่ส�าคญัในบรเิวณพื้นที่ใกล้เคยีงกบัทางขึ้น-ลงทางพเิศษส่วนต่างๆ 
ผ่านเวบ็ไซต์สื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ รวมทั้ง Social Media เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ทางได้รบัความสะดวกรวดเรว็ 
ในการเดนิทาง 



63 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

• บริษัทได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ รวมทั้งทางเชื่อมกับ 
ทางพเิศษศรรีชั มุง่หน้าแจ้งวฒันะ ตามสถานที่ที่อยู่แนวสายทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และแจ้งวฒันะ 
เพื่อแนะน�าการใช้เสน้ทางใหก้บัผูใ้ชท้าง รวมทั้งยงัได้รบัทราบความต้องการและข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้ทางโดยตรง 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัได้แนะน�าเส้นทางไปร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวผ่าน facebook fanpage ขบั ชมิ เที่ยว 
มผีู้ตดิตามเป็นจ�านวนมาก

• บริษัทได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
โดยมผีลส�ารวจความพงึพอใจอยู่ในระดบั “ดมีาก” 

• การเพิ่มช่อง Easy Pass จากอตัราการเตบิโตของปรมิาณจราจรในช่อง Easy Pass และหลงัจากที่ กทพ. มนีโยบาย
ยกเลกิค่ามดัจ�าบตัร Easy Pass ท�าให้มปีรมิาณการใช้ Easy Pass เพิ่มขึ้น ท�าให้ต้องมกีารเพิ่มช่องเกบ็ค่าผ่านทาง
อตัโนมตัเิพื่อรองรบัปรมิาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทางสามารถประหยดัเวลาในการเดนิทาง และ
น�้ามนัเชื้อเพลงิได้

• ปรบัช่อง Easy Pass ที่ด่านอโศก 4 ประชาชื่นขาเข้า และประชาชื่นขาออกให้เป็นช่องทางขวาสดุ เพื่อให้ผู้ใช้ทาง
สามารถเข้าช่องทาง Easy Pass ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็ยิ่งขึ้น

• การปรบัปรงุป้ายแนะน�าช่อง Easy Pass เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รบัความสะดวกรวดเรว็ในการผ่านช่องเกบ็ค่าผ่านทาง
อตัโนมตัิ

• ปรับปรุงช่อง Easy Pass ในทางพิเศษศรีรัชทั้งหมดให้เป็น Fast Lane เพื่อให้รองรับการผ่านช่องทางที่เร็วขึ้น  
ลดการชะลอความเรว็ที่ช่องทาง Easy Pass

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ บริษัทได้ติดตั้งสายอากาศชุดที่ 2 (Second  
Antenna) ที่ช่องทาง Easy Pass เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บรกิาร Easy Pass กรณไีม้กั้นทางบรเิวณด่าน
เกบ็เงนิค่าผ่านทางไม่เปิด ทั้งที่มเีงนิส�ารองในบญัชเีพยีงพอต่อการผ่านทาง โดยระบบดงักล่าวจะสั่งเปิดไม้กั้นทาง
โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สั่งเปิด ท�าให้สามารถอ�านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ทางได้เรว็ขึ้น ลดเวลาในการรอคอย 
และลดปรมิาณการจราจรบรเิวณหน้าด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทางรวมถงึลดมลภาวะทางอากาศอกีด้วย

• โครงการน�าร่องระบบ Easy Pass แบบไร้ไม้กั้นทางอตัโนมตั ิ(ETC Single Lane Free Flow) ตามนโยบายของกระทรวง
คมนาคม ที่ด่านอโศก 3 ด่านอโศก 4 และด่านพระราม 9 จ�านวน 7 ช่องทาง โดยการยกไม้กั้นทางอตัโนมตัิ 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนท�าให้ผูใ้ช้ทางสามารถผ่านช่องทางได้เรว็ขึ้น และลดเวลาในการรอคอยบรเิวณหน้าด่านเกบ็เงนิ
ค่าผ่านทางมีผลให้มลภาวะทางอากาศลดลง นอกจากนี้บริษัทน�าเทคโนโลยีระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์
อตัโนมตั ิ (Automatic License Plate Recognition: ALPR) มาช่วยในการตรวจสอบรถยนต์ที่ฝ่าด่านเนื่องจากไม่มี
บตัร Easy Pass หรอืระบบไม่สามารถอ่านบตัร Easy Pass ขณะผ่านช่องทางได้ เริ่มโครงการตั้งแต่วนัที่ 27 สงิหาคม 
2562 จนถงึปัจจบุนั

• โครงการเติมเงินส�ารองค่าผ่านทางเข้าบัญชี Easy Pass ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Thai QR Payment  
บรษิทัร่วมกบั กทพ. และธนาคารกรงุไทยพฒันาการเตมิเงนิที่ศนูย์บรกิารลกูค้า อาคารศูนย์ควบคมุทางพเิศษศรรีชั 
ให้รองรับการเติมเงินโดยใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Thailand QR Payment โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ 
วนัที่ 1 มถินุายน 2562

• โครงการช�าระค่าผ่านทางที่ช่องทางด้วยบตัร Contactless EMV บรษิทัร่วมกบั กทพ. และธนาคารกรงุไทย พฒันา
ระบบช�าระค่าผ่านทางด้วยบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติชนดิ contactless ตามมาตรฐาน EMV เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้กบัผู้ใช้ทางโดยคาดว่าจะสามารถเปิดทดลองใช้งานได้ภายในปี 2563
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O	 กลยทุธ์ด้ำนรำคำของธรุกจิทำงพเิศษ	
• การก�าหนดอตัราค่าผ่านทางพเิศษ ได้มกีารตกลงและก�าหนดอตัราค่าผ่านทางตลอดจนวธิกีารพจิารณาการค�านวณ

ปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ไว้ในสัญญาโครงการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ได้มีความเห็นชอบ
ร่วมกนัว่าเป็นอตัราที่เหมาะสมตามผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุของแต่ละโครงการ กล่าวคอืสญัญา
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนด ีและสญัญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ได้ก�าหนดให้มกีารพจิารณาปรบัอตัราค่าผ่านทางใหม่เป็นประจ�าทกุ 5 ปี โดย
อ้างองิตามการเปลี่ยนแปลงของดชันรีาคาผู้บรโิภคกรงุเทพฯ ที่ได้มกีารออกประกาศโดยกระทรวงพาณชิย์ ซึ่งการ
ค�านวณดงักล่าวเป็นการค�านวณเพื่อรกัษามลูค่าที่แท้จรงิของอตัราค่าผ่านทางตามระยะเวลาที่ก�าหนดของสญัญา 
และการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 
กล่าวคอื จะมกีารปรบัทกุ 5 ปี นบัแต่วนัเปิดด�าเนนิการโครงการตามอตัราที่ระบไุว้ในสญัญา

• บริษัทได้มอบส่วนลดค่าผ่านทางให้กับผู้ใช้ทางอย่างต่อเนื่องในบางเส้นทาง โดยมีการก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
เป็นคราวๆ ไป เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ทางพิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางที่มีจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบ
ทางพเิศษ เช่น บรเิวณด่านอาจณรงค์ 1 (จากทางพเิศษฉลองรชัมุง่หน้าเข้าทางพเิศษเฉลมิมหานคร บรเิวณบางนา) 
และด่านเมอืงทองธานขีองทางพเิศษอดุรรถัยา ซึ่งบรษิทัร่วมกบั กทพ.ได้ให้ส่วนลดมาอย่างต่อเนื่อง 

    O	 กลยทุธ์ด้ำนกำรจดัจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยของธรุกจิทำงพเิศษ	
• การช�าระค่าผ่านทางพเิศษ

- ผู้ใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชสามารถเลือกใช้บริการทางพิเศษ ณ จุดขึ้น-ลง 
ทางพเิศษต่างๆ ซึ่งครอบคลมุพื้นที่ส�าคญัในกรงุเทพฯ ตลอดระยะทาง 65.6 กโิลเมตร โดยผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษ
จะต้องช�าระเงนิค่าผ่านทางที่ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ณ จดุขึ้นทางพเิศษ ซึ่งมทีั้งหมดจ�านวน 52 จดุ ซึ่งเป็นของ
ทางพเิศษเฉลมิมหานครจ�านวน 20 จดุ (เช่น ด่านดนิแดง บางนา ดาวคะนอง สขุมุวทิ พระราม 4 ฯลฯ) และ
ทางพเิศษศรรีชัจ�านวน 32 จดุ (เช่น ด่านอโศก พระราม 9 ศรนีครนิทร์ ยมราช สรุวงศ์ หวัล�าโพง คลองประปา 
ย่านพหลฯ ประชาชื่น พระราม 3 ฯลฯ) และผู้ใช้บรกิารสามารถช�าระค่าผ่านทางได้ 2 วธิ ีคอืช�าระด้วยเงนิสด 
หรอืช�าระผ่านระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass)

- ผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษอดุรรถัยาที่เชื่อมต่อระบบทางพเิศษศรรีชัออกสูด้่านทศิเหนอืของกรงุเทพฯ มรีะยะทาง 32 
กโิลเมตร ซึ่งมดี่านเกบ็ค่าผ่านทางจ�านวน 10 จดุ โดยจะต้องช�าระเงนิค่าผ่านทางที่ด่านเกบ็เงนิ ณ จดุทางขึ้น
ส�าหรบัขาเข้าเมอืง และ ณ จดุทางลงส�าหรบัขาออกนอกเมอืง ซึ่งมทีางขึ้นจ�านวน 5 จดุ ทางลงจ�านวน 5 จดุ 
และผูใ้ช้บรกิารจะต้องช�าระเงนิค่าผ่านทางด้วยเงนิสด และช�าระผ่านระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass)

- ผู้ใช้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่ทิศตะวันตกของ
กรงุเทพฯ มรีะยะทาง 16.7 กโิลเมตร ซึ่งมด่ีานจดัเกบ็ค่าผ่านทางจ�านวน 9 จดุ โดยจะต้องช�าระเงนิค่าผ่านทาง 
ณ จดุทางขึ้นด้วยเงนิสดหรอืช�าระผ่านระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass)

• การให้บรกิารระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัิ
   บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. ในการน�าระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติมาใช้ในการจัดเก็บค่าผ่านทาง เพื่อเป็น 

ทางเลือกให้กับผู้ใช้ทางเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการช�าระค่าผ่านทางบริเวณหน้าด่าน 
เก็บค่าผ่านทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันมีจ�านวน 
ผู้ใช้ระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัปิระมาณร้อยละ 41.4 

   เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บัตร Easy Pass บริษัทจัดให้มีจุดบริการติดตั้ง และตรวจสอบบัตร  
Easy Pass รวมถึงบริการตัดฟิล์มเพื่อติดตั้ง Easy Pass และทดสอบระบบ Easy Pass โดยผู้ใช้ทางสามารถ 
น�ารถยนต์เข้าใช้บรกิาร ณ จดุบรกิาร Easy Pass … Fast Service โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์ควบคมุทางพเิศษ 
สายศรรีชั ถนนอโศก-ดนิแดง ทกุวนัท�าการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และด่านประชาชื่น (ขาออก) วนัท�าการ
ตั้งแต่เวลา 17.30-22.00 น. วันหยุดเวลา 9.00-22.00 น. รวมทั้งยังได้เพิ่มจุดบริการดังกล่าวที่ทางพิเศษศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกฯ บรเิวณด่านฉมิพล ีโดยเปิดให้บรกิารทกุวนัเสาร์สปัดาห์แรกของเดอืน โดยทั้งนี้ บรษิทัได้ร่วมกบั  
กทพ. และกรมทางหลวงเชื่อมต่อระบบบตัร Easy Pass และบตัร M-Pass เพื่อให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถช�าระค่าผ่านทาง 
ด้วยบตัรเพยีงใบเดยีว ส�าหรบัทางพเิศษ 7 เส้นทาง และทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวง 
2 เส้นทาง 



65 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

O	 กลยทุธ์ด้ำนกำรส่งเสรมิและสื่อสำรกำรตลำดของธรุกจิทำงพเิศษ
  บรษิทัจดัให้มสี่วนลดค่าผ่านทางในบางเส้นทางและมกี�าหนดเวลาสิ้นสดุ เพื่อส่งเสรมิให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
หนัมาใช้บรกิารทางพเิศษอย่างสม�่าเสมอจนเกดิความเคยชนิและเป็นลูกค้าประจ�าในที่สดุ โดยในปี 2562 บรษิทัยงัคง
ให้ส่วนลดทางพเิศษอดุรรถัยาของบรษิทัย่อย (NECL) โดยให้ส่วนลดแก่ผู้ที่ใช้บรกิารที่ด่านเมอืงทองธานอีย่างต่อเนื่อง
  นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลส�าคญั เช่น วนัสงกรานต์และวนัขึ้นปีใหม่ บรษิทัได้ร่วมมอืกบั กทพ. จดักจิกรรม 
ส่งเสรมิการใช้ทางพเิศษให้กบัผูใ้ช้ทางด้วยการแจกของที่ระลกึแก่ผูใ้ช้ทางพเิศษ รวมทั้งจดัให้มจีดุให้บรกิารแก่ผู้ใช้ทาง
เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันให้กับลูกค้าภายใต้แนวคิดที่ว่าเราพร้อมส่งมอบความสุขด้วยบริการที่ดีให้กับลูกค้าตลอด
สายทาง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
ปีใหม่ที่ผ่านมา บรษิทัร่วมสนบัสนนุ กทพ. ในการประชาสมัพนัธ์ส่วนลดค่าสมคัร Easy Pass และนอกจากนี้ ร่วมกบั 
กทพ.มอบส่วนลดจ�านวน 5 บาท/เที่ยว ส�าหรบัผู้ใช้บตัร Easy Pass ที่ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษประชาชื่น (ขาเข้า) 
เฉพาะวนัท�าการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00-09.00 น.) ระหว่างวนัที่ 1 สงิหาคม 2562 จนถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2562 
เพื่อกระตุน้ผูใ้ช้ทางพเิศษให้หนัมาใช้ Easy Pass มากขึ้น ลดปัญหาการจราจรตดิขดัสะสมบรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
บรษิทัในฐานะเอกชนผูใ้ห้บรกิารทางพเิศษได้ตอบสนองนโยบายของภาครฐัด้วยการร่วมรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั “ขบัช้า 
เปิดไฟหน้า คาดเขม็ขดั” ในโครงการอ�านวยความสะดวกและปลอดภยัช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ รวมทั้งบรษิทั
ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์บนทางพิเศษ 
Social Media และสถานีวิทยุจราจร เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงให้ทราบถึงบริการ 
ที่มคีณุภาพบนทางพเิศษ และกจิกรรมส่งเสรมิการใช้บรกิารต่างๆ ของบรษิทั 
  การจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่และวันพ่อแห่งชาติให้กับผู้ใช้ทางที่เป็นผู้โชคดี การให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 
เผยแพร่แผนที่โครงข่ายทางพเิศษ รวมถงึการต่อเชื่อมทางพเิศษกบัเส้นทางต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร
ทางพเิศษ และในปีนี้บรษิทัได้จดักจิกรรมขบัปลอดภยั ชวนรู้เทคนคิ smart drive จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อส่งเสรมิให้เกดิ
การขบัอย่างปลอดภยั และลดอบุตัเิหต ุพร้อมแนะน�าวธิดีแูลรถยนต์เบื้องต้น รวมทั้งการปฏบิตักิรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิบน
ทางพเิศษ
  ส�าหรบัสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่บรษิทัใช้เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ประกอบด้วย สื่อสารคด ี
วทิย-ุโทรทศัน์ สปอตวทิย ุเอกสารแผ่นปลวิ ป้ายสลบัข้อความ (VMS) เวบ็ไซต์ www.bemplc.co.th ตลอดจนการสื่อสาร
ผ่านโซเชยีลมเีดยี (www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) รวมทั้งการจดัท�า BEM Magazine ราย 2 เดอืน 
เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้ทาง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความพึงพอใจ 
และยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปี จดัเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดทีั้งต่อลูกค้าและสงัคม

  7) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจทางพิเศษ
	 	 ในปี	 2562	 สภำพเศรษฐกิจของประเทศในภำพรวมมีกำรชะลอตัว	 เนื่องมำจำกภำคกำรส่งออกที่หดตัวประกอบกับ 
ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำ	 รำยได้ภำคกำรเกษตรอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจำกภัยแล้ง	 และหนี้ภำคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง	 ก่อให้เกิด 
ควำมกังวลต่อก�ำลังซื้อของประชำชน	 ซึ่งมีผลให้สถำบันกำรเงินเข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภครวมถึงสินเชื่อรถยนต์
ที่ชะลอตัวลงด้วย	 ส่งผลให้ยอดขำยรถยนต์หดตัว	 แม้ว่ำครึ่งปีแรกของปี	 2562	 ยอดขำยรถยนต์มีแนวโน้มขยำยตัวได้ด	ี 
โดยขยำยตวัร้อยละ	7	เนื่องจำกผลของเศรษฐกจิที่ดใีนปี	2561	และมกีำรเปลี่ยนโมเดลรถยนต์รุ่นใหม่เข้ำสู่ตลำด	ประกอบกบั
มีแผนส่งเสริมกำรขำยที่ดี	 ท�ำให้มีกำรเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ทดแทน	 อย่ำงไรก็ตำมยอดขำยรถยนต์ในครึ่งปีหลังของปี	 2562	 
มกีำรชะลอตวัลงท�ำให้ยอดขำยรถยนต์ลดลงร้อยละ	14	(ที่มำ	:	หนงัสอืกำรเงนิธนำคำร	วนัที่	17	มกรำคม	2563)



66 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

	 	 แม้ว่ำเศรษฐกจิที่ชะลอตวัดงักล่ำวส่งผลให้ยอดขำยรถยนต์หดตวัลง	แต่พื้นฐำนควำมต้องกำรรถยนต์ยงัมอียู	่เนื่องจำก
รถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนนมอีำยเุฉลี่ย	7	ปี	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ตำมสทิธิ์โครงกำรรถยนต์คนัแรก	จงึมคีวำมต้องกำรใหม่อยู่	
และเมื่อเทยีบจำกสถติกิำรจดทะเบยีนรถยนต์สะสมในพื้นที่เขตกรงุเทพมหำนครในปี	2562	มปีรมิำณถงึ	10,686,442	คนั	และ
พบว่ำมปีรมิำณกำรจดทะเบยีนรถยนต์ใหม่	จ�ำนวน	975,204	คนั	ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนเลก็น้อย	และจำกเดมิที่มปีรมิำณรถยนต์
สะสมที่มำกอยู่แล้ว	ในขณะที่ถนนในกรงุเทพมหำนครมคีวำมยำวเพยีง	5,500	กโิลเมตร	จงึส่งผลให้เกดิปัญหำจรำจรตดิขดั
สะสมในทกุเขตของกรงุเทพมหำนคร	ซึ่งมปีรมิำณรถยนต์เกนิกว่ำควำมจขุองถนนในกรงุเทพมหำนครจะรบัได้	ส่งผลให้อตัรำ
ควำมเรว็เฉลี่ยรถยนต์ในเขตกรงุเทพมหำนครชั้นใน	ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้ำอยู่ระหว่ำง	5-11	กโิลเมตรต่อชั่วโมง	และชั่วโมง
เร่งด่วนเยน็อยูท่ี่	5.1-13	กโิลเมตรต่อชั่วโมง	(ที่มำ	:	ศนูย์วเิครำะห์เศรษฐกจิ	TMB	17	มกรำคม	2563,	เวบ็ไซต์กลุม่สถติกิำรขนส่ง	
กองแผนงำนกรมกำรขนส่งทำงบก	 มกรำคม	 2563)	 นอกจำกนั้นในปี	 2562	 มีกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นใน 
เขตกรงุเทพมหำนคร	และปรมิณฑล	อกีทั้งกำรก่อสร้ำงสำธำรณปูโภคต่ำงๆ	ปัญหำกำรจอดรถกดีขวำง	และไม่เคำรพกฏจรำจร	
ท�ำให้เกดิปัญหำกำรจรำจรตดิขดัอย่ำงต่อเนื่อง	และหลกีเลี่ยงไม่ได้	ซึ่งท�ำให้เกดิผลกระทบต่อกำรเตบิโตของปรมิำณกำรจรำจร
ระบบทำงพเิศษโดยรวม

  8) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจทางพิเศษ  
	 	 	 •	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจทางพิเศษ

	 	 กทพ.	เป็นหน่วยงำนหนึ่งของภำครฐัที่รบัผดิชอบในกำรก่อสร้ำงทำงพเิศษส�ำหรบัให้บรกิำรต่อกำรสญัจรของรถยนต์
ให้มีควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัย	 รวมทั้งกำรบรรเทำปัญหำกำรจรำจร	 โดย	 กทพ.	 เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ำร่วม 
จดัท�ำข้อเสนอกำรลงทนุ	 บรษิทัจงึท�ำกำรศกึษำถงึควำมเป็นไปได้ของโครงกำร	 และเข้ำยื่นข้อเสนอขอลงทนุเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งโครงกำรที่มผีลตอบแทนและเงื่อนไขที่เหมำะสม
	 	 โครงกำรทำงพเิศษภำยใต้สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขั้นที่	2	สญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็	
สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขั้นที่	2	ส่วนด	ีและสญัญำสมัปทำนกำรลงทนุโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-
วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร	เป็นโครงกำรในลกัษณะ	BTO	ซึ่งสำระส�ำคญัของสญัญำ	คอื	กทพ.	ก�ำหนดรูปแบบ	
(Characteristic) สายทำง	พื้นที่ที่จะใช้ในกำรก่อสร้ำง	และท�ำกำรเวนคนืที่ดนิเพื่อส่งมอบให้บรษิทัท�ำกำรก่อสร้ำงในเวลำที่
ก�ำหนดตำมสัญญำ	 จำกนั้นบริษัทจะท�ำกำรก่อสร้ำงตำมแบบที่ได้รับอนุมัติจำก	 กทพ.	 ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพ 
กำรก่อสร้ำงของวศิวกรของ	กทพ.	วศิวกรอสิระและผูต้รวจแบบอสิระ	เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสรจ็	วศิวกรอสิระจะท�ำกำรตรวจสอบ
และออกหนงัสอืรบัรองควำมเสรจ็สมบูรณ์	แสดงว่ำงำนก่อสร้ำงเสรจ็สิ้นตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดพร้อมเปิดให้บรกิำร	และ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่ำผ่ำนทำงตำมเงื่อนไขสัญญำได้	 โดยในกำรก่อสร้ำงที่ผ่ำนมำ	 บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้จัดกำรโครงกำรเป็น 
ผู้ท�าการก่อสร้างและบรหิารโครงการทางพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางพเิศษเป็น
โครงการขนาดใหญ่อาจเกดิปัญหาในเรื่อง Cost Overrun และปัญหาการก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ทนัเวลา การจ้างในลกัษณะ 
Lump Sum Turnkey จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ และในการว่าจ้างผู้บริหารโครงการ บริษัทคัดเลือกผู้ม ี
ความช�านาญ และมีประสบการณ์มาท�าหน้าที่ผู้จัดการโครงการและผู้ท�าการก่อสร้าง เพื่อผลส�าเร็จของงานที่มีคุณภาพ
ในเวลา ที่ก�าหนด
  ส�าหรบัโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งบรษิทั และ กทพ. ได้ลงนามสญัญาสมัปทานการลงทนุ
ออกแบบ ก่อสร้าง บรหิารจดัการ ให้บรกิาร และบ�ารงุรกัษาโครงการเมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2555 มรีะยะเวลาสมัปทาน 
30 ปี นบัแต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 ถงึวนัที่ 14 ธนัวาคม 2585 โดยมรีะยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกนิ 48 เดอืน กทพ. 
เป็นผู้ก�าหนดสายทางพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง และท�าการเวนคนืที่ดนิเพื่อส่งมอบให้บรษิทัภายในเวลาที่ก�าหนด โดย
บรษิทัมหีน้าที่ออกแบบและท�าการก่อสร้างตามแบบที่ได้รบัอนมุตัจิาก กทพ. ภายใต้การควบคมุคณุภาพการก่อสร้างของ
วศิวกรของ กทพ. และวศิวกรอสิระ ซึ่งวศิวกรอสิระจะท�าการตรวจสอบและออกหนงัสอืรบัรองความเสรจ็สมบูรณ์เมื่องาน
ก่อสร้างเสรจ็สิ้นตามมาตรฐานที่ก�าหนดพร้อมเปิดให้บรกิาร โดยบรษิทัได้ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ซึ่งเป็นผูม้คีวามช�านาญ 
และมีประสบการณ์ในการก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษทุกสายทางที่บริษัทได้รับสัมปทานมาท�าหน้าที่ผู้จัดการ
โครงการและผู้ท�าการก่อสร้างและบรหิารโครงการทางพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey 
	 	 ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรนี้	บรษิทัมสีทิธใินกำรบรหิำรจดักำร	และให้บรกิำร	ได้แก่	กำรเรยีกเกบ็ค่ำผ่ำนทำง	
กำรกู้ภยั	และกำรบ�ำรงุรกัษำ	โดยบรษิทัมสีทิธทิี่จะได้รบัค่ำผ่ำนทำงทั้งหมดตลอดระยะเวลำสมัปทำน



67 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

  9)  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ธุรกิจทางพิเศษ)
	 	 บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ด�ำเนนิธรุกจิก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษโดยค�ำนงึถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมำโดยตลอด	
ทั้งนี้	แนวปฏบิตัใินกำรด�ำเนนิธรุกจิสำมำรถสรปุได้ดงันี้
  ตั้งแตช่่วงการด�าเนนิการก่อสร้างทางพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัมลภาวะตามมาตรฐาน 
ข้อบังคับที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ทั้งนี้ 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรการรวมถึงวิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ส�าหรับการก่อสร้างในเขตเมือง 
ที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก โดยน�าเทคนิคการก่อสร้างแบบ Segmental Box Girder มาใช้ ท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าการก่อสร้างโดยวิธีการอื่นที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในขณะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสังคมรอบข้าง และมีผลกระทบต่อปริมาณจราจรบนพื้นล่างให้น้อยที่สุดในช่วงระหว่างงานก่อสร้าง และบริษัทไม่เคยมี
ประวตักิารกระท�าความผดิที่ก่อให้เกดิผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
	 	 ในกำรบรหิำรโครงกำรระบบทำงพเิศษ	บรษิทัได้ตระหนกัถงึกำรด�ำเนนิธรุกจิที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตของพนักงำน	 ผู้ใช้บริกำรและสังคมบริเวณโดยรอบทำงพิเศษ	 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยบริษัทได้ม ี
กำรปรบัปรงุทบทวนกระบวนกำรด�ำเนนิงำนภำยในเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อมส�ำหรบักำรขอใบรบัรองกำร
จดักำรสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	โดยบรษิทัมคีวำมมุ่งมั่นในกำรจดักำรบรหิำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน
ดงัต่อไปนี้
•	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรป้องกันและควบคุมมลพิษ	 โดยบริหำรและบ�ำรุงรักษำทำงพิเศษให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	 
	 และค�ำนงึถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บรกิำร	พนกังำน	และชมุชน
•	 สร้ำงจติส�ำนกึแก่พนกังำน	และส่งเสรมิกำรใช้พลงังำน	ทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงมปีระสทิธภิำพ
•	 ปฏบิตัหิน้ำที่ให้สอดคล้องต่อกฎหมำย	และข้อก�ำหนดอื่นๆ	ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
•	 ทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย	เพื่อปรบัปรงุระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
•	 เผยแพร่นโยบำยสิ่งแวดล้อมต่อสำธำรณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยบรษิทัได้รบักำรรบัรองจำกบรษิทั	เอสจเีอส	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	ดงันี้	
•	 ระบบงำนคณุภำพ	ISO	9001	:	2015	
•	 ระบบจดักำรสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2015	

	 	 ในปี	2562	บรษิทัยงัคงรกัษำไว้ซึ่งระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	อย่ำงต่อเนื่อง	โดยได้ตดิตำมประเดน็ปัญหำ
สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคญัต่ำงๆ	ที่อำจมโีอกำสเกดิขึ้น	รวมทั้งได้เพิ่มประสทิธภิำพกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ	ด้วยมำตรกำรบรหิำร
จดักำรด้ำนพลงังำน	ซึ่งบรษิทัได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนื่อง	ดงันี้
1.	 เปลี่ยนโคมไฟชนดิ	LED	ทดแทนโคมไฟเดมิในอำคำรด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษศรรีชั	(ส่วนด)ี	ท�ำให้สำมำรถประหยดั 
	 พลงังำนเทยีบกบัโคมไฟเดมิได้ถงึร้อยละ	45	
2. โครงการติดตั้ง Solar Cell บนอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และศูนย์ควบคุมทางพิเศษในทางพิเศษสายศรีรัช- 
 วงแหวนรอบนอกฯ ท�าให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงได้ถึงร้อยละ 25 ส�าหรับอาคาร 
 ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ และร้อยละ 11 ส�าหรบัศูนย์ควบคมุทางพเิศษ

  ส�าหรับการจัดการด้านความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานวิเคราะห์วิศวกรรมที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช�านาญในด้านวิศวกรรมจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษท�าหน้าที่ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ โดยมีการจัดท�า
แบบจ�าลอง Traffic Simulation เพื่อศกึษาความเหมาะสมในการปรบัปรงุลกัษณะทางกายภาพบรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน วิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตรายบนทางพิเศษ ศึกษาคุณสมบัติและรูปแบบการติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อพฒันาปรับปรุงทางพิเศษให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดส�าหรับผู้ใช้ทาง รวมทั้งการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบรษิทัได้น�าผลการศกึษาดงักล่าวมาด�าเนนิการดงันี้
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• การปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษ โดยบริษัทได้ท�าการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยพื้นที่หัวเกาะ 
ทางแยก (Gore Area) และตดิตั้งอปุกรณ์เสรมิความปลอดภยั ได้แก่ อปุกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ (Crash Cushion) ถงัรบัแรง
ปะทะ (Cushion Tank) หลกัน�าทางชนดิให้ตวั (Flexible Guide Post) ทาพื้นด้วยส ีCold Plastic สแีดง เพื่อกระตุ้นเตอืนถงึ
จดุอนัตรายที่อาจจะเกดิอบุัตเิหตุ

	 	 บริษัทได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนตลอดจนผู้บริหำร	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้	
และทักษะในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 ISO	 14001	 :	 2015	 ตลอดจน 
กำรจดักจิกรรมปลูกจติส�ำนกึทั่วทั้งองค์กร	และกำรด�ำเนนิกจิกรรมด้ำนกำรอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกบัสงัคมรอบข้ำงอกีด้วย

2.1.2 ธุรกิจระบบราง
  1) ลักษณะบริการ

  บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ�านวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (“รฟม.”) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1)	 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (“โครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ”) บรษิทัได้เข้าท�าสญัญาสมัปทานกบั 
รฟม. เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ระยะเวลา 33 ปี นบัจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เริ่มงาน โดยบรษิทัเป็นผู้มสีทิธใินรายได้ 
ค่าโดยสาร รวมทั้งการด�าเนนิกจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณชิย์ ซึ่งรวมถงึการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และ
ธรุกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานแีละภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล 
เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่เปิดให้บรกิารครบทั้งสายทาง เป็นการเดนิรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดยีวกนั (Through 
Operation) โดยบริษัทมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาสัมปทานโครงการ โดย
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล ประกอบด้วย ช่วงหวัล�าโพง-บางซื่อ ช่วงหวัล�าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-
ท่าพระ ดงันี้
o ช่วงหวัล�าโพง-บางซื่อ ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่งใต้ดนิสายแรกของไทย มรีะยะทาง 20 กโิลเมตร จ�านวน 

18 สถาน ีเปิดให้บรกิารเดนิรถเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2547 บรษิทัเป็นผู้มสีทิธใินรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการด�าเนนิ
กิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานแีละภายในขบวนรถไฟฟ้า 

o ช่วงหวัล�าโพง-หลกัสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มรีะยะทางรวม 28 กโิลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบผสมทั้งใต้ดนิ
และยกระดบั โดยมสีถานรีวมทั้งสิ้นจ�านวน 20 สถาน ีเป็นสถานใีต้ดนิ 4 สถาน ีและสถานยีกระดบั 16 สถาน ีมจีดุ
เชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ที่สถานหีวัล�าโพง และสถานบีางซื่อ และเชื่อมต่อ
กบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสม่ีวง) ที่สถานเีตาปนู บรษิทัเป็นผูล้งทนุจดัหาตดิตั้งและทดสอบ
อุปกรณ์งานระบบ โดยแบ่งการด�าเนินงานช่วงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบเพื่อเปิดให้บริการออกเป็น  
3 ช่วง ดงันี้ 
• ช่วงที่ 1 สถานบีางซื่อ-สถานเีตาปูน ได้เปิดให้บรกิารเมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 2560 
• ช่วงที่ 2 สถานหีวัล�าโพง-สถานหีลกัสอง ได้เริ่มเปิดทดลองเป็นช่วงสถานแีละเชื่อมต่อกบัโครงการช่วงที่ 1 เพื่อให้

ประชาชนได้ทดลองใช้บรกิารจนถงึสถานหีลกัสอง ตั้งแต่วนัที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยไม่คดิค่าโดยสารเป็นเวลา 
2 เดอืน โดยเมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2562 ได้เปิดให้บรกิารอย่างเตม็รปูแบบถงึสถานหีลกัสอง และจดัเกบ็ค่าโดยสาร
ตามปกต ิและ

• ช่วงที่ 3 สถานเีตาปูน-สถานที่าพระ ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารโดยไม่เกบ็ค่าโดยสาร เมื่อวนัที่ 23 
ธันวาคม 2562 และมีก�าหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในมีนาคม 2563 ซึ่งมีสถานีท่าพระเป็นสถานี 
เชื่อมต่อหลกัที่ให้ผูโ้ดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางจากสถานท่ีาพระ เพื่อโดยสารออกนอกเมอืงไปทางฝ่ังตะวนัตก
ผ่านสถานีบางไผ่ไปยังสถานีหลักสอง หรือเพื่อโดยสารเข้าในเมืองชั้นในผ่านสถานีอิสรภาพไปยังสถานีหัวล�าโพง 
รวมถึงยังสามารถเดินทางไปสถานีเตาปูน เพื่อเชื่อมต่อไปยังโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม  
(สายสม่ีวง) โดยโครงการรถไฟฟา้มหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) เมื่อเปดิให้บรกิารครบทั้งสายทางแล้ว
จะมีรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการทั้งหมดจ�านวน 54 ขบวน โดยมีระยะเวลาให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา  
06.00-24.00 น.
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(2)	 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) ช่วงสถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน  
มรีะยะทาง 23 กโิลเมตร รวม 16 สถาน ีเป็นสถานแีบบยกระดบัทั้งหมด โดยมสีถานเีตาปูนเป็นสถานเีชื่อมต่อกบัสถานี
บางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล โดยสามารถเปลี่ยนเส้นทางจากสายสม่ีวงไปสายสนี�้าเงนิได้ที่สถานเีตาปนู 
และในอนาคตจะเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) 

  โดยบริษัทได้รับสัมปทานการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ารุงรักษา 
ลกัษณะสญัญาเป็นการร่วมลงทนุแบบ PPP Gross Cost ซึ่ง รฟม. เป็นผู้ลงทนุค่างานโยธาทั้งหมด และบรษิทัเป็นผู้ลงทนุ 
ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการ 
ที่ก�าหนดไว้ โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชงิพาณชิย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธา
และระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และ รฟม. จะทยอยจ่ายคนืค่าอปุกรณ์งานระบบให้บรษิทัเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 10 ปี และ
จ้างบรษิทับรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารงุรกัษาตลอดอายสุมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัที่ 4 กนัยายน 2556 
  ปัจจบุนัมรีถไฟฟ้าที่วิ่งบรกิาร จ�านวน 21 ขบวน มรีะยะเวลาให้บรกิารทกุวนัไม่มวีนัหยดุ ในวนัจนัทร์-วนัศกุร์ ตั้งแต่
เวลา 05.30-24.00 น. และในวนัเสาร์-วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

 โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยเฉลิมรัชมงคล (สำยสีน�้ำเงิน) สำยฉลองรัชธรรม (สำยสีม่วง)
 (สถำนหีวัล�ำโพง-สถำนบีำงซือ่) (สถำนีหัวล�ำโพง-หลักสอง (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปนู)
  และสถำนีบำงซื่อ-ท่ำพระ) 
ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost
ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี (นบัจากวนัที่ รฟม. แจ้งให้เริ่มงาน) 30 ปี (2556 - 2586)
จ�านวนสถานี 18 สถาน ี 20 สถาน ี 16 สถานี
ระยะทาง 20 กโิลเมตร 28 กโิลเมตร 23 กโิลเมตร

  2) รายได้
  บรษิทัมรีายได้จากธรุกจิระบบราง 2 ลกัษณะ คอื รายได้ค่าโดยสาร และรายได้จากการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้า และ
ซ่อมบ�ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้า

•	 รายได้ค่าโดยสาร

  ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ ระหว่างบรษิทั และ รฟม. บรษิทัมสีทิธใินการให้บรกิารเดนิรถ
และจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสัมปทาน โดยบริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณชิย์ให้แก่ รฟม. ตามอตัราที่ระบใุนสญัญาสมัปทาน 
  บรษิทัจดัเกบ็ค่าโดยสารตามจ�านวนสถานทีี่ผู้ใช้บรกิารเดนิทาง โดยอตัราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้า ณ วนัที่เริ่มให้
บริการจะเป็นไปตามอัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิงที่ใช้บังคับ คือ วันที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ ตามสัญญา
สมัปทานได้ก�าหนดให้มกีารปรบัอตัราค่าโดยสารทกุ 24 เดอืน โดยค�านวณบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจรงิ
ของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมหมวดอาหารของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer Price Index) โดยเทียบจาก 
อตัราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างองิ 
  บริษัทได้ปรับอัตราค่าโดยสารตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทานมาโดยล�าดับ อัตราค่าโดยสารที่ประกาศใช ้
อยู่ในปัจจบุนัเป็นอตัราที่ปรบัเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะใช้จนถงึวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 
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•	 รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษา	
	 	 บริษัทได้รับค่ำจ้ำงบริกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ�ำรุงรักษำตำมสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง	 
สัญญำที่	 4	 สัมปทำนส�ำหรับกำรลงทุน	 กำรจัดหำระบบรถไฟฟ้ำ	 กำรให้บริกำรกำรเดินรถ	 และซ่อมบ�ำรุงรักษำ	 
(สถำนคีลองบำงไผ่-สถำนเีตำปูน)	ระยะที่	2	(ระยะเวลำประมำณ	27	ปี)	โดยเริ่มเปิดให้บรกิำรเมื่อวนัที่	6	สงิหำคม	2559

 	 3)	การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจระบบราง
   •	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิทัสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อาศยัอยู่รอบเส้นทางและกลุ่มที่มไิด้อาศยั
อยู่รอบเส้นทางแต่มคีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางผ่านหรอืมจีดุหมายปลายทางอยู่ในเส้นทาง และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตาม
วตัถปุระสงค์การเดนิทาง ดงันี้
1. กลุ่มที่มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางไปท�างาน
2. กลุ่มที่มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางไปโรงเรยีน/สถานศกึษา
3.  กลุ่มที่มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางท่องเที่ยว (Tourists) / การพกัผ่อน
4. กลุ่มที่มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางไปท�ากจิกรรมพเิศษ เช่น การสมัมนา หรอืการประชมุ
5. กลุ่มที่มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางอื่นๆ เช่น การตดิต่อกจิธรุะ

  4) นโยบายและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจระบบราง
	 	 	 •	 กลยุทธ์ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจระบบราง

O	 สร้ำงสรรค์และพฒันำรูปแบบกำรบรกิำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกต่อผู้โดยสำรในกำรให้บรกิำรเดนิรถไฟฟ้ำ	MRT	
  รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) มีเส้นทางการเดินรถจากสถานีเตาปูนถึงสถานีหัวล�าโพง  
โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ได้เปิดสถานใีห้บรกิารเพิ่มจากสถานหีวัล�าโพงไปยงัสถานวีดัมงักรถงึสถานหีลกัสอง และ
ในเดอืนธนัวาคม 2562 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนใชบ้รกิาร ชว่งหวัล�าโพง-บางแค โดยไมเ่กบ็ค่าโดยสาร ซึ่งเมื่อเปดิให้บรกิาร
ครบทั้งระบบจะมรีะยะทาง 48 กโิลเมตร ผ่านพื้นที่เศรษฐกจิที่ส�าคญั (Central Business District-CBD) พื้นที่ที่อยู่อาศยั 
(Residential Area) และมจีดุเชื่อมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนที่ส�าคญัซึ่งมผีลต่อการเพิ่มจ�านวนผู้โดยสาร อาท ิจดุเชื่อม
ต่อรถไฟฟ้าสายสเีขยีว (BTS) ที่สถานสีลีม สถานสีขุมุวทิ สถานสีวนจตจุกัร และสถานบีางหว้า สายสแีดง (Airport Rail 
Link) ที่สถานเีพชรบรุ ี ซึ่งเป็นการเดนิทางเชื่อมต่อกบัท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ และจดุเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสม่ีวง) ที่สถานเีตาปนู นอกจากนี้ยงัมจีดุเชื่อมต่อกบัสถานรีถไฟไทย ที่สถานหีวัล�าโพง 
และสถานบีางซื่อ ส�าหรบัการเชื่อมต่อทางเดนิระหว่างสถานกีบัอาคาร ปัจจบุนัม ี6 จดุ ได้แก่ 
• อาคารจัตุรัสจามจุรี และสามย่านมิตรทาวน์ (อาคารพักอาศัย อาคารส�านักงาน และศูนย์รวมความบันเทิง 
 และการศกึษา) กบัสถานสีามย่าน 
• ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กบัสถานพีหลโยธนิ 
• อาคาร Interchange 21 (อาคารส�านักงาน) และอาคาร Terminal 21 (ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารส�านักงาน  
 และที่พกัอาศยั) กบัสถานสีขุมุวทิ 
• ศูนย์การค้า CentralPlaza Grand Rama 9 และอาคาร G Tower กบัสถานพีระราม 9 
• ศูนย์สรรพสนิค้าซคีอนบางแค กบัสถานภีาษเีจรญิ และ 
• ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค กบัสถานหีลกัสอง

  พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท�างาน รองมาเป็นการเดินทางเพื่อการ
ศกึษา โดยจะเดนิทางมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ในขณะที่การเดนิทางช่วงนอกเวลาเร่งด่วนนั้น ยงัสามารถรองรบัการ
ใช้บรกิารที่เพิ่มขึ้นได้ บรษิทัจงึก�าหนดกลยทุธ์ เพื่อลดความหนาแน่นของผูโ้ดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนขึ้น ให้สอดคล้อง
กบัปัจจยัในการเลอืกใช้บรกิารของผูโ้ดยสาร ลดเวลาการใช้บรกิารและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดนิทาง โดยการ
จดักจิกรรมกระตุ้นให้ผู้โดยสารปรบัพฤตกิรรมการเดนิทางในช่วงเช้าให้เรว็ขึ้น ในกจิกรรม “MRT Lucky Hour มาเช้า
ลุ้นโชค” นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีลยทุธ์ในการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บรกิารที่เดนิทางด้วยบตัรโดยสาร เพื่อความสะดวกใน
การเดนิทาง ลดระยะเวลาการใช้บรกิารภายในสถาน ีและยงัเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบับรษิทั ด้วยการเพิ่มสทิธปิระโยชน์
ในบตัรโดยสาร ท�าความร่วมมอืร่วมกบัพนัธมติรต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดในการออกบตัรหรอืเตมิเงนิบนบตัรโดยสาร 
หรอืการให้สทิธปิระโยชน์พเิศษส�าหรบัผู้ถอืบตัรโดยสาร
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O	 มุ่งเน้นคณุภำพกำรบรกิำร	
  บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นคุณภาพการบริการโดยถือว่า “การบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด” นอกจากนั้น บริษัท 
ยังมีนโยบายให้รถไฟฟ้า MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชีวิตของคนกรุงเทพ” ภายใต้การด�าเนินงานอย่างมืออาชีพ  
โดยการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของรถไฟฟ้า MRT ที่ให้บรกิารการเดนิทางแล้ว ยงัมกีารสร้าง
คณุค่าเพิ่มให้คนกรงุเทพรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งในวถิชีวีติ จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงาน 
ด้านคณุภาพการบรกิาร ดงันี้
- ความปลอดภัย (Safety) บริษัทถือว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT  

เป็นความส�าคญัสูงสดุที่พนกังานทกุคนต้องพงึตระหนกั และต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดความปลอดภยัของบรษิทั 
อย่างเคร่งครดั โดยที่ผ่านมาบรษิทัมกีารฝึกอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภยัอย่างต่อเนื่องตลอดจนมกีารก�ากบัดูแล
การให้บรกิารมมีาตรฐานตามข้อก�าหนดความปลอดภยัของประเทศไทยและเทยีบเท่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ชั้นน�าของโลก

- ความสะดวก (Convenience) บริษัทให้ความส�าคัญในการดูแลการท�างานของอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ  
ในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้ท�างานได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้บรษิทัได้เลง็เหน็ถงึความสะดวกของผู้โดยสาร
ในช่วงการเดินทางที่แออัด เช่น ช่วงงานเทศกาลหรือการจัดนิทรรศการรายรอบเส้นทาง โดยจัดให้มีการเพิ่ม 
จดุจ�าหน่ายเหรยีญโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รบัการบรกิารอย่างดทีี่สดุ

- ความรวดเร็ว (Fast) บริษัทจะควบคุมให้ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟฟ้าและตารางการให้บริการรถไฟฟ้ารองรับกับ 
ความต้องการของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา 

- ความเชื่อถือได้ (Reliability) บริษัทจะดูแลให้รถไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณอยู ่ในสภาพดี และไม่ 
ส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารของบรษิทั

- การตรงต่อเวลา (Punctuality) บริษัทจะควบคุมให้ตารางการเดินรถไฟฟ้าและการเทียบจอดในสถานีทั้งหมด 
คลาดเคลื่อนไปจากที่เวลาก�าหนดน้อยที่สดุ

O	 สร้ำงรูปแบบบตัรโดยสำรที่ตรงกบัควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม
  บริษัทมีการวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ใช้บริการประจ�าและใช้บริการเป็นครั้งคราว 
เพื่อจดัท�าและวางแผนการออกบตัรโดยสารชนดิต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และ
ดงึดดูกลุม่ลกูค้าที่ใช้บรกิารเป็นครั้งคราวให้หนัมาใช้บตัรรถไฟฟ้า MRT ในการเดนิทางมากขึ้น การพฒันาบตัรโดยสาร
รูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บัตร ให้สามารถใช้บัตรร่วมกัน
ได้ทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสนี�้าเงนิ และ MRT สายสมี่วง การประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิในการออกบตัร
ร่วมธรุกจิที่สามารถใช้ท�าธรุกรรมทางการเงนิและเดนิทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้แก่ ความร่วมมอืกบัธนาคารกสกิรไทย 
ในการท�าบัตรแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การจัดท�าบัตรโดยสารธุรกิจร่วมกับองค์กร
หรอืหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ยงัออกผลติภณัฑ์ในรูปแบบคูปองเตมิเงนิ (Top Up Voucher) ให้กบัองค์กรที่สนใจ อาท ิ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อใช้แจกเป็นสวัสดิการแก่พนักงานในการน�ามาเติมมูลค่า 
ในบตัรโดยสารของพนกังานอกีด้วย

	 	 	 •	 กลยุทธ์ด้านราคาของธุรกิจระบบราง

  บรษิทัจดัเกบ็ค่าโดยสารตามระยะทางการเดนิทาง (Distance Related Fare) เพื่อท�าให้เกดิความยตุธิรรมต่อผูโ้ดยสาร
ในการเดนิทางในระยะทางที่ต่างกนั พร้อมส่วนลดแก่กลุ่มนกัเรยีน/นกัศกึษา และกลุ่มเดก็/ผู้สูงอาย ุรวมทั้งค�านงึถงึอตัรา
การเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น โดยการเก็บค่าโดยสารดังกล่าว บริษัทจะปรับอัตราค่าโดยสาร 
ตามที่ก�าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน
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	 	 	 •	 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจระบบราง

	 	 บริษัทได้แบ่งลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ	 ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำยให้เกิด
ประสทิธภิำพครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยโดยรวม	ทั้งนี้	บรษิทัได้วำงแผนกำรส่งเสรมิกำรขำยและแผนกำรตลำดให้สอดคล้อง
กบัสถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อมของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย	ดงันี้
o สนับสนุนและประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดแล้วจร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นให้น�ารถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดในจุดที่ 

ให้บรกิาร เพื่อเดนิทางเข้าไปในเขตธรุกจิ (Business District) เช่น ถนนสขุมุวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดาภเิษก ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาการจราจรตดิขดัได้อกีช่องทางหนึ่ง อกีทั้งยงัเป็นส่วนส�าคญัในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

o การช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร และจัดรายการส่งเสริม 
การขายร่วมกบับรษิทั และธนาคารชั้นน�า อาท ิบรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั (มหาชน) (AIS) บรษิทั 
เมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยสมทุรประกนัชวีติ 
จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากดั (M Card) บรษิทั บญุรอด เทรดดิ้ง จ�ากดั (Singha Rewards) ในการ
มอบส่วนลดเติมเงินบนบัตรโดยสาร การให้เครดิตเงินคืนรวมถึงการแลกคะแนนสะสมของบัตรเครดิต KTC Citibank 
UOB กรงุศร ีเพื่อเพิ่มมลูค่าการบรกิาร และเสนอสทิธปิระโยชน์ในการใช้บตัรโดยสาร โดยมุง่เน้นการกระตุน้ให้ผู้โดยสาร
เปลี่ยนพฤตกิรรมจากการใช้เหรยีญโดยสาร เป็นการใช้บตัรโดยสารให้มากขึ้น ซึ่งลูกค้าจะได้รบัความสะดวกรวดเรว็
พร้อมสทิธปิระโยชน์ต่างๆ

o การเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บรกิารหรอืเพิ่มจ�านวนเที่ยวเดนิทางในระบบผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารกจิกรรมรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 
MRT และการน�าเสนอบตัรโดยสารประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน องค์กร อาคารส�านกังาน หรอืโรงแรม ทั้งที่อยู่ในและ
นอกเส้นทาง โดยสามารถท�าหน้าบัตรที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรหรือกิจกรรมส�าคัญ เป็นการประชาสัมพันธ์และ 
ส่งเสริมการขาย ซึ่งจะท�าให้เกิดการกระจายของบัตรโดยสารถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ที่ใช้บริการเดิมและกลุ่ม 
ผู้โดยสารที่ยงัไม่เคยใช้บรกิารมาก่อนให้เกดิการทดลองใช้ 

o การสร้างและการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า (Customer Relation Management) โดยการบรหิารจดัการระบบข้อมูล
สมาชิก MRT Club การสร้างเครอืข่ายและความสัมพันธ์อนัดกีับผู้ใช้บรกิารทั่วไป ให้เป็นไปตามกระบวนการ CRM  
ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการตลาดเพื่อสร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า (Loyalty Marketing) โดยมุ่งตอบสนอง 
ความพงึพอใจของผู้โดยสารอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Network และ
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถานี รวมถึงการออกบูธกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเส้นทาง นอกจากนี้ยังท�า 
ความร่วมมอืร่วมกบัพนัธมติรแบบ Win-Win Strategy ในการจดักจิกรรมพเิศษให้กบัผู้โดยสารอกีด้วย

o การสร้างความภกัดใีนตราสนิค้า (Brand Loyalty) และสร้างการรบัรูใ้นตราสนิค้า (Brand Awareness) ด้วยการจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการตลาด สร้างภาพลกัษณ์ การตอบแทนลกูค้าและสงัคม เป็นการปลกูฝังทศันคตนิี้ให้แก่เยาวชนกลุม่เป้าหมาย
และผู้ใช้บรกิาร โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) อย่างต่อเนื่อง อาท ิการสร้างความสมัพนัธ์กบัพนัธมติรเพื่อ
จดัหาสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ถอืบตัรโดยสารในการรบัส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ หรอืงานอเีวนท์ต่างๆ 
รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

o การพัฒนาระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับเติมเงินบัตรโดยสารแบบออนไลน์ (Online top-up) และการช�าระ 
ค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้บัตร (Mobile payment) ด้วยแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท และมีแผน 
การพฒันาระบบการช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัร้านค้าต่างๆ ภายใน Metro Mall เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเรว็ให้
กบัผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT 

o สนบัสนนุการใช้งานบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในระบบ MRT โดยการปรบัปรงุระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตั ิ(ระบบ AFC) 
ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม  
(สายสมี่วง) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า MRT

o การน�าระบบ EMV Contactless Transit เข้ามาใช้ส�าหรับการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  
มีมาตรฐาน ผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โดยผู้โดยสารสามารถช�าระค่าโดยสารแทนบัตรโดยสาร ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศอังกฤษและสิงค์โปรได้น�าระบบ EMV เข้ามาในการช�าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  
ในการเดนิทาง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการศกึษาความเหมาะสมของระบบ
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	 	 	 •	 กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดของธุรกิจระบบราง

o การเลือกใช้ช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 
ส่งเสรมิการตลาด โดยการบรหิารจดัการพื้นที่และช่องทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT อาท ิป้ายประชาสมัพนัธ์ภายใน
สถานี (Standee) สื่อบนจอเครื่องจ�าหน่ายเหรียญโดยสาร สื่อปฏิทินกิจกรรมรอบเส้นทาง (Event Calendar) บนจอ
มอนิเตอร์ สื่อ Digital สื่อ Social Network รวมถึงสื่อภายนอกจากพันธมิตร เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางในระบบ 
แก่ผู้ใช้บรกิาร อกีทั้งบรษิทัยงัมุ่งเน้นการพฒันา Mobile Application ภายใต้ Bangkok MRT Application เพื่อรองรบั 
การวางแผนการเดนิทางของผู้โดยสาร

o เน้นการประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูข่าวสารเข้าถงึผู้ใช้บรกิารปัจจบุนัรวมถงึกลุม่ลูกค้าใหม่ โดยการออกบธูประชาสมัพนัธ์
แนะน�าการใช้บรกิารทั้งภายในและภายนอกเส้นทางการเดนิรถ พร้อมแนะน�าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาท ิข้อมูลสทิธิ
ประโยชน์บตัรโดยสาร การสมคัรสมาชกิ MRT Club การแนะน�ากจิกรรม MRT Lucky Hour การแนะน�าช่องทางตดิตาม
ผ่านสื่อ Social Media และ Bangkok MRT Application โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อกระตุ้นให้ข้อมูลด้านการบรกิารและสทิธิ
ประโยชน์แก่ผู้ใช้บรกิาร ในปี 2562 มุ่งเน้นการประชาสมัพนัธ์ในเรื่อง Happy Blue Line Again in 2019 โดยตอกย�้าถงึ
ความตรงเวลา สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และมีเวลาเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวมากขึ้นจากการใช้บริการ 
สามารถก�าหนดเวลาการเดนิทางที่แน่นอนได้

o การสื่อสารเพื่อสร้างจดุหมายการเดนิทาง (Create Destination) เป็นการประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมูลการเดนิทางรอบ
เส้นทางด้วยรถไฟฟ้า MRT อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจดัท�าปฏทินิกจิกรรมรอบเส้นทาง (Event Calendar) แผนที่แสดง 
เส้นทางและสถานที่ต่างๆ อาท ิอาคารส�านกังาน สถานศกึษา โรงแรม ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่
ส�าคญัอื่นๆ ข้อมูลการเชื่อมต่อไปยงัระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเรว็ โดยสามารถสบืค้นผ่านช่องทาง 
Website และ Bangkok MRT Application 

o การสร้างความมั่นใจในการเดนิทางด้วยการประชาสมัพนัธ์เรื่องความปลอดภยั (Safety) การให้บรกิาร (Service) ให้กบั
ผูโ้ดยสาร และประชาชน ผ่านสื่อโทรทศัน์ วทิย ุและสื่อมวลชนต่างๆ อกีทั้งจดักจิกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ์การให้บรกิาร
และกจิกรรมด้านความปลอดภยัในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศกึษา อาคารส�านกังาน เพื่อให้ผู้โดยสารและประชาชน
เกดิความรู้และความเข้าใจในระบบความปลอดภยัของรถไฟฟ้า MRT เพื่อเสรมิสร้างความมั่นใจในการใช้บรกิาร

	 	 	 •	 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาของธุรกิจระบบราง

	 	 บรษิทัมกีลยทุธ์ในกำรพฒันำคณุภำพและบรกิำรอย่ำงสม�่ำเสมอ	ต่อเนื่อง	และไม่หยดุนิ่ง	เพื่อให้ผู้ใช้บรกิำรได้รบั
ควำมพงึพอใจสงูสดุทั้งในด้ำนควำมสะดวกสบำย	รวดเรว็	ปลอดภยั	ซึ่งจะเป็นกำรส่งเสรมิให้มผีูม้ำใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำ	MRT	
ในจ�ำนวนเพิ่มขึ้น	ปัจจบุนับรษิทัร่วมมอืกบัสถำบนักำรเงนิที่จะท�ำให้สำมำรถถอืบตัรหนึ่งใบที่สำมำรถท�ำธรุกรรมต่ำงๆ	ได้
หลำกหลำย	

	 	 	 •	 กลยุทธ์การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่ายของธุรกิจระบบราง

  ด้วยการเพิ่มจุดออกตั๋วโดยสาร (Sales Outlet) นอกเหนือจากการออกตั๋วโดยสารได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสาร
อตัโนมตัแิละที่ห้องออกบตัรโดยสารของสถาน ีเช่น การจดัการขายตรง (Direct Sales) ให้กบัหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กร 
ธนาคาร สถานศกึษา โรงแรม บรษิทัเอกชน เป็นต้น ในการจดัท�าหน้าบตัรพเิศษให้กบัองค์กร/สถาบนั สามารถน�าบตัร
โดยสารไปใช้ได้ในโอกาสต่างๆ เช่น มอบให้พนกังานเพื่อสร้างขวญัก�าลงัใจ มอบให้ลูกค้าเพื่อแสดงความขอบคณุ หรอื
แม้แต่การสร้างแบรนด์และใช้เป็นสื่อประชาสมัพนัธ์ ท�าให้บตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เป็นมากกว่าบตัรโดยสาร
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  5) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจระบบราง
	 	 	 ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

	 	 กรงุเทพมหำนครเป็นเมอืงหลวงขนำดใหญ่ที่มปีระชำกรอำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่น	และมรีะบบขนส่งหลำยรูปแบบ	อำท	ิ
รถยนต์ส่วนบคุคล	รถโดยสำรประจ�ำทำง	รถตู้โดยสำร	รถไฟฟ้ำ	รถไฟ	ไมโครบสั	รถแทก็ซี่	ซึ่งกรงุเทพฯ	ประสบปัญหำด้ำน
กำรจรำจรเป็นอย่ำงมำก	 อันเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรในชุมชนเมือง	 และควำมต้องกำรในกำรเดินทำงของ
ประชำชนที่สงูมำกขึ้น	ในขณะที่พื้นที่กำรจรำจร	และระบบขนส่งสำธำรณะยงัไม่สำมำรถรองรบัได้อย่ำงเพยีงพอ	ซึ่งถอืว่ำเป็น
ปัญหำหลกัที่เกดิขึ้นไม่แตกต่ำงกบัเมอืงหลวงทั่วโลกที่มคีวำมหนำแน่นของประชำกรสงู	รฐับำลจงึมนีโยบำยมุง่เน้นกำรพฒันำ
โครงข่ำยทำงด้ำนกำรขนส่งสำธำรณะต่ำงๆ	 ในกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจร	 เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชำกรและ 
กำรเตบิโตทำงด้ำนเศรษฐกจิของประเทศ
	 	 ทั้งนี้	กำรเดนิทำงของประชำชนกรงุเทพฯ	สำมำรถแบ่งออกได้เป็น	2	ระบบ	คอื	ระบบขนส่งส่วนบคุคลและระบบขนส่ง
สำธำรณะ

• ระบบขนส่งส่วนบุคคล

   โครงสร้างที่อยู่อาศยัของประชากรในกรงุเทพฯ และเขตปรมิณฑลที่มกีารกระจายโดยรอบการเดนิทางโดยรถยนต์
ส่วนตัวจึงได้รับความนิยม อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของบุคคลที่มีรายได้สูง หรือชนชั้นกลาง ผนวกกับความไม่เพียงพอของ 
ระบบขนส่งมวลชน และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางเมื่อเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ตลอดจนคุณภาพ
การให้บริการและความปลอดภัย ส่งผลให้การใช้รถยนต์ยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและสะดวกสบายต่อการเดินทาง ทั้งนี้  
การขยายตวัของพื้นที่การจราจรในเขตกรงุเทพฯ ยงัเป็นไปอย่างจ�ากดั และไม่เพยีงพอต่อการรองรบัปรมิาณรถยนต์

•	 ระบบขนส่งสาธารณะ

   ปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์รายรอบ 
เส้นทาง ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะบางประเภทเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบรถไฟฟ้า ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกที่อยู่
อาศัยและการเดินทางของประชาชนในเขตเมือง ที่ให้ความส�าคัญกับความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางเป็น
ปัจจยัส�าคญั

o	 รถโดยสารประจ�าทาง

  ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�าทางหลากหลายรูปแบบให้บริการประชาชน โดยมีอัตราค่าบริการที่แตกต่างกัน 
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลอืกแก่ผู้โดยสาร แต่รถโดยสารประจ�าทางที่ให้บรกิารประชาชนในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ยังมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ สาเหตุอยู่ในช่วงการน�ารถโดยสารบางส่วนมาปรับปรุงและการปฏิรูป 
จัดระเบียบเส้นทางเดินรถใหม่ โดยแม้ว่าในปัจจุบันรถที่สามารถให้บริการมีจ�านวนทั้งสิ้น 13,461 คัน รวมถึงรถตู้
โดยสารประจ�าทางกว่า 4,000 คนั ที่ได้รบัความนยิมจากประชาชนเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมคีวามสะดวกและรวดเรว็
ในการเดนิทาง ซึ่งรถโดยสาร ขสมก.ได้มกีารพฒันาทางด้านเทคโนโลยเีพื่อรองรบัระบบ GPS และ E-Ticket ให้บรกิาร
ในหลายเส้นทาง นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รถโดยสาร ขสมก. ได้เพิ่มทางเลือกในการช�าระเงินส�าหรับ 
ผู้ใช้บรกิาร โดยการรบัช�าระค่าโดยสารแบบไร้เงนิสด ผู้ใช้บรกิารสามารถช�าระผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั บตัร E-Ticket 
ของ ขสมก. ควิอาร์โค้ด Mobile Banking (Application) และบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติแบบ Contactless
  แต่จากปัญหาการจราจรโดยรวมบนถนนที่ยงัมคีวามแออดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา
ในช่วงเช้า 6:30-8:30 น. และช่วงเย็น 16:30-18:30 น. และในช่วงฤดูฝน การเดินทางจึงไม่มีประสิทธิภาพ 
และใชเ้วลาในการเดนิทางมาก ทั้งยงัไดร้บัผลกระทบจากปญัหาความปลอดภยัในการให้บรกิารและมลพษิจากระบบ
ไอเสยีของรถยนต์ รวมถงึมลพษิทางอากาศ PM 2.5 ที่สูงเกนิกว่าค่ามาตรฐานและเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอกีด้วย
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o รถไฟ

  ในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐมีนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถใช้จ่ายผ่านบัตร
สวสัดกิารแห่งรฐั ซึ่งผู้ถอืบตัรสามารถใช้บรกิารรถเมล์ รถโดยสารของบรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) และรถไฟ โดยไม่
เสยีค่าใช้จ่ายในวงเงนิไม่เกนิ 500 บาทต่อระบบต่อเดอืน แต่ทั้งนี้การให้บรกิารด้วยระบบรถไฟยงัขาดความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัย เนื่องจากสภาพรถไฟที่ไม่เอื้ออ�านวยและไม่มีระบบปรับอากาศ อีกทั้งเป็นการขนส่งในทิศทาง 
ที่จ�ากัดไม่ครอบคลุมทั้งตัวเมือง ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงได้เร่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
เพิ่มเติมหลากหลายเส้นทาง รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบ�ารุงแห่งใหม่ เพื่อรองรับรถจักรแบบเก่าและแบบใหม่ 
และเพื่อพัฒนาระบบรางรถไฟไทยตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ทั้งนี้  
การให้บรกิารรถไฟของ รฟท. ไม่ถอืเป็นคู่แข่งของบรษิทัโดยตรง เนื่องจากเส้นทางการให้บรกิารที่มคีวามแตกต่างกนั 
โดย รฟท.จะเน้นการให้บรกิารนอกเมอืงเป็นหลกั

o รถไฟฟ้า	BTS

  รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่วิ่งบนรางคู่ยกระดบัแยกทศิทางไปและกลบั โดยเริ่มเปิด 
ให้บรกิารครั้งแรกเมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คอื สายสขุมุวทิ และสายสลีม ปัจจบุนัระบบรถไฟฟ้า BTS  
มรีะยะทางในการให้บรกิารรวม 50.85 กโิลเมตร และจ�านวนสถานทีั้งสิ้น 44 สถาน ี โดยในวนัที่ 6 ธนัวาคม 2561  
ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสเีขยีว (ใต้) ช่วงแบริ่ง-สมทุรปราการ และในวนัที่ 9 สงิหาคม 2562 
ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารสถานห้ีาแยกลาดพร้าว และในวนัที่ 5 ธนัวาคม 2562 ได้เปิดให้บรกิารไปจนถงึ
สถานี ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้งสองช่วงเปิดให้บริการโดยยังไม่มีการคิดค่าโดยสาร การเดินทางโดยรถไฟฟ้าจึงเป็น 
ทางเลอืกที่สะดวกแก่ผู้เดนิทาง อกีทั้งรถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าที่มุ่งสู่ใจกลางของเมอืง มกีารพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
รายรอบเส้นทาง และการเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้า MRT จงึได้รบัความนยิมจากประชาชนเป็นอย่างมาก และเป็นปัจจยั 
ให้มผีู้ใช้บรกิารมากขึ้น

o รถไฟฟ้า	ARL

  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport Link) หรอืแอร์พอร์ตเรลลงิก์ 
หรือแอร์พอร์ตลิงก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า 
ในระบบรถไฟฟ้าชานเมอืง ด�าเนนิการก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางจากชานเมือง 
ด้านตะวันออกและทิศเหนือ และผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าสู่เขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่สถานี
พญาไท รวมทั้งสิ้น 8 สถาน ีระยะทาง 28.6 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บรกิารเมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2553 ซึ่งการให้บรกิาร
ในปัจจุบันได้มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงและความสามารถในการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  
ทั้ง 9 ขบวน มคีวามเสถยีรในการให้บรกิาร ท�าให้สามารถรองรบัความต้องการใช้บรกิารของผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น 
  จากการเติบโตของจ�านวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การปรับตัวจาก 
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ บ่งบอกได้ถึงการพัฒนา ทั้งใน 
ด้านของความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และการให้บริการ ที่ครอบคลุมพื้นที่ในการเดินทางให้สามารถเดินทาง 
เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ในปัจจุบัน ซึ่งจากปัญหาทางจราจรที่ติดขัด และการต้องเผชิญหน้ากับมลภาวะ 
ทางอากาศและเสียง และความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุ ระบบขนส่งทางรางจึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงและ 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลครั้งส�าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาการจราจรบรรเทาลง 
และประชาชนผูใ้ช้บรกิารมคีวามปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็ มากยิ่งขึ้นในการเดนิทางและยงัส่งผลดต่ีอทั้งเศรษฐกจิ
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ระบบรถไฟฟ้าจึงเป็นรูปแบบการเดินทางซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง และช่วย
ประหยดัการใช้ทรพัยากรของชาติ



76 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

  6) ภาวะอุตสาหกรรมและนโยบายภาครัฐของธุรกิจระบบราง
  ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.4 เทยีบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า รวม 9 เดอืนแรกของปี 2562 เศรษฐกจิไทยขยายตวัร้อยละ 2.5 โดยมปีัจจยัสนบัสนนุที่ส�าคญัจากการขยายตวั 
เร่งขึ้นของการบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน และการขยายตวัต่อเนื่องของการใช้จ่ายและการลงทนุภาครฐั (ที่มา : ส�านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ 
  ในด้านของการพัฒนาระบบคมนาคม กระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ให้เป็นกลไก 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมจะครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ แผนงานยุทธศาสตร์ 
ที่ส�าคญัเพื่อพฒันาระบบคมนาคม โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ภาครฐั 
ได้ให้ความส�าคัญและได้ด�าเนินการให้โครงการรถไฟฟ้าแต่ละสายสามารถเปิดบริการได้ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้ โดยใน 
วนัที่ 29 กนัยายน 2562 รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ช่วงที่ 2 ช่วงหวัล�าโพง-บางแค ได้เปิดให้บรกิาร
อย่างเป็นรูปแบบ แบบเก็บค่าโดยสาร และในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ ช่วงที่ 3  
ช่วงเตาปนู-ท่าพระ โดยไม่เกบ็ค่าโดยสาร โดยจะสามารถให้บรกิารครบทั้งสายทางเตม็รปูแบบเป็นเส้นทางวงกลม (Circle Line) 
ได้ภายในเดอืนมนีาคม 2563 และช่วงบางขนุนนท์-ศูนย์วฒันธรรม ที่จะเปิดให้บรกิารในปี 2569 นอกจากนี้ภาครฐัได้เร่งรดั
การด�าเนนิงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอกี 3 สาย ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสสี้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย-
มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่จะเปิดให้บริการปี 2566 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง ที่จะเปิดให้บริการในปี 2564 ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าที่เตรียมน�าเสนอคณะรัฐมนตร ี 
เพื่อขออนมุตักิารก่อสร้างหรอือยู่ระหว่างการศกึษาออกแบบม ี4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงใต้ ช่วงเตาปูน-
ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภเิษก) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพูส่วนต่อขยาย ช่วงศรรีชั-เมอืงทองธาน ีโครงการรถไฟฟ้า
สายสเีหลอืงส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรชัดา-ลาดพร้าว-แยกรชัโยธนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าตาล ช่วงแคราย-ล�าสาล ี(บงึกุม่) 
นอกจากนี้ ยงัมโีครงการที่ทางกรงุเทพมหานครต้องการที่จะผลกัดนัอกี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีทา ช่วงที่ 1 
ช่วงวชัรพล-ทองหล่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีทา ช่วงที่ 2 ช่วงพระราม 3-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายบางนา-สวุรรณภูม ิ
เนื่องจากโครงการทั้งสามโครงการนั้นเป็นโครงการที่อยู่บริเวณที่มีปัญหาการจราจร และต้องการให้ระบบขนส่งสาธารณะมี
ความสะดวกและมีโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอของบประมาณเพื่อศึกษาและ
ทบทวนรายละเอยีดของโครงการ รวมถงึรูปแบบการลงทนุ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรปุในปี 2563 โดยโครงการทั้งหมดภาครฐัได้
เร่งรดัด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อสร้างโครงข่าย
รถไฟฟ้าที่ครอบคลมุพื้นที่มากขึ้น และเป็นทางเลอืกในการเดนิทางที่สามารถก�าหนดเวลาได้ สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั 
รวมทั้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน ท�าให้ประเทศเกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 
  ทั้งนี้ บทบาทของภาครฐัในการกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านการใช้จ่ายและการลงทนุ ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างยิ่งที่จะส่งผล
ต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การให้ความส�าคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งจะช่วยให้
เกิดความสะดวกในการเดินทางและขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นจุดสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งจากชาวไทย
และต่างชาต ิและเป็นการสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิให้เตบิโตได้อย่างยั่งยนืในอนาคต

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า
  จากสภาวะทางเศรษฐกจิที่เตบิโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ส่งผลให้ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงเตบิโตได้ด้วยเช่นกนั 
โดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์รายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าเป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่ทว่ามีที่ดินเหลือน้อยลงและ
ราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์สูงสุดประเภทการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูสเริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นที่นิยมอย่างมาก 
ในกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่ ซึ่งหลายโครงการจะตั้งอยู่รายรอบเส้นทางสถานรีถไฟฟ้า นอกจากนี้ยงัมี
การเปิดตัวคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในหลากหลายโครงการบริเวณรายรอบโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  
(สายสนี�้าเงนิ) ช่วงหวัล�าโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ ที่เปิดให้บรกิารในปี 2562 อกีทั้งยงัมกีารพฒันาพื้นที่บรเิวณรายรอบ
สถานรีถไฟฟ้า โดยในวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 ได้มกีารเปิดตวั สงิห์ คอมเพลก็ซ์ เดอะ ลกัชวัร ีมกิซ์ยูส บรเิวณถนนอโศก-
เพชรบุรี เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นท�าเลที่มีศักยภาพและเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมแห่งใหม่  
และในวันที่ 20 กันยายน 2562 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ได้เปิดตัวขึ้น ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ 
สถานสีามย่านและเป็นจดุหมายปลายทางส�าหรบัการท่องเที่ยว โดยก�าลงัเป็นที่นยิมของนกัลงทนุ 
  การพฒันาระบบขนสง่มวลชนใหเ้ป็นโครงข่ายที่ครอบคลมุพื้นที่กรงุเทพฯ และปรมิณฑล จงึกลายเปน็ปจัจยัส�าคญัใน
การเร่งพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมเินยีม อาคารส�านกังาน ศูนย์การค้า ตลาดนดั สถานที่ท่องเที่ยว
ที่มชีื่อเสยีง โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ร้านอาหาร และซปุเปอร์มาร์เกต็ ให้เตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็ตามไปด้วย 
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โครงกำร สถำนะโครงกำรปัจจุบัน

สายสีแดงเข้ม	
(แนวเหนือ-ใต้)
ระบบรถไฟชานเมอืง แบ่งเป็น 4 ระยะ รวมระยะทาง
ประมาณ 80.5 ก.ม.
ระยะที่ 1  บางซื่อ-ธรรมศาสตร์ศูนย์รงัสติ 
ระยะที่ 2  บางซื่อ-หวัล�าโพง
ระยะที่ 3  หวัล�าโพง-บางบอน 
ระยะที่ 4  บางบอน-มหาชยั

สายสีแดงอ่อน	
(แนวตะวันตก-ตะวันออก)
ระบบรถไฟชานเมอืงของ รฟท. ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชนั, 
ตลิ่งชนั-ศาลายา และบางซื่อ-มกักะสนั-หวัหมาก 
รวมระยะทางประมาณ 48 ก.ม.

บางซื่อ-รังสิต	ระยะทาง	26	ก.ม.
- รฟท. อยู่ระหว่างขั้นตอนการด�าเนนิการ ดงันี้
สญัญาที่ 1 งานโยธาส�าหรบัสถานบีางซื่อและศูนย์ซ่อมบ�ารงุ รฟท. ได้มี 
  การลงนามสญัญาว่าจ้างกจิการร่วมค้า SU (บมจ. ซโินไทย- 
  เอน็จเินยีริ่งแอนด์คอนสตรคัชั่น และ บมจ. ยูนคิ เอ็นจเินยีริ่ง  
  แอนด์ คอนสตรคัชั่น) เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2556  
สญัญาที่ 2  งานโยธา บางซื่อ-รงัสติ รฟท. ได้มกีารลงนามสญัญาว่าจ้าง  
  บมจ. อติาเลยีนไทย ดเิวลลอ็ปเมนท์ เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2556 
สญัญาที่ 3  งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจดัซื้อรถไฟฟ้า รฟท.  
  ได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้า  
  MHSC (บริษัท MITSUBISHI Heavy Industrial Ltd บริษัท  
  Hitachi และ บริษัท Sumitomo Corporation) เมื่อวันที่ 29  
  มนีาคม 2559

-  เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2562 รฟท. และกจิการร่วมค้า MHSC รบัมอบ  
 ขบวนรถไฟฟ้าชุดแรก 2 ขบวน จ�านวน 10 ตู้ โดยจะทยอยรับมอบ 
 จนครบ 25 ขบวน ประมาณกลางปี 2563 และจะทดลองเดินรถ 
 เสมือนจริงได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 ปัจจุบัน รฟท. อยู่ในระหว่าง 
 ทดสอบเดนิรถอย่างไม่เป็นทางการ 
- คาดว่าจะสามารถเปิดให้บรกิารได้เดอืนมกราคม 2564 

รงัสติ-ธรรมศาสตร์	ระยะทาง	8.84	ก.ม.
- ได้รบัอนมุตัโิครงการแล้วเมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง 
 จดัท�าพระราชกฤษฎกีาเวนคนืที่ดนิ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณ 
 ปี 2566

บางซื่อ-ตลิ่งชัน	ระยะทาง	15	ก.ม.
- รฟท. ได้ว่าจ้างกจิการร่วมค้า Unique-Chun Wo เป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้าง  
 โดยงานก่อสร้างแล้วเสรจ็ 100%
- อยู่ในระหว่างการติดตั้งวางระบบและจะได้รับมอบขบวนรถในเดือน 
 มถินุายน-กรกฎาคม 2563 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บรกิารได้ในเดอืน 
 มกราคม 2564

บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก	ระยะทาง	19	ก.ม.
- โครงการอยูใ่นระหว่างปรบัแบบเพื่อให้รองรบักบัโครงการรถไฟความเรว็สงู 
 เชื่อม 3 สนามบนิ ที่จะใช้ฐานรากร่วมกนับรเิวณสวนจติรลดา

ตลิ่งชัน-ศาลายา	ระยะทาง	14.8	ก.ม.
- ได้รบัอนมุตัโิครงการแล้วเมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประมูล คาดว่าจะได้ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 ในเดอืน ม.ิย.-ก.ค.

ตลิ่งชัน-ศิริราช	ระยะทาง	5.7	ก.ม.
- ได้รบัอนมุตัโิครงการจาก ครม. แล้วเมื่อ 5 มนีาคม 2562 ปัจจบุนัอยู่ 
 ระหว่างเตรียมการประมูล คาดว่าจะได้ผู ้รับเหมาก่อสร้างในเดือน  
 ม.ิย.-ก.ค. 2563

	 	 7)	 ความคืบหน้าของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครัฐ
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บางซื่อ-ท่าพระ	และหัวล�าโพง-บางแค	ระยะทาง	28	ก.ม.

- หัวล�าโพง-บางแค เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 29  
 กนัยายน 2562
- บางซื่อ-ท่าพระ เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิาร โดยไม่เกบ็ค่าโดยสาร  
 เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2562 และมกี�าหนดเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการ 
 ในเดอืนมนีาคม 2563

บางแค-พุทธมณฑลสาย	4	(ระยะทาง	8	ก.ม.)

อยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนปริมาณผู้โดยสารและความเหมาะสม
โครงการของกระทรวงคมนาคม

หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	ระยะทาง	18.4	ก.ม.

- รฟม. ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโยธา สัญญาที่ 1-4 เมื่อวันที่ 3  
 เมษายน 2558 ดงันี้
สญัญาที่ 1  (งานโยธา) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ระยะทาง 12 ก.ม. 
  โดย บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์
สญัญาที่ 2  (งานโยธา) ช่วงสะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 7.5 ก.ม.  
  กลุ่มกจิการร่วมค้า UN-SH-CH (บมจ. ยูนคิ เอน็จเินยีริ่งแอนด์  
  คอนสตรคัชั่น, Sinohydro Corporation, และ China Harbour  
  Engineering)
สญัญาที่ 3  (งานก่อสร้างศนูย์ซ่อมบ�ารงุและอาคารจอดแล้วจร) กลุม่กจิการ 
  ร่วมค้า STEC-AS (บมจ. ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริ่ง แอนด์คอนสตรคัชั่น,  
  A.S.Associated Engineering (1964)
สญัญาที่ 4  (งานออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง) กลุ่มกิจการ 
  ร่วมค้า STEC-AS (บมจ. ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริ่ง แอนด์คอนสตรคัชั่น,  
  A.S.Associated Engineering (1964)

- วนัที่ 9 สงิหาคม 2562 ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารสถานห้ีาแยก 
 ลาดพร้าวเพิ่ม 1 สถานี
- วนัที่ 5 ธนัวาคม 2562 ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารเพิ่ม 4 สถาน ี 
 ได้แก่ สถานพีหลโยธนิ 24 สถานรีชัโยธนิ สถานเีสนานคิม และสถานี 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

แบริ่ง-สมุทรปราการ	ระยะทาง	12.8	ก.ม.

- เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2560 ได้เปิดให้บรกิาร 1 สถาน ีคอื สถานสี�าโรง
-  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่สถานีส�าโรง-สถาน ี
 การเคหะสมทุรปราการ 
-  คาดว่าจะมกีารจดัเกบ็ค่าโดยสารตามระยะทางในปี 2563

สายสีเขียวเข้ม

โครงกำร สถำนะโครงกำรปัจจุบัน

สายสีน�้าเงิน
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สายสีส้ม 

โครงกำร สถำนะโครงกำรปัจจุบัน

สายสีเหลือง

สายสีชมพู

โครงการสายสีส้ม	ช่วงบางขนุนนท์-มนีบุร	ี(สวิุนทวงศ์)
- 28 มกราคม 2563 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัโิครงการรถไฟฟ้าสายสสี้ม  
 ช่วงบางขนุนนท์-มนีบรุ ี(สวุนิทวงศ์) ในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี	ระยะทาง	20	ก.ม.	
- 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาโครงการ 
 รถไฟฟ้าสายสีส้มระหว่าง รฟม. กับบริษัทผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือก 
 ด้านราคาในสญัญาที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดงันี้
สญัญาที่ 1  (งานโยธา) ช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ-ซอยรามค�าแหง 12 โดย CKST  
  Joint-Venture (บมจ. ช.การช่าง, บมจ. ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริ่ง  
  แอนด์ คอนสตรคัชั่น)
สญัญาที่ 2  (งานโยธา) ช่วงซอยรามค�าแหง 12-หวัหมาก โดย CKST Joint- 
  Venture (บมจ. ช.การช่าง, บมจ. ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริ่ง แอนด์  
  คอนสตรคัชั่น)
สญัญาที่ 3  (งานโยธา) ช่วงหวัหมาก-คลองบ้านม้า โดย บมจ. อติาเลยีนไทย  
  ดเิวลลอ็ปเมนท์
สญัญาที่ 4  (งานโยธา) ช่วงสี่แยกบ้านม้า-สุวินทวงศ์ โดย บมจ. ยูนิค  
  เอน็จเินยีริ่งแอนด์ คอนสตรคัชั่น
สญัญาที่ 5  (งานโยธา) ศูนย์ซ่อมบ�ารุงและอาคารจอดแล้วจร บริเวณ 
  ส�านกังาน รฟม. ถนนพระราม 9 โดย CKST Joint-Venture  
  (บมจ. ช.การช่าง บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเีนยีริ่ง แอนด์ คอนสตรคัชั่น)
สญัญาที่ 6  งานออกแบบและวางระบบรางทั้งหมด โดย บมจ. ยูนิค  
  เอน็จเินยีริ่งแอนด์ คอนสตรคัชั่น

ลาดพร้าว-ส�าโรง	ระยะทาง	30.4	ก.ม.	
- 30 พฤษภาคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและ 
 ร่างสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง โดยร่วมมอืกบักจิการ 
 ร่วมค้าบเีอสอาร์ (บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรุ ี 
 โฮลดิ้ง และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเินยีริ่ง แอนด์ คอนสตรคัชั่น)
- 16 มิถุนายน 2560 รฟม. ได้ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับกิจการ 
 ร่วมค้าบเีอสอาร์
- 27 สิงหาคม 2561 เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการอย่างเป็นทางการ  
 โดยการก่อสร้างจะใช้เวลา 39 เดอืน (3 ปี 3 เดอืน) คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 
 และพร้อมเปิดให้บรกิารในช่วงปลายปี 2564

แคราย-มีนบุรี	ระยะทาง	34.5	ก.ม. 
- 30 พฤษภาคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและ  
 ร่างสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู โดยร่วมมอืกบักจิการ 
 ร่วมค้าบเีอสอาร์ (บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรุ ี
 โฮลดิ้ง, และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเีนยีริ่ง แอนด์ คอนสตรคัชั่น)
- 16 มิถุนายน 2560 รฟม. ได้ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับกิจการ  
 ร่วมค้าบเีอสอาร์
- 27 สิงหาคม 2561 เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการอย่างเป็นทางการ  
 โดยการก่อสร้างจะใช้เวลา 39 เดอืน (3 ปี 3 เดอืน) คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 
 และพร้อมเปิดให้บรกิารในช่วงปลายปี 2564 

แหล่งที่มา : www.railway.co.th, www.mrta-purpleline.com, www.bts.co.th, www.bkkmrt.com และจากการรวบรวมข้อมูลของบรษิทั
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  8) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจระบบราง
   •	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

  โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นโครงการที่บรษิทัได้รบัสมัปทานจาก รฟม. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครฐัที่
ด�าเนนิงานภายใต้ “พระราชบญัญตักิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” เพื่อท�าหน้าที่ด�าเนนิกจิการ
รถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมทั้งจงัหวดัอื่นตามที่ก�าหนดให้เป็นระบบปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ โดยมฐีานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านงานระบบ
ขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟา้ ไดศ้กึษาถงึความเปน็ไปได้ของโครงการ และเข้ายื่นข้อเสนอการลงทนุ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ
ที่มีผลตอบแทนและเงื่อนไขที่เหมาะสม ส�าหรับโครงการสัมปทานที่ผ่านมาเป็นลักษณะสัมปทานส�าหรับการลงทุน  
การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ารงุรกัษา โดยลกัษณะโครงการสมัปทาน ภาครฐัเป็น
ผูล้งทนุค่างานโยธาทั้งหมด ได้แก่ สถานรีถไฟฟ้าและสิ่งอ�านวยความสะดวก อโุมงค์ ระบบระบายอากาศ และรางรถไฟฟ้า 
เป็นต้น ส่วนบรษิทัจะลงทนุค่างานระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) ระบบอาณตัสิญัญาณและควบคมุ
การเดนิรถไฟฟ้า (Signaling) ระบบสื่อสารและระบบควบคมุและเกบ็ข้อมูล (Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้าก�าลงั 
(Power Supply) ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตั ิ(Automatic Fare Collection) ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen 
Door) อปุกรณ์ซ่อมบ�ารงุภายในและภายนอกศูนย์ซ่อมบ�ารงุ (Depot Workshop Systems) เป็นต้น

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	(สายสีน�้าเงิน)

  บรษิทัได้ว่าจ้างกจิการร่วมค้า ซเีคอที ี เป็นผู้จดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT (Project Manager) โครงการรถไฟฟ้า
สายสนี�้าเงนิ ช่วงบางซื่อ-หวัล�าโพง (ตั้งแต่สงิหาคม 2543 ถงึกรกฎาคม 2552) โดยท�าหน้าที่ในการด�าเนนิงานด้านเทคนคิ 
อันได้แก่ การก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์งานระบบที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิต ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับ
ผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ โดยภายหลังจากสัญญาจ้างบริหารโครงการ
กบัซเีคอทีสีิ้นสดุลง บรษิทัสามารถบรหิารจดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT รวมถงึการปรบัปรงุและพฒันาการให้บรกิารได้
เองอย่างมปีระสทิธภิาพ ในส่วนของการจดัหาและซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า บรษิทัว่าจ้างบรษิทั Lincas และ
ซเีมนส์ ให้เป็นบรษิทัผู้ผลติอปุกรณ์งานระบบ โดยมหีน้าที่ด�าเนนิการออกแบบ ผลติ จดัหา ตดิตั้ง ทดสอบ และทดลอง
ใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และว่าจ้างซีเมนส์เป็นผู้รับเหมาซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์งานระบบ ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า 
สายสนี�้าเงนิส่วนต่อขยาย ช่วงหวัล�าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ บรษิทัได้ว่าจ้าง บมจ. ช. การช่าง เป็นผู้บรหิาร
โครงการ โดยมบีรษิทัซเีมนต์ในการจดัหารถไฟฟ้า อปุกรณ์จ่ายไฟฟ้า ระบบอาณตัสิญัญาณ ระบบควบคมุ และระบบ
ตดิต่อสื่อสาร และบรษิทัได้ว่าจ้างซเีมนส์เป็นผู้รบัเหมาซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์งานระบบของโครงการสายสนี�้าเงนิทั้งเส้นทาง 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม	 (สายสีม่วง)	 บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ	 ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ	 

(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)

  บริษัทได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  
(สถานคีลองบางไผ่-สถานเีตาปูน) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยภาครฐัลงทนุโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา
ทั้งหมด บรษิทัลงทนุในงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งภาครฐัจะทยอยช�าระคนืค่าอปุกรณ์งานระบบให้กบับรษิทั
ภายหลงัจากการส่งมอบกรรมสทิธิ์ ทั้งนี้ บรษิทัจะเป็นผูใ้ห้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารงุรกัษาตามมาตรฐานการให้บรกิาร
ที่ก�าหนดในเงื่อนไขสญัญา และภาครฐัมสีทิธใินการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชงิพาณชิย์จากการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และจะจ่ายค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษาให ้
กบับรษิทั โดยมรีะยะเวลาสญัญา 30 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 การออกแบบ จดัหา ตดิตั้ง ทดสอบ การท�างาน
ของอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทดลองเดนิรถไฟฟ้าให้มคีวามพร้อมอย่างสมบูรณ์
เพื่อให้บริการแก่สาธารณชนจนสามารถเริ่มการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าได้ ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง  
เป็นผู้บริหารโครงการ ส�าหรับการด�าเนินงานระยะที่ 1 ของสัญญาสัมปทาน บริษัท และ บมจ.ช.การช่าง ได้จ้าง 
กลุ่มกจิการร่วมค้า มารเุบน-ิโตชบิา (Marubeni-Toshiba Joint Venture) MTJV ในการจดัหารถไฟฟ้า อปุกรณ์การจ่ายไฟฟ้า 
ระบบอาณตัสิญัญาณ ระบบควบคมุ และระบบตดิต่อสื่อสาร รวมทั้งการบรกิารซ่อมบ�ารงุ



81 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

	 	 9)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจระบบราง
  ในส่วนของธรุกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้านั้น ได้ด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้มาตรฐาน ISO 14000 โดยได้มีการด�าเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และ 
การใช้ทรพัยากรอย่างยั่งยนืบนพื้นฐานของการพฒันาอย่างยั่งยนื 3 ด้าน คอื ด้านสงัคม (Society) ด้านเศรษฐกจิ (Economy) 
และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 
ด้านการอนรุกัษ์พลงังาน และด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของพระราชบัญญตักิารส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2550 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
พ.ศ.2552 รวมถงึด�าเนนิงานตามคู่มอืการจดัการพลงังานขององค์กร เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนืด้วย
  สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า มาตรการการบริหาร 
เพื่อการประหยัดพลังงานในปี 2562 และเพื่อลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยบริษัทได้มีมาตรการต่างๆ 
มาตรการการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ มาตรการการควบคุม และมาตรการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค คือการเปลี่ยน 
หลอดไฟที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้นภายในสถานรีถไฟฟ้า และศูนย์ซ่อมบ�ารงุระบบรถไฟฟ้าพระราม 9 เป็นต้น โดยในปี 2562 
มีมาตรการควบคุมการใช้งาน และมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด LED ทดแทนหลอดไฟในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า  
พระราม 9 และด�าเนนิการมาตรการการควบคมุ ดงันี้

•	 เปลี่ยนหลอดไฟ	LED	ทดแทนหลอดไฟเดมิในพื้นที่ศนูย์ซ่อมบ�ำรงุรถไฟฟ้ำพระรำม	9	และประหยดัพลงังำนได้ถงึร้อยละ	65
•	 มมีำตรกำรควบคมุกำรเปิดและปิดระบบแสงสว่ำง	ระบบปรบัอำกำศตำมฤดกูำล	เพื่อให้มกีำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำสอดคล้อง 
	 กบัฤดกูำล	เพื่อกำรใช้พลงังำนให้มปีระสทิธภิำพ	ในส่วนของรถไฟฟ้ำสำยเฉลมิรชัมงคล	(สำยสนี�้ำเงนิ)	และสำยฉลองรชัธรรม	 
	 (สำยสมี่วง)	และเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรให้บรกิำรแก่ผู้โดยสำรที่เพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น	

	 	 นอกจำกนี้	เพื่อบรรเทำปัญหำกำรจรำจร	ช่วยรกัษำสิ่งแวดล้อม	และยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชน	บรษิทัจงึได้
ปรบัปรงุกำรด�ำเนนิกำรในส่วนของกำรบรหิำรจดักำรเพิ่มเตมิ	ดงันี้
•	 ด�ำเนนิกำรตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครดั	
•	 ปรบัปรงุตำรำงกำรเดนิรถให้เหมำะสมกบัจ�ำนวนผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้น
•	 ประชำสมัพนัธ์ส่งเสรมิเพื่อให้ทกุคนมสี่วนร่วมในกำรประหยดัพลงังำน
•	 ควบคมุและปรบัปรงุแก้ไขควำมเสี่ยง	หรอืสิ่งที่จะก่อให้เกดิควำมไม่ปลอดภยับนพื้นฐำนกำรประเมนิควำมเสี่ยง
•	 ในปี	 2562	 ได้ด�ำเนนิกำรเพิ่มจ�ำนวนรถไฟฟ้ำเพื่อกำรขนส่งผู้โดยสำรให้มปีระสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น	ตำมกำรขยำยเส้นทำง 
	 ในส่วนของสำยสนี�้ำเงนิ	
•	 มีกำรทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องในส่วนของนโยบำย	 เป้ำหมำย	 แผนกำรด�ำเนินงำน	 และกำรตรวจสอบ 
	 ทั้งภำยในและภำยนอก	เพื่อให้กระบวนกำรท�ำงำนมปีระสทิธภิำพ	

  การด�าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ อาทิ กฎหมาย 
ด้านอนรุกัษ์พลงังาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และน�ามาตรฐานระบบการจดัการด้านพลงังาน (ISO 50001) 
รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามสากล (ISO 14001) มาใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเดินรถควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม 
การมส่ีวนร่วมและรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจที่ถกูต้อง อนัน�าไปสู่การสร้างการพฒันา
อย่างยั่งยนื ซึ่งได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ดงันี้
• ระบบการจดัการด้านคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
• ระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
• ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และตามมาตรฐาน  
 TIS 18001:2011
• ระบบการจดัการด้านความปลอดภยัจาก Ricardo Rail Limited
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  ในปี 2562 บริษัทได้มีการบริหารการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบเพื่อการขนส่งมวลชนด้วย 
รถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เหมาะสมกับธุรกิจและเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรมและน�าไปสู่การพัฒนายังยืนจนได้รับรางวัลดีเด่นจากกิจกรรม Thailand Energy Award ประเภทขนส่ง  
ซึ่งเป็นกิจกรรมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อชื่นชมยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่น
และมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงานระดับประเทศ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้
เกดิการมสี่วนร่วมของบคุคลกรที่เกี่ยวข้องทกุระดบั 
  นอกจากนี้ บรษิทัยงัให้การใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม คณุภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชมุชนข้างเคยีงเสมอมา ด้วยการด�าเนนิการตดิตามป้องกนั 
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะการด�าเนินงานของโครงการรถไฟฟ้า MRT (Environmental Impact Mitigation Measures and 
Monitoring Program-EMP) ที่เปิดให้บรกิาร ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายฉลองรัชธรรม ให้กับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อตรวจติดตามคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในประเดน็สิ่งแวดล้อมที่ส�าคญั ดงันี้

(1)	คุณภาพอากาศ	

	 	 ผลกำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศบรเิวณพื้นที่รอบโครงกำร	พบว่ำ	ปรมิำณฝุน่ละอองรวมทั้งหมด	(TSP)	
ปรมิำณฝุ่นละอองขนำดเลก็	(PM10)	และปรมิำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์	(CO)	ปรมิำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์	(NO

2
)	

และปรมิำณก๊ำซไฮโดรคำร์บอนรวม	(THC)	มคี่ำอยู่ในเกณฑ์ที่มำตรฐำนก�ำหนด	

(2)	คุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า	

	 	 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำทั้งในช่วงเวลำเร่งด่วนและช่วงเวลำปกต	ิ
พบว่ำ	 ปริมำณแบคทีเรียและเชื้อรำรวม	 อัตรำกำรระบำยอำกำศ	 อุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์	 อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ก�ำหนด

(3)	 ระดับเสียงทั่วไป	

  ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงทั่วไป พบว่า มรีะดบัเสยีงทั่วไปเฉลี่ยไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ (dB(A)) โดยมรีะดบัเสยีงสงูสดุ
ไม่เกนิ 115 เดซเิบลเอ (dB(A)) อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด 

(4)	แรงสั่นสะเทือน	

	 	 ผลกำรตรวจวดัควำมสั่นสะเทอืน	พบว่ำ	มคี่ำอยู่ในเกณฑ์ที่มำตรฐำนก�ำหนด

(5)	คุณภาพน�้าทิ้ง	

	 	 ผลกำรตรวจวดัคณุภำพน�้ำทิ้งในสถำนรีถไฟฟ้ำ	 ศูนย์ซ่อมบ�ำรงุ	 และอำคำรบรหิำร	 พบว่ำ	 มคี่ำอยู่ในเกณฑ์ตำม
มำตรฐำนก�ำหนด	และระบบบ�ำบดัน�้ำเสยีสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมที่ออกแบบไว้	

(6)	การจัดการของเสีย	

	 	 ผลกำรจดักำรของเสยี	มกีำรคดัแยกประเภทของเสยี	กำรเกบ็รวบรวมและขนส่งของเสยีไปก�ำจดัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
เป็นไปตำมแผนกำรจดักำร	และสอดคล้องตำมกฎหมำย

	 	 นอกจำกกำรตรวจวดัคณุภำพสิ่งแวดล้อมแล้ว	รถซ่อมบ�ำรงุที่ใช้ภำยในศนูย์ซ่อมบ�ำรงุยงัเป็นระบบเครื่องยนต์ที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำน	 EURO	 IV	 ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรระบำยมลพิษจำกยำนพำหนะ	 จึงมั่นใจได้ว่ำกำรใช้งำนรถซ่อมบ�ำรุงและ 
กำรบ�ำรงุรกัษำจะไม่ก่อให้เกดิมลพษิในระดบัอนัตรำย
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2.1.3 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
	 	 บริษัทได้มีกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงพิเศษ	 โดยได้ให้บริษัทเอกชนและบุคคลใช้พื้นที่เพื่อด�ำเนินกำร
ในเชงิพำณชิย์ในเขตพื้นที่ระบบทำงพเิศษ	เพื่อตดิตั้งป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ	รวมทั้งให้ใช้พื้นที่
ท�ำร้ำนค้ำบรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง	และกำรด�ำเนนิธรุกจิอื่นๆ	 เช่น	 ใช้พื้นที่ในเขตทำงพเิศษเพื่อตดิตั้งระบบกระจำยสญัญำณ	
3G	เป็นต้น	และในส่วนกำรพฒันำเชงิพำณชิย์ในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล	(สำยสนี�้ำเงนิ)	บรษิทัเป็นผูด้�ำเนนิกำร	
และได้แต่งตั้งให้บริษัทย่อยคือ	 บริษัท	 แบงคอก	 เมโทร	 เน็ทเวิร์คส์	 จ�ำกัด	 (“BMN”)	 เป็นผู้แทนบริหำรกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ 
ของโครงกำรรถไฟฟ้ำดงักล่ำว	โดยมรีำยละเอยีดดงันี้	

	 	 1)	ลักษณะบริการ
   •	 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ

	 	 ส�ำหรบักำรพฒันำเชงิพำณชิย์ในเขตพื้นที่ระบบทำงพเิศษ	บรษิทัและบรษิทัย่อย	คอื	NECL	ได้ให้บรษิทัเอกชนและ
บคุคลเช่ำพื้นที่เพื่อด�ำเนนิกำรในเชงิพำณชิย์	ดงันี้

O ตดิตั้งป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์
  อนุญาตให้บริษัทเอกชนติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรบนสายทางหลักและบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณต่างๆ เช่น หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหน้าตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ  
เสาตอม่อทางพเิศษ และก�าแพงกนัตกของทางพเิศษ เป็นต้น 

O ร้ำนค้ำบรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
  อนญุาตให้บรษิทัเอกชนและบคุคลทั่วไปเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บรกิารแก่ผูใ้ช้ทางพเิศษบรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่าน
ทางพเิศษประชาชื่น ด่านศรนีครนิทร์ และด่านบางปะอนิ

O ด�ำเนนิธรุกจิอื่นๆ
  อนญุาตให้บรษิทัเอกชนใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อตดิตั้งระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นต้น

	 	 	 •	 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า

	 	 บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทย่อย	 คือ	 BMN	 เป็นผู้แทนบริหำรกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร 
สำยเฉลมิรชัมงคล	(สำยสนี�้ำเงนิ)	แต่เพยีงผู้เดยีว	โดยมรีำยละเอยีดดงันี้	

O จดัหำ	และ/หรอืจดัท�ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ
  BMN ในฐานะผูแ้ทนของบรษิทั ได้พฒันารปูแบบสื่อโฆษณาให้มคีวามหลากหลายทั้งในด้านรปูแบบ ความคดิ
สร้างสรรค์ การใช้นวตักรรมต่างๆ เพื่อให้สื่อโฆษณามคีวามน่าสนใจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ของผู้โฆษณา 
ยกระดบัภาพลกัษณ์ของสนิค้าและบรกิาร สร้างการรบัรู้ต่อผู้บรโิภค เนื่องจากปัจจบุนั Modern Customer Journey  
ที่จะไปถงึจดุที่ตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร (Individual Decision) นั้น เจ้าของผลติภณัฑ์จะต้องสร้างการรบัรูใ้นตราสนิค้า
ของตนเองให้ได้มากที่สดุ (Brand Awareness) โดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่มมีากมาย และมคีวามหลากหลายในยคุปัจจบุนั 
ซึ่งการเลอืกใช้ช่องทางต่างๆ ในการสร้างการรบัรู้นั้น ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาท ิกลุ่มเป้าหมาย ความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึง ความคุ้มค่า ความน่าสนใจ เป็นต้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาสื่อโฆษณาของบริษัท จึงเน้น 
ไปที่การพัฒนารูปแบบให้สามารถสร้างการรับรู้ได้ เป็นที่น่าสนใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และเกิดความคุ้มค่าต่อ 
การใช้งบประมาณของลูกค้าให้มากที่สุด นอกจากการพัฒนาสื่อโฆษณาแล้ว การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของพื้นที่ใน Prime 
Area ก็เป็นสิ่งที่ได้ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการสร้าง New Environment ให้พื้นที่ที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงได้  
เช่น การใช้พื้นที่ปล่องระบายอากาศของสถานีรถไฟฟ้า ร่วมกับลิฟท์โดยสาร หรือพื้นที่บนหลังคามาผสมผสานกัน 
(Integrated Media) ท�าให้พื้นที่นั้นสามารถสร้างมูลค่าให้กบับรษิทัได้
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O ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนรีถไฟฟ้ำ	MRT
  ปัจจบุนัพฤตกิรรมการเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า MRT มจี�านวนมากขึ้นทกุปี บรษิทัได้ตระหนกั
และให้ความส�าคญักบัการพฒันาพื้นที่ร้านค้าในสถาน ีโดยได้พฒันาพื้นที่ให้มคีวามสวยงาม คดัเลอืกร้านค้า (Tenants) 
ที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการ นอกจากวัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อพฤติกรรม 
การเดินทางแล้ว บริษัทตระหนักว่ารถไฟฟ้า MRT เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ส�าคัญในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น  
รูปแบบการพฒันาพื้นที่จงึไม่ได้เน้นเพยีงการคดัเลอืกร้านค้า แต่ยงัรวมถงึการออกแบบให้ผู้ใช้บรกิารเข้าถงึ และรู้สกึ
ถงึความสะดวก ปลอดภยั ผ่อนคลาย สามารถเลอืกเป็นสถานที่นดัพบ หรอืจดุแวะพกัส�าหรบัการเดนิทางได้ 

O ให้บรกิำรและดูแลรกัษำอปุกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
  ในปี 2562 บรษิทัได้ขยายการตดิตั้งอปุกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพิ่มอกี 4 สถานใีต้ดนิ (Underground 
Station) ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ รวมสถานีที่ให้บริการทั้งสิ้นใน
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) 22 สถาน ี โดยได้เพิ่มประสทิธภิาพในการรบัส่งกระจาย
สญัญาณให้มคีวามรวดเรว็มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ 

	 	 2)	การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
   •	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

  จากความหลากหลายการให้บริการเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน)  
จงึท�าให้กลุม่ลกูค้าหรอืกลุม่เป้าหมายมคีวามแตกต่างกนัตามประเภทของการให้บรกิาร อย่างไรกต็าม จดุหมายปลายทาง 
คอื ผู้บรโิภค (Ended Customer) หรอื ผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT การพฒันาเชงิพาณชิย์ดงักล่าวสามารถแบ่งลกัษณะลูกค้า
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดงันี้

O จดัหำ	และ/หรอืจดัท�ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ
  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี่เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้พฤตกิรรมการบรโิภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บรโิภค
สามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ และใช้ข้อมูลในการตดัสนิใจมากขึ้น การใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้างการรบัรู้ 
ประกอบด้วย 2 ช่องทางหลกัคอื การใช้บรกิารจากผูแ้ทนซื้อสื่อโฆษณา (Agency) และการซื้อสื่อโฆษณาเองจากเจ้าของ
สินค้าและบริการ (Brand Owner) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ วัตถุประสงค์ของเจ้าของสินค้าและบริการ  
ความต้องการบรกิารอื่นเสรมิ ประโยชน์ และความคุม้ค่า ความสมัพนัธ์ เป็นต้น กลุม่ลกูค้าสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า 
MRT เป็นการซื้อสื่อโฆษณาผ่านทั้ง 2 ช่องทาง ในปัจจุบันสัดส่วนการซื้อสื่อโฆษณาผ่านช่องทางผู้แทนการซื้อ 
สื่อโฆษณามีสัดส่วนสูงกว่าการซื้อจากลูกค้าตรง อย่างไรก็ตามสัดส่วนลูกค้าตรงมีการเติบโตสูงขึ้นจากร้อยละ 40  
มาเป็นร้อยละ 45 ในปี 2562
  กลุ่มสินค้าและบริการที่ใช้สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT 5 อันดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร  
(โทรศัทพ์เคลื่อนที่) รองลงมา กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจบันเทิง และกลุ่มสุขภาพ 
ความสวยความงาม 

O ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนรีถไฟฟ้ำ	MRT
  ปัจจบุนัพื้นที่ร้านค้าในสถานรีถไฟฟ้า MRT ได้รบัความสนใจจาก Brand ที่เป็นที่รู้จกั และมชีื่อเสยีงมากขึ้น 
เนื่องจากอัตราการเติบโตของผู้โดยสาร และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการ 
ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงการใช้บริการได้ง่าย โดยเจ้าของสินค้าและบริการต่างๆ ได้ปรับรูปแบบการให้บริการ 
(Format) ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT 
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O ให้บรกิำรและดูแลรกัษำอปุกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
  กลุม่ลกูค้าของบรษิทั คอื กลุม่ผู้รบัใบอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(ส�านกังาน กสทช.) ในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึ่งมทีั้งภาครฐั และภาคเอกชน
ประกอบด้วย AIS, DTAC, TRUE MOVE, TOT และ CAT ซึ่งแต่ละองค์กรจะถอืใบอนญุาตการให้บรกิารตามประเภท 
ของคลื่นความถี่ ซึ่งการให้บริการคลื่นความถี่ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน)  
ประกอบด้วย คลื่นความถี่ 850, 900, 1800, 2100 และ 2300 MHz

  3) นโยบายและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
   •	 กลยุทธ์ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

กำรพฒันำเชงิพำณชิย์ที่เกี่ยวข้องกบัระบบทำงพเิศษ
o จัดให้มีป้ายรายงานสภาพจราจรแบบแผนที่และข้อความ เพื่อให้ข้อมูลด้านการจราจรแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ รวมทั้ง 

จัดให้มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บริเวณก�าแพงกันตก บริเวณเสาตอม่อ 
ทางพเิศษ และบรเิวณหน้าตู้เกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 

o จัดให้มีร้านค้าและห้องน�้าสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีรัชและ 
อุดรรัถยา จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีนครินทร์ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ประชาชื่นฝ่ังขาเข้า บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษบางปะอนิขาเข้า และบรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษบางปะอนิ
ขาออก

กำรพฒันำเชงิพำณชิย์ที่เกี่ยวข้องกบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ำ
	 	 จำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงด้ำนสังคมและเทคโนโลยี	 โดยได้เข้ำสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบำทส�ำคัญ 
ในทุกๆ	 เรื่องส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค	 ซึ่งก็หมำยควำมรวมถึงผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ	 MRT	 
ด้วย	 ดังนั้น	 กำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์ต่ำงๆ	 ในรถไฟฟ้ำ	 MRT	 จึงต้องมีกำรพัฒนำ	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 ให้สอดรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวข้ำงต้น	ดงันี้
o ในปี 2562 บริษัทได้ปรับรูปแบบสื่อโฆษณาให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ Digital Media เข้ามาแทนที่สื่อ Static  

ในพื้นที่ Prime Area และปรบัรูปแบบของสื่อสตกิเกอร์ (Sticker) บางพื้นที่เป็นกล่องไฟขนาดพเิศษ (Special Light Box) 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับภาพลักษณ์ (Lift Image) ให้กับเจ้าของสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสร้าง 
ความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือให้กับบริษัทในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล Brand Value ของลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อ 
ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้าในระยะยาว (Longterm Customer Relations Management) นอกจากนี้ การเพิ่มความคดิ
สร้างสรรค ์(Creative) และนวตักรรม (Innovative) ส่งผลให้สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT สามารถสรา้งการรบัรูแ้ละจดจ�า 
(Awareness & Reminder) เนื่องจากมีรูปแบบที่สามารถท�าให้แตกต่างจากสื่อโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญใน 
การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัในตลาดได้

o การพฒันาพื้นที่ร้านค้า (Retail Area) ได้ใช้กลยทุธ์การสร้างกจิกรรมต่างๆ ในพื้นที่จากคู่ค้าของบรษิทั รวมถงึการจดั
กจิกรรมที่เป็นประโยชน์กบัผู้ใช้บรกิาร อาท ิงานหนงัสอื งานศลิปะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัได้สื่อสารการตลาดผ่าน
ช่องทาง Social Media ต่างๆ หรอืผลติคลปิวดีโิอ สร้างสรรค์เพื่อประชาสมัพนัธ์พื้นที่ และสร้างภาพลกัษณ์ให้พื้นที่ 
ร้านค้าในสถานรีถไฟฟ้า MRT เป็นส่วนหนึ่งของการเดนิทางในชวีติประจ�าวนัของคนกรงุเทพมหานคร

o การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความคาดหวังและความต้องการประสิทธิภาพใน 
การใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิารมเีพิ่มสูงขึ้นในปี 2562 บรษิทัได้มกีารขยายพื้นที่การให้
บรกิารไปยงัสถานรีถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ช่วงหวัล�าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 
(สถานใีต้ดนิ) เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัและความต้องการใช้บรกิารที่มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ บรษิทัมแีผนงาน
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการให้บรกิารไปยงั 18 สถานทีี่ได้ให้บรกิารไปแล้ว เพื่อให้การให้บรกิารมมีาตรฐานเดยีวกนั

  นอกเหนือจากการให้บริการเชิงพาณิชย์หลักตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น การให้บริการพื้นที่จัดกิจกรรมการตลาด  
(Event Marketing) ทั้งในรูปแบบการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ และการขายสนิค้าและบรกิารต่างๆ กไ็ด้รบัความสนใจมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นรปูแบบที่ใช้งบประมาณไม่สงู ก�าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ในระยะสั้นได้ ซึ่งบรษิทัได้ก�าหนดพื้นที่ให้บรกิาร
ไว้ในทกุสถาน ี
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	 	 	 •	 กลยุทธ์การส่งเสริมด้านภาพลักษณ์องค์กร

o การตอบแทนประโยชน์กลับคืนสู่สังคม การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐก็ถือเป็นพันธกิจส�าคัญที่บริษัทตระหนัก 
และให้ความส�าคัญ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชน การจัดกิจกรรมสนับสนุนการอ่านหนังสือ  
การให้การสนบัสนนุภาครฐัประชาสมัพนัธ์การให้บรกิารต่างๆ เป็นต้น

	 	 	 •	 กลยุทธ์การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่ายของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

o ตามที่การให้บรกิารเชงิพาณชิย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) มคีวามแตกต่างกนัตาม
ประเภทของการให้บรกิาร จงึท�าให้ช่องทางการจดัจ�าหน่ายมคีวามแตกต่างกนัไปตามประเภทของการให้บรกิาร 

 • สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้แทนการซื้อสื่อโฆษณา (Agency)  
 ร่วมกบัการน�าเสนอโดยตรงไปยงัเจ้าของสนิค้าและบรกิาร

 • พื้นที่เช่าและบรกิาร และการให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม เป็นการเสนอพื้นที่ไปยงัเจ้าของสนิค้าและบรกิารโดยตรง

  4)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
	 	 	 •	 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	

  ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
การเมือง ภัยธรรมชาติ นั้น ส่งผลให้มีการระมัดระวังในการใช้งบประมาณสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท�าให้ภาพรวม 
ในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า มอีตัราการเตบิโตเพิ่มขึ้นเลก็น้อยประมาณ 0.28% โดยสื่อโฆษณา Traditional 
Media ได้แก่ สื่อโทรทศัน์ สื่อหนงัสอืพมิพ์ และสื่อนติยสาร มอีตัราการเตบิโตที่ลดลง อย่างไรกต็าม กลุม่สื่อโฆษณานอกบ้าน 
(Out of Home) มอีตัราการเตบิโตสูงขึ้น สาเหตจุากพฤตกิรรมของผู้บรโิภคมวีถิชีวีติอยู่นอกบ้านมากขึ้น โดยสื่อที่มอีตัรา
การเตบิโตสงูที่สดุคอื สื่อโรงภาพยนตร์ (Cinema) รองลงมาคอื สื่อเคลื่อนที่ (Transit) และสื่อนอกบา้น (Outdoor) ตามล�าดบั 
โดยสื่อเคลื่อนที่ (Transit) มีอัตราการเติบโต 5.87% จากพฤติกรรมการด�ารงชีวิตมีการใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น  
โดยเฉพาะเวลาที่ใช้ในการเดนิทาง จงึท�าให้เจ้าของสนิค้าและบรกิารมกีารใช้งบประมาณในการสื่อสารเพื่อสร้างการรบัรู้
ผ่านช่องทางนี้มากขึ้น ปัจจุบันการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตของผู้โดยสาร 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT ซึ่งปัจจุบันได้ขยายการให้บริการไปยังโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ช่วงหวัล�าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โดยได้ขยายการให้บรกิารจากภายนอก
เมืองสู่ภายในเมืองมากขึ้น ดังนั้น คาดว่าในปี 2563 จ�านวนผู้ใช้บริการจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลเชิงบวก 
ต่อผลการด�าเนนิงานด้านธรุกจิการให้บรกิารสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

   •	 พื้นที่ให้เช่าและบริการ

  แม้ว่าปัจจบุนัเทคโนโลยไีด้เข้ามามบีทบาทต่อพฤตกิรรมการจบัจ่ายใช้สอยมากขึ้น ตลอดจนการขยายการให้บรกิาร
สินค้าที่ผู้บริโภคได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การบริการรับส่งของต่างๆ ที่มีการขยาย 
การให้บรกิารอย่างรวดเรว็ 
  ความต้องการพื้นที่ (Demand) ในการให้บรกิารสนิค้าและบรกิาร ยงัคงมสีูงอย่างต่อเนื่อง เหน็ได้จากการพฒันา
โครงการต่างๆ (Supply) ที่เปิดให้บรกิารในปีนี้ และโครงการในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่โครงการแนวรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 
เพราะเป็นท�าเลที่สามารถเดนิทางเข้ามาใช้บรกิารได้โดยสะดวก ทั้งนี้ในพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะมค่ีาเช่าและ
บรกิารในระดบัสูง ผู้ประกอบการเจ้าของสนิค้าและบรกิารต่างๆ จงึพยายามมองหาแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถงึ 
ผู้บริโภคได้โดยสะดวกเช่นกัน แต่มีอัตราค่าเช่าและบริการที่สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเป็น 
พื้นที่ที่มศีกัยภาพในอนาคต ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ร้านค้าในสถานรีถไฟฟ้า MRT ได้รบัความสนใจจากเจ้าของสนิค้าและบรกิาร
ที่เป็นที่รู้จกัและผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น เพราะเป็นพื้นที่ที่มศีกัยภาพ และมกีลุ่มผู้ใช้บรกิารที่มแีนวโน้มสูงขึ้นทกุปี
จากพฤตกิรรมการเดนิทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่เพิ่มขึ้น และการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมต่อการเดนิทาง
ได้สะดวก รวดเรว็ยิ่งขึ้น
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  5) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
   •	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์	

	 	 บรษิทัเป็นผูไ้ด้รบัสมัปทำนจำกกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	ในกำรให้บรกิำรเดนิรถและพฒันำ 
เชิงพำณิชย์ในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล	 (สำยสีน�้ำเงิน)	 ซึ่งบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ 
ในด้ำน	1)	จดัหำ	และ/หรอืจดัท�ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ	2)	ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนรีถไฟฟ้ำ	MRT	3)	ให้บรกิำร
และดแูลรกัษำอปุกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม	และ	4)	กจิกรรมเชงิพำณชิย์อื่น	โดยมบีรษิทั	แบงคอก	เมโทร	เนท็เวร์ิคส์	
จ�ำกดั	เป็นผู้แทนด�ำเนนิกำรพฒันำเชงิพำณชิย์
	 	 ส�ำหรับในส่วนของทำงพิเศษนั้น	 บริษัทและบริษัทย่อย	 (NECL)	 ได้ให้เอกชนเช่ำพื้นที่ในเขตทำงพิเศษเพื่อติดตั้ง 
ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ	 รวมทั้งให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำบริเวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง	 และ 
กำรด�ำเนนิธรุกจิอื่นๆ	อำทิ	ใช้พื้นที่ในเขตทำงพเิศษเพื่อตดิตั้งระบบกระจำยสญัญำณ	3G	เป็นต้น

  6) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
	 	 บรษิทัให้กำรใส่ใจดแูลผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นร้ำนค้ำในระบบรถไฟฟ้ำเช่นกนั	เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม	คณุภำพชวีติ	และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชมุชน	รำยละเอยีดปรำกฏตำมข้อ	9)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของธรุกจิระบบรำง	

 2.2 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

	 	 -ไม่ม-ี
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  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร
กิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นส่วนที่เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้ง 
ยงัเป็นปัจจยัส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ี(Good Governance) บรษิทัจงึได้จดัให้มกีารบรหิารความเสี่ยงอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั 
และการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบรหิารความเสี่ยงเพื่อพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมในระดบันโยบาย และฝ่ายบรหิารท�าหน้าที่ดูแลกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏบิตัหิน้าที่ประจ�าวนัแทนคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง ในการตดิตาม 
ประเมนิผล และจดัท�ารายงานผลการบรหิารความเสี่ยงเพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ
  นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการด�าเนนิงาน และมกีารตดิตาม ประเมนิผล ทบทวนความเสี่ยงทกุไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดล้อม ทั้งภายใน
และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการจัดท�าแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ในกรณตี่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าด�าเนนิการแก้ไขปัญหาได้ทนัทแีละประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตลอดเวลา โดยก�าหนด
นโยบายในการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั ดงันี้
1. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัแิละการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนัทั่วทั้งบรษิทั สอดคล้องกบันโยบายการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั
2. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน การตัดสินใจที่ส�าคัญในการบริหารงาน การก�าหนดกลยุทธ์ และ 

การวางแผนงาน เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ภารกจิ และวสิยัทศัน์ของบรษิทัที่ก�าหนดไว้
3. ให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นไปในลกัษณะเชงิรกุ เพื่อบรหิารทั้งความเสี่ยงที่จะท�าให้บรษิทัเสยีผลประโยชน์ และสญูเสยีโอกาส
4. ให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานในทกุระดบัชั้นที่ต้องตระหนกั และบรหิารความเสี่ยงที่มใีนการปฏบิตังิาน

ในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ 
เหมาะสม

5. ก�าหนดแนวทางเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่บรษิทัยอมรบัได้ในการวางแผนจดัการและควบคมุความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานจะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงกับ
ประโยชน์ที่จะได้รบัว่าคุ้มค่าหรอืไม่

6. ให้มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและน�าไปปฏิบัติ
อย่างมปีระสทิธผิล

7. ให้จดัท�าแผนบรหิารความเสี่ยงประจ�าปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง
ถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของธรุกจิในปัจจบุนั

8. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้ด�าเนินไป 
อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.	ปัจจัยความเส่ียง
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ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	มีดังนี้

	3.1	ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั่วไป	(Systematic	Risk)

3.1.1	 ความเส่ียงเน่ืองจากการด�าเนินธรุกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครฐั	และนโยบายของรฐับาล
  บรษิทัด�าเนนิธรุกจิภายใต้สญัญาสมัปทานซึ่งอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงานภาครฐั การตคีวามข้อก�าหนด 
และเงื่อนไขในสญัญาสมัปทานที่แตกต่างกนัระหว่างคู่สญัญาอาจเกดิขึ้นได้ในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทาง
หรือค่าโดยสารรถไฟฟ้า การพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาสัมปทาน และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา  
ซึ่งบรษิทัอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา จงึอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั
  นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐจาก 
ฝ่ายการเมืองที่เข้ามาก�ากับดูแล อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี 
ผลกระทบต่อการพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญา หรอืเงื่อนไขตามสญัญาที่ก�าหนดไว้แล้ว แต่ กทพ. หรอื รฟม. อาจไม่สามารถ
ปฏบิตัไิด้ตามสญัญา หรอืมคีวามประสงค์อื่นให้บรษิทัปฏบิตัทิี่นอกเหนอืจากสญัญาหรอืข้อตกลง
  รายได้หลกัส่วนหนึ่งของบรษิทัมาจากธรุกจิทางพเิศษตามสญัญาระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ซึ่งครบก�าหนดสมัปทาน 
30 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แม้ว่าตามเงื่อนไขสัญญาระบุไว้ว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา 30 ปี สัญญา 
อาจต่อไปได้อกี 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่ กทพ. และบรษิทัจะตกลงกนั บรษิทัได้ยื่นเรื่องขอต่ออายสุญัญาโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 กบั กทพ. ในปี 2558 ต่อมาเมื่อเดอืนกนัยายน 2561 ได้มคี�าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุให้ กทพ. 
ชดเชยผลกระทบจากทางแข่งขนัให้ NECL ที่ประชมุคณะรฐัมนตรจีงึได้มมีตเิมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม พ.ศ. 2561 รบัทราบรายงาน
ผลค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
แก่รัฐและเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการให้หน่วยงานของรัฐนั้น อาจด�าเนินการเจรจาต่อรองกับ 
คูพ่พิาทเพื่อบรรเทาความเสยีหายของรฐัและให้เกดิความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้ ทั้งนี้ ให้ด�าเนนิการอย่างโปร่งใส ชอบด้วย
กฎหมาย และค�านงึถงึผลประโยชน์ของชาตเิป็นส�าคญั 
  กทพ. ได้มกีารเจรจากบับรษิทัและ NECL เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพพิาทโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพเิศษศรรีชั 
รวมถึงส่วนดี) และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) จนได้ข้อยุติ และด�าเนินการตาม 
ขั้นตอนในมาตรา 47 แห่ง พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 โดยข้อตกลงยตุขิ้อพพิาทได้ผ่าน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กทพ. และคณะกรรมการก�ากบัดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางอิน-ปากเกร็ด รวมถึงส�านักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และร่างสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) เสรจ็เรยีบร้อย
แล้วโดยไม่มขี้อขดัข้องในการปรบัแก้ไขร่างสญัญาที่ กทพ. ส่งให้ตรวจพจิารณา
  และเมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2563 ที่ประชมุคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญา เพื่อยตุข้ิอพพิาทโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพเิศษศรรีชั รวมถงึส่วนด)ี และโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ โดยบรษิทั และ กทพ. 
ได้ลงนามในสญัญาโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และ NECL และ กทพ. ได้ลงนามในสญัญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) แล้ว เมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2563
  บริษัทจะสร้างระบบการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูล 
ที่เพียงพอซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง 
ด้านนโยบายอย่างใกล้ชิดสม�่าเสมอ และจะทบทวนกลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล 
และได้รบัประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว



90 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

3.1.2	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ
  บรษิทัด�าเนนิธรุกจิการให้บรกิารทั้งทางพเิศษและรถไฟฟ้า ดงันั้น รายได้หลกัของบรษิทัจะมาจากค่าผ่านทางและ
ค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจยัภายนอกที่บรษิทัไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การขยายโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้า 
การมีระบบขนส่งต่อเนื่องที่ดี อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่นที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ ความหนาแน่นของ 
การจราจรบนท้องถนน ราคาน�้ามนั การขยายตวัของอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิคอนโดมเินยีม และธรุกจิรอบเส้นทางรถไฟฟ้า
ที่จะท�าให้เกดิเป้าหมายในการเดนิทางของประชาชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจ�านวนผู้ใช้บรกิาร นอกจากนี้ บรษิทัจะมรีายได้
จากการพฒันาเชงิพาณชิย์ ซึ่งเป็นรายได้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขนั
ในธรุกจิสื่อโฆษณาและธรุกจิการให้เช่าพื้นที่ค้าปลกี รวมทั้งระยะเวลาในการเปิดให้บรกิารร้านค้าในสถาน ีซึ่งหลายปัจจยั
เป็นสิ่งที่บรษิทัไม่สามารถควบคมุได้ ดงันั้นหากรายได้ของบรษิทัแตกต่างจากผลการศกึษาหรอืประมาณการที่คาดการณ์
ไว้อาจส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการช�าระเงินตามข้อผูกพันที่มีต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้  
หรอืเจ้าหนี้ตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงกนัไว้ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย การช�าระคนืเงนิกู้ที่ถงึก�าหนด ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน
ตามสญัญา รวมถงึค่าตอบแทนที่จ่ายให้ รฟม. เป็นต้น
  เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว บรษิทัได้จดัตั้งหน่วยงานในการตดิตามผลกระทบที่อาจมผีลต่อปัจจยัต่างๆ อย่างใกล้ชดิ 
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจ�ากัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  
ราคาน�้ามนั ความหนาแนน่ของจราจรบนทอ้งถนน และอตัราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่นที่ผูโ้ดยสารสามารถเลอืกใช้ได้ 
เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจรทั้งบริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งวิธีการเดินทางทั้ง 2 แบบนี้ถือเป็นสินค้า
ทดแทนซึ่งกันและกันได้ (Substitute product) และในส่วนของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทได้มีการพัฒนาสื่อโฆษณา 
รูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น การบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger  
Information Display system (PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทั้งมกีารพฒันาพื้นที่ 
ชั้นร้านค้าเพิ่มเตมิอกีด้วย

3.1.3	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  เนื่องจากบรษิทัยงัมภีาระหนี้สนิที่ต้องช�าระดอกเบี้ยให้กบัผู้ให้กู้ รวมทั้งบรษิทัมแีผนการลงทนุในอนาคตอกีหลาย
โครงการ จงึอาจมคีวามจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงนิกูย้มืระยะยาวจ�านวนมาก ดงันั้น ดอกเบี้ยจ่ายจงึเป็นค่าใช้จ่ายรายการใหญ่
ของบรษิทั การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกูท้ี่ปรบัสงูขึ้น อาจส่งผลต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั เนื่องจากต้นทนุดอกเบี้ย
ในส่วนของสินเชื่อบางส่วนเป็นอัตราลอยตัว ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีความผันผวนหรือปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของ 
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทจัดโครงสร้างของเงินกู้ยืมโดยการแบ่งสัดส่วนของเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
และเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและมุมมองของ
บรษิทัต่ออตัราดอกเบี้ยในอนาคต
  ในปี 2562 บรษิทัได้มกีารออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิ 5,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดมิที่ครบก�าหนดไถ่ถอน
โดยมอีตัราดอกเบี้ยคงที่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยที่อาจสูงขึ้นในอนาคต
  นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าท�าสัญญาแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่บางส่วนแล้วในระหว่างที่
อัตราดอกเบี้ยในตลาดทยอยปรับตัวลดลง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
ในอนาคต อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงเงนิกูท้ี่เปน็อตัราดอกเบี้ยลอยตวัไว้อกีบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิ
ในปัจจุบันที่ยังไม่ได้มีสัญญาณการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนทางการเงินต�่าลง ทั้งนี้จะมีการพิจารณา 
แปลงอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่เพิ่มเตมิเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตในจงัหวะที่เหมาะสมต่อไป
  นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า  
และค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงก็จะส่งผลให ้
ค่าใช้จ่ายของบรษิทัเพิ่มสงูขึ้น อย่างไรกต็าม สดัส่วนค่าใช้จ่ายสกลุเงนิตราต่างประเทศอยู่ในระดบัต�่า อย่างไรกต็ามบรษิทั
จะมีการพิจารณาบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลง เช่น การเจรจาลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศ และการซื้อ Forward เป็นต้น
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3.1.4		ความเสี่ยงจากอุบัติภัยร้ายแรง	เหตุการณ์ความไม่สงบ	หรือภัยธรรมชาติ
  ธรุกจิของบรษิทั ทั้งก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษและรถไฟฟ้า มคีวามเสี่ยงต่อเหตกุารณ์ หรอืปัจจยัภายนอก
ที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยกะทันหัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย 
วนิาศกรรม เช่น การวางระเบดิ จลาจล รวมถงึการชมุนมุที่เกดิจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งอาจท�าให้บรษิทัต้องระงบั
การให้บรกิารท�าให้สูญเสยีรายได้ ทรพัย์สนิได้รบัความเสยีหาย สูญเสยีภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอื ด้วยเหตนุี้ บรษิทั
จงึมกีารก�าหนดแผนส�ารองฉกุเฉนิเพื่อรองรบัเหตกุารณ์ที่อาจเกดิขึ้น เช่น การถอดชดุอปุกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่ส�าคญั
และจ�าเป็นในการด�าเนินงานบริหารทางพิเศษเพื่อน�าไปเก็บรักษายังสถานที่เก็บซึ่งปลอดภัย รวมถึงมีการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีในการเข้าแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น เช่น การฝึก
รบัมอืกบัสถานการณ์ฉกุเฉนิของทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบรษิทั โดยการจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการขู่วางระเบิดและเหตุระเบิดภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสีย 
และหยดุภายในอโุมงค ์เหตเุพลงิไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า สถานรีถไฟฟ้า หรอืในอโุมงค์ เปน็ต้น และจดัตั้งหน่วยงานตดิตาม
การเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและพร้อมปฏิบัติการกู้ภัย  
ตดิตั้งอปุกรณ์ตรวจจบัโลหะ กล้อง CCTV และมเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัครอบคลมุทกุพื้นที่
  ทั้งนี้ บริษัทมีการท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจาก
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption)  
การประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถึงความเสี่ยงจากการก่อการร้าย (Terrorism  
Insurance) ในส่วนของธรุกจิการให้บรกิารรถไฟฟ้า 

3.1.5	 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
  เนื่องจากรฐับาลได้ให้ความส�าคญัต่อการแก้ไขปัญหาการเดนิทางและจราจรในกรงุเทพมหานคร โดยใช้ระบบขนส่ง
มวลชนแบบเรว็ (Mass Rapid Transit System) จงึมกีารเร่งขยายโครงข่ายการให้บรกิารรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อกบั
ระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาด�าเนินการ
ประกอบธุรกิจขนส่งมวลชนที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ และทักษะด้านเทคนิคในธุรกิจระบบรางมากขึ้น  
จงึมคีวามเป็นไปได้ที่จะมกีารดงึตวับคุลากรหลกัออกไปจากบรษิทั
  ความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนบคุลากรที่มคีณุภาพถอืเป็นอกีหนึ่งความเสี่ยงหลกัของบรษิทั บคุลากรถอืเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ จึงจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านบุคลากร เริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริษัท การฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าที่
ของพนักงานแต่ละคน การสร้างขวัญและก�าลังใจ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและ 
เป็นธรรม การจดักจิกรรมนอกงานเพื่อให้พนกังานมคีวามรกั สามคัค ีรูส้กึผกูพนักบัองค์กร การทบทวนปรบัปรงุกระบวนการ
ปฏบิตังิานและระบบงานให้มคีวามพร้อมตลอดเวลา รวมถงึจดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession plan) โดยบรษิทั
ได้จัดเตรียมแผนการสืบทอดต�าแหน่งและแต่งตั้งคณะท�างานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเพื่อวางแนวทาง 
ในการคดัสรร และเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร ทั้งในระดบัผูบ้รหิารและหวัหน้างาน ส�าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงเนื่องจาก
การขาดแคลนบคุลากรที่มคีวามรู้ ความช�านาญและทกัษะทางด้านเทคนคิเฉพาะงาน ได้จดัให้มกีารรวบรวมองค์ความรู้
เฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง 

3.1.6		ความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  ด้วยความมุง่มั่นของบรษิทัในการให้บรกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มคีวามปลอดภยั 
สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงกรณีระบบงานที่ส�าคัญ
ขดัข้อง อาท ิ ระบบควบคมุการจดัเกบ็ฯ ระบบควบคมุการจราจร ระบบรถไฟฟ้าและอปุกรณ์ (ระบบไฟฟ้าก�าลงั ระบบ
อาณตัสิญัญาณ ระบบสื่อสาร ระบบควบคมุและเกบ็ข้อมูล ระบบประตูกั้นชานชาลา ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตั ิ
ระบบป้ายสญัญาณ) และระบบงานคอมพวิเตอรภ์ายในบรษิทั (Back Office) หากเกดิการพยายามเข้าถงึระบบสารสนเทศ
ของบริษัททั้งจากบุคคลภายในและภายนอกโดยที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง หรือไม่ได้รับการอนุญาต รวมทั้งการโจมตีจากไวรัส
คอมพวิเตอร์ มคีวามเสี่ยงอาจส่งผลให้อปุกรณ์ระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางใช้งานไม่ได้ ระบบบรหิารจดัการค่าโดยสารรถไฟฟ้า
หยดุชะงกัไม่สามารถให้บรกิารได้ 
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  บริษัทได้จัดท�าแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์งานระบบที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแผน
ทั้งการป้องกนั (Preventive) และการบ�ารงุรกัษา (Corrective) อปุกรณ์งานระบบต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกนั 
และเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สามารถเข้าด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินในระบบงาน มีกระบวนการบริหารจัดการบัตรโดยสารทดแทนเพื่อใช้ในกรณีที่ระบบบริหารจัดการ 
ค่าโดยสารไม่สามารถบันทึกการเข้า-ออกระบบผ่าน Gate ได้ มีการออกแบบระบบให้อุปกรณ์จัดเก็บค่าโดยสารทั้งหมด
สามารถเกบ็ข้อมูลแบบ Stand alone ได้ในกรณทีี่ Server ไม่สามารถจดัเกบ็ข้อมลูการเดนิทางของผูโ้ดยสารได้ มกีารจดัท�า
คู่มือระบุขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบาย 
ในการปรบัปรงุระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบัศูนย์ควบคมุให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อเพิ่มการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของระบบจัดเก็บ 
ค่าผ่านทางระดบัศนูย์ควบคมุ และจดัท�ามาตรฐานในการจดัการข้อมลูที่มคีวามส�าคญัเพื่อให้ธรุกจิสามารถด�าเนนิงานไปได้
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความน่าเชื่อถอืให้กบัองค์กรในระดบัสากล โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
เพื่อพัฒนากระบวนการ และระบบบริหารจัดการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security  
Management System : ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ให้แก่ ระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบัศนูย์ควบคมุ
ทางพิเศษศรีรัช (CCB2) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร 
ด้านบริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการ / ระบบงานที่พัฒนาขึ้น รวมทั้ง 
มกีารตดิตามข่าวสารด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ เพื่อเฝ้าระวงั และเตรยีมการรบัมอือยู่เสมอ

	3.2		ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท	(Corporate	Specific	Risk)

3.2.1	 ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย
  บริษัทและ NECL มีข้อพิพาทกับ กทพ. จ�านวน 19 เรื่อง โดยข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการตีความในสัญญา 
ที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น การปรับอัตราค่าผ่านทาง และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งมีการน�า 
ข้อพพิาทเข้าสูก่ระบวนพจิารณาของคณะอนญุาโตตลุาการตามขั้นตอนระงบัข้อพพิาทตามสญัญา และในชั้นศาลปกครอง  
  เมื่อวนัที่ 18  กมุภาพนัธ์ 2563  ที่ประชมุคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยตุขิ้อพพิาทโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด โดยบริษัท  
และ กทพ. ได้ลงนามในสญัญาโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) รวมถงึ NECL และ กทพ. ได้ลงนามในสญัญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอนิ - ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) แล้วเมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2563

3.2.2	 ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ	ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้
  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ในกรณีที่ 
ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทจะค�านึงถึง
สดัส่วนการลงทนุในบรษิทัต่างๆ ให้เหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของบรษิทั โดยเงนิลงทนุดงักล่าวสามารถเปลี่ยนเป็น
เงนิสดได้เมื่อมโีอกาสทางธรุกจิและจงัหวะเวลาที่เหมาะสม
  ในปี 2562 บรษิทัได้ขายหุ้นบรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 32.9 ล้านหุ้น เป็นเงนิ 399 ล้านบาท  
มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 19.29 เป็นร้อยละ 18.47 และได้จัดประเภทเงินลงทุนใหม่จากเดิมที่เป็น 
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมซึ่งจะรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรหรอืขาดทนุตามสดัส่วนการถอืหุน้ไปเป็นเงนิลงทนุระยะยาวอื่นในหลกัทรพัย์
เผื่อขาย ซึ่งจะบนัทกึรายการเปลี่ยนแปลงมลูค่าตามราคาตลาดในวนัสิ้นงวดบญัชโีดยส่วนต่างราคาถอืเป็นก�าไรหรอืขาดทนุ
ที่ยงัไม่เกดิขึ้นแสดงไว้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น 
  ทั้งนี้ การลดสดัส่วนการลงทนุในเป็นเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผื่อขายถอืเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทน
การลงทนุในบรษิทัต่างๆ ที่บรษิทัถอืหุน้ไม่เป็นไปตามประมาณการในกรณทีี่ผลประกอบการของบรษิทันั้นๆ ไม่เป็นไปตาม
ที่คาดการณไ์ว้ อย่างไรกต็าม บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนเข้าไปเปน็กรรมการในบรษิทัที่ลงทนุด้วย เพื่อให้มส่ีวนรว่มในการบรหิาร
จดัการ และรบัทราบผลการด�าเนนิงานของบรษิทัที่เข้าไปลงทนุอย่างสม�่าเสมอ
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3.2.3	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของต้นทุนธุรกิจระบบราง	
  ต้นทนุธรุกจิระบบรางประกอบด้วย ต้นทนุค่าโดยสาร และต้นทนุการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าถอืเป็นค่าใช้จ่ายหลกั
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร และค่าตอบแทนรายได้ ค่าโดยสาร 
  ค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) บรษิทัมสีญัญาเป็นเงนิสกลุต่างประเทศ และ เงนิบาท 
ต้องปรับเปลี่ยนตามดัชนีราคาผู้บริโภคตามที่ระบุในสัญญา เนื่องจากเป็นสัญญาระยะยาวท�าให้บริษัทจะมีความเสี่ยง 
อนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงของดชันรีาคาดงักล่าว
  ส�าหรบัค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานแีละใช้ในการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามอตัรา
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอาจส่งผลให้บรษิทัมภีาระต้นทนุที่สูงขึ้น 
  ดงันั้น ต้นทนุธรุกจิระบบรางส่วนที่เป็นต้นทนุค่าโดยสารของบรษิทั จงึมคีวามผนัแปรไปตามค่าใช้จ่าย ที่กล่าวข้างต้น 
อย่างไรกต็าม ที่ผ่านมาบรษิทัยงัสามารถควบคมุต้นทนุค่าโดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ลกัษณะของต้นทนุ
ค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทุนคงที่ ไม่ได้ผันแปรโดยตรงไปกับจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หากผู้โดยสารไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมนียัส�าคญัจนท�าให้ต้องเพิ่มจ�านวนรถไฟฟ้าที่ให้บรกิารเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร 
  ส�าหรับสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น ได้มีการก�าหนดค่าจ้างส�าหรับการให้บริการการจัดการ
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษาที่ รฟม. จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท โดยอ้างอิงและค�านวณจากประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนนิงานที่คาดการณโ์ดยบรษิทั ซึ่งค่าจา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามอตัราเงนิเฟ้อและอตัราค่าไฟฟ้า
ที่เกดิขึ้นจรงิตามวธิกีารที่ก�าหนดในสญัญาสมัปทานเท่านั้น ดงันั้น ก�าไรที่เกดิจากการให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขึ้นอยูก่บั
ความสามารถของบริษัทในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้ใกล้เคียงกับประมาณการที่ก�าหนด ซึ่งหาก 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจ�านวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท 
ในกรณทีี่บรษิทัไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขึ้นค่าบรกิารจาก รฟม. ได้
  อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน บริษัท 
มีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ประมาณการ 
ที่ก�าหนดไว้

3.2.4	 ความเส่ียงจากการว่าจ้างผู้เชีย่วชาญจากภายนอกเป็นผู้รบัเหมาหลักในการจัดหาและบ�ารงุรกัษา 
	 	 อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า

  บรษิทัได้รบัมาซึ่งสญัญาจดัหาอปุกรณ์งานระบบ และสญัญาบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ากบั ผูร้บัเหมาหลกั 
Siemens Limited ประเทศไทย และ Japan Transportation Technology (Thailand) ดังนั้น ในกรณีที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
จากภายนอกซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักดังกล่าวไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่บริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา 
บ�ารงุรกัษา อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่การด�าเนนิงานของบรษิทั และกรณรีถไฟฟ้าไมส่ามารถเปดิให้บรกิารได้ อาจส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั
  ทั้งนี้ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการศึกษาข้อมูลจากสมาชิกในสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในระดับ
สากล เช่น UITP, APTA, NOVA Group of Metros รวมทั้งการเรยีนรู้จาก Lloyd’s Register Rail ซึ่งเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ 
มคีวามเป็นไปได้ที่จะสามารถเลอืกซื้ออปุกรณ์งานระบบจากผูผ้ลติอปุกรณ์รายอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกบัระบบที่มอียูไ่ด้ 
พร้อมทั้งได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการท�างานร่วมกับ 
ผูผ้ลติอปุกรณ์และผูร้บัเหมาทั้งในและต่างประเทศ ในการบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซมอปุกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้า
ให้มปีระสทิธภิาพโดยมติ้องพึ่งพาผู้ผลติรายเดมิเพยีงรายเดยีว 
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3.2.5	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ
  บริษัทได้ค�านึงถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในธุรกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ปัจจยัหลกัได้แก่ บคุลากร ระบบงาน ระบบปฏบิตักิาร และปัจจยัภายนอก ซึ่งท�าให้เกดิความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอ
ของกระบวนการท�างาน พนกังาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งการทจุรติของพนกังาน และเหตกุารณ์
หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเสียหาย 
ต่อชื่อเสียง หรือความมั่นคงของบริษัท จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบและ 
ด้วยความระมดัระวงั บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานโดยเฉพาะท�าหน้าที่ดูแลและบ�ารงุรกัษาเส้นทางและระบบจดัเกบ็รายได้
ค่าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ด้วยประสบการณ์และความช�านาญของพนักงาน 
ซึ่งดแูลรบัผดิชอบจากทกุฝ่ายงานจะน�ามาซึ่งคณุภาพและความพร้อมของการให้บรกิารที่มปีระสทิธภิาพได้อย่างสมบรูณ์
และต่อเนื่อง 
  รวมทั้งบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างส�าคัญของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
โดยมกีารก�าหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพเิศษทั้งทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษอดุรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอกฯ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั JMI Pacific จ�ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัผูอ้อกแบบและเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบโครงสร้าง และมกีารตรวจตดิตาม และเฝ้าระวงัดแูลและบ�ารงุรกัษาไม่ให้มผีลกระทบต่อการใช้งานของ
ทางพเิศษ ส�าหรบัระบบจดัเกบ็รายไดค้า่ผา่นทาง ระบบสื่อสารและควบคมุการจราจร ซึ่งมคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน
ของบริษัท บริษัทได้ใช้การบ�ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) มีระบบข้อมูลส�ารอง ระบบไฟฟ้าส�ารอง  
และมกีารบรหิารการจดัซื้อวสัดเุพื่อส�ารองการใช้งาน
  นอกจากนี้ บริษัทยังอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จัดเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
ระบบไฟฟา้ไม่ท�างานเนื่องจากกระแสไฟฟา้จากการไฟฟ้านครหลวงขดัข้อง ระบบปฏบิตักิารเกดิการประมวลผลผดิพลาด
เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างมากในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้มีระบบไฟฟ้าส�ารอง ระบบ 
ความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเข้าถงึระบบงานที่ส�าคญัจากบคุคลภายนอก มกีารก�าหนดระดบัในการเข้าถงึข้อมูลและ
อุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้งโปรแกรมส�าหรับตรวจสอบไวรัส และมีการส�ารองข้อมูลในระบบปฏิบัติการซึ่งสามารถท�างาน
ทดแทนได้ในทนัที

3.2.6	 ความเสี่ยงจากการก่อสร้างและด�าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน
  บริษัทได้เข้าท�าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย (MRT Blue Line Extension)  
กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560 โดยบรษิทัมหีน้าที่ในการจดัหา ตดิตั้ง 
ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้าส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายโดยจะต้องเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้บริการเดินรถได้ตามก�าหนด บริษัท 
มกีารบรหิารความเสี่ยงโดยท�าสญัญาว่าจ้างบรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู้บรหิารโครงการ รวมถงึเป็นผู้จดัหา
และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการ ปัจจุบันความเสี่ยงจากการด�าเนินโครงการยังคงเหลือความเสี่ยง 
ในการด�าเนินการส�าหรับช่วงที่ 2 และ 3 ซึ่งภาพรวมความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย 
ในปัจจบุนัเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ ซึ่งก�าหนดไว้เป็น 3 ช่วง ดงันี้
  ช่วงที่	1 เส้นทางสถานีบางซื่อถึงสถานีเตาปูน ตามสัญญาก�าหนดเปิดให้บริการเดินรถภายในวันที่ 15  
    สงิหาคม 2560 ซึ่งได้เปิดให้บรกิารแล้วเมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 2560
  ช่วงที่	2  เส้นทางสถานหีวัล�าโพงถงึสถานหีลกัสอง ตามสญัญาก�าหนดเปิดให้บรกิารเดนิรถภายใน 30 เดอืน  
    ซึ่งได้เปิดให้บรกิารแล้ว เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2562 
  ช่วงที่	3 เส้นทางสถานเีตาปูนถงึสถานที่าพระ เปิดให้บรกิารเดนิรถภายใน 36 เดอืน (มนีาคม 2563) ซึ่งได้ 
    มกีารเปิดให้ทดลองใช้แล้วในเดอืนธนัวาคม 2562 คาดว่าจะเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการภายใน 
    เดอืนมนีาคม 2563
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4.	ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

	4.1	ทรัพย์สินหลัก	

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมทีรพัย์สนิหลกัที่ใช้ในการประกอบธรุกจิ ดงันี้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

 
1. อาคารและอปุกรณ์  311 
2. สทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน 32,253 
3. สทิธใินการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน  62 
4. สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ 42,339
	 	 รวม	 74,965

  ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดจ�าแนกตามประเภท
ของสนิทรพัย์และจ�าแนกตามบรษิทั ดงันี้ 

4.1.1	 อาคารและอุปกรณ์	
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอปุกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บรษิทั 269 เจ้าของ* ไม่มี
NECL 17 เจ้าของ** ไม่มี
BMN 25  เจ้าของ  ไม่มี
	 รวม	 311

หมายเหต ุ* อาคาร ส่วนปรบัปรงุและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขั้นที่ 2 แม้ว่ากรรมสทิธิ์ 
  ในอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บริษัทได้สิทธิในการใช้อาคารในการบริหารโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2  
  ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทได้เช่าอาคารส�าหรับเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 587  
  ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท
 ** NECL ไม่มทีี่ดนิ อาคารและเครื่องจกัร NECL ได้เช่าอาคารส�าหรบัเป็นที่ตั้งส�านกังานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่  
  587 ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท NECL  
  ใช้อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนสายบางปะอิน- 
  ปากเกรด็ ในการควบคมุงานปฏบิตักิาร แม้ว่ากรรมสทิธิ์ในอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL ได้สทิธใิน 
  การใช้อาคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญา

ชื่อบริษัท มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
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4.1.2	 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน	
	 	 ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	มลูค่ำตำมบญัชขีองสทิธใินกำรใช้ประโยชน์บนงำนก่อสร้ำงทำงด่วน	ตำมงบกำรเงนิรวม
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย	มดีงันี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ชื่อบริษัท	 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

บรษิทั 27,249 
NECL 5,004 
	 รวม	 32,253	

  สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนเป็นต้นทุนในการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอดุรรถัยา โดยรายละเอยีด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ประเภทสินทรัพย์	 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	 ลักษณะกรรมสิทธิ์	 ภาระผูกพัน

ทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีและซี 400  เป็นของ กทพ. ไม่มี
ทางพเิศษศรรีชั ส่วนดี 2,960  เป็นของ กทพ. ไม่มี
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 23,456 เป็นของ กทพ. ไม่มี
ทางพเิศษอดุรรถัยา  5,000  เป็นของ กทพ. ไม่มี
ต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง 437 เป็นของ กทพ. ไม่มี
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ	 32,253 

  เนื่องจากสญัญาโครงการทางพเิศษข้างต้นเป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) กรรมสทิธิ์
ในทางพเิศษทั้งหมดรวมทั้งสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืใช้ประโยชน์ อนัเกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็น
ของ กทพ. ทนัททีี่บรษิทัและ NECL จดัสร้างขึ้น และเมื่อเปิดใช้งานแล้ว บรษิทั และ NECL มสีทิธทิี่จะใช้ทรพัย์สนินั้น  
และมหีน้าที่บ�ารงุรกัษาทรพัย์สนิดงักล่าวตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยสญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพเิศษ
ศรีรัช) ก�าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี  
ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกนัต่อไป สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนด)ี ก�าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2540 สัญญาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ก�าหนด 
ระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ทางพเิศษ 
อดุรรถัยา) ก�าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ 27 กนัยายน 2539 และสามารถต่ออายไุด้อกี 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี 
สัญญาก�าหนดให้บริษัทและ NECL เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าผ่านทาง และค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 
และการกู้ภยับนทางพเิศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาทางพเิศษตามสญัญาที่เกี่ยวข้องตลอดอายสุญัญา
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมด
ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท  
บริษัทย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วน 
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) โดยมสีาระส�าคญั ดงันี้
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	 ทางด่วน	 ส่วนแบ่งรายได้	 ระยะเวลาที่ขยาย	 สิทธิต่อขยาย
	 	 กทพ.	:	บรษัิท/บรษัิทย่อย	 	 ที่เหลือ	*

 ขั้นที่ 2 ส่วนเอ บ ีซี ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  15 ปี 8 เดอืน 4 ปี 4 เดอืน
  ส่วนเอ บ ี60 : 40 ถงึ ต.ค. 2578
  ส่วนซ ี 0 : 100
 ขั้นที่ 2 ส่วนด ี 0 : 100 8 ปี 6 เดอืน  11 ปี 6 เดอืน
   ถงึ ต.ค. 2578
 บางปะอนิ-ปากเกรด็ 0 : 100 9 ปี 1 เดอืน  10 ปี 11 เดอืน
   ถงึ ต.ค. 2578

* ระยะเวลาที่เหลอืตามสทิธติ่อระยะเวลาสญัญาให้ครบตามที่ระบใุนสญัญาเดมิ

  ปรับขึ้นค่าผ่านทางแบบคงที่ทุกระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ 1 กันยายน 2561 ส�าหรับสัญญาโครงการ 
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และทุกระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ส�าหรับสัญญาโครงการทางด่วน 
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ตามอตัราที่ระบใุนสญัญา

4.1.3	 สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ตามงบการเงนิรวมของบรษิทั มดีงันี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ชื่อบริษัท	 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

บรษิทั 62

  สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว  
บรษิทับนัทกึต้นทนุเริ่มแรกของสทิธใินการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทนุซึ่งเท่ากบัมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัใน
การจ่ายค่าทดแทนส�าหรับการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนให้กับ กทพ. ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2  
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 
บรษิทัตดัจ�าหน่ายสทิธใินการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุตามปรมิาณรถที่ใช้บรกิาร 

4.1.4	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
สายสนี�้าเงนิ ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ชื่อบริษัท	 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

บรษิทั 41,999
BMN 340
	 รวม	 42,339	



ชื่อบริษัท มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

สัดส่วน
การลงทุน

ในแต่ละบริษัท	
(ร้อยละ)

ทุนช�าระแล้ว	 ประเภทของ
เงินลงทุน

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิเป็นต้นทนุในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี�้าเงนิ โดยรายละเอยีด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	 ประเภทสินทรัพย์	 มลูค่าตามบญัชสีทุธ	ิ ลักษณะกรรมสิทธิ์	 ภาระผูกพัน

บรษิทั อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 28,324 เจ้าของ ไม่มี
บรษิทั อปุกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรงุพื้นที่เช่า 929 เจ้าของ ไม่มี
 อปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ
 อปุกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี
BMN อปุกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรงุพื้นที่เช่า 338 เจ้าของ ไม่มี
 อปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ
 อปุกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี
บรษิทั ต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง 12,746 เจ้าของ ไม่มี
BMN ต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง 2 เจ้าของ ไม่มี
	 รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ	 42,339	

	4.2	 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

4.2.1	 สรุปมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงิน	
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุในบรษิทัอื่น ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงันี้

(หน่วย : ล้านบาท)

1. บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนอื จ�ากดั 2,604 99.99 5,250 บรษิทัย่อย - ด�าเนนิการก่อสร้างและ

 หกั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทนุ (2,450)     บรหิารโครงการทางด่วน

 เงนิลงทนุสทุธ ิ 154     สายบางปะอนิ-ปากเกรด็

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวร์ิคส์ จ�ากดั 495 89.67 254 บรษิทัย่อย -  พฒันาพื้นที่ร้านค้าในสถานี

 หกั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทนุ (16)     รถไฟฟ้า และชั้นใต้ดนิ

 เงนิลงทนุสทุธ ิ 479      อาคารจอดแล้วจร

      - จดัหาโฆษณาในรูปแบบ

       ป้ายหรอืสื่อโฆษณา

       ในบรเิวณสถานรีถไฟฟ้า

       และภายในรถไฟฟ้า

      - ให้บรกิารและดูแลรกัษา

       อปุกรณ์ระบบสื่อสาร

       โทรคมนาคมในสถานี

       รถไฟฟ้า

3. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากดั (มหาชน) 4,061  18.47 3,990 บรษิทัอื่น - ผลติและจ�าหน่ายน�้าประปา

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 2,929 16.17 8,129 บรษิทัอื่น - ลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding 

       Company) ซึ่งประกอบธรุกจิ

       ด้านพลงังาน

5. บรษิทั รถไฟความเรว็สูงสายตะวนัออก 400 10.00 4,000 บรษิทัอื่น - ด�าเนนิการพฒันาเกี่ยวกบั

   เชื่อมสามสนามบนิ จ�ากดั      โครงการรถไฟฟ้า  
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4.2.2		นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย	
  บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสร้างความมั่นคง และผลการด�าเนนิงานของบรษิทั 
โดยก�าหนดให้มนีโยบายการลงทนุดงัต่อไปนี้ 
1.	 เป็นกำรลงทนุในโครงกำรหรอืซื้อหุ้นสำมญัของบรษิทัผู้ด�ำเนนิโครงกำรในลกัษณะกำรลงทนุระยะยำว	
2.	 สัดส่วนกำรลงทุนตำมสัดส่วนขั้นต�่ำที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยและติดตำมตรวจสอบ 
	 กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัที่ลงทนุ
3.	 ไม่ลงทนุในโครงกำรที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม

ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัได้มกีำรลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัอื่น	ดงันี้
1)	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จ�ากัด	(“NECL”)	

  บรษิทัจดัตั้ง NECL เมื่อปี 2539 โดยถอืหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัคอืเงนิปันผลจาก
การลงทุนในหุ้นของ NECL ทั้งนี้สืบเนื่องจาก NECL ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐที่ท�าการก่อสร้างทาง 
ในลกัษณะที่เป็นทางแข่งขนั ท�าให้รายได้ของ NECL ไม่เป็นไปตามประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทนุ
อย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ เมื่อปี 2546 NECL จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก  
3,000 ล้านบาท เป็น 6,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้เรียกช�าระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น  
3,000 ล้านบาท NECL เริ่มมกี�าไรตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บรษิทัได้ส่งกรรมการบรหิารของบรษิทัเข้าไปเป็นกรรมการบรษิทั
ใน NECL จ�านวน 5 คน จากจ�านวนกรรมการทั้งหมด 6 คนของ NECL กรณ ีNECL มกีารด�าเนนิการที่กระทบต่อบรษิทั
อย่างมีสาระส�าคัญ NECL จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้บริษัทยังเป็น 
ผู้รบัจ้างด�าเนนิงานทั้งหมดของ NECL
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 NECL มทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 5,250 ล้านบาท สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทั 
ใน NECL เท่ากบัร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน

2)	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จ�ากัด	(“BMN”)

  บรษิทัจดัตั้ง BMN เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2552 เพื่อประกอบธรุกจิจดัหาและจดัท�าสื่อโฆษณาในรปูแบบต่างๆ 
บรเิวณสถานรีถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานรีถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) 
และพื้นที่ชั้นใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว รวมทั้งให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานรีถไฟฟ้า ต่อมาในเดอืนตลุาคม 2561 บรษิทัซึ่งเป็นผู้ได้รบัสทิธดิ�าเนนิการพฒันาเชงิพาณชิย์
ต่างๆ แต่เพียงผู้เดียวในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน�้าเงิน ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ท�าสัญญาว่าจ้าง BMN เป็นผู้แทนบริหารการพัฒนาเชิงพาณิชย ์
ดงักล่าวทั้งหมดแทนการให้สทิธพิฒันาเชงิพาณชิย์ 
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 BMN มทีนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้วจ�านวน 254 ล้านบาท โดยบรษิทัถอืหุ้น 
อยู่ใน BMN ร้อยละ 89.67 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BMN 
  ทั้งนี้ บรษิทัมนีโยบายการควบคมุหรอืมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายที่ส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ โดยบรษิทั
ได้ส่งผู้แทนบรษิทัเข้าเป็นกรรมการใน BMN จ�านวน 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน
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3)	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	(“TTW”) 
  บรษิัทลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมภิาค
ในเขตพื้นที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาคร โดยมสีญัญาซื้อขายน�้าประปากบัการประปาส่วนภมูภิาค ซึ่งสญัญา
มอีาย ุ30 ปี นบัจากวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทนุในบรษิทั ประปาปทมุธาน ีจ�ากดั คดิเป็นร้อยละ 98 
ของทนุจดทะเบยีน โดยบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัที่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายน�้าประปาในเขตพื้นที่ปทมุธาน ีและ
รงัสติ โดยมสีญัญาซื้อขายน�้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค สญัญามอีาย ุ25 ปี นบัจากวนัที่ 15 ตลุาคม 2541 
อกีทั้งยงัลงทนุในบรษิทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ากดั ซึ่งประกอบธรุกจิบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่ายน�้า
ประปาและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย โดย TTW ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 68 ของทุนจดทะเบียน และลงทุนในธุรกิจ
พลงังานโดยผ่านการถอืหุ้นร้อยละ 24.98 ในบรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัที่ลงทนุในบรษิทัอื่น
ที่ประกอบธรุกจิด้านพลงังาน ผลประโยชน์ที่บรษิทัคาดว่าจะได้รบัจากการลงทนุใน TTW คอื รายได้เงนิปันผล 
  บรษิทัในฐานะผู้ถอืหุ้นได้ส่งผู้แทนบรษิทัเข้าเป็นกรรมการใน TTW โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัท 
ถอืหุ้นใน TTW ร้อยละ 18.47 ของทนุจดทะเบยีน 

4)	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“CKP”)

  บรษิทัได้ลงทนุใน CKP ซึ่งประกอบธรุกจิหลกัโดยการลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธรุกจิ
ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 CKP มกีารลงทนุในบรษิทั เซาท์อสีท์ 
เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากดั ร้อยละ 61.33 บรษิทั นครราชสมีา โซล่าร์ จ�ากดั ร้อยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซล่าร์ จ�ากดั 
ร้อยละ 30 บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด ร้อยละ 100 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 65 และ 
บรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากดั ร้อยละ 37.50 ผลประโยชน์ที่บรษิทัคาดว่าจะได้รบัคอื เงนิปันผลจากการลงทนุ 
  บรษิทัในฐานะผู้ถอืหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน CKP โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัถอืหุ้น 
ใน CKP ร้อยละ 16.17 ของทนุจดทะเบยีน

5)	 บริษัท	รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน	จ�ากัด	(“EHSR”)

  บรษิทัลงทนุใน EHSR ซึ่งเป็นบรษิทัที่จดัตั้งขึ้นโดยกลุ่ม CPH ด�าเนนิงานการพฒันาเกี่ยวกบัโครงการรถไฟฟ้า 
งานออกแบบและงานก่อสร้าง งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหาระบบไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งการให้บรกิาร
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษา และการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟฟ้าของโครงการ ระยะเวลา 50 ปี  
(ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และระยะเวลาด�าเนินการ 45 ปี) ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือ เงินปันผลจาก 
การลงทนุ 
  บรษิทัในฐานะผู้ถอืหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน EHSR โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัถอืหุ้น 
ใน EHSR ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน
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5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย

	5.1	ข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(“กทพ.”)	

  บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทกับ กทพ. จ�านวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง ซึ่งมีการน�าเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้พิจารณา  
และคณะอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอนระงับข้อพิพาทตามสัญญา และในชั้นศาลปกครอง ซึ่งปัจจุบัน กทพ. กับบริษัทและ 
บรษิทัย่อยตกลงยตุขิ้อพพิาททั้งหมดระหว่างกนั สาระส�าคญัของแต่ละข้อพพิาท มดีงันี้

5.1.1	 ข้อพิพาทที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย	 จ�านวน	 11	 เรื่อง	 โดยมีมูลค่า 
	 	 ฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ	54,503.77	ล้านบาท

1.		วันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก	 (Priority	Component	Opening	Date)	ตามสัญญาโครงการระบบ 
	 ทางด่วนขั้นที่	2

  เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2544 บรษิทัยื่นค�าเสนอข้อพพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ย
มีสาเหตุมาจากการนับวันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรกที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเริ่มต้นแบ่งส่วนแบ่งรายได้ 
ค่าผ่านทางให้แก่บริษัทตามสัญญาซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ. ช�าระเงินตามที่บริษัท 
เรยีกร้องพร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา
  ศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาเมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2556 ให้บงัคบัตามค�าร้องของบรษิทัให้ กทพ. ชดเชย
ให้บรษิทั ค�านวณเพิ่มเตมิจนถงึวนัฟ้องรวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 5,021.1 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2556 กทพ. 
ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสดุ 
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

2.	 การออกค�าส่ังเปลี่ยนแปลงงานโดย	กทพ.
  เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2552 บรษิทัยื่นค�าเสนอข้อพพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงนิจากการที่ กทพ. ออกค�าสั่ง
เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างทางพิเศษศรีรัชบางส่วนเป็นการเพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 209.1 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)  
ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ช�าระค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหนังสือ 
บอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงาน เป็นเงนิรวม 382.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา
  กทพ. ได้ยื่นค�าร้องขอเพกิถอนค�าชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง ส่วนบรษิทัยื่นค�าร้อง
ขอบังคับตามค�าชี้ขาดฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาเพิกถอนค�าชี้ขาดของ 
คณะอนญุาโตตลุาการ และยกค�าร้องขอบงัคบัตามค�าชี้ขาดฯ ของบรษิทั 
  บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 คดีนี้อยู่ระหว่าง 
การพจิารณาของศาลปกครองสูงสดุ
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้
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3.		การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2546	ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร	และทางพิเศษศรีรัช
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 บริษัทยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท 
จากการปรบัอตัราคา่ผา่นทาง ปี 2546 ส�าหรบัทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสญัญา
คดิเป็นค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงนิจ�านวน 4,368 ล้านบาท ซึ่งคณะอนญุาโตตลุาการเสยีงข้างมากชี้ขาดให้ 
กทพ. ช�าระค่าเสยีหายตามที่บรษิทัเรยีกร้องจ�านวน 4,368 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา 

ก) คดทีี่ กทพ. ขอเพกิถอนค�าชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการ และ เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลาง 
 ได้มคี�าพพิากษายกค�าร้องขอเพกิถอนค�าชี้ขาดฯ ของ กทพ. และ เมื่อวนัที่ 12 มถินุายน 2562 กทพ. ยื่นอทุธรณ์ 
 ค�าพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดนีี้อยูร่ะหว่างการพจิารณาในชั้นศาลปกครองสงูสดุ
  กทพ. และบรษิทั ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้
ข) คดทีี่บรษิทัขอบงัคบัตามค�าชี้ขาดฯ ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562 ปัจจบุนัคดนีี้อยู่ระหว่าง 
 การพจิารณาในชั้นศาลปกครองกลาง
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

4.		การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2546	ทางพิเศษศรีรัช	ส่วนดี
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 บริษัทยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท 
จากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2546 ส�าหรบัทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา ซึ่งคณะอนญุาโตตลุาการ
ได้มีค�าวินิจฉัยชี้ขาดให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048.2 ล้านบาท  
และดอกเบี้ยตามสญัญาของตน้เงนิคา่เสยีหาย จ�านวน 914.3 ล้านบาท นบัตั้งแต่วนัที่ 1 มถินุายน 2551 จนกว่า กทพ. 
จะช�าระเงินดังกล่าวเสร็จสิ้นและชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวง
คมนาคม ฉบบัลงวนัที่ 29 สงิหาคม 2546 กบัส่วนแบ่งที่บรษิทัมสีทิธจิะได้รบัตามสญัญา นบัตั้งแต่วนัที่ 1 มถินุายน 
2551 ถงึวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 รวมทั้งช�าระดอกเบี้ยผดินดัตามสญัญานบัตั้งแต่วนัที่ 1 มถินุายน 2551 เป็นต้นไป 
จนกว่า กทพ. จะช�าระค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บรษิทั
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กทพ.ได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลเพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ต่อศาลปกครองกลาง ปัจจบุนัข้อพพิาทนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชั้นศาลปกครองกลาง
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

5.		การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2551	ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร	และทางพิเศษศรีรัช
  เมื่อวนัที่ 13 มถินุายน 2556 บรษิทัยื่นค�าเสนอข้อพพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิัท
จากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551 (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญา  
ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าวินิจฉัยชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,091.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาของต้นเงินค่าเสียหายจ�านวน 7,909.6 ล้านบาท 
นบัตั้งแต่วนัที่ 1 มถินุายน 2556 จนกว่า กทพ. จะช�าระเงนิดงักล่าวเสรจ็สิ้นและชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิผลต่างระหว่าง
อตัราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบบัลงวนัที่ 15 สงิหาคม 2551 กบัส่วนแบ่งที่บรษิทัมสีทิธจิะได้รบั
ตามสญัญานบัตั้งแต่วนัที่ 1 มถินุายน 2556 เป็นต้นไป รวมทั้งช�าระดอกเบี้ยผดินดัตามสญัญา 
  เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2562 กทพ. ได้ยื่นค�าร้องขอเพกิถอนค�าชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง 
ปัจจบุนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชั้นศาลปกครองกลาง 
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

6.	 การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2551	ทางพิเศษศรีรัช	ส่วนดี
  เมื่อวนัที่ 28 มถินุายน 2556 บรษิทัยื่นค�าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนญุาโตตตุลุาการโดยเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้
เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551 ส�าหรับทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สัญญารวมเป็นเงิน 4,062.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้น
อนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้
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7.	 การเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2556	ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร	และทางพิเศษศรีรัช	
  เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2561 บริษทัยื่นค�าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนญุาโตตลุาการโดยเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้
เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2556 (ทางพิเศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสัญญารวมเป็นเงิน 14,662.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่าง 
การพจิารณาในชั้นอนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

8.	 การเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2556	ทางพิเศษศรีรัช	ส่วนดี	
  เมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม 2561 บรษิทัยื่นค�าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนญุาโตตลุาการ โดยเรยีกรอ้งให้ กทพ. ชดใช้
เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2556 ส�าหรับทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สัญญารวมเป็นเงิน 6,936.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้น
อนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

9.	 การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2546	ของทางพิเศษอุดรรัถยา	
  เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2556 บรษิทัย่อยได้ยื่นค�าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนญุาโตตลุาการ โดยเรยีกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัย่อยจากการปรบัค่าผ่านทางปี 2546 ส�าหรบัทางพเิศษอดุรรถัยา ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สัญญาจ�านวน 908.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้น
อนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัย่อยและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

10.	การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2551	และปี	2556	ของทางพิเศษอุดรรัถยา	
  เมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม 2561 บรษิทัย่อยได้ยื่นค�าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนญุาโตตลุาการ โดยเรยีกร้องให้ กทพ. 
ชดใช้เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัย่อยจากการปรบัค่าผ่านทางปี 2551 และปี 2556 ส�าหรบัทางพเิศษอดุรรถัยา ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสญัญาจ�านวน 4,724.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา ปัจจบุนัข้อพพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณา
ในชั้นอนญุาโตตลุาการ 
  บรษิทัย่อยและ กทพ. ได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

11.	ทางแข่งขันของทางพิเศษอุดรรัถยาปี	2542-2543
  เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2547 บริษทัย่อยได้ยื่นค�าเสนอข้อพพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปจาก
การที่รฐัอนญุาตให้มกีารก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมอืงโทลล์เวย์ ช่วงระหว่างอนสุรณ์สถานถงึ
รงัสติ ซึ่งถอืเป็นทางแขง่ขนัตามสญัญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อยคดิเปน็ค่าเสยีหายจนถงึ
วันที่ยื่นข้อพิพาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) จ�านวน 1,790 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าชี้ขาดข้อพิพาท 
เมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2551 โดยให้ กทพ. ช�าระเงนิตามที่บรษิทัย่อยเรยีกร้องพร้อมดอกเบี้ย
  กทพ. ปฏเิสธการปฏบิตัติามค�าชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการ และได้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้
ศาลเพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้บังคับตาม
ค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยมีทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 3,296 ล้านบาท ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางได้มี 
ค�าพพิากษาเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ยกค�าร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพกิถอนค�าชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการ
และมคี�าพพิากษา โดยให้บงัคบัตามค�าชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการ
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  เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอทุธรณ์คดัค้านค�าพพิากษาศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครอง
สูงสดุเมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสูงสดุได้มคี�าพพิากษายนืตามค�าพพิากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้
บงัคบัตามค�าชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการที่ได้ชี้ขาดให้ กทพ. ช�าระเงนิค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการ
ตามสญัญาโครงการทางด่วนบางปะอนิ-ปากเกรด็ ให้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิจ�านวน 1,790 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินชดเชยรายได้ส�าหรับปี 2542 จ�านวน 730.8 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2543  
จนกว่า กทพ. จะช�าระเสร็จสิ้น และเงินชดเชยรายได้ส�าหรับปี 2543 จ�านวน 1,059.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 
นบัตั้งแต่วนัที่ 22 มนีาคม 2544 จนกว่า กทพ. จะช�าระเสรจ็สิ้น โดย กทพ. จะต้องปฏบิตัติามค�าพพิากษาให้เสรจ็สิ้น 
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่ศาลปกครองสูงสดุมคี�าพพิากษา ซึ่งจะครบก�าหนดในวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า เพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐและเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ กรณีหน่วยงานของรัฐมีข้อพิพาทตาม 
ศาลอนญุาโตตลุาการหรอืถูกฟ้องคดตี่อศาลปกครองเป็นคดเีดยีว หรอืหลายคดใีนประเดน็เดยีวกนัหรอืเกี่ยวเนื่องกนั 
เช่น กรณคีดทีี่อยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงคมนาคม (การทางพเิศษแห่งประเทศไทย) แล้วมคี�าวนิจิฉยัชี้ขาดของ
คณะอนญุาโตตลุาการ ซึ่งน�าไปสูก่ารฟ้องคดใีนศาลปกครองสงูสดุ โดยผลของค�าวนิจิฉยัชี้ขาดของอนญุาโตตลุาการนั้น  
ให้หน่วยงานของภาครัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายหรืออื่นใด จึงมีมติให้หน่วยงานของรัฐนั้นอาจด�าเนินการเจรจา 
ต่อรองกับคู่พิพาทเพื่อบรรเทาความเสียหายของรัฐและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้ ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการ 
อย่างโปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย และค�านงึถงึผลประโยชน์ของชาตเิป็นส�าคญั
  ต่อมา กทพ. จงึได้มหีนงัสอืถงึบรษิทัย่อยลงวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 แจ้งว่า คณะกรรมการ กทพ. ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการพิจารณาก�าหนดแนวทางด�าเนินการตามผลค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของข้อพิพาทกรณี
ทางที่มลีกัษณะแข่งขนั (คณะอนกุรรมการฯ) ระหว่าง กทพ. และบรษิทัย่อยเพื่อพจิารณาก�าหนดแนวทางด�าเนนิการ
ตามผลค�าพพิากษาของศาลปกครองสูงสดุดงักล่าวและด�าเนนิการเจรจาต่อรองกบับรษิทัย่อย
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กทพ. และบริษัทย่อยมีหนังสือถึงส�านักบังคับคดีปกครองเพื่อตอบหนังสือ 
จากส�านกับงัคบัคดปีกครอง ลงวนัที่ 11 ตลุาคม 2561 เรื่องการปฏบิตัติามค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุว่าอยูร่ะหว่าง
การเจรจาเพื่อหาข้อยตุใินการด�าเนนิการตามค�าพพิากษาของศาลปกครองสูงสดุ
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ กทพ. กับบริษัท และบริษัทย่อยได้เจรจาจนได้ข้อยุติแนวทาง 
การยตุขิ้อพพิาททั้งหมดระหว่าง กทพ. กบับรษิทั และบรษิทัย่อยตามสญัญาสมัปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 
(ส่วนเอ ส่วนบี และส่วนซี) สัญญาสัมปทานเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) และสัญญา
สัมปทานโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยได้ม ี
ข้อตกลงร่วมกนัในการไกล่เกลี่ยและยตุข้ิอพพิาททั้งหมดกบั กทพ. และรวมถงึข้อพพิาทเรื่องทางแข่งขนัที่อยูใ่นขั้นตอน
ยื่นหนงัสอืบอกกล่าวให้ กทพ. ปฏบิตัติามสญัญาอกีจ�านวน 74,590 ล้านบาท 

ข้อตกลงร่วมกันสรุปได้ดังนี้
ก) กทพ. บริษัท และบริษัทย่อย ตกลงยุติบรรดาข้อพิพาทที่มีต่อกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาสมัปทานในประเดน็ข้อพพิาทเดมิ 
ข) กทพ. บรษิทั และบรษิทัย่อยตกลงร่วมกนัแก้ไขทบทวนสญัญาสมัปทานดงันี้

ข1. ขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนเอ ส่วนบแีละส่วนซ)ี สญัญาสมัปทาน
เพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนด)ี และสญัญาสมัปทานโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-
ปากเกรด็ จากเดมิที่จะครบก�าหนดสญัญาในปี 2563 ปี 2570 และปี 2569 ตามล�าดบั ให้สญัญาสมัปทาน
ทั้งหมดสิ้นสดุในวนัที่ 21 เมษายน 2600

ข2. ให้บรษิทัเป็นผู้ด�าเนนิการให้บรกิารและบ�ารงุรกัษาทางด่วนขั้นที่ 2 และบรษิทัย่อยเป็นผู้ด�าเนนิการให้บรกิาร
และบ�ารงุรกัษาทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ โดยบรษิทั และบรษิทัย่อยได้รบัส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง
ตลอดระยะเวลาของสญัญาสมัปทานในอตัราร้อยละ 40 ถงึ ร้อยละ 100 ตามเส้นทางที่ระบใุนสญัญา

ข3. ให้มกีารปรบัอตัราค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นแบบคงที่ทกุระยะเวลา 10 ปี
ข4. บรษิทัมหีน้าที่ลงทนุก่อสร้างและปรบัปรงุทางด่วนขั้นที่ 2 ใช้เงนิลงทนุประมาณ 31,500 ล้านบาท เพื่อแก้ไข

ปัญหาจราจรและต่อมาในปี 2562 กทพ. ได้เจรจากบับรษิทัและบรษิทัย่อยเพิ่มเตมิจนได้ข้อตกลงร่วมกนั
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  เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 และได้มกีารเจรจาเพิ่มเตมิตามที่กระทรวงคมนาคมให้ กทพ. ทบทวนจนได้ 
ข้อยตุเิมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2563 ผลการเจรจาเพิ่มเตมิเพื่อยตุขิ้อพพิาท สรปุได้ดงันี้

• กทพ. และบรษิทั และบรษิทัย่อยตกลงที่จะยตุขิ้อพพิาทตามสญัญาเดมิทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายที่มตี่อกนั 
ทั้งในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต

• การยุติข้อพิพาทโดยการขยายสัมปทานอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีการลงทุนปรับปรุงทางด่วนและก่อสร้างทาง 
ยกระดบัชั้นที่ 2 (Double Deck) โดยขยายระยะเวลาสญัญาทั้ง 3 ฉบบั ให้สิ้นสดุในวนัที่ 31 ตลุาคม 2578 

• บรษิทั และบรษิทัย่อยยงัคงมสีทิธใินการต่อระยะเวลาสญัญาให้ครบตามที่ระบใุนสญัญาเดมิ ซึ่งระยะเวลา
ที่เหลอืตามสทิธขิองสญัญาเดมิ ของสญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 คอื 4 ปี 4 เดอืน และสญัญา
เพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนด)ี คอื 11 ปี 6 เดอืน และสญัญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ คอื 10 ปี 11 เดอืน นบัจากวนัสิ้นสดุระยะเวลาของสญัญาฉบบัแก้ไข

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาท และเมื่อ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อย และ กทพ. ได้ลงนามในสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด  
(ฉบบัแก้ไข)
  บริษัทย่อย และ กทพ. ได้ตกลงยุติข้อพิพาทนี้ โดยการยื่นหนังสือขอสละสิทธิในการบังคับคดี เพื่อให้ศาล 
มคี�าสั่งถอนการบงัคบัคดี

5.1.2		ข้อพพิาทที	่กทพ.	เป็นผู้ยืน่เรยีกร้องค่าเสียหาย	จ�านวน	3	เรือ่ง	โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ 
	 	 ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ	1,589.2	ล้านบาท

1.	 ค่าใช้จ่ายท�าทางเข้า	-	ออก	และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 กทพ. ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดท�า 
ทางเข้า-ออกของผูร้้องเรยีน และค่าจดัท�าท่อรบัน�้าฝนจากฟรโีฟลว์ รวมเป็นเงนิ 0.4 ล้านบาท ซึ่งคณะอนญุาโตตลุาการ
ได้ชี้ขาดว่า กทพ. ไม่มสีทิธเิรยีกค่าใช้จ่ายดงักล่าว 
  กทพ. ได้ยื่นค�าร้องเพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งต่อมาศาลปกครอง
กลางมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ให้เพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะส่วนที่ 
คณะอนญุาโตตลุาการรบัข้อพพิาทมูลกรณทีี่ 2 กรณจีดัท�าท่อรบัน�้าฝนไว้พจิารณา เนื่องจาก กทพ. ได้ยื่นค�าเสนอ 
ข้อพพิาทหลงัมูลกรณพีพิาทขาดอายคุวาม
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
ปัจจบุนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสูงสดุ 
  กทพ. และบรษิทัได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

2.	 การก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา	ส่วนที่	2
  เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2559 กทพ. ยื่นค�าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนญุาโตตลุาการ โดยเรยีกร้องให้บรษิทัย่อย
ด�าเนินการก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนที่ 2 ตามเงื่อนไขของสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 
และให้ชดใช้เงนิจ�านวน 1,587.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา ซึ่งตามสญัญาระบวุ่าแม้ครบเงื่อนไขตามสญัญา
ใหเ้ริ่มก่อสร้าง แตห่าก กทพ. ผดิสญัญาจนเปน็เหตใุห้บรษิทัย่อยได้รบัผลกระทบทางการเงนิอย่างรา้ยแรง บรษิทัย่อย
ยังไม่ต้องเริ่มก่อสร้าง ซึ่ง กทพ. ผิดสัญญาเรื่องทางแข่งขัน และการปรับอัตราค่าผ่านทาง บริษัทย่อยจึงได้รับสิทธ ิ
ยงัไม่ต้องเริ่มก่อสร้าง และ กทพ. ไม่มสีทิธเิรยีกค่าปรบั ปัจจบุนัข้อพพิาทอยูร่ะหว่างการพจิารณาในชั้นอนญุาโตตลุาการ
  กทพ. และบรษิทัย่อยได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้
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3.	 ค่าใช้พื้นที่อาคารศูนย์ควบคุม	(บางพูน)
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 กทพ. ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกร้องให้ 
บริษัทย่อยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่อาคารศูนย์ควบคุม (บางพูน) จ�านวน 1.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อย 
เหน็ว่าค่าใช้จ่ายที่ กทพ. เรยีกมานั้น ไม่อยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัย่อยตามสญัญา ปัจจบุันข้อพพิาท
อยู่ระหว่างการพจิารณาในชั้นอนญุาโตตลุาการ 
  กทพ. และบรษิทัย่อยได้ตกลงยตุขิ้อพพิาทนี้

5.1.3	 ข้อพิพาทที่ผ่านข้ันตอนในชั้นคณะผู้พิจารณา	 ที่บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างรอยื่นต่อ 
	 	 คณะอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย	จ�านวน	4	 เรื่อง	และที่อยู่ในชั้นคณะผู้พิจารณา	 
	 	 จ�านวน	1	เรื่อง	โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาท	ทั้งสิ้นประมาณ	78,181.9	ล้านบาท

1.	 การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2561	ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร	และทางพิเศษศรีรัช
  เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัขอให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายนบัตั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 2561 ถงึวนัที่ 
31 ตลุาคม 2561 พร้อมดอกเบี้ยจ�านวน 592.9 ล้านบาท และดอกเบี้ยของเงนิต้นค่าเสยีหายจ�านวน 590.8 ล้านบาท 
คดิเป็นรายวนันบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป และชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิส่วนต่างรายได้ค่าผ่านทาง
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
พร้อมดอกเบี้ยผดินดัตามสญัญา
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กทพ. และบริษัทไม่สามารถตกลงกันได้อย่างฉันมิตรในวันนัดพร้อม  
คณะผู้พจิารณาจงึเหน็ควรให้ยตุกิารพจิารณาและให้น�าข้อพพิาทเข้าสูก่ารพจิารณาในชั้นอนญุาโตตลุาการ ข้อพพิาทนี้
ยงัไม่ได้ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัตกลงที่จะยตุขิ้อพพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ

2.	 การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2561	ของทางพิเศษศรีรัช	ส่วนดี
  เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัขอให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายนบัตั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 2561 ถงึวนัที่ 
31 ตลุาคม 2561 พร้อมดอกเบี้ยจ�านวน 289.3 ล้านบาท และดอกเบี้ยของเงนิต้นค่าเสยีหายจ�านวน 288.3 ล้านบาท 
คดิเป็นรายวนันบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป และชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิส่วนต่างรายได้ค่าผ่านทาง
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  
พร้อมดอกเบี้ยผดินดัตามสญัญา ทั้งนี้เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 กทพ. และบรษิทัไม่สามารถตกลงกนัได้อย่างฉนัมติร
ในวันนัดพร้อม คณะผู ้พิจารณาจึงเห็นควรให้ยุติการพิจารณาและให้น�าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาในชั้น
อนญุาโตตลุาการ ข้อพพิาทนี้ยงัไม่ได้ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัตกลงที่จะยตุขิ้อพพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ

3.	 การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี	2561	ของทางพิเศษอุดรรัถยา
  เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัย่อยขอให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายนบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 
ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 พร้อมดอกเบี้ยจ�านวน 24.92 ล้านบาท และดอกเบี้ยของเงินต้นค่าเสียหายจ�านวน  
24.90 ล้านบาท คดิเป็นรายวนั นบัตั้งแต่วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป และชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิส่วนต่าง
รายได้ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวนัที่ 2 สงิหาคม 2556 นบัตั้งแต่วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561 
เป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยผดินดัตามสญัญาทั้งนี้เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 กทพ. และบรษิทัย่อยไม่สามารถตกลง
กนัได้อย่างฉนัมติรในวนันดัพร้อม คณะผู้พจิารณาจงึเหน็ควรให้ยตุกิารพจิารณาและให้น�าข้อพพิาทเข้าสู่การพจิารณา
ในชั้นอนญุาโตตลุาการ ข้อพพิาทนี้ยงัไม่ได้ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัย่อยตกลงที่จะยตุขิ้อพพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ
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4.	 ทางแข่งขันของทางพิเศษอุดรรัถยา	ปี	2544	-	2560
  จากการที่รฐัอนญุาตให้มกีารก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมอืงโทลล์เวย์ ช่วงอนสุรณ์สถาน
ถงึรงัสติ ซึ่งศาลปกครองสูงสดุได้มคี�าพพิากษาในคดทีางแข่งขนั ปี 2542 - 2543 เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2561 ให้ กทพ. 
ช�าระเงนิชดเชยรายได้ที่ลดลงแก่บรษิทัย่อย จงึเป็นที่แน่ชดั และเป็นที่ยตุว่ิา บรษิทัย่อยได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้าง
ทางที่มลีกัษณะแข่งขนัจรงิ ดงันั้น เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 บรษิทัย่อยได้ขอให้ กทพ. ชดเชยรายได้ค่าผ่านทาง
ปี 2544 - 2560 ส�าหรบัส่วนที่ลดลงจากประมาณการในสญัญาเป็นเงนิจ�านวน 46,300.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ค�านวณสะสมจนถงึวนัที่ 30 เมษายน 2562 เป็นจ�านวน 25,925.3 ล้านบาท และชดใช้ดอกเบี้ยของต้นเงนิค่าเสยีหาย
จ�านวน 46,300.2 ล้านบาท ค�านวณนบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 จนกว่า กทพ. จะชดใช้ต้นเงนิชดเชยพร้อม
ดอกเบี้ยจ�านวน 72,225.5 ล้านบาท ให้แก่บรษิทัย่อยจนเสรจ็สิ้น ทั้งนี้ เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2562 กทพ. และบรษิทัย่อย
ไม่สามารถตกลงกนัได้อย่างฉนัมติรในวนันดัพร้อม คณะผู้พจิารณาจงึเหน็ควรให้ยตุกิารพจิารณาและให้น�าข้อพพิาท
เข้าสู่การพจิารณาในชั้นอนญุาโตตลุาการ ข้อพพิาทนี้ยงัไม่ได้ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ
  บรษิทัย่อยตกลงที่จะยตุขิ้อพพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนญุาโตตลุาการ

5.	 ทางแข่งขันของทางพิเศษอุดรรัถยา	ปี	2561
  เมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2562 บรษิทัย่อยได้ขอให้ กทพ. ชดเชยรายได้ค่าผ่านทางปี 2561 ส�าหรบัส่วนที่ลดลงจาก
ประมาณการในผนวกท้ายสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เป็นเงินจ�านวน 4,771 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี้ยค�านวณสะสมจนถงึวนัที่ 29 ตลุาคม 2562 เป็นจ�านวน 278.3 ล้านบาท และชดใช้ดอกเบี้ยของต้นเงนิ
คา่เสยีหายจ�านวน 4,771 ลา้นบาท ค�านวณนบัตั้งแต่วนัที่ 30 ตลุาคม 2562 จนกว่า กทพ. จะชดใชต้้นเงนิชดเชยพร้อม
ดอกเบี้ยจ�านวน 5,049.3 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อยจนเสร็จสิ้น ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้น 
คณะผู้พจิารณา 
  บรษิทัย่อยตกลงที่จะยตุขิ้อพพิาทนี้

  เนื่องจากข้อพิพาททั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาทโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2  
(ทางพเิศษศรรีชั รวมถงึส่วนด)ี และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ทางพเิศษอดุรรถัยา) ระหว่าง กทพ. และบรษิทั/บรษิทัย่อย 
ซึ่งเมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยตุขิ้อพพิาทฯ และเมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 
2563 บรษิทั/บรษิทัย่อย และ กทพ. ได้ลงนามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) แล้ว
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	6.1	ข้อมูลทั่วไป

(1)	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 Bangkok	Expressway	and	Metro	Public	Company	Limited	(เรยีกชือ่ย่อว่า	“BEM”)	

ประกอบธรุกจิ ด�าเนนิการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและ
 บรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถงึธรุกจิอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107558000491
ทนุจดทะเบยีน 15,285 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 15,285 ล้านบาท 
ที่ตั้งส�านกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
  โทรศพัท์  0 2641 4611 และ 0 2354 2000
  โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040
  เวบ็ไซต์  www.bemplc.co.th
ที่ตั้งส�านกังานสาขา (1) 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310
  โทรศพัท์  0 2641 4611
  โทรสาร  0 2641 4610 
ที่ตั้งส�านกังานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310
ที่ตั้งส�านกังานสาขา (3) 189/1 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310
ที่ตั้งส�านกังานสาขา (4) 189/2 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310
  โทรศพัท์  0 2354 2000
  โทรสาร  0 2354 2040 

(2)	 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จ�ากัด	

	 Northern	Bangkok	Expressway	Company	Limited	(เรียกชื่อย่อว่า	“NECL”)

ประกอบธรุกจิ ด�าเนนิการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษอดุรรถัยา 
ที่ตั้งส�านกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
ทนุจดทะเบยีน 6,000 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 5,250 ล้านบาท
สดัส่วนการถอืหุ้น ร้อยละ 99.99 
  โทรศพัท์  0 2641 4647 
  โทรสาร  0 2641 4646 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จ�ากัด

 Bangkok	Metro	Networks	Limited	(เรียกชื่อย่อว่า	“BMN”)

ประกอบธรุกจิ จัดหาและจัดท�าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้า  
 ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน และพื้นที่ชั้นใต้ดินของ 
 อาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว รวมทั้งให้บริการระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 
 ภายในสถานรีถไฟฟ้าและตวัรถไฟฟ้า

6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ที่ตั้งส�านกังานใหญ่ 832 ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
ทนุจดทะเบยีน 254 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 254 ล้านบาท
สดัส่วนการถอืหุ้น ร้อยละ 89.67 
  โทรศพัท์  0 2690 8200
  โทรสาร  0 2690 8212 
  เวบ็ไซต์ www.bmn-mrt.com

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 TTW	Public	Company	Limited	(เรียกชื่อย่อว่า	“TTW”)

ประกอบธรุกจิ ผลติและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมภิาค 
 และลงทนุในบรษิทั ซึ่งประกอบธรุกจิสาธารณูปโภคอื่น 
ที่ตั้งส�านกังานใหญ่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขงิ 
 อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210
ทนุจดทะเบยีน 3,990 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 3,990 ล้านบาท
สดัส่วนการถอืหุ้น ร้อยละ 18.47
  โทรศพัท์  0 2811 7526
  โทรสาร  0 2420 6064
  เวบ็ไซต์ www.ttwplc.com

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 CK	Power	Public	Company	Limited	(เรียกชื่อย่อว่า	“CKP”)

ประกอบธรุกจิ ลงทนุถอืหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธรุกจิผลติ
 และจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ
ที่ตั้งส�านกังานใหญ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ชั้น 19 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงรชัดาภเิษก 
 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
ทนุจดทะเบยีน 9,240 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 7,370 ล้านบาท
สดัส่วนการถอืหุ้น ร้อยละ 16.17
  โทรศพัท์  0 2691 9720
  โทรสาร  0 2691 9723 
  เวบ็ไซต์ www.ckpower.co.th

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน	จ�ากัด	

	 Eastern	High-Speed	Rail	Linking	Three	Airports	Company	Limited	

	 (เรียกชื่อย่อว่า	“EHSR”)

ประกอบธรุกจิ ด�าเนินงานการพัฒนาเกี่ยวกับโครงการรถไฟ งานออกแบบและงานก่อสร้าง งานโยธา  
 ร่วมกับโครงการอื่น จัดหาระบบไฟฟ้าขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งการให้บริการเดินรถไฟฟ้า 
 และซ่อมบ�ารงุรกัษา และการพฒันาพื้นที่เพื่อสนบัสนนุบรกิารรถไฟของโครงการ
ที่ตั้งส�านกังานใหญ่ 313 อาคาร ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
ทนุจดทะเบยีน 4,000 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 4,000 ล้านบาท
สดัส่วนการถอืหุ้น ร้อยละ 10.00
  โทรศพัท์   0 2858 3149
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(3)	 บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 เลขที่ 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
 โทรศพัท์ : 0 2009 9382 
 โทรสาร : 0 2009 9476 

ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
 193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ ชั้น 33
 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
 โทรศพัท์ : 0 2264 0777
 โทรสาร : 0 2264 0789

ที่ปรึกษากฎหมาย	 เดอะลีจิสท์	กรุ๊ป
 อาคารอบัดลุราฮมิ ชั้น 9 
 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม 
 เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
 โทรศพัท์ : 0 2636 1111 
 โทรสาร  : 0 2636 0000

ที่ปรึกษาทางการเงิน	 บริษัท	แอดไวเซอรี่	พลัส	จ�ากัด
 1550 อาคารธนภูม ิชั้น 10 
 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั 
 เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
 โทรศพัท์ : 0 2652 7858-64
 โทรสาร  : 0 2652 7867

นายทะเบียนหุ้นกู้	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
 1060 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ 
 แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
 โทรศพัท์ : 0 2544 3924
 โทรสาร : 0 2937 7783

 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
 เขตพญาไท กรงุเทพ 10400
 โทรศพัท์  : 0 2298 0831 
 โทรสาร  : 0 2298 0835

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
 1060 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ 
 แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
 โทรศพัท์ : 0 2128 2316-7
 โทรสาร : 0 2128 4621
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สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า		 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื 
 เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
 โทรศพัท์  : 0 2208 4631-9 
 โทรสาร  : 0 2256 8619

 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตจุกัร 
 เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
 โทรศพัท์  : 0 2256 2323
 
 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมทอง 
 เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
 โทรศพัท์ : 0 2299 2511-2
 โทรสาร : 0 2299 2752

 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

 333 ถนนสลีม แขวงสลีม 
 เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
 โทรศพัท์ : 0 2230 1036
 โทรสาร : 0 2230 2722

 
	6.2	ข้อมูลส�าคัญอื่น

 - ไม่ม ี-
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	7.1	จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกช�าระแล้ว  
  15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.1.2 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 หุ้นสามญัของบรษิทัมกีารออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรอื NVDR จ�านวน  
  1,284,541,769 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 8.4 ของจ�านวนหุ้นบรษิทัทั้งหมด โดยหุ้นดงักล่าวมสีทิธใินการรบัเงนิปันผลตอบแทน 
  จากการลงทุนเท่ากับจ�านวนเงินปันผลที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้รับจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถ 
  ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้นักลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ 
  ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/nvdr

	7.2	ผู้ถือหุ้น

7.2.1	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จ�ำนวน	 10	 รำยแรก	ณ	 วันที่	 23	 สิงหำคม	 2562	 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ครั้งล่ำสดุ	มดีงันี้

 ล�าดับ	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	 จ�านวนหุ้น	(หุ้น)		 สัดส่วนการถือหุ้น
	 	 	 	 (ร้อยละ)
 1. กลุ่ม บรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) (1) 4,923,781,781 32.21
 2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
 3. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ�ากดั 1,074,957,976 7.03
 4. ธนาคาร กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
 5. นายวชิยั วชริพงศ์ 390,678,757 2.56
 6. STATE STREET EUROPE LIMITED 314,102,298 2.05
 7. ธนาคาร กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 303,448,709 1.99
 8. ส�านกังานประกนัสงัคม 296,545,458 1.94
 9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 282,104,674 1.85
 10. นายมนิ เธยีรวร 204,000,000 1.33
  ยอดรวม 10,092,904,412 66.03
  อื่นๆ 5,192,095,588 33.97
  รวมทั้งสิ้น 15,285,000,000 100.00 

7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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หมายเหต:ุ  (1) กลุ่ม ช.การช่าง ถอืหุ้นในบรษิทัร้อยละ 32.21 ของทนุช�าระแล้ว โดยมรีายละเอยีดดงันี้
  กลุ่ม	ช.การช่าง จ�านวนหุ้น %	ของทุนช�าระแล้ว

 1.  บรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) (2) 4,787,121,829 31.32
 2.  บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชั่น จ�ากดั (3) 136,659,952 0.89
   4,923,781,781 32.21

(2)  บรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) (“บมจ. ช.การช่าง”) ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างทั่วไป และมกีลุ่มตรวีศิวเวทย์  
 ถอืหุ้นร้อยละ 31.18 ของทนุช�าระแล้ว (ข้อมูล ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2562) โดยมรีายละเอยีดดงันี้
  กลุ่มตรีวิศวเวทย์ จ�านวนหุ้น %	ของทุนช�าระแล้ว

 1. บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ�ากดั (4) 237,512,365 14.022
 2. บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ�ากดั (5) 171,396,530  10.118
 3. บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ�ากดั (6) 86,048,212  5.080
 4. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 13,631,497  0.805
 5. นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย์ 6,061,142 0.358
 6. นางปราณ ีทองกติตกิลุ 9,214,342 0.544
 7. นางสาวสภุามาส ตรวีศิวเวทย์ 1,700,000 0.100
 8. นายภูวเนศวร์ ตรวีศิวเวทย์ 1,089,255 0.064
 9. นางกรกช ตรวีศิวเวทย์ 930,000 0.055
 10. นางสาวสวรรยา ตรวีศิวเวทย์ 477,225 0.028
 11. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย์ 204,285 0.012
 12. นายณฐัวฒุ ิตรวีศิวเวทย์ 5,785 0.000
   528,270,638 31.187

ผู้ถอืหุ้นสามารถดูข้อมูลรายละเอยีดเพิ่มเตมิของ บมจ. ช.การช่าง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  
ได้จาก Website ของส�านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

(3)  บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชั่น จ�ากดั ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างทกุชนดิ มหีุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น  
 และโครงสร้างการถอืหุ้น คอื บมจ. ช.การช่าง ถอืหุ้นจ�านวน 549,999 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 55
(4)  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ�ากดั ประกอบธรุกจิบรษิทัลงทนุ มหีุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 9,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถอืหุ้น  
 คอื กลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย์ ถอืหุ้นจ�านวน 7,782,987 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 86.48
(5)  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ�ากดั ประกอบธรุกจิลงทนุ และที่ปรกึษา มหีุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 8,400,000 หุ้น และโครงสร้าง 
 การถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จ�ากัด ถือหุ้นจ�านวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูล 
 ตรวีศิวเวทย์ ถอืหุ้นจ�านวน 5,250,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 62.50 
(6)  บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจลงทุน และที่ปรึกษา มีหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 3,000,000 หุ้น และ 
 โครงสร้างการถอืหุ้น คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ�ากดั ถอืหุ้นจ�านวน 750,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูล 
 ตรวีศิวเวทย์ ถอืหุ้นจ�านวน 2,250,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 75
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7.2.2	 สัดส่วนของหุ้น	Free	Float	ของบริษัท
  แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันที่  
13 มนีาคม 2562 ตามที่บรษิทัน�าส่งต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ปรากฏสดัส่วนผู้ถอืหุน้สามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholders) 
ร้อยละ 52.93 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

7.2.3	 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่	(Shareholders’	Agreement)
  ไม่มขี้อตกลงระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

	7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น		 	

7.3.1	 เงินกู้ยืมระยะยาว
	 	 ในปี	 2562	 บริษัทได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวตำมตำรำงกำรช�ำระเงิน	 จ�ำนวน	 2,316	 ล้ำนบำท	 และบริษัทได้ 
เบิกเงินกู้ยืมระยะยำวระหว่ำงปีส�ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงินส่วนต่อขยำยจ�ำนวน	 4,500	 ล้ำนบำท	 ท�ำให้	 
ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิกู้ยมืระยะยำวจ�ำนวน	14,830	ล้ำนบำท

7.3.2	 หุ้นกู้
	 	 ในปี	2562	บรษิทัได้ออกหุน้กูม้ลูค่ำรวม	5,000	ล้ำนบำท	โดยน�ำเงนิที่ได้มำช�ำระคนืหุน้กูช้ดุเดมิที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน	
โดย	ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	บรษิทัมหีุ้นกู้ที่ยงัไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน	รำยละเอยีดดงันี้

ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM216A BEM236A 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 1,615 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท

ประเภทของหุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื
  ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ
  ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั
  ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ 1,615,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท

อตัราดอกเบี้ยต่อปี 2.52 % 3.00 %

อายหุุ้นกู้ 5 ปี 7 ปี

วนัที่ออกหุ้นกู้ 24 มถินุายน 2559 24 มถินุายน 2559

วนัครบก�าหนดไถ่ถอน 24 มถินุายน 2564 24 มถินุายน 2566

นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

สทิธใินการไถ่ถอน 
-ไม่ม-ี

ก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้

การช�าระเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช�าระคนืเงนิต้นทั้งหมดในวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A

รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้

ครั้งที่	1/2559
ชุดที่	2

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2559

ชุดที่	3
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รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้

ครั้งที่	1/2559
ชุดที่	4

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2559

ชุดที่	5

หุ้นกู้
ครั้งที่	2/2559

 ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM266A BEM286A BEM286B

 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 3,335 ล้านบาท 2,750 ล้านบาท 500 ล้านบาท

 ประเภทของหุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื
  ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ
  ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั
  ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้

 จ�านวนหุ้นกู้ 3,335,000 หน่วย 2,750,000 หน่วย 500,000 หน่วย

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

 อตัราดอกเบี้ยต่อปี 3.30% 3.61% 3.61%

 อายหุุ้นกู้ 10 ปี 12 ปี 11.9 ปี

 วนัที่ออกหุ้นกู้ 24 มถินุายน 2559 24 มถินุายน 2559 11 สงิหาคม 2559

 วนัครบก�าหนดไถ่ถอน 24 มถินุายน 2569 24 มถินุายน 2571 24 มถินุายน 2571

 นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

 สทิธใินการไถ่ถอน  -ไม่ม-ี
 ก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้

 การช�าระเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช�าระคนืเงนิต้นทั้งหมดในวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 อนัดบัเครดติตราสารหนี้ A A A

หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้

ครั้งที่	3/2559
ชุดที่	1

หุ้นกู้
ครั้งที่	3/2559

ชุดที่	2

หุ้นกู้
ครั้งที่	3/2559

ชุดที่	3

 ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM20OA BEM25OA BEM27OA

 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท 2,500 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท

 ประเภทของหุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื

  ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ
  ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั
  ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้

 จ�านวนหุ้นกู้ 2,500,000 หน่วย 2,500,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

 อตัราดอกเบี้ยต่อปี 2.62% 3.78% 3.95%

 อายหุุ้นกู้ 4 ปี 9 ปี 11 ปี

 วนัที่ออกหุ้นกู้ 21 ตลุาคม 2559 21 ตลุาคม 2559 21 ตลุาคม 2559

 วนัครบก�าหนดไถ่ถอน 21 ตลุาคม 2563 21 ตลุาคม 2568 21 ตลุาคม 2570

 นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

 สทิธใินการไถ่ถอน  
-ไม่ม-ี

 ก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้

 การช�าระเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช�าระคนืเงนิต้นทั้งหมดในวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 อนัดบัเครดติตราสารหนี้ A A A

หุ้นกู้ (ต่อ)
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ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM229A BEM249A 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท

ประเภทของหุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื
  ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ
  ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั
  ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท

อตัราดอกเบี้ยต่อปี 2.65 % 3.10 %

อายหุุ้นกู้ 5 ปี 7 ปี

วนัที่ออกหุ้นกู้ 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2560

วนัครบก�าหนดไถ่ถอน 7 กนัยายน 2565 7 กนัยายน 2567

นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารกรงุไทย ธนาคารกรงุไทย

สทิธใินการไถ่ถอน 
-ไม่ม-ี

ก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้

การช�าระเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช�าระคนืเงนิต้นทั้งหมดในวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A

รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้

ครั้งที่	1/2560
ชุดที่	1

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2560

ชุดที่	2

หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้

ครั้งที่	1/2561
ชุดที่	1

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2561

ชุดที่	2

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2561

ชุดที่	3

 ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM214A BEM234A BEM254A

 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท 3,500 ล้านบาท 3,500 ล้านบาท

 ประเภทของหุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื

  ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ
  ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั
  ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้

 จ�านวนหุ้นกู้ 3,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

 อตัราดอกเบี้ยต่อปี 2.05% 2.46% 3.01%

 อายหุุ้นกู้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี

 วนัที่ออกหุ้นกู้ 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561

 วนัครบก�าหนดไถ่ถอน 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2566 5 เมษายน 2568

 นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

 สทิธใินการไถ่ถอน  
-ไม่ม-ี

 ก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้

 การช�าระเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช�าระคนืเงนิต้นทั้งหมดในวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 อนัดบัเครดติตราสารหนี้ A A A

หุ้นกู้ (ต่อ)
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หุ้นกู้ (ต่อ)

หุ้นกู้ (ต่อ)

ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM225A BEM245A 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท

ประเภทของหุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื
  ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ
  ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั

จ�านวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท

อตัราดอกเบี้ยต่อปี 2.65 % 3.18 %

อายหุุ้นกู้ 3 ปี 5 ปี

วนัที่ออกหุ้นกู้ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562

วนัครบก�าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2567

นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

สทิธใินการไถ่ถอน 
-ไม่ม-ี

ก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้

การช�าระเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช�าระคนืเงนิต้นทั้งหมดในวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A

ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM265A BEM295A 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท

ประเภทของหุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ถอื ระบชุื่อผู้ถอื
  ไม่ด้อยสทิธิ ไม่ด้อยสทิธิ
  ไม่มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั

จ�านวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท

อตัราดอกเบี้ยต่อปี 3.59 % 3.84 %

อายหุุ้นกู้ 7 ปี 10 ปี

วนัที่ออกหุ้นกู้ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562

วนัครบก�าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2569 9 พฤษภาคม 2572

นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารไทยพาณชิย์

สทิธใินการไถ่ถอน 
-ไม่ม-ี

ก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้

การช�าระเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะช�าระคนืเงนิต้นทั้งหมดในวนัครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A

รายละเอียดหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2562

ชุดที่	1

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2562

ชุดที่	3

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2562

ชุดที่	2

หุ้นกู้
ครั้งที่	1/2562

ชุดที่	4
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	7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของแต่ละปี โดยค�านึงถึงผลประกอบการ  
โครงสร้างและภาระผูกพนัทางการเงนิ การลงทนุ ตลอดจนความสม�่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น
  โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีก�าไรและกระแสเงินสด 
เพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม 
คราวต่อไป

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในปีที่ผ่านมา มดีงันี้

การจ่ายเงินปันผล
จากการด�าเนินงาน

 ปี 2559
 -  งวดครึ่งปีแรก 764 0.05 1,218 1,206  
 - งวดครึ่งปีหลัง 917 0.06 1,345 1,400  
 รวมปี 2559 1,681 0.11 2,563 2,606 65% 65%
 ปี 2560 
 - งวดครึ่งปีแรก 917 0.06 1,442 1,425  
 - งวดครึ่งปีหลัง 1,070 0.07 1,533 1,698  
 รวมปี 2560 1,987 0.13 2,975 3,123 67% 64%
 ปี 2561 
 -  งวดครึ่งปีแรก 917 0.06 1,695 1,714  
 - งวดครึ่งปีหลัง 1,376 0.09 1,412 3,603  
 รวมปี 2561 2,293 0.15 3,107 5,317 74% 43%
 ปี 2562 
 -  งวดครึ่งปีแรก 917 0.06 1,626 3,977  
 - งวดครึ่งปีหลัง (1)  1,376 0.09 1,298 1,458  
   รวมปี 2562 2,293 0.15 2,924 5,435 79% 42%

หมายเหตุ : (1)  เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

จ่ายเงินปันผล
หุ้นละ	(บาท)

ก�าไรสุทธิ	(ล้านบาท) %	เงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ

งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม

	7.5	นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย

  NECL มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัเงนิส�ารองต่างๆ ตามกฎหมาย  
ซึ่งพจิารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัสิ้นรอบปีบญัช ี และตามเงื่อนไขสญัญาเงนิกู้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบรษิทัย่อยเหน็สมควร
  BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของแต่ละปี โดยค�านึงถึงผลประกอบการ  
โครงสร้าง และภาระผูกพนัทางการเงนิ การลงทนุ ตลอดจนความสม�่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น
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  บรษิทัได้ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างการจดัการของบรษิทั โดยตระหนกัถงึบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยนื นอกจากนี้ยงัก�าหนดให้คณะกรรมการมหีน้าที่ดูแล
ให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร  
(duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบัน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยอกี 4 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง
  โครงสร้างคณะกรรมการ บรษิทัได้พจิารณาถงึขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอสิระ ทกัษะ ประสบการณ์ การศกึษา 
ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่บรษิทัได้ก�าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวนทั้งสิ้น 16 คน กล่าวคอื กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 5 คน 
กรรมการที่เป็นอิสระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัต ิ
ที่เหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมถึงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถด�าเนินงาน 
โดยใช้ดลุพนิจิในการตดัสนิใจอย่างอสิระ 

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง	4	คณะ	และผู้บริหารมีดังนี้

	8.1	คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของ
ธรุกจิ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มกีรรมการจ�านวน 16 คน  

8.	โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม/

จ�านวนครั้งที่จัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท

 1 ดร.วีรพงษ์  รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 7/7
 2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7   
   ประธานกรรมการบริหาร
   กรรมการสรรหาและ
      ก�าหนดค่าตอบแทน
 3 นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 7/7
   กรรมการสรรหาและ
     ก�าหนดค่าตอบแทน
 4 พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการอิสระ 7/7
     ก�าหนดค่าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ
 5 ดร.อรรณพ  ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 6/7
 6 นางวัลลภา  อัสสกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ กรรมการอิสระ 6/7
      บริหารความเสี่ยง
 7 นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7 
   กรรมการสรรหาและ
     ก�าหนดค่าตอบแทน

ล�าดับ
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 8 ม.ล.ประสบชัย  เกษมสันต์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 6/7
 9 นายพงษ์สฤษด์ิ  ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7
   กรรมการบรรษัทภิบาลและ
     บริหารความเสี่ยง
 10 นางสาวอาริศรา  ธรมธัช (1) กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4/4
 11 นายปณิต  ตุลย์วัฒนจิต กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7/7
 12 ผู้แทน รฟม. (2) กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร N/A
 13 นางณฐมณ  บุนนาค กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7/7
 14 นายวิชาญ  เอกรินทรากุล กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5/7
 15 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6/7
   กรรมการบรรษัทภิบาลและ
     บริหารความเสี่ยง
 16 นางพเยาว์  มริตตนะพร กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7
   กรรมการบรรษัทภิบาลและ
     บริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม/

จ�านวนครั้งที่จัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ล�าดับ

หมายเหต ุ: รายละเอยีดกรรมการบรษิทั ปรากฏในหน้า 213 ถงึ 218
    (1) นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 แทน 
          นายวรีะพงศ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ์ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระในการประชมุ 
          สามญัผู้ถอืหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562
    (2) ผู้แทน รฟม.   รอเสนอแต่งตั้งแทน นายยทุธนา  หยมิการณุ ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ  
          เมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2562

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
  บริษัทได้ก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจ�านวน 5 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  
นายสพุงศ์ ชยตุสาหกจิ นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัตสิวุณชิย์กลุ ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มรติตนะพร โดยกรรมการ 
สองในห้าคนนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษิทั

กรรมการอิสระ
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท  
โดยบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายละเอยีดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระมดีงันี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั ทั้งนี้ ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระรายนั้นๆ ด้วย
2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม 
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล 
ที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย
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4. ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่มนียั 
หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิของบรษิทั    บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอื
ผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง

   ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า
หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้ หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบั
หรอืให้กู้ยมื ค�้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท�านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิทัหรอื
คูส่ญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตั้งแต่ยี่สบิล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่ 
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน 
การพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี้ที่เกดิขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้น 
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้
รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนียั ผู้มอี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวข้อง
กบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือ 
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั

	8.2	ผู้บริหาร	

8.2.1	 รายชื่อผู้บริหาร	
	 	 ผู้บรหิำรตำมโครงสร้ำง	ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	มจี�ำนวน	10	คน	(ประวตัผิู้บรหิำรปรำกฏในหน้ำ	218	ถงึ	220)

รายชื่อล�าดับ ต�าแหน่ง

 1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผู้จดัการ
 2. นางพเยาว์ มรติตนะพร กรรมการผู้จดัการ
 3. นายสงวน คณุาธนินัท์ รองกรรมการผู้จดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ
 4. นางสดุฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผู้จดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ
 5. นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ์ รองกรรมการผู้จดัการ บรหิาร
 6. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผู้จดัการ การเงนิ
 7. นายวทิูรย์ หทยัรตันา รองกรรมการผู้จดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง 
 8. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผู้จดัการ สนบัสนนุปฏบิตักิาร
 9. ดร.วเิทศ เตชางาม รองกรรมการผู้จดัการ เทคโนโลยแีละธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
 10. นายอนวชั สวุรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จดัการ พฒันาธรุกจิ
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8.2.3	 โครงสร้างกรรมการของบริษัทย่อย
1) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ  
จ�านวน 6 คน ดงันี้ 
1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ ประธานกรรมการบรษิทั 
2. นายสพุงศ์  ชยตุสาหกจิ กรรมการบรษิทั 
3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัตสิวุณชิย์กลุ   กรรมการบรษิทั
4. ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์   กรรมการบรษิทั
5. นางทศานชุ ธรรมโชต ิ* กรรมการบรษิทั
6. นางพเยาว์  มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั

หมายเหต ุ : * ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 แทนนายด�าเกิง ปานข�า ซึ่งลาออก 
     เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 และนางทศานชุ ธรรมโชต ิได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2563

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพัน

  บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนอื จ�ากดั ได้ก�าหนดกรรมการผู้มอี�านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทั จ�านวน 5 คน 
ประกอบด้วย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายสพุงศ์ ชยตุสาหกจิ นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัตสิวุณชิย์กลุ ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 
และนางพเยาว์  มรติตนะพร โดยกรรมการสองในห้าคนลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส�าคญัของบรษิทั

2) บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ากัด
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์ จ�ากดั ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 7 คน ดงันี้  
1. นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัตสิวุณชิย์กลุ ประธานกรรมการบรษิทั
2. ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั 
3. นายวทิูรย์  หทยัรตันา กรรมการบรษิทั
4. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร กรรมการบรษิทั
5. นางทพิย์สดุา ยิ้มวไิล  กรรมการบรษิทั 
6. นายอนวชั  สวุรรณฤทธิ์ * กรรมการบรษิทั
7. นายณฐัวฒุิ ตรวีศิวเวทย์ กรรมการบรษิทั

หมายเหต ุ : * ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562  

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพัน	

  บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ากัด ได้ก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
จ�านวน 7 คน โดย
o นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล และ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ 
 ของบรษิทั หรอื
o นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร ่วมกับ 
 นายวทิูรย์ หทยัรตันา นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร นายอนวชั สวุรรณฤทธิ์ นายณฐัวฒุ ิตรวีศิวเวทย์ หรอื 
 นางทพิย์สดุา ยิ้มวไิล คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทบัตราส�าคญัของบรษิทั
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	8.3	 เลขานุการบริษัท	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	
	 และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

1)	เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยเมื่อ 
วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตั้งนายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ์ ซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถด้านบญัช ีกฎหมาย 
และงานตรวจสอบ รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างด ี 
ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั (รายละเอยีดประวตัปิรากฏในหน้า 219 ล�าดบัที่ 18) โดยมหีน้าที่ความรบัผดิชอบดงันี้
1. ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับ 
 การแต่งตั้งใหม่
3. ดูแลให้บรษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบับรษิทั ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี
4. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด จัดท�าและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้ม ี
 การปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิู้ถอืหุ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ
5. จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้

ก)	 ทะเบยีนกรรมกำร
ข)	 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร	รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร	และรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั
ค)	 หนงัสอืนดัประชมุผู้ถอืหุ้น	และรำยงำนกำรประชมุผู้ถอืหุ้น

6. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้ส่วนเสยี ที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
 ที่เกี่ยวข้อง
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ  
 ที่ต้องการทราบ โดยตดิต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศพัท์ 0 2641 4611 หรอืส่งค�าถามผ่านทาง email ที่ companysecretary 
 @bemplc.co.th 
9. ส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการใหม่
10. ด�าเนนิการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด
11. ภารกจิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

2)	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน  
ให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ การเงนิ ซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งบรหิารสูงสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ (รายละเอยีด
ประวตัปิรากฏในหน้า 219 ล�าดบัที่ 19) โดยมหีน้าที่ความรบัผดิชอบดงันี้
1. วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อสร้างความเติบโตทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรเงินทุนเพื่อรองรับ 
 การเตบิโตเชื่อมโยงกบักลยทุธ์การเตบิโตของบรษิทั และมูลค่าของกจิการ 
2.  ควบคุมและบริหาร Infrastructure ด้านข้อมูลการเงินและการบริหารการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน 
 การด�าเนนิงานของบรษิทัให้บรรลภุารกจิ และเป้าหมายที่วางไว้
3.  พัฒนาและบริหารเครื่องมือทางการเงิน เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และการวิเคราะห ์
 มูลค่ากจิการ 
4.  สื่อสารข้อมูลทางการเงนิที่ส�าคญัขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กบันกัลงทนุ  เกี่ยวกบัความมั่นคง  
 และโอกาสของบรษิทั

  ทั้งนี้ ในปี 2562 นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ความแตกต่างชั่วคราว ที่ใช้บันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอตัด (TAS12) รวมถึง update มาตรฐานบัญชี PAEs และ NPAEs  
จากสถาบนัสมาคมนสิติเก่าคณะพาณชิย์ศาสตร์และการบญัช ีแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�านวน 8.30 ชั่วโมง  
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3)	ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
  ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการฝ่ายบัญชี คือ  
นางสาวศรณัญา เลศิจริะประเสรฐิ ผู้ซึ่งมคีวามรู้ความเข้าใจในระบบบญัชขีองบรษิทั ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายบญัช ี
ซึ่งเป็นผูค้วบคมุดแูลการท�าบญัช ี(รายละเอยีดประวตัปิรากฏในหน้า 220 ล�าดบัที่ 24) โดยมหีน้าที่ความรบัผดิชอบดงันี้
1. ก�าหนดนโยบายและวางแผนการด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งก�าหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทาง 
 การด�าเนนิงานของบรษิทั
2. ควบคมุการจดัท�าบญัช ีและตรวจสอบการปิดบญัชขีองบรษิทัในแต่ละงวดให้ถกูต้องและเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิี่ได้วางไว้
3. ควบคมุและตรวจสอบการจดัท�างบการเงนิ งบดลุ งบก�าไรขาดทนุ และรายงานทางบญัชตี่างๆ
4. ควบคมุและตรวจสอบรายรบั-จ่ายของบรษิทั 
5. ควบคมุการจดัท�างบประมาณของบรษิทั และตรวจสอบดแูลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณ 
 ที่วางไว้
6. ควบคมุการจดัท�ารายงานภาษอีากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ในปี 2562 นางสาวศรัณญา เลิศจิระประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ก้าวทัน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน�ามาใช้ในปี 2562 และปี 2563 รุ่นที่ 2/62 จากสภาวิชาชีพบัญช ี 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จ�านวน 6 ชั่วโมง  

	8.4	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ใน
การก�าหนดค่าตอบแทนคอื

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
1. มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการย่อยชดุต่างๆ และการเป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยงจะได้รบัค่าตอบแทนเพิ่มตามต�าแหน่ง

2. ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสามารถจูงใจ รวมทั้งรกัษากรรมการที่มคีวามรู้
ความสามารถ และมคีณุสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าที่ให้กบับรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ ทั้งนี้ เพื่อน�าพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ 
4. มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรองค่าตอบแทนให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม แข่งขนัได้ และ

อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกบัเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  การพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบรหิารก�าหนด 
ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทั และผลการประเมนิการปฏบิตังิานของผู้บรหิารแต่ละคนด้วยระบบการบรหิารผลการ
ปฏบิตังิาน (Performance Management System : PMS)

ในปี 2562 บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร ดงันี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

(1.1)	 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท	 ประกอบด้วย	 ค่ำตอบแทนรำยปี	 เบี้ยประชุม	 และโบนัส	 รวมค่ำตอบแทนของ 
	 กรรมกำรบรษิทัในปี	2562	เป็นเงนิ	38,073,948	บำท	ซึ่งสอดคล้องกบัมตทิี่ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2562	ที่อนมุตั ิ
	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมเป็นเงนิไม่เกนิ	39,000,000	บำท	เป็นโบนสักรรมกำรส�ำหรบัปี	2561	ไม่เกนิ	21,000,000	บำท	 
	 และค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรบัปี	2562	ไม่เกนิ	18,000,000	บำท
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หน่วย : บาท

โบนัสปี	
2561

รวม
คณะ

กรรมการ
บรรษัท
ภิบาล

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการปี	2562

รายชื่อคณะกรรมการ

หมายเหต ุ: (1) พลเอกส�าเภา  ชูศร ี ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562
   (2) นางวลัลภา  อสัสกลุ ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562
   (3) นายวรีะพงศ์  ศภุเศรษฐ์ศกัดิ์ พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562
   (4) นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562
   (5) นายยทุธนา  หยมิการณุ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2562
   (6) นางณฐมณ  บนุนาค ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 
   (7) นายประสทิธิ์  เดชศริ ิ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2561
   (8) นายวชิาญ  เอกรนิทรากลุ ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2561 และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรบัค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ในการด�ารง
ต�าแหน่ง
กรรมการ
บริษัทย่อย	

(NECL	/	BMN)
1. ดร.วรีพงษ์  รามางกูร 2,300,000 - - - - 2,300,000 2,500,000 - 
 ประธานกรรมการบรษิทั
2. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 650,000 1,000,000 - 150,000 - 1,800,000 2,300,000 1,000,000
 รองประธานกรรมการบรษิทั  
 ประธานกรรมการบรหิาร
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
3. นายวฑิูร  เตชะทศันสนุทร 650,000 - 500,000 150,000 - 1,300,000 1,225,000 - 
 กรรมการบรษิทั
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 650,000 - 300,000 250,000 - 1,200,000 1,225,000 - 
 กรรมการบรษิทั 
 ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ
5. พลเอกส�าเภา ชูศร ี(1) 288,587 - 192,391 - 192,391  673,369 1,225,000 -
 กรรมการบรษิทั 
 ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง
 กรรมการตรวจสอบ 
6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 600,000 – 300,000 - - 900,000  1,025,000 -  
 กรรมการบรษิทั 
 กรรมการตรวจสอบ 
7. นางวลัภา  อสัสกลุ (2) 600,000 - - - 200,000 800,000 1,025,000 -  
 กรรมการบรษิทั
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง 
8. นายสพุงศ์  ชยตุสาหกจิ 650,000 500,000 - 150,000 - 1,300,000 1,275,000 650,000 
 กรรมการบรษิทั 
 กรรมการบรหิาร
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
9. ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต์ 600,000 - - - - 600,000 1,050,000 -  
 กรรมการบรษิทั 
10. นายพงษ์สฤษดิ์  ตนัตสิวุณชิย์กลุ 650,000 500,000 - - 200,000 1,350,000 1,275,000 794,000 
 กรรมการบรษิทั
 กรรมการบรหิาร
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง 
11. นายวรีพงศ์  ศภุเศรษฐ์ศกัดิ์ (3) 245,604 - - - - 245,604 900,000 - 
 กรรมการบรษิทั 
12. นางสาวอารศิรา   ธรมธชั (4) 404,396 - - - - 404,396 - - 
 กรรมการบรษิทั 
13. นายปณติ  ตลุย์วฒันจติ 650,000 - - - - 650,000 900,000 - 
 กรรมการบรษิทั 
14. นายยทุธนา  หยมิการณุ (5) 544,565 - - - - 544,565 900,000 - 
 กรรมการบรษิทั 
15. นางณฐมน  บนุนาค (6) 650,000 - - - - 650,000 631,233 -
 กรรมการบรษิทั 
16. นายประสทิธิ์  เดชศริ ิ(7) - - - - - - 673,150 -
 กรรมการบรษิทั 
17. นายวชิาญ  เอกรนิทรากลุ (8) - - - - - - - -
 กรรมการบรษิทั
18. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 600,000 500,000 - - 200,000 1,300,000 1,275,000 746,000 
 กรรมการบรษิทั 
 กรรมการบรหิาร
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง
 กรรมการผู้จดัการ
19. นางพเยาว์  มรติตนะพร 650,000 500,000 - - 200,000 1,350,000 1,275,000 650,000 
 กรรมการบรษิทั
 กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จดัการ 
   รวมจ่าย 11,383,152 3,000,000 1,292,391 700,000 992,391 17,367,934 20,679,383 3,840,000
   วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ      18,000,000 21,000,000



127 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

(1.2)	 ในปี	 2562	บรษิทัได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย	 เงนิเดอืน	 และโบนสัให้กบัผู้บรหิำรระดบัตั้งแต่กรรมกำรผู้จดักำร 
	 ลงไปจนถงึผู้บรหิำรระดบัรองกรรมกำรผู้จดักำรจ�ำนวน	10	คน	รวมทั้งสิ้น	120,223,847	บำท	

(1.3)	 ในปี	 2562	 NECL	 ได้มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรของ	 NECL	 ซึ่งประกอบด้วย	 ค่ำตอบแทนรำยปี	 เบี้ยประชมุ	 
	 และโบนัส	 รวมเป็นเงินจ�ำนวน	 3,952,772	 บำท	 สอดคล้องกับมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2562	 ที่อนุมัติ 
	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมเป็นเงนิไม่เกนิ	4,250,000	บำท	เป็นโบนสักรรมกำรส�ำหรบัปี	2561	ไม่เกนิ	1,400,000	บำท	 
	 และค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรบัปี	2562	ไม่เกนิ	2,850,000		บำท		

(1.4)	 ในปี	2562	BMN	ได้มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรของ	BMN	ซึ่งประกอบด้วย	ค่ำตอบแทนรำยปี	และเบี้ยประชมุ	 
	 รวมเป็นเงนิจ�ำนวน	774,000	บำท	สอดคล้องกบัมตทิี่ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2562	ที่อนมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำร 
	 ส�ำหรบัปี	2562	ไม่เกนิ	1,152,000	บำท	

(2) ค่าตอบแทนอื่น
(2.1)	 ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร
	 	 -	ไม่มี	-
(2.2)	 ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บรหิำร

  บรษิทัได้จดัให้มกีองทนุส�ารองเลี้ยงชพี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานบรษิทั
หรอืเมื่อเกษยีณอาย ุโดยผู้บรหิารจ่ายเงนิสะสมในอตัราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงนิเดอืนตามอายงุาน และบรษิทัจ่าย
สมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2562  บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับ 
ผู้บรหิาร 10 คน จ�านวน 5,019,064 บาท
  ทั้งนี้ อตัราเงนิสมทบของบรษิทัเป็นไปตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งพจิารณาตามความสามารถใน
การด�าเนนิงานของบรษิทั และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นส�าคญั

 8.5	 บุคลากร

8.5.1	 จ�านวนพนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562
• ธรุกจิทางพเิศษ มพีนกังานทั้งหมดจ�านวน 1,038 คน ประกอบด้วยบคุลากร ใน 2 สายงานหลกั ได้แก่ สายงานปฏบิตักิาร 

และสายงานวศิวกรรม คดิเป็นร้อยละ 77.3 ของพนกังานทั้งหมด บคุลากรในสายงานสนบัสนนุ คอื สายงานบรหิาร 
สายงานการเงนิ และสายงานก�ากบัดูแล คดิเป็นร้อยละ 22.7 ของพนกังานทั้งหมด 

• ธรุกจิระบบราง มพีนกังานทั้งหมดจ�านวน 3,041 คน ประกอบด้วย บคุลากรในสายงานหลกั ได้แก่ งานพฒันาและ
บรหิารโครงการ งานวศิวกรรมและซ่อมบ�ารงุ งานปฏบิตักิารเดนิรถ งานกลยทุธ์ คดิเป็นร้อยละ 88 ของพนกังานทั้งหมด 
บุคลากรในสายงานสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานพัฒนาธุรกิจ งานทรัพยากรบุคคล  
งานธรุการ งานความปลอดภยัและคณุภาพ ส่วนกฎหมายและก�ากบัการปฏบิตังิาน คดิเป็นร้อยละ 12 ของพนกังานทั้งหมด

• ทั้งนี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมพีนกังานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) ดงันี้

	 สายงาน	 จ�านวนพนักงาน	(คน)

 1. สายงานหลกั 2,668 
 2. สายงานสนบัสนนุ 373 
	 รวม	 3,041	
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• บรษิทัย่อย  
o NECL ไม่มกีารจ้างผูบ้รหิารและพนกังานประจ�า แต่ประกอบธรุกจิบรหิารทางพเิศษอดุรรถัยาโดยจา้งให้ BEM เป็น

ผู้ด�าเนนิการภายใต้สญัญาบรกิาร
o BMN มีพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ�านวน 192 คน ประกอบด้วย ฝ่ายขายและการตลาด  

ฝ่ายออกแบบและผลติ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ ฝ่ายการเงนิ และฝ่ายปฏบิตักิาร  
• โดยในปี 2562 บรษิทัได้จ่ายผลตอบแทนให้พนกังานจ�านวนทั้งสิ้น 2,232.45 ล้านบาท ได้แก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา 

เงินโบนัส จ�านวน 2,135.55 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 96.9 ล้านบาท นอกจากนี้  
บรษิทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั รวม 81.87 ล้านบาท 

• การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนกังานที่ส�าคญัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี-
• ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บรหิารและสหภาพแรงงาน (ถ้าม)ี
 - ไม่ม ี-

8.5.2	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 	 บรษิทัมุง่เป็นผูน้�ำด้ำนกำรให้บรกิำรระบบคมนำคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภมูภิำคอำเซยีน	มพีนัธกจิ
ทำงสงัคมในกำรส่งมอบกำรบรกิำรคมนำคมที่สะดวกรวดเรว็และมคีวำมปลอดภยั	โดยด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและประโยชน์สูงสดุให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยนื
	 	 ปัจจบุนับรษิทัต้องเผชญิกบักำรเปลี่ยนแปลงและกำรแข่งขนัทำงธรุกจิอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้บรษิทัสำมำรถที่จะเป็น	
“เส้นทำงแห่งควำมสุขเพื่อวิถีกำรเดินทำงที่ดีกว่ำ”	 บริษัทจึงตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี 
ควำมพร้อมและควำมสำมำรถที่จะไม่เพยีงเเต่สร้ำงมูลค่ำต่อบรษิทัเท่ำนั้นแต่จะขยำยไปสู่สงัคมในวงกว้ำงอกีด้วย	
	 	 บุคลำกรเป็นหัวใจของกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้มีควำมก้ำวหน้ำและยั่งยืน	 บริษัทจึงได้มีกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อ
พนกังำนไว้ในจรรยำบรรณของบรษิทัอย่ำงชดัเจน	โดยบรษิทัมุง่มั่นที่จะพฒันำประสทิธภิำพของพนกังำนเพื่อคณุภำพงำน	
ตลอดจนคุณภำพชีวิตของพนักงำน	 ผ่ำนกำรปลูกฝังแนวคิดเเละค่ำนิยมเกี่ยวกับนโยบำยคุณภำพ	 ซึ่งประกอบด้วย	 
กำรพฒันำบคุลำกร	 กำรท�ำงำนเป็นทมี	 กำรสร้ำงคณุภำพ	 สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 และควำมรบัผดิชอบของผู้บรหิำร
และพนกังำน	รวมถงึกำรก�ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัอย่ำงชดัเจน	ควบคูไ่ปกบักำรจดัให้มสีภำพเเวดล้อม 
และสขุอนำมยัในสถำนประกอบกำรให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัย์สนิของบคุลำกรและของบรษิทั
	 	 บริษัทเชื่อมั่นว่ำพนักงำนที่มีคุณภำพเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรน�ำพำองค์กรสู่ควำมเจริญเติบโตและ 
ควำมส�ำเรจ็ที่ยั่งยนื	จงึได้มกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรพฒันำบคุลำกรที่ชดัเจน	ดงันี้	
1. บริษัทมีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขนัได้ในธรุกจิประเภทเดยีวกนั 
2. บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะท�าให้

องค์กรสามารถพฒันาไปได้อย่างก้าวหน้า มศีกัยภาพในการแข่งขนั และท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบรษิทั ทั้งนี้ บรษิทั
ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายใน ด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดส่งพนักงานไปดูงานและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การสร้างจติส�านกึและการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภยัในการให้บรกิาร โดยพนกังานของบรษิทัจะต้องปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัของบรษิทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครดั  

3. บรษิทัได้จดัให้มรีะบบบรหิารงานบคุคลที่มปีระสทิธภิาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค และเปิดโอกาสให้
พนกังานได้พฒันาและใช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเตม็ขดีความสามารถ

4. บรษิทัให้ความส�าคญักบัการสร้างขวญัก�าลงัใจ และความภมูใิจในการปฏบิตังิานให้กบัพนกังาน ด้วยการก�าหนดระบบ
ผลตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม  
รวมทั้งจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น เพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง
ทรพัยากรบคุคลอนัมคี่าของบรษิทั
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5. การรกัษาบคุลากรที่มศีกัยภาพไว้กบับรษิทั 
   บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการท�างาน ให้โอกาสในการก้าวหน้า 

ในสายอาชพี หรอื Career Path

  บริษัทพร้อมที่จะสร้างเส้นทางแห่งความสุขจึงต้องเริ่มจาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซึ่งหมายถึงบุคลากร 
ของบริษัท เพื่อให้บุคลากรสามารถส่งมอบคุณภาพของการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยบริษัทจึง
ส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (Sphere of safety) ในการท�างาน โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างจติส�านกึเรื่องของ
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้เกดิขึ้นในระดบับคุคล ขยายไปยงัพนัธมติรทางธรุกจิ ลูกค้า ตลอดจนชมุชนโดยรอบ 
บรษิทัยงัเชื่อมโยงกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกบัความปลอดภยัด้วยเช่นกนั 
เพราะบริษัทไม่ใช่แค่ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพียงเท่านั้น แต่ต้องการให้ทุกคนได้เข้าถึงความปลอดภัย 
อย่างทั่วถงึตลอดห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทั

นโยบายที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในปี 2562  
1)		การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  บริษัทมุ ่งหวังให้การบริการทางพิเศษและบริการเดินรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง จึงด�าเนินการปลูกฝังแนวคิดและวิธีปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งความตระหนักด้านความปลอดภัย  
ความตระหนกัในหน้าที่ความรบัผดิชอบ โดยมกีารสื่อสารผ่านกระบวนการปฏบิตังิานและการสนบัสนนุจากหวัหน้างาน 
กระทั่งก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีวิธีปฏิบัติและแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของบรษิทั

2)		การบริหารจัดการสมรรถนะในการท�างาน

  บคุลากรคอืทรพัยากรล�้าค่าซึ่งจะสนบัสนนุให้บรษิทัมกีารพฒันาไปอย่างไม่หยดุยั้งและมศีกัยภาพการแข่งขนั
ในเชงิธรุกจิ ด้วยเหตนุี้ บรษิทัจงึวางแผนพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบั โดยการก�าหนดสมรรถนะหลกัของ
ธรุกจิ สมรรถนะเชงิการท�างาน และสมรรถนะเชงิการบรหิารของแต่ละต�าแหน่งงาน กระบวนการประเมนิความสามารถ 
และการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับพนักงานตามต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานมี 
ความเชี่ยวชาญในเชงิลกึและกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้บรษิทัมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนธรุกจิเพื่อน�าไปสู่การเป็นผู้ให้บรกิาร
ระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน

8.5.3	 ผลตอบแทน
	 	 1)	ค่าตอบแทนพนักงาน

  เพื่อให้การก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถ 
ให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมส�ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและ 
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมีการทบทวนค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) ส�าหรับผู้ที่จบใหม่และ 
เงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่านสถาบันที่ด�าเนินการส�ารวจค่าจ้างเป็นประจ�าท�าให้มั่นใจได้ว่า 
บรษิทัมโีครงสร้างและการก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังาน 
  ในการพิจารณาปรับค่าจ้างประจ�าปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน 
ของบรษิทัผ่านตวัชี้วดัระดบัองค์กร (Competency  KPIs) และความสามารถในการจ่าย
  นอกจากนี้ บรษิทัยงัได้จดัตั้งกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีส�าหรบัดแูลพนกังานในระยะยาว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัพนกังานในการร่วมงานกบับรษิทั อกีทั้งยงัเป็นการสร้างวนิยัการออมให้กบัพนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่พนกังาน
จะได้มีเงินออมจ�านวนมากพอเมื่อถึงวันเกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ซึ่งพนักงานสามารถ
สมคัรเป็นสมาชกิได้ โดยพนกังานจ่ายเงนิสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถงึ 15 ของเงนิเดอืนตามความสามารถในการออม 
และบริษัทสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ตามอายุงานและข้อก�าหนดของกองทุน ซึ่งพนักงานที่เป็นสมาชิก 
ของกองทุนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน อีกทั้ง 
ยงัได้จดัท�าประกนักลุ่มให้กบัพนกังานเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัพนกังานและครอบครวัของพนกังานด้วย 
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	 	 2)	สวัสดิการพนักงาน
  นอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มเติม 
ให้กบัพนกังาน และยงัไดใ้หก้ารสนบัสนนุบทบาทของคณะกรรมการสวสัดกิารพนกังาน ตั้งแต่การจดัให้มกีารเลอืกตั้ง
อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อท�าหน้าที่ร่วมให้ค�าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท  
ในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดยส่วนรวม และร่วมกันดูแลสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน 
ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย น�ามาซึ่งการแก้ไขปรบัปรงุสวสัดกิารของบรษิทัในด้านต่างๆ เพื่อให้เกดิความเหมาะสม
ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

	 	 3)	แรงงานสัมพันธ์	
  บริษัทก�าหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management) โดยหน่วยงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคลท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล
และความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทแก่หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ก�าหนด 
ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานกระท�าผิดทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการน�าไปสู ่
การแก้ไขปรบัปรงุมใิห้เกดิการกระท�าซ�้าเดมิ รวมทั้งการก�าหนดวธิปีฏบิตัใินการร้องทกุข์ที่ชดัเจนและรวดเรว็ นอกจากนี้ 
บริษัทยังจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ให้กับพนักงานเป็นประจ�าทุกปีประกอบด้วย กิจกรรม 
การท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และท�าบุญครบรอบจัดตั้งบริษัท กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
กจิกรรมบรจิาคโลหติให้สภากาชาดไทย กจิกรรมวนัสงกรานต์ กจิกรรมการออกก�าลงักาย กจิกรรมฝึกสตเิจรญิสมาธ ิ 
กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ นอกจากกิจกรรมภายในดังกล่าวข้างต้นที่บริษัทจัดให้มีแล้ว  
บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการท�ากิจกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ 
ในการท�ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์รวมตวักนัขอจดัตั้งกลุม่กจิกรรมนอกงานในรปูของชมรมต่างๆ อาท ิชมรมกฬีา ชมรม
ถ่ายภาพ ชมรมจิตอาสา และชมรมดนตรี โดยชมรมกีฬาได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งการแข่งขันฟุตบอล  
การเดิน-วิ่งออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐในรายการเดิน-วิ่งการกุศลในวาระต่างๆ 
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายของพนักงานและการคัดสรรนักกีฬาของบริษัทเข้าร่วม
แข่งขันกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ส�าหรับชมรมดนตรี 
ได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีเพื่อการสันทนาการ และการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านศิลปะ 
และการแสดง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงในงานพิธีต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งแบ่งปันความสุข 
ให้กบัสงัคมโดยเฉพาะสงัคมด้อยโอกาส 

	 	 4)	ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�างาน
  บรษิทัตระหนกัถงึความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท�างาน โดยก�าหนดเป็นนโยบาย ให้ทกุหน่วยงานก�าหนด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมในแต่ละงาน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างได้ผลและเพียงพอ รวมทั้งการทบทวนการใช้อุปกรณ์ 
อย่างสม�่าเสมอตลอดปี การซ้อมแผนฉกุเฉนิในเหตกุารณ์จ�าลองเสมอืนจรงิ นอกจากนี้ ยงัจดัให้มกีารอบรมพนกังาน
เพื่อให้ตระหนกัในเรื่องความปลอดภยัในการท�างาน ในชวีติ และทรพัย์สนิของลูกค้าที่ใช้บรกิาร 

  5)	คุณภาพชีวิตของพนักงาน
  บรษิทัได้เลง็เหน็ความส�าคญัของคณุภาพชวีติของพนกังาน ทั้งพนกังานของธรุกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ
และรถไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้บริการและสังคมบริเวณตามแนวสายทางพิเศษ จึงก�าหนดเป็นนโยบายเรื่องของสุขอนามัย
ทั้งในสถานที่ท�างานและสายทาง 
• น�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย และด้วย 
ความมุง่มั่นของฝ่ายจดัการ และการมส่ีวนร่วมของพนกังานที่เลง็เหน็ความส�าคญัและจ�าเป็นในฐานะประชาคมโลก 
ที่มหีน้าที่ในการรกัษาสิ่งแวดล้อม ท�าให้บรษิทัได้รบัการต่ออายใุบรบัรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
อย่างต่อเนื่อง
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• น�าระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ได้แก่ มาตรฐาน 
OHSAS/TIS 18001 พร้อมทั้งได้ว่าจ้างบรษิทั Ricardo Rail มาเป็นที่ปรกึษางานด้านความปลอดภยั เพื่อให้ค�าแนะน�า
ในการบริหารความเสี่ยงและการน�าเทคนิคในการบริหารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวน 
การท�างานของบรษิทัให้มคีวามปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

	 	 6)	กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในส�านักงาน
  บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม ความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเป็นอย่างมาก จงึได้ร่วมกบัคณะอนกุรรมการอาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทัสมคัรเข้าร่วมโครงการโรงงานสขีาวของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก และการให้ความร่วมมือในการตรวจสารเสพติดพนักงานทั้งบริษัท  
ซึ่งในการด�าเนินการโครงการดังกล่าว บริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และเป็นแนวทางใน 
การด�าเนนิการ ได้แก่
1. ให้ความส�าคญัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยการให้ความรู้แก่พนกังานเกี่ยวกบัพษิของยาเสพตดิ  
 และการดูแลสขุภาพพนกังานด้วยการตรวจสขุภาพเป็นประจ�าทกุปี หรอืเฉพาะกจิ
2. สนบัสนนุส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมบีทบาท และมส่ีวนร่วมในการรณรงค์ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และ 
 ร่วมกนัสอดส่องบรเิวณภายในและภายนอกบรษิทั เพื่อป้องกนัมใิห้มกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิเข้ามาภายในบรษิทั
3. ให้ความร่วมมอืกบัทางราชการส�าหรบัมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทเป็นคณะท�างานเพื่อรับผิดชอบ 
 ด�าเนินการโครงการโรงงานสีขาวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับนโยบายป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ

  ทั้งนี้ บริษัทมอบหมายให้คณะอนุกรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทเป็น 
คณะกรรมการโครงการโรงงานสขีาวโดยต�าแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสขีาวด�าเนนิได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะท�างาน
โครงการโรงงานสขีาวมหีน้าที่และความรบัผดิชอบดงันี้
1. เสนอแนะแนวทางการด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
2. ปฏบิตัติามนโยบายและแผนปฏบิตักิารป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม เพื่อเสรมิสร้างจติส�านกึและรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิในบรษิทั
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเรื่องยาเสพตดิและวธิกีารป้องกนัที่ถูกต้องให้กบัพนกังาน
5. ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการและรายงานต่อบรษิทั

  บรษิทัเป็น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่งที่ได้รบัมอบเกยีรตบิตัรสถานประกอบการสขีาวจาก กรมสวสัดกิาร 
และคุ้มครองแรงงานในฐานะบรษิทัที่ม ี“ระบบการจดัการด้านยาเสพตดิในสถานประกอบการระดบัที่ 1” จากจ�านวน
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 258 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดแีก่สถานประกอบการอื่นที่บรษิทัสามารถกระตุ้นให้พนกังานได้มี
ส่วนร่วมต้านยาเสพตดิในสถานประกอบการจนประสบความส�าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม

	 	 7)	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
  ด้วยการท�างานที่ออกแบบให้มีขั้นตอนของการถ่วงดุลอ�านาจ (Check & Balance) และการทวนสอบ 
โดยหน่วยงานอิสระ รวมทั้งการน�าระบบ SAP มาใช้ ท�าให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งการตรวจสอบ
ป้องกนัความผดิปกตทิี่จะเกดิขึ้นในขั้นตอนการปฏบิตังิานได้ 
  ระบบ SAP ที่น�ามาใช้ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบ�ารุงรักษา ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญช ี
และการเงนิ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกนัทั้งหมด (Integrated System) ท�าให้สามารถตรวจสอบการท�างานทกุขั้นตอน
และข้ามระบบงาน รวมทั้งสามารถสอบยนัย้อนหลงัส�าหรบัรายการทางการเงนิต่างๆ ที่เกดิขึ้น ท�าให้สามารถป้องกนั
ทจุรติคอร์รปัชั่นได้อย่างดี
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	9.1	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	

  คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นและตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย  
การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ อันจะน�าไปสู่ 
การด�าเนนิธรุกจิอย่างยั่งยนื การมรีะบบการบรหิารจดัการและการควบคมุภายในที่ด ีการมกีลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ�านาจ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการบริหาร
กิจการที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในระยะยาวอย่างยั่งยนื 
  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ท�าให้เกิดการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาส และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการ คณะกรรมการจะท�าการทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ http://www.bemplc.co.th เพื่อให้ผู้ถอืหุ้น นกัลงทนุ และผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่มได้รบัทราบแนวทางปฏบิตัิ
และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารไปยังพนักงาน 
ของบรษิทั เพื่อให้รบัทราบและยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 	 ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	 และดูแลผู้ถือหุ้นมำกกว่ำสิทธิตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 
โดยไม่กระท�ำกำรใดๆ	อนัเป็นกำรละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถอืหุ้น	

	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 ก�ำกบัดแูลให้ผูถ้อืหุน้ได้รบักำรปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิั้นพื้นฐำนให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำยได้รบักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนั	
มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ	 ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
ต่อผู้ถอืหุ้นโดยรวม

	 3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 ไม่กระท�ำกำรใดๆ	 ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี	และก�ำหนดมำตรกำรชดเชยกรณผีูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรละเมดิสทิธ	ิมกีระบวนกำรส่งเสรมิ
ให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่ง	 ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน	 และควำมยั่งยืน 
ของบรษิทั	

	 4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 	 กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้	เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพยีงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่ำย	
พร้อมทั้งดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน 
อย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลำ	โปร่งใส	ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถงึข้อมูลได้ง่ำย	มคีวำมเท่ำเทยีมกนัและน่ำเชื่อถอื

9.	การก�ากับดูแลกิจการ
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	 5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	 ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน	 โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี	 และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม	 รวมถึงกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณบรษิทั

	 	 จำกผลกำรด�ำเนนิงำนโดยยดึถอื	และปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ดดีงักล่ำวข้ำงต้น	เป็นผลให้ในปี	2562	บรษิทั
ได้รบัผลกำรประเมนิและได้รบัรำงวลัด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร	ดงันี้	

• ได้รบัการประเมนิคณุภาพในการจดัประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2562 (AGM Checklist 2019) จากสมาคมส่งเสรมิ 
 ผู้ลงทนุไทย ในระดบั “ดเียี่ยม”
• ได้รบัรางวลั DRIVE AWARD 2019 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื ประเภทอตุสาหกรรมด้านการบรกิาร (Services)  
 จากสมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบรษิทัไทย (IOD)
• บริษัทได้รับการประกาศชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) ต่อเนื่อง 
 เป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
 บรรษทัภบิาล 

  ในปี 2562 คณะกรรมการได้ก�ากบัและควบคมุดูแลให้มกีารพฒันาด้านการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ตลอดจนได้สรปุ
กจิกรรมการก�ากบัดแูลกจิการซึ่งได้ด�าเนนิการมาตลอดปี 2562 ซึ่งครอบคลมุและเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการที่ดสี�าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีน ดงันี้ 

9.1.1	 สิทธิและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
	 	 คณะกรรมกำรตระหนักและให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	 รวมไปถึงกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
และกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้	อนัได้แก่	กำรซื้อขำยและกำรโอนหุน้	กำรได้รบัส่วนแบ่งในผลก�ำไรของบรษิทั	กำรเข้ำร่วมประชมุ
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นอิสระและเท่ำเทียมกัน	 กำรร่วมตัดสินใจเรื่องส�ำคัญของบริษัท	 
กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร	 กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี	 และกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงรวดเร็ว	 ครบถ้วน	 และเพียงพอ	 ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำย	 
โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มที่ผ่ำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 และไม่กระท�ำกำรใดๆ	 อันเป็นกำรละเมิด 
หรอืลดิรอนสทิธิ	ดงันี้

	 	 1.	 การประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 1.1		 นโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	

  บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสทิธแิละสนบัสนนุการมส่ีวนรว่มของผูถ้อืหุ้น โดยคณะกรรมการ
ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่า บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ผูถ้อืหุน้ที่เป็นชาวต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั ได้ใช้สทิธขิองตนโดยไม่จ�ากดั
เฉพาะสิทธิที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น โดยบริษัทไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ โดยด�าเนินการให ้
ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้จัดท�าเอกสารเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นทกุคนสามารถรบัรู้และเข้าใจได้อย่างชดัเจน 
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  กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ�านวยความสะดวก โดยจัดเตรียม
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได้ และสามารถ 
มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัที่บรษิทัเสนอชื่อไว้ เพื่อเป็นทางเลอืกส�าหรบัการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้
ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ โดยจัดท�าหนังสือมอบฉันทะ 
ทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายก�าหนด ดงันี้ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซบัซ้อน (ใช้ได้กบัผู้ถอืหุ้นทกุกรณ)ี
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข เป็นแบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอยีดและชดัเจน
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน  
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น

  พร้อมทั้งเปิดเผยหนงัสอืมอบฉนัทะทั้ง 3 รูปแบบ บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นเลอืกใช้ตามที่
เห็นเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น 
เข้าประชมุแทนโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย

	 	 	 1.2		 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษัท

  บรษิทัจดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุ ซึ่งมรีายละเอยีดค�าชี้แจงข้อเทจ็จรงิและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ 
วนั เวลา สถานที่ รวมถงึรายละเอยีดเกี่ยวกบัเอกสาร หรอืหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชมุ โดยเอกสาร
จะจดัท�าทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ถอืหุน้ทกุคนสามารถรบัรูแ้ละเข้าใจได้อย่างชดัเจน ทั้งนี้ บรษิทั
ได้ก�าหนดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน โดยในปี 2562 บริษัท 
ได้มกีารประชมุผู้ถอืหุ้นจ�านวน 2 ครั้ง คอื การประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2562 
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้ง 
สง่หนงัสอืเชญิประชมุใหบ้รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึ่งเปน็นายทะเบยีนหุ้นของบรษิทั
เป็นผู้จดัส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 16 วนัก่อนประชมุ คอืวนัที่ 1 มนีาคม 2562
  ส�าหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 บรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอื
เชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้า 21 วันก่อนประชุม คือวันที่ 4 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของ 
แต่ละวาระ และด�าเนนิการประชมุผู้ถอืหุ้นตามล�าดบัระเบยีบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ โดยไม่มี
การเพิ่มระเบยีบวาระ ซึ่งไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าในที่ประชมุ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศกึษา
ข้อมูลประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ

	 	 	 1.3		 การอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

  บรษิทัอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงอย่างเตม็ที่ โดยไม่มี
การก�าหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยไม่ก�าหนด 
วันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ ก�าหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และ 
สถานที่ประชมุซึ่งเป็นบรเิวณที่มกีารคมนาคมสะดวก เช่น ใกล้เคยีงกบัสถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิ หรอืใกล้จดุขึ้นลง
ทางดว่น และมสีถานที่จอดรถเพยีงพอ พรอ้มแนบแผนที่สถานที่ประชมุและการเดนิทาง โดยในป ี2562 บรษิทั
ได้มกีารประชมุผู้ถอืหุ้นจ�านวน 2 ครั้ง คอื การประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2562 
เวลา 14.00 น. และการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
โดยการประชมุผู้ถอืหุ้นทั้ง 2 ครั้ง จดัขึ้น ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวสิโฮเตล็ กรงุเทพฯ 
รชัดา เลขที่ 204 ถนนรชัดาภเิษก ห้วยขวาง กรงุเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถอืหุ้นสามารถเดนิทางได้โดยสะดวก  
โดยผูถ้อืหุน้สามารถเดนิทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจ�าทาง รถไฟฟ้าใต้ดนิ และรถยนต์ ฯลฯ
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	 	 	 1.4		 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้า	

  เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
ระเบยีบวาระ หรอืส่งค�าถาม หรอืข้อคดิเหน็เป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์และขั้นตอนไว้บนเวบ็ไซต์ 
www.bemplc.co.th หรือที่ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th โทรศัพท์ : 0 2641 4611  
โทรสาร : 0 2641 4610 หรอืทางไปรษณยี์มายงัส�านกักรรมการผู้จดัการ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) (สาขา 1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310  
ซึ่งบริษัทจะพิจารณาตอบค�าถามผ่านทางช่องทางตามความเหมาะสม หรือชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
  ส�าหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2563 บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระหรอื
ส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2562 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 
แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นรบัทราบโดยทั่วกนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

	 	 2.	 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับเพื่อให้ข้อมูล 
แก่ผู้ถือหุ้นทั้งก่อน-หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีอาหารว่างส�าหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัท 
ได้น�าสิ่งอ�านวยความสะดวกและวธิกีารต่างๆ มาใช้ ดงันี้

2.1		 การน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม	

  บรษิทัใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุและ
การนบัคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องแม่นย�า และความสะดวกรวดเรว็ ซึ่งสามารถแสดงผลการนบัคะแนน 
ได้ทนัทแีบบ Realtime 

2.2		 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

  คณะกรรมการได้ให้ความส�าคญัในการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้ เพื่อตอบข้อซกัถามและรบัฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 2 ครั้ง โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมจ�านวน 14 คน จากกรรมการ  
17 คน (สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 82.35) และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมจ�านวน 15 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 17 คน  
(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.24) ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ ้น ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชดุย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการ และคณะผู้บรหิารของบรษิัท
ได้เข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผู้ถอืหุ้น 

2.3		 หลักเกณฑ์ในการลงมติ

  บริษัทก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผ่านด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุ ส�าหรบักรณอีื่นคะแนนเสยีงให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบับรษิทั กฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงมต ิ



136 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

2.4		 การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

  เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและ 
บคุคลที่เป็นอสิระซึ่งเป็นตวัแทนผู้ถอืหุน้อย่างน้อย 2 คน ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนบั หรอืตรวจสอบการนบัคะแนน 
เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบั โดยบรษิทัจะมกีารแนะน�าผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน
ต่อที่ประชุมและจัดให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
บริษัทใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลมติต่อที่ประชุมภายในเวลาที่รวดเร็ว  
และจะแสดงผลทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยบริษัทเปิดเผยมติพร้อมผลคะแนน 
ในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่มติและ
รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิด้อย่างรวดเรว็ 

2.5		 แนวปฏิบัติในการใช้บัตรลงคะแนนเสียง	

1. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระส�าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ 
ที่มอี�านาจลงคะแนนออกเสยีงในแต่ละวาระ และจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกในการจดัเกบ็
บัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคล 
ที่เป็นอสิระ ซึ่งเป็นตวัแทนผู้ถอืหุ้นท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นพยานในการนบัคะแนน 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  
โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนผู้ถือหุ้นท�าหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง 
ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ 

3. เพื่อให้การด�าเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ ้นโดยรวม  
โดยคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะชี้แจง หรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงใช้วิธีเก็บ 
บัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย  
หรอืงดออกเสยีง 

4. ส�าหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสใน 
การนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบ 
การลงคะแนนตามในหนงัสอืมอบฉนัทะ

2.6		 แนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในที่ประชุม	

  ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
ได้แสดงความเหน็และตั้งค�าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชมุ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้
1. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการด�าเนินการประชุมภายหลัง

จบการรายงาน หรอืน�าเสนอในแต่ละวาระการประชมุ
2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลังจากที่ประชุม

ด�าเนนิการประชมุครบตามระเบยีบวาระแล้ว

  โดยบริษัทจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ�านวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการส่งค�าถาม 
ให้กรรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชมุ

	 	 3.	 การจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และการเปิดเผยมติการประชุม	
1. บรษิทัท�าการเปิดเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั นอกเหนอืจากการเปิดเผยต่อ 
 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SETLink ทั้งนี้ ภายในวนัที่มกีารประชมุผู้ถอืหุ้น เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นทราบและสามารถ 
 ตรวจสอบผลการลงมตพิร้อมคะแนนเสยีงได้อย่างรวดเรว็ 
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2. บรษิทัจดัท�ารายงานการประชมุผู้ถอืหุ้น โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลดงัต่อไปนี้
• รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ
• จ�านวนผู้ถอืหุ้น / จ�านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชมุ (ด้วยตนเอง/มอบฉนัทะ)
• ค�าชี้แจงโดยสรปุที่เป็นสาระส�าคญั เช่น ขั้นตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนให้ที่ประชมุทราบ 
 ก่อนด�าเนนิการประชมุ 
• ชื่อผู้ถาม ค�าถาม-ตอบ หรอืข้อคดิเหน็โดยสรปุ 

    • มตทิี่ประชมุ โดยแยกเป็นคะแนนที่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง และบัตรเสยี

3. ภายหลงัการประชมุบรษิทัก�าหนดให้จดัท�ารายงานการประชมุผู้ถอืหุน้ให้แล้วเสรจ็ ภายใน 14 วนั และมรีายละเอยีด
ที่เพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท�าวีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
หรอืผูท้ี่สนใจข้อมลูของบรษิทัสามารถรบัทราบรายละเอยีดการประชมุนอกเหนอืจากที่บนัทกึในรายงานการประชมุ 
โดยเปิดเผยวดีทิศัน์ดงักล่าวไว้จนถงึการประชมุผู้ถอืหุ้นคราวถดัไป 

9.1.2	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและ 
เป็นธรรม	ทั้งผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่	ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย	รวมทั้งผู้ถอืหุ้นต่ำงชำติ	และป้องกนักำรใช้	หรอืกำรได้รบัข้อมูลภำยใน 
ที่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสำธำรณะที่มลีกัษณะเป็นกำรหำประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น	อนัเป็นกำรเอำเปรยีบ	และส่งผลให้เกดิ
ควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมซึ่งถือเป็นกำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมในตลำดทุน	 คณะกรรมกำรจึงได้ก�ำหนดมำตรกำร
ป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในและกำรเปิดเผยข้อมลู	รวมถงึก�ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่เป็นธรรมในกำรท�ำรำยกำรที่อำจ
เข้ำข่ำยมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	ดงันี้

	 	 1)	การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	
  คณะกรรมการดแูลให้บรษิทัแจ้งก�าหนดการประชมุพร้อมวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันท�าการถัดไป 
พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทจัดท�าหนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยบริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียด
ของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้ดูแล 
ให้บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง 
ลงคะแนนให้แก่ผู้ถอืหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า 

	 	 2)	การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  เพื่อให้ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธใินการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคญัของบรษิทั บรษิทัมนีโยบาย
เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายใช้สทิธใินฐานะผู้ถอืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัที่จะเสนอระเบยีบวาระการประชมุ
สามญัผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบคุคลที่มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านช่องทางที่
ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุ หรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ 
ผู้ถอืหุ้นเสนอ และส�าหรับบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ฝ่ายบริหารจะน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาน�าเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  
และได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคลส�าหรบัวาระแต่งตั้งกรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถ 
ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล
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	 	 3)	การป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
  คณะกรรมการได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัติ โดยกรรมการและผู้บริหาร 
มหีน้าที่ ดงันี้
• รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ ซึ่งถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัครั้งแรก และ

รายงานการจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ์
ต่อส�านกังานงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท�าการหลงัจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ซึ่งบรษิทั
มกีารแจ้งเตอืนคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ และได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่รายงานการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ หรอืถอืครองหลกัทรพัย์ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ
จัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์

• เมื่อได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคญัที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้น
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส�าคญันั้น
ต่อบคุคลอื่น

• มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการ ผู้บริหาร  
รวมถงึบคุคลที่เกี่ยวข้องเมื่อรบัต�าแหน่งครั้งแรก และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในการประชมุคณะกรรมการทกุครั้ง

  นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารยงัได้รบัทราบหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่ก�าหนดรวมถงึบทก�าหนดโทษ
ตามกฎหมาย และบรษิทัได้ก�าหนดห้ามผู้บรหิารที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในกระท�าการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารได้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ไม่พบกรณฝี่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ 
ของตลาดหลกัทรพัย์ และส�านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

	 	 4)	การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 4.1		 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผย
ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในนติบิคุคลอื่น และข้อมูลการถอืหุ้นในนติบิคุคลอื่น กรณทีี่ถอื
เกนิกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมด ทั้งของผูร้ายงานและบคุคลที่เกี่ยวข้องกบัผูร้ายงาน 
ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการมขี้อมูลในการพจิารณาอนมุตักิารเข้าท�ารายการต่างๆ ของบรษิทั และบรษิทัย่อย
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
  โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
พร้อมทั้งจัดส่งส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  
7 วนัท�าการนบัจากวนัที่บรษิทัได้รบัรายงาน 
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รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิาร ประจ�าปี 2562

กรรมการ
1.  ดร.วรีพงษ์ รามางกูร - - - -
2.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 21,706,878 2,900,000 24,606,878 0.1610
 คู่สมรส 2,402,527 - 2,402,527 0.0157
3.  นายวฑิูร เตชะทศันสนุทร 803,893 - 803,893 0.0053
4.  พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร - - - -
5. ดร.อรรณพ ตนัละมยั  - - - -
6.  นางวลัลภา อสัสกลุ - - - -
7.  นายสพุงศ์ ชยตุสาหกจิ - - - -
8.  ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ - - - -
9.  นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัตสิวุณชิย์กลุ - - - -
10. นางสาวอารศิรา ธรมธชั (1)

11. นายปณติ ตลุย์วฒันจติ - - - -
12. นางณฐมณ บนุนาค - - - -
13. นายวชิาญ เอกรนิทรากลุ - - - -
14. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 1,599,141 1,400,000 2,999,141 0.0196
15. นางพเยาว์ มรติตนะพร - - - -
ผู้บรหิาร
16. นายสงวน คณุาธนินัท์ - - - -
17. นางสดุฤทยั พรหมมาตร - - - -
18. นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ์ - - - -
19. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร - - - -
20. นายวทิูรย์ หทยัรตันา - - - -
21. นายอลัวนิ จ ี - - - -
 คู่สมรส 144,272 144,272 - -
22. ดร.วเิทศ เตชางาม  - - - -
23. นายอนวชั สวุรรณฤทธิ์ - - - -

หมายเหต ุ: (1) นางสาวอารศิรา ธรมธชั ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562  
    แทน นายวรีะพงศ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ์ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 
    ประจ�าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562

รายชื่อกรรมการ	/	ผู้บริหาร
จ�านวนหุ้นสามัญ

ณ	วันที่		
31	ธ.ค.	2561

การเปลี่ยนแปลง
ในปี	2562	

ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2562
จ�านวน สัดส่วน	(%)
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4.2		 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้เสียกับ
วาระที่จะพจิารณาเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนั้น โดยเลขานกุารบรษิทัจะแจง้กรรมการและผู้บรหิาร
ที่มีส่วนได้เสียให้แสดงเจตนาขอไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ 
การพจิารณาว่าบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัและผูม้ส่ีวนได้เสยี คณะกรรมการจะพจิารณาจากรายงานการมส่ีวนได้เสยี
ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดท�า และเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

	 	 5)	การท�ารายการระหว่างกัน	/	รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.1		 นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน	/	รายการที่เกี่ยวโยงกัน

  ในกรณทีี่บรษิทัมกีารท�ารายการระหว่างกนั / รายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามนยิามของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดงันี้
1. บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ
ตามมาตรฐานบญัชทีี่ก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีทั้งนี้ หากมรีายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต อาท ิการว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ท�าการก่อสร้าง บรหิารโครงการ 
บ�ารงุรกัษา โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ�าเป็น และความสมเหตสุมผล
ของการเข้าท�ารายการนั้นๆ ซึ่งรวมถงึการก�าหนดราคา และเงื่อนไขการท�ารายการว่าเป็นไปตามลกัษณะ
ธรุกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการก�าหนดราคากบับคุคลภายนอก หรอืราคาตลาด โดยที่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
จะไม่มสี่วนร่วมในการพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการ 

2. บรษิทัไม่มนีโยบายในการให้กูย้มื หรอืค�้าประกนัเงนิกู้แก่บคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งตามนยิามของส�านกังาน 
ก.ล.ต. 

3. หากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้ถอืหุ้น ตามแต่กรณ ี

4. บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน 
โดยผู้สอบบญัชขีองบรษิทั

5.2		 หลักการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

  คณะกรรมการอนมุตัหิลกัการในการที่บรษิทัจะเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู ่สัญญาทั่วไป 
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  
ผู้บรหิาร หรอืบคุคลที่มคีวามเกี่ยวข้องในการท�าธรุกรรมระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืบคุคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง ดงัต่อไปนี้
1. การว่าจ้างบริษัท หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อท�าการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้าง 

เพิ่มเติมทางพิเศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อบรษิทั

2. การว่าจ้างบรษิทั หรอืนติบิคุคลซึ่งเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อด�าเนนิการซ่อมแซมหรอืจดัซื้อวสัดอุปุกรณ์
พร้อมค่าแรง เพื่อบ�ารุงรักษาอาคารบริหาร และศูนย์ซ่อมบ�ารุงในอนาคต ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้นมีเงื่อนไข
ทางการค้า และข้อตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่ค้าอื่น
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3. ธรุกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงันี้
(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

การให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ล้านบาทต่อปี
(2)  การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า 

ในช่วงเวลาที่ก�าหนดเป็นครั้งคราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรือ ยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสาร
จากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า รฟม. จะชดเชยรายได้ในวันเวลาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

4.  การท�าธรุกรรมในลกัษณะการรบัจ้างบรหิาร หรอืเป็นที่ปรกึษาให้กบันติบิคุคลซึ่งเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนั
5. การเช่าพื้นที่อาคารส�านกังานโดยบรษิทั และบรษิทัย่อยกบั บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตั้งส�านกังานตามกฎหมาย
6. การท�าธุรกรรมอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามนิยามที่ก�าหนด

โดยส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ

5.3		 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการบรษิทัและผู้บรหิารต้องแจ้งให้บรษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอืรายการเกี่ยวโยงในกจิการที่อาจ
ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

2. หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  
ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการนั้น ให้มีการน�าเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทก่อนเสนอขออนุมัติ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
ที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด 

3. ผูบ้รหิารและพนกังานต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัของบรษิทั และจรรยาบรรณของบรษิทั ซึ่งถอืเป็นเรื่องส�าคญั
ที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ 
จดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถอืปฏบิตัขิองพนกังานทั่วทั้งบรษิทั 

9.1.3	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 	 บริษัทมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรให้ควำมส�ำคัญและค�ำนึงถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มไม่ว่ำจะเป็น	 
ผู้มสี่วนได้เสยีภำยใน	ได้แก่	พนกังำน	และผู้บรหิำรของบรษิทั	และบรษิทัย่อย	หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภำยนอก	ได้แก่	ลูกค้ำ	 
ผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	 ผู้ให้กู้	 คู่ค้ำ	 สังคม	 และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	 โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	 ภำครัฐ	 รวมถึง 
คู่แข่ง	และหน่วยงำนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ในกรณทีี่ผู้มสี่วนได้เสยีประสงค์ที่จะตดิต่อ	หรอืร้องเรยีนสำมำรถตดิต่อกรรมกำร
โดยตรง	 หรือแจ้งข้อมูลผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท	 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรว่ำ	
บรษิทัจะดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีตำมสทิธทิี่มตีำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	ไม่กระท�ำกำรใดๆ	ที่เป็นกำรละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี	
และก�ำหนดมำตรกำรชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิ	 และมุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำน 
โดยเคำรพสทิธมินษุยชน	โดยบรษิทัดูแลผู้มสี่วนได้เสยีมำอย่ำงต่อเนื่องตำมนโยบำย	ดงันี้	

1)	นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
1.1		 กลุม่ลูกค้า	: บรษิทัมคีวามมุง่มั่นในการให้บรกิารที่มคีณุภาพได้มาตรฐานและเชื่อถอืได้ รวมทั้งค�านงึถงึสขุภาพ 

ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า 
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย โดยมุ่งมั่นที่จะ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและเส้นทางที่ลดระยะเวลาในการเดินทาง 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีโครงการ/แผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการทางพิเศษและ
บรกิารการเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัความสะดวกรวดเรว็ และมคีวามปลอดภยัได้มาตรฐาน  
ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่น�ามายดึเป็นหลกัเกณฑ์ในการให้บรกิาร ดงันี้
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1. ให้บรกิารที่มคีณุภาพ ปลอดภยั และได้มาตรฐานสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้ใช้บรกิาร
2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารด้วยความรวดเรว็ ไม่เลอืกปฏบิตั ิและจดัให้มชี่องทางเพื่ออ�านวย

ความสะดวกส�าหรบัผู้ใช้บรกิาร กรณมีขี้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุบรกิาร
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการบรกิารที่ถูกต้อง และรวดเรว็
4. เปิดโอกาสโดยการจดักจิกรรมพเิศษ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเข้าเยี่ยมชมการด�าเนนิงาน และการบรหิารจดัการ

ทางพเิศษและรถไฟฟ้าที่บรษิทัได้รบัสมัปทาน รวมถงึมกีารส่งเสรมิการใช้บรกิารและกจิกรรมทางการตลาด
กบัลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

1.2		 กลุ่มผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	: บรษิทัได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามสญัญากบั กทพ. และ รฟม. ในฐานะคู่สญัญา
อย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผูท้ี่เกี่ยวข้องทางธรุกจิกบับรษิทัด้วยหลกัความเสมอภาคเท่าเทยีมไม่เลอืกปฏบิตั ิ
ปฏบิตัติามเงื่อนไข กรอบกตกิา ธรรมเนยีมปฏบิตัต่ิางๆ ระหว่างกนั และส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดด้ีวยไมตรจีติ 
ซึ่งได้ก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณของบรษิทั ตลอดจนวธิปีฏบิตังิานตามระบบบรหิาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อด�าเนินการร่วมกับ กทพ. และ รฟม. ในการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสม�่าเสมอ โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทุกเดือน  
เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างาน ซึ่งผลการประเมนินั้น พบว่า ทั้ง กทพ. และ รฟม.  
มคีวามพอใจในการปฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียี่ยม

    นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัให้มกีารประชมุรว่มกนัระหว่างเจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตังิานของบรษิทั และของ กทพ. 
ทกุไตรมาส และประชมุร่วมกบั รฟม. ทกุเดอืน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสทิธภิาพ และสร้างความพงึพอใจให้
กับผู้ใช้บริการแล้วยังลดข้อขัดแย้ง หรือลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างสองหน่วยงาน 

1.3		 กลุ่มคู่ค้า	 /	 ผู้รับเหมา	 : บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  
โดยยึดมั่นที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพ
ของสนิค้าและบรกิารที่คู่ควรกบัมูลค่าเงนิ คณุภาพทางเทคนคิ และมคีวามเชื่อถอืซึ่งกนัและกนั บรษิทัจงึได้
จดัให้มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่เสมอภาคและมคีวามเป็นธรรมแก่คูค้่าทกุระดบัและด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ 
และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม  
ตามข้อก�าหนดตามระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 ซึ่งมขี้อปฏบิตั ิดงันี้
1. ก�าหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ม ี

การด�าเนนิกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน
2. มีการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือ

กดีกนัไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขนัทางธรุกจิ
3. จดัท�ารูปแบบสญัญา หรอืข้อตกลงที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั
4. จดัให้มรีะบบการจดัการ ตดิตาม เฝ้าระวงั รวมถงึทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่ามกีารปฏบิตัติามสญัญา หรอื

ข้อตกลงอย่างครบถ้วน มรีะบบการควบคมุภายในที่ป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในทกุขั้นตอนของ
กระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง

5. จ่ายค่าตอบแทนให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระที่ได้ตกลงกนั
6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวหรืออาศัยความเป็นส่วนตัว

จากคู่ค้า
7. จดัให้มกีารประเมนิคูค้่าเป็นประจ�าทกุปี และแจ้งผลการประเมนิพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้ คูค้่าได้ปรบัปรงุ

คุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหาร
เพื่อแจ้งข้อร้องเรยีนได้ กรณทีี่พบว่าได้รบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม

8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่ค้าด้วยวธิกีารที่ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิบนให้แก่
กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง

9. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจรงิ
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1.4		 กลุ่มผู้ให้กู้	 /	 ผู้ถือหุ้นกู	้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อ การค�้าประกัน การบริหารเงินทุนอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุน ตามโครงการของบริษัท และไม่
ปฏบิตัฝิ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑ์ดงันี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาสินเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ข้อใดข้อหนึ่งต้องรบีแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน 

ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3. จัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและรักษาความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้กู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

ตรงเวลา และสม�่าเสมอ
4. ละเว้นการให้ เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุรติในการค้า
5. หากมีข้อมูลว่ามีการให้ เรียก รับ ยอมจะรับ หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะเปิดเผย 

รายละเอยีดต่อผู้ให้กู้ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็

  ส�าหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทด�าเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อก�าหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ  
ของ ก.ล.ต. และปฏบิตัติามนโยบาย วตัถปุระสงค์ และมตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเคร่งครดั และให้ความส�าคญั
กบัการรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามข้อผกูพนัตามข้อก�าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผูอ้อกหุน้กู ้และเงื่อนไข
ตามสญัญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

1.5		 กลุม่พนกังาน	: บรษิทัตระหนกัดว่ีาพนกังานเป็นทรพัยากรหลกัที่ส�าคญัในการขบัเคลื่อนธรุกจิและเป็นปัจจยั
ส�าคญัหลกัต่อความส�าเรจ็และเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยนื บรษิทัจงึได้ก�าหนดแนวปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างชดัเจน 
เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การก�าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ  
ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล 
สขุอนามยัและความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน การอบรมให้ความรู ้การพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิ
ความก้าวหน้า รวมถงึเปิดโอกาสให้พนกังานมโีอกาสพฒันาทกัษะที่ส�าคญัและจ�าเป็นที่เกี่ยวข้องกบัการท�างาน
หรอืดา้นอื่นๆ ดว้ย เป็นตน้ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตัิ
และทบทวนทกุปี 
1. แนวปฏบิตัติ่อพนกังาน

1) การก�าหนดโครงสร้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการท�างาน 
ด้วยการน�าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (People Assessment) โดยเน้นการประเมนิ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถ 
(Competency) ให้มคีวามเหมาะสมกบัต�าแหน่งงานและการเตบิโตของบรษิทั และมกีารวดัผลการปฏบิตัิ
งานที่ชัดเจนก�าหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่ส�าคัญประกอบการพิจารณาประเมินผล 
ของพนกังาน 

2) การสร้างบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม และการท�างานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ได้ร่วมแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบังานที่ปฏบิตัอิย่างทั่วถงึ

3) การมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงาน
มคีวามก้าวหน้าในอาชพี

4) การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล 
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้นๆ 
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5) การให้ความส�าคัญ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยบริษัทได้ 
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) และ 
ความรูค้วามเชี่ยวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการเสรมิสร้างทศันคต ิ(Attitude) โดยการฝึกอบรม 
จะเน้นการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังาน ทั้งในเรื่องของทกัษะความสามารถตาม
ต�าแหน่งงาน (Functional Skills) ทกัษะความสามารถหลกัที่พนกังานทกุคนต้องม ี(Core Skills) รวมทั้ง
ทกัษะภาวะผู้น�า (Leader Skills) โดยในปี 2562 บรษิทัได้จดัให้พนกังานได้รบัการอบรมเฉลี่ย 138.46 
ชั่วโมงอบรม / คน 

6) การให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันใน 
การจ้างงานของสตร ีผู้พกิาร กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และผู้สูงอาย ุ

7) การก�ากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
พนกังานอย่างเคร่งครดั รวมถงึการให้ค�าแนะน�าและดูแลพนกังานอย่างใกล้ชดิ เพื่อไม่ให้มกีารกระท�า 
ผดิกฎหมาย โดยบรษิทัก�ากบัดูแลและส่งเสรมิให้พนกังานใช้สนิค้าถูกกฎหมาย และไม่ละเมดิลขิสทิธิ์
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการด�าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อผลประโยชน์และ 
ความส�าเรจ็ของบรษิทั

2. นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยั
  บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัของสถานประกอบการ ดูแล
ให้พนกังานมคีณุภาพงานและคณุภาพชวีติที่ปลอดภยัและถูกสขุอนามยัในการท�างาน โดยได้ก�าหนดเป็น
นโยบาย ดงันี้
1) บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน  

ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจ�ากัด และจัดการความเสี่ยง 
ต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการท�างานตามขั้นตอนการปฏบิตังิานปกติ

2) บรษิทัจดัให้มมีาตรการออกแบบเครื่องมอื อปุกรณ์ การจดัท�าระเบยีบปฏบิตั ิการอบรมและการควบคมุ
การปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึง 
ส่วนรวมที่บรษิทัด�าเนนิธรุกจิอยู่

  การจัดให้มีสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยในสถานประกอบการ ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต  
สุขอนามัย ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังค�านึงถึงความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยของผู้ใช้บริการ ด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกร ตลอดจนพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและจัดการจราจรบนทางพิเศษอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย ส�าหรับธุรกิจรถไฟฟ้าได้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างาน 
ให้กับพนักงานทุกคน มีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน 
ความปลอดภยัในระดบัประเทศและระดบัสากล ได้แก่ TIS 18001 : 2001 และ OHSAS 18001 : 2007  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า 
  โดยในปี 2562 บรษิทัมสีถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานบนทางพเิศษจ�านวน 7 ครั้ง และพบสถติิ
การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานเกี่ยวกับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าจ�านวน 3 ครั้ง โดยไม่มีพนักงาน 
ที่เสยีชวีติแต่อย่างใด
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	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	 อัตราความถี่การบาดเจ็บ
	 จากการท�างาน	(จ�านวนครั้ง)	 (Injury	Frequency	Rate,	I.F.R.)

 ธรุกจิทางพเิศษ ธรุกจิระบบราง ธรุกจิทางพเิศษ ธรุกจิระบบราง
 7 3 6.74 0.45

หมายเหต ุ: อตัราความถี่การบาดเจบ็ (I.F.R.) ค�านวณจากจ�านวนพนกังานได้รบับาดเจบ็จากการท�างาน  
   (N) เทยีบต่อชั่วโมงการท�างาน (MH) โดยที่ I.F.R = N * 1,000,000 / MH)

1.6		 กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน	 : บริษัทด�าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ  
ISO 9001 และระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและ 
มกีารควบคมุตรวจสอบอย่างใกล้ชดิท�าให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อปุทานของคูค้่าที่ด�าเนนิธรุกจิกบับรษิทัด�าเนนิงาน
ด้วยการค�านงึถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยนืในการท�าธรุกจิร่วมกนั 

1.7		 กลุ่มชุมชน	 : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะชมุชนที่อยู่ใกล้ทางพเิศษ ใกล้รถไฟฟ้า หรอืใกล้ส�านกังานที่บรษิทัตั้งอยู่ โดยการจดักจิกรรมพเิศษ
ที่มลีกัษณะสร้างประโยชน์และสร้างฐานการเรยีนรู้ธรุกจิและชมุชนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

2)		นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น	
  บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริต 
ทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ การติดตาม การเฝ้าระวัง แนวทาง 
การทบทวน ประเมนิความเสี่ยง และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเป็นปัจจบุนัอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายต่อต้าน
การทจุรติคอร์รปัชั่น โดยมแีนวทางปฏบิตัทิี่ส�าคญั ดงันี้
1.  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษิทัควรปฏบิตังิานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สจุรติ และโปร่งใส

ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ 
ระเบยีบ ประกาศ หรอืขั้นตอนการปฏบิตัทิี่ถูกต้อง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตาม 
พนัธสญัญาต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของบรษิทั

3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารปลกูจติส�านกึของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานให้ละเว้นการทจุรติ และตระหนกั
ถงึโทษภยัของการทจุรติคอรปัชั่น

4. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานไม่พงึรบั ยอมจะรบั หรอืให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั 
และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกนิความจ�าเป็นและไม่เหมาะสมกบับคุคลที่ท�าธรุกจิกบับรษิทั

5. บรษิทัจะจดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติ

  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่การติดตาม การเฝ้าระวัง แนวทางการทบทวน  
ประเมนิความเสี่ยง และการฝึกอบรม เพื่อเป็นการป้องกนั/ป้องปราบไม่ให้เกดิการทจุรติคอร์รปัชั่น
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3)		นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  บรษิทัเคารพและยดึมั่นในสทิธคิวามเปน็เจา้ของในทรพัย์สนิทางปญัญาของผูอ้ื่น และจะน�ามาใชต่้อเมื่อได้รบั
ความยนิยอมจากเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญาเท่านั้น บรษิทัจงึมนีโยบายห้ามการด�าเนนิการที่มลีกัษณะเป็นการละเมดิ
ทรพัย์สนิทางปัญญาทกุประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้
1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ 

ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่น�าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
หรอืเพื่อบคุคลอื่นโดยมไิด้รบัอนญุาต

2. พนกังานทกุคนต้องเคารพและให้เกยีรตต่ิอทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น และไม่น�าผลงานอนัเป็นทรพัย์สนิทางปัญญา
ของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าของผลงาน

4)		นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
  บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นก�าเนิด  
ความคิดเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอื่นๆ รวมถงึตระหนกัในสทิธหิน้าที่และความรบัผดิชอบของตนที่มต่ีอสงัคมและ
บคุคลอื่น โดยมแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้
1. บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดั และไม่สนบัสนนุกจิการที่ละเมดิหลกัสทิธมินษุยชน
2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน  

การเข้ารับการอบรม การเลื่อนต�าแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ  
เชื้อชาต ิสผีวิ ศาสนา อาย ุสถานภาพการสมรส ผู้มคีรรภ์ ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผู้พกิาร เป็นต้น

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท�างาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
และค�าสั่งต่างๆ ของบรษิทั

5)		นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้เสยีในทกุมติแิละทกุกลุ่มเป็นส�าคญัอย่างเหมาะสม เพื่อการเจรญิเตบิโตทางธรุกจิ
อย่างยั่งยืนของบริษัท พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์ และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม 
อย่างเหมาะสม ดงันี้ 
1. การน�าองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practice) ร่วมกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทั้งหมดของบรษิทั
2. ด�าเนนิการให้แนวคดิด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทกุกระบวนการท�างาน และกระบวนการตดัสนิใจ

ของบรษิทั
3. ส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู ้และการให้ค�าแนะน�าที่มุง่เน้นวธิปีฏบิตัติามแนวทางด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื
4. สนบัสนนุการด�าเนนิงาน และสร้างความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อให้เกดิการพฒันาที่ยั่งยนื

  นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่ง 
ในทกุกระบวนการท�างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยนืของบรษิทั และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนอย่างแท้จรงิ
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6)		นโยบายสิ่งแวดล้อม
  บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บริการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่น 
ในการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางการด�าเนนิการ ดงัต่อไปนี้
1. ให้ความส�าคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค�านึงถึงผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมของผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่ม 
2.  สร้างจิตส�านึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มี

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม
3.  ปฏบิตัหิน้าที่ให้สอดคล้องกบักฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4.  ทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรบัปรงุระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5.  เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือก และส่งเสริม 

การใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม

  นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนที่จะน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และสม�่าเสมอ เพื่อให้มคีณุภาพสิ่งแวดล้อมที่ดตี่อผู้ใช้บรกิาร พนกังาน ผู้รบัเหมา และชมุชนรอบข้าง 

7)	นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
และน�าไปปฏบิตั ิเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. ผู้ที่ได้รบัอนญุาตเท่านั้น ที่สามารถจะเข้าถงึระบบสารสนเทศได้
2. ระบบสารสนเทศ มคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได้ และมกีารรกัษาความลบัของข้อมูล
3. ระบบสารสนเทศ มคีวามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. มกีารตรวจสอบความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศอย่างสม�่าเสมอ
5. ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามรู ้ความสามารถที่เหมาะสม และมจีติส�านกึเกี่ยวกบัความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

  อนึ่ง ความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ ถอืเป็นความรบัผดิชอบของทกุคน ดงันั้น จงึเป็นหน้าที่ของพนกังาน
และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทต้องด�าเนินการในทุกวิถีทางเพื่อท�าให้เกิด 
ความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศของบรษิทั
  บริษัทตระหนักและค�านึงถึงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามอันเกิดจากการใช้งาน 
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมาพร้อมกับภัยคุกคามที่นับวันจะมีความส�าคัญและรุนแรง
ต่อเนื่อง เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2561 บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 จาก Bureau Veritas 
Certification (Thailand) Limited ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้น�ามาปรับใช้และได้ก�าหนด 
เป็นระเบียบว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริษัท โดยก�าหนดให้มีการทบทวนระเบียบดังกล่าว 
ทุกปีตามความเหมาะสม ก�าหนดข้อปฏิบัติ/ข้อห้ามปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ข้อปฏิบัติส�าหรับ 
ผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ และข้อปฏบิตัสิ�าหรบัผู้ให้บรกิารภายนอก
  นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารจดัสรรและบรหิารทรพัยากรด้านเทคโนโลยอีย่างเหมาะสม เพยีงพอ สนบัสนนุให้มี
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายพัฒนาระบบงาน และฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ด้าน Software และ Hardware) และเข้าถึงโปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ โดยบริษัทได้มีการจัดท�า Job Description  
เพื่อระบหุน้าที่ และความรบัผดิชอบของแต่ละต�าแหน่งอย่างชดัเจน ส�าหรบัระบบงานส�าคญัๆ บรษิทัได้มกีารจดัท�า
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้  
ส่วนระบบงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรอืต้องใช้ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานสูง บรษิทักจ็ะเลอืก
ใช้บรกิารจาก Outsource
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8)	นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรม
  บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรมองค์กร เพื่อเพิ่ม
คณุค่าให้แก่กจิการตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน และผู้มส่ีวนได้เสยี
ภายนอกตามนโยบาย ดงันี้ 
1. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจองค์กร 

โดยการน�านวตักรรมมาใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมปัจจบุนั 
2. สนบัสนนุการน�าอปุกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ และเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏบิตังิาน รวมทั้งน�าเครื่องมอืทางการเงนิ

มาใช้อย่างเหมาะสม
3. สนบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมนวตักรรมองค์กรเพื่อดูแลผู้มสี่วนได้เสยีอย่างต่อเนื่อง

  โดยบรษิทัได้มกีารแต่งตั้งคณะท�างานก�าหนดกลยทุธ์และนวตักรรม เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
ในด้านต่างๆ อาท ิเชงิวเิคราะห์โครงการ เทคนคิวศิวกรรม การเงนิ การตลาด และ ในเชงิสญัญา เพื่อท�าหน้าที่ระดม
ความคิดและน�าเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่ม 
ให้กับบริษัท รวมทั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอพร้อมทางเลือกอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท น�าเสนอแผนงานต่อกรรมการผู้จัดการส�าหรับ
มอบหมายให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบน�าไปปฏบิตั ิตดิตามและสรปุประเมนิผลรายงานต่อกรรมการผู้จดัการ
  ในปี 2562 บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมโดยการน�า Digital Technology และกระบวนการ LEAN มาใช ้
สนบัสนนุงานที่เกี่ยวข้องในธรุกจิ ดงันี้ 
  นอกจากนี้บรษิทัยงัได้จดัโครงการ “Half Day Talk” โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บคุลากรของบรษิทัได้มโีอกาส
เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานอย่างสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขา อาท ิ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นหัวข้อการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ภายในเวลาที่กระชับ  
มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรส่วนรวม และเป็นประโยชน์ส�าหรับการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช ้
ในการท�างานต่อไป อาทิ แนวโน้มนโยบายของภาครัฐ และภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยี การปฏิรูปด้านนวัตกรรม  
การเตรยีมพร้อมเพื่อรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงด้าน Digital 
  ในด้านการบรหิารจดัการวศิวกรรมทางพเิศษ บรษิทัได้พฒันาระบบบรหิารจดัการสนิทรพัย์ เพื่อให้ทางพเิศษ
อยู่ในระดับการให้บริการที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อก�าหนด และกฎหมายต่างๆ อันจะน�าไปสู่การท�าให้ผู้ใช้ทาง 
ได้รบัความสะดวก สบาย และความปลอดภยัสูงสดุ ตลอดจนบรษิทัเองจะสามารถใช้งบประมาณในการบ�ารงุรกัษา
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยระบบการบริหารจดัการสนิทรัพย์ดงักล่าว บรษิทัได้จัดท�าขึ้นเป็นการเฉพาะ ด้วยการใช้
องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการน�าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาประยกุต์ เช่น เทคโนโลยแีผนที่ชนดิเคลื่อนที่ได้ 
(Mobile Mapping System : MMS) เทคโนโลยพีกิดัเลเซอร์ (Laser Point Cloud) การจดัเกบ็ข้อมูลดชันคีวามขรขุระสากล 
(International Roughness Index : IRI) และดชันคีวามเสยีดทานสากล (International Friction Index : IFI) เป็นต้น ทั้งนี้ 
ในทกุกระบวนการ บรษิทัได้ด�าเนนิการร่วมกบับรษิทัที่ปรกึษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิคณุภาพ 9001 เป็นอย่างน้อย 
ร่วมกบัสถาบนัอดุมศกึษาซึ่งมกีารพฒันาองค์ความรูอ้ยูต่ลอดเวลา โดยคณาจารย์และนกัวจิยัผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบรหิาร
จดัการสนิทรพัย์ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่มคีวามถกูต้อง น่าเชื่อถอื และน�ามาใช้ประกอบการตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

9)		กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน	
•	 การแจ้งข้อร้องเรียน

  บรษิทัจดัให้มช่ีองทางที่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถตดิต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจท�าให้เกดิความเสยีหาย
ต่อบรษิทั หรอืพบพฤตกิรรมหรอืเหตกุารณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบาย
ต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรอืร้องเรยีนโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการอสิระ หรอืตดิต่อ
ผ่านเลขานกุารบรษิทั 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ : บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
กรรมการอสิระ   เลขที่ 238/7 ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
เลขานกุารบรษิทั  กรงุเทพฯ 10310
โทรศพัท์   : 0 2641 4611
อเีมล    :  companysecretary@bemplc.co.th

  • การด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. การรวบรวมข้อเทจ็จรงิ 
กรรมการอสิระจะแต่งตั้งมอบหมายคณะท�างานให้ด�าเนนิการรวบรวมเรื่องร้องเรยีน 

2. การประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล
คณะท�างานที่ไดร้บัการมอบหมายประมวลผล และกลั่นกรองข้อมลู เพื่อพจิารณาขั้นตอน และเสนอวธิกีารจดัการ
ที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง 

3. มาตรการด�าเนนิการ
คณะท�างานที่ได้รับมอบหมายน�าเสนอมาตรการด�าเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อบรรเทาความเสยีหายให้กบัผู้ที่ได้รบัผลกระทบ โดยค�านงึถงึ 
ความเดอืดร้อนเสยีหายโดยรวมทั้งหมด

4. การรายงานผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและ
รายงานผลให้ผู้มสี่วนได้เสยีซึ่งเป็นผู้ร้องเรยีนทราบ หากผู้ร้องเรยีนเปิดเผยตนเอง 

	 	 •	 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

   ผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบจะได้รบัความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้
1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า 

การเปิดเผยนั้น จะท�าให้เกดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ 
2. กรณเีปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชี้แจงข้อเทจ็จรงิ
3. ผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกลุ ที่อยู่ ภาพ หรอืข้อมูล

อื่นใดที่สามารถระบตุวัผู้แจ้งได้ 
4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัย 

และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย  
ให้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม

5. ผูท้ี่ได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการที่มคีวามเหมาะสม และเป็นธรรม

9.1.4		การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	
1) คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิ โดยได้ก�าหนดนโยบาย

แนวทางรวมถึงระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ  
เทา่เทยีม ทนัเวลา ผา่นช่องทางที่เหมาะสม ปกปอ้งข้อมลูลบัและข้อมลูที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทั้งมกีารสื่อสาร
ให้เข้าใจตรงกนัทั้งองค์กรในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวข้อง 
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส�าคญัและสามารถสะท้อนการปฏบิตัหิรอื
การด�าเนนิงานของบรษิทัน�าไปสู่การสร้างคณุค่าแก่กจิการอย่างยั่งยนื 
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  นอกจากนี้ ยงัส่งเสรมิและก�ากบัดูแลให้บคุลากรที่เกี่ยวข้องกบัการจดัท�ารายงานและเปิดเผยข้อมูล มคีวามรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบและมจี�านวนเพยีงพอ โดยบคุลากรดงักล่าวหมายรวมถงึ
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท�าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 
โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ�านาจในการอนุมัติเพื่อเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกบับรษิทัทั้งข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลที่มใิช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส  
ตามข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านช่องทางที่เข้าถงึข้อมูลได้เท่าเทยีมกนั 

2) บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทและท�าหน้าที่ในการสื่อสาร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอื่น เช่น ผู้ถอืหุ้นกู้ ผู้ลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ สื่อมวลชน 
ตลอดจนผูท้ี่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์
แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ทั้งนี้ผู้สนใจลงทนุสามารถตดิต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ 0 2641 4611 หากผู้ลงทนุที่ไม่สะดวกเดนิทางมายงัที่ท�าการบรษิทั เลขที่ 
238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 สามารถตดิต่อนดัหมายเพื่อท�าการประชมุ
ผ่านทางโทรศพัท์ (Conference Call) หรอืสมคัรสมาชกิเพื่อรบัข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืฝากค�าถาม 
หรอื email ที่ ir@bemplc.co.th ได้เช่นกนั 
  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้แนวปฏิบัติและข้อก�าหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทยังมี 
นโยบายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมเพื่อให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุนรวมถึงได้รับทราบ 
ความคดิเหน็และตระหนกัถงึความต้องการของผูล้งทนุทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งในระดบักรรมการ 
ผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบรษิทั ทกุคนได้ร่วมกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
มาโดยตลอด 

3)  บรษิทัได้ก�าหนดระดบัการรบัรู้ข้อมูลของผู้บรหิารในแต่ละระดบัชั้นอย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถงึ
ข้อมูลส�าหรบัเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลส�าหรบัผู้ลงทนุ หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิทั พร้อมทั้งตดิต่อประสานงานกบัผู้ลงทนุ รวบรวมข้อคดิเหน็ของผู้ลงทนุต่างๆ และ
สื่อสารต่อผู้บรหิารระดบัสูงจนถงึระดบัพนกังานทกุคน ดงันี้

3.1  การสื่อสารภายในองค์กร
  แม้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่รับรู้ข้อมูลของบริษัททั้งหมด แต่ได้ก�าหนดให้กรรมการ
ผู้จดัการเป็นผู้มอี�านาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่าน
สื่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบรษิทั
  การเกบ็รกัษาข้อมูลที่ยงัไม่ได้เปิดเผยถอืเป็นหน้าที่ส�าคญัของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร ที่ปรกึษาบรษิทั 
และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยบริษัทได้ก�าหนดเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การท�างานของบรษิทัห้ามพนกังานบรษิทัเปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บคุคลภายนอก หรอืใช้ต�าแหน่งหน้าที่
ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย 
ซึ่งมีโทษคือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการน�าเสนอข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ 
แก่ตนเองและผู้อื่น 
  นอกจากนี้ บรษิทัได้มกีารพฒันาระบบการควบคมุการใช้ข้อมลูของบรษิทั โดยน�าระบบความปลอดภยั
ของข้อมลูสารสนเทศมาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเข้าถงึข้อมลูของบรษิทั โดยก�าหนดระดบัการเข้าถงึ
ข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด 
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่อง 
การใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนกังานน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรอืผู้อื่น 
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  ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานเทียบเท่าการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน โดยยดึหลกัความถูกต้อง สม�่าเสมอ และเวลาในการเปิดเผยข้อมูล แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้
มกีารจดัท�ารายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (IR Report) รวบรวมสรปุประเดน็ค�าถาม และความเหน็ของผู้ลงทนุที่มี
ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเพื่อรายงานสรปุเสนอต่อผู้บรหิารเป็นประจ�าทกุเดอืน เพื่อเป็นช่องทางการน�าเสนอ
ข้อแนะน�าที่ดหีรอืผลตอบรบัจากผู้ลงทนุต่อผู้บรหิารเพื่อมาปรบัปรงุการด�าเนนิงานต่อไป

3.2  การสื่อสารภายนอก
  คณะกรรมการมนีโยบายให้บรษิทัมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัตามนโยบายและเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.bemplc.co.th โดยปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�่าเสมอ อาท ิรายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลบริษัท นโยบายบริษัท 
ในด้านต่างๆ สถานะเงนิกู ้ผลการด�าเนนิงาน อตัราส่วนทางการเงนิ ราคาหลกัทรพัย์ ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น การด�าเนนิกจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว ส�าหรบัผูล้งทนุ และผูท้ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ รวมถงึข้อมลูการน�าเสนอ
ต่อผู้ลงทุน (Presentation) เป็นรายเดือนและมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ�า เพื่อให้ผู้ลงทุนตลอดจนผู้สนใจ 
ที่จะลงทุนทุกท่านสามารถรับทราบข้อมูลใหม่อย่างทันเวลาและสม�่าเสมอผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งได้มี 
การเชื่อมโยงข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดท�าโดยนักวิเคราะห์ 
หลกัทรพัย์จากบรษิทัหลกัทรพัย์ต่างๆ จากเวบ็ไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบทวเิคราะห์ของบรษิทั 
Analyst Consensus เพื่อประกอบการพจิารณาของผู้ลงทนุ 
  ในการเปิดเผยรายงานทางการเงนินั้น คณะกรรมการจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหน้า 204
  การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่ส�าคัญของแผนกนักลงทุน
สมัพนัธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมลูของบรษิทัเผยแพร่ไปสูผู่ล้งทนุในรปูแบบบทวเิคราะห์เพื่อเป็นข้อมลูประกอบ
การตดัสนิใจของผูล้งทนุ เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ จงึเป็นผู้ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถกูต้อง ตลอดจน
ความสมัพนัธ์อนัดต่ีอนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ โดยอาจท�าการตรวจทานและชี้แจงเพื่อให้มกีารแก้ไขบทวเิคราะห์
ใหถ้กูตอ้งไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิการชี้น�าหรอืบดิเบอืนบทวเิคราะห์ของนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ได้ หรอืแก้ไขเฉพาะ
ข้อมูลที่เป็นข้อเทจ็จรงิในอดตี หรอืที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว จงึไม่จดัเป็นการชี้น�าการลงทนุ
  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น 
ช่องทางในการเปิดเผยข้อมลู ท�าให้สามารถพบปะและรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ลงทนุได้โดยตรงตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, Analyst 
meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมีนโยบายในการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร 
พร้อมเจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อสื่อสารชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุได้ดยีิ่งขึ้น
  ส�าหรบัปี 2562 บรษิทัมกีจิกรรม Company Visit Conference Call แถลงข่าว และการให้ สื่อสมัภาษณ์ 
(Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทนุต่างประเทศ บรษิทัเข้าร่วมกจิกรรม Roadshow ที่จดัโดย
สถาบนัต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�านวน 12 ครั้ง 
  ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการด�าเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ 
ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน  
ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างถูกต้องส�าหรับการตัดสินใจการลงทุนต่อบุคคลทั่วไปรวมถึง 
นกัลงทนุและนกัวเิคราะห์สถาบนั
  บรษิทัได้จดัให้มโีครงการผู้ถอืหุ้นสมัพนัธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้มโีอกาสเข้าเยี่ยมชมกจิการและ
พบปะคณะผูบ้รหิาร ทั้งยงัได้จดัท�า BEM Magazine เพื่อเผยแพร่ข้อมลูธรุกจิ รวมทั้งสาระความรูท้ี่เป็นประโยชน์ 
และได้น�าส่งให้กบัผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้กูข้องบรษิทัทกุรายเป็นประจ�า และบรษิทัยงัได้ท�าการส�ารวจความคดิเหน็
และความต้องการของนักวิเคราะห์และผู ้ลงทุนที่มีต่อคุณภาพของการสื่อสารและการด�าเนินกิจกรรม 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2562 (BEM IR SURVEY) เพื่อน�ามาปรบัปรงุการท�างานพบว่า ผลส�ารวจการประเมนิ
ความพงึพอใจของการให้บรกิารงานนกัลงทนุสมัพนัธ์อยู่ที่ระดบัร้อยละ 96.22 



152 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

4)	 เกณฑ์การซื้อขายหลกัทรพัย์ของผู้ใช้ข้อมูลภายใน
	 	 นอกเหนอืจากการรายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารตามข้อก�าหนดของส�านกังาน	ก.ล.ต.	แล้ว	
บรษิทัยงัให้ความส�าคญัและป้องกนัมใิห้ผู้บรหิารอื่น	ตลอดจนพนกังานที่สามารถเข้าถงึ	หรอืได้รบัทราบข้อมูลส�าคญั
ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์	 ใช้ข้อมูลดังกล่าวท�า 
การซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่นเอาเปรยีบผู้ลงทนุทั่วไป	อาท	ิข้อมูลการเพิ่มทนุ	ลดทนุ	ข้อมูล
การจ่ายเงนิปันผล	ข้อมูลผลประกอบการของบรษิทั	ข้อมูลการร่วมลงทนุ	เป็นต้น	โดยก�าหนดให้ผู้บรหิารต้องรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ก�าหนด	 และบุคคลผู้รู้ข้อมูลภายในควรละเว้น 
การซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รบัข้อมูลแล้วและมเีวลาประเมนิข้อมูลนั้นตามสมควร

9.1.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	 	 คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก�าหนดนโยบาย	และก�ากบัดแูลให้บรษิทัมกีารบรหิาร
จดัการที่ด	ีซึ่งครอบคลมุถงึวตัถปุระสงค์	เป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ	กลยทุธ์	นโยบายการด�าเนนิงาน	การจดัสรรทรพัยากร
ที่ส�าคญัและเพยีงพอเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ	ตลอดจนตดิตาม	ประเมนิผล	และดูแล
การรายงานผลการด�าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 
อนัน�าไปสู่การด�าเนนิงานและสร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยนื	
	 	 คณะกรรมการได้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนใน 
ด้านต่างๆ	ดงันี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1		 โครงสร้างคณะกรรมการ	บรษิทัได้พจิารณาถงึขนาด	องค์ประกอบ	สดัส่วนกรรมการอสิระ	ทกัษะ	ประสบการณ์	

การศึกษา	 ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน	 ตลอดจนเพศและอายุ	 ที่เหมาะสมและจ�าเป็น 
ต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งประกอบด้วย	 บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวนทั้งสิ้น	 16	 คน	 กล่าวคอื	 กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร	 5	 คน	 กรรมการที่เป็นอสิระ	 6	 คน	 และกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บรหิาร	5	คน	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่า	คณะกรรมการโดยรวมมคีณุสมบตัทิี่เหมาะสม	สามารถเข้าใจ	
และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้	 รวมถึงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถด�าเนินงานเอื้อ 
ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ	 และมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก	 กทพ.	 และ	 รฟม.	 
เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในธรุกจิหลกัที่บรษิทัด�าเนนิการอยู่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร	3	คน	จาก	6	คน

1.2		 คณะกรรมการมกีรรมการที่เป็นอสิระจ�านวน	6	คน	สอดคล้องกบัสดัส่วนที่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด	ซึ่งสามารถ
ให้ความเหน็เกี่ยวกบัการท�างานของฝ่ายบรหิารได้อย่างอสิระ	โดยบรษิทัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิอง	“กรรมการอสิระ”	
ให้เข้มกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	

1.3		 กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่	 โดยใน 
การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปีทกุครั้ง	ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สดุกบัส่วน	1	ใน	3

1.4		 คณะกรรมการมีนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
จะต้องไม่เกนิ	5	แห่ง	เพื่อให้เกดิการปฏบิตัหิน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพ	
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2.	 การท�าหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนด 
นโยบาย ก�ากับดูแล และการบริหารงานประจ�า โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบรหิาร 

3.	 คณะกรรมการชุดย่อย
  บรษิทัได้จดัตั้งคณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิและรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการ 
ได้ก�าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุดงัมรีายละเอยีดตามที่ปรากฏในหน้า 161 ถงึ 166

4.		บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการมบีทบาทและหน้าที่ก�ากบัดูแลให้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการที่ด ีซึ่งครอบคลมุถงึ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธรุกจิ งบประมาณของบรษิทั การจดัสรรทรพัยากรที่ส�าคญัและเพยีงพอ ตลอดจนก�ากบั
ดูแลและตดิตามให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผน ที่ก�าหนดไว้ เพื่อสร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยนื 
อันน�ามาซึ่งการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
เพื่อยึดถือปฏิบัติ และจัดให้มีกลไกที่เพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติได้จริง ติดตามผลการปฏิบัติ รวมทั้งให้มี 
การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการจัดท�าจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานบรษิทั ต่อบรษิทั ผู้ร่วมงาน บคุคลภายนอก และสงัคม เพื่อให้บรษิทัสามารถสร้างและขบัเคลื่อน
วฒันธรรมองค์กรที่ยดึมั่นในจรยิธรรม รวมทั้งให้มกีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการมหีน้าที่ดแูลให้บรษิทัมรีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่า การด�าเนนิงานของบรษิทั
เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ รวมทั้งมี
กระบวนการอนมุตักิารด�าเนนิงานที่ส�าคญั เชน่ การลงทนุ การท�าธรุกรรมที่มผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั 
หรือการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม 
และงดออกเสยีงในวาระนั้น เป็นต้น เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
จากการรายงานของฝ่ายบริหารในรายงานผลการด�าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบ 
จากรายงานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง

6) ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการน�าแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนด�าเนินงาน (Operational Plan) รวมถึงประเมินผล 
การด�าเนนิงาน และก�ากบัดูแลบรษิทัในกลุ่ม โดยก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนเรื่อง 
ที่ส�าคญัอื่นๆ ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

  นอกจากนี้ บรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารส�ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั ทั้งกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานทกุคนเป็นประจ�าทกุปี พร้อมให้มกีารลงนามรบัรองเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ของบริษัท และการอบรมและทดสอบหลักสูตรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning ส�าหรับผู้บริหารและพนักงานของ
บรษิทัแล้ว บรษิทัยงัสนบัสนนุให้ผูบ้รหิารทั้งระดบัสงู และระดบักลาง เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบัการก�ากบัดแูล
กจิการอย่างต่อเนื่องทกุปี 
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5.	 การประชุมคณะกรรมการ	
การประชมุคณะกรรมการของบรษิทั 

การเข้าร่วมประชุม	/	จ�านวนครั้งที่จัดประชุมปี	2562

ชื่อ-นามสกุล คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ	
สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
บริหารความเส่ียง

1. ดร.วรีพงษ์  รามางกูร 7/7
2. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 7/7 12/12  2/2
3. นายวฑิูร  เตชะทศันสนุทร 7/7  4/4 2/2
4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 7/7  4/4 2/2
5. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 6/7  4/4
6. นางวลัลภา  อสัสกลุ 6/7    4/4
7. นายสพุงศ์  ชยตุสาหกจิ 7/7 12/12  2/2
8. ม.ล.ประสบชยั  เกษมสนัต์ 6/7
9. นายพงษ์สฤษดิ์  ตนัตสิวุณชิย์กลุ 7/7 12/12   4/4
10. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั (1) 4/4
11. นายปณติ  ตลุย์วฒันจติ 7/7
12. นายยทุธนา  หยมิการณุ (2) 6/6
13. นางณฐมณ  บนุนาค  7/7
14. นายวชิาญ  เอกรนิทรากลุ  5/7
15. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 6/7 12/12   3/4
16. นางพเยาว์  มรติตนะพร 7/7 12/12   4/4

หมายเหต ุ : (1) นางสาวอารศิรา ธรมธชั ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562  
         แทน นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
         ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562
  (2) นายยทุธนา หยมิการณุ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2562

1)	 การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทได้แจ้งก�าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระหลักประจ�าปีให้กรรมการได้รับทราบ
เป็นการล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ซึ่งตามข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดไว้
ให้ประชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครั้ง และในการประชมุต้องมกีรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดจงึจะครบองค์ประชมุ อย่างไรกต็าม ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุ 7 ครั้ง 
  ส�านักกรรมการผู้จัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการก�าหนดชัดเจน
ก่อนการประชมุล่วงหน้า 7 วนั และมกีารส่งเอกสารประกอบการประชมุเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท�าการ
ก่อนการประชมุ เพื่อให้คณะกรรมการมเีวลาศกึษาก่อนเข้าประชมุ 
  ระเบียบวาระการประชุมจะก�าหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งจะจดัให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารและไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมประชมุ 
1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มกีารอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็โดยอสิระ และสามารถตดิตามการปฏบิตังิาน
ของฝ่ายบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในการประชมุทกุครั้ง ประธานกรรมการจะท�าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ 
ดแูลใหม้กีารพจิารณาในแตล่ะวาระอย่างรอบคอบ และเปดิโอกาสให้กรรมการทกุท่านได้มกีารแสดงความคดิเหน็
และอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการมนีโยบายห้ามกรรมการ และผูบ้รหิารซึ่งเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืมส่ีวนได้เสยี
กับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร 
ซึ่งไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุหรอืออกเสยีงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การพจิารณาว่าบคุคล
ที่เกี่ยวโยงกนัและผูม้ส่ีวนได้เสยี คณะกรรมการจะพจิารณาจากรายงานการมส่ีวนได้เสยี ซึ่งกรรมการและผูบ้รหิาร
ทุกคนมีหน้าที่จัดท�ารายงานดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงาน 
การมสี่วนได้เสยี เพื่อเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2)	 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการน�านโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยจัดให้มี 
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาวาระส�าคัญต่างๆ และจัดท�ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการทกุครั้ง ดงันี้

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบมกี�าหนดการประชมุอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าอย่างน้อยทกุไตรมาส โดย
ประชมุร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิาร และผูบ้รหิารที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบับญัชกีารเงนิ เพื่อสอบทาน
งบการเงนิรายไตรมาส รวมทั้งประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชเีพื่อสอบทานงบการเงนิประจ�าปี และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืในกรณทีี่ฝ่ายบรหิารจะมกีารท�ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบั
การได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ ซึ่งจะต้องพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการและ
ประโยชน์สูงสดุของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชมุเพิ่มเตมิ 
  ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้มีการประชุมร่วมกับ  
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส และทกุปจีะรายงานสรปุการปฏบิตัหิน้าที่ในรอบปทีี่ผ่านมา ผ่านรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าท�า 
รายการที่เกี่ยวโยงกนัจ�านวน 2 รายการ 

2.2  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะจัดการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม 
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออกก่อน 
ครบวาระ และพจิารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสัประจ�าปี เพื่อน�าเสนอที่ประชมุสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีพจิารณาอนมุตั ิและพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ ตามผลประเมนิการปฏบิตังิาน
เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะม ี
การทบทวนหลกัเกณฑ์การสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทกุปีเพื่อให้หลกัเกณฑ์
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้หลักเกณฑ์พิจารณา 
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คณุสมบตัทิี่ต้องการ 
  ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า  
2 ครั้งต่อปี 
  ในปี 2562 มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง และพิจารณา 
กลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาอนุมัต ิ 
และพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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2.3  คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะจัดการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถงึการดูแลตดิตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบรษิทั
ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม
  นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มกีารทบทวนการปฏบิตัขิองบรษิทัตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี
ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 
  ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จ�านวน 4 ครั้ง  
เพื่อติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการได้พจิารณาการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสี่ยงประจ�าปี ทบทวน และตดิตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ โดยพบว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นตามแผนที่ก�าหนดไว้ 
ไม่พบสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และแผนบริหาร 
ความเสี่ยงประจ�าปี 2563 มคีวามพอเพยีง และสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของธรุกจิในปัจจบุนั รวมทั้ง 
มแีผนการด�าเนนิการและวธิกีารเพื่อบรหิารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2.4  คณะกรรมการบรหิาร
  คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั มกี�าหนดการประชมุ เพื่อช่วยในการให้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษาแก่
ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณา 
เรื่องต่างๆ ตามอ�านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลั่นกรองเรื่อง 
ที่จะน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิ
  ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�านวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระที่ 
น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการที่วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณา 
เงนิเดอืน และโบนสัส�าหรบัพนกังาน

6.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการมนีโยบายให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเอง (Self Assessment) ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมนิผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั 
และคณะกรรมการได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการทกุปี ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการยงัได้ก�าหนดให้มกีารทบทวนหวัข้อประเมนิเพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบับทบาท หน้าที่ ความรบัผดิชอบ และสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย

  โดยในปี 2562 บรษิทัได้จดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยให้
กรรมการแต่ละคณะ ส�าหรับประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมทั้งคณะ  
เพื่อน�าผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ความเห็นของกรรมการ 
ส่วนใหญ่สรปุตามหวัข้อได้ ดงันี้

1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ / คณะกรรมการชดุย่อย : โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชดุย่อยอยูใ่นเกณฑ์ด ีมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยบคุคลที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์หลากหลายเพยีงพอ และท�าหน้าที่โดยรวมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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   นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการชดุย่อยอกีจ�านวน 4 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ 
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อท�าหน้าที่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึง 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแข่งขันได้ในการรักษากรรมการที่ดีมีความสามารถ ก�าหนดนโยบาย และทิศทาง 
การด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทั จรรยาบรรณธรุกจิ รวมถงึการบรหิารและจดัการความเสี่ยง 
ดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบรหิาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการที่ดี

2) บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชดุย่อย 
- คณะกรรมการ : ได้ให้ความส�าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมกันนี้ 
คณะกรรมการได้มีการก�าหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�าหรับรายการ 
เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ด�าเนินการตามกระบวนการที่
ก�าหนดไว้โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ คณะกรรมการได้ทบทวนระบบควบคุมภายใน 
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกดิความมั่นใจว่า มรีะบบภายในที่ดพีอมกีารบรหิารและจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
รวมถงึการตดิตามและดแูลการปฏบิตัหิน้าที่ของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมาย 

- คณะกรรมการตรวจสอบ : มกีารดูแลให้การจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทั่วไป 
การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล การพิจารณา
ให้การท�ารายการที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ด�าเนนิการตามกระบวนการที่ก�าหนดไว้และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บรษิทั การก�ากบัดแูลให้บรษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การเสนอแต่งตั้ง ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลผู้สอบบญัชอีย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน : มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มี 
ความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
การก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
กรรมการผูจ้ดัการตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ และการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการให้สอดคล้องกบั
ผลการประเมนิ

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม 
การปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีการพฒันา และเสนอแนะนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทั
รวมทั้งจรรยาบรรณธรุกจิ การตดิตามและประเมนิผลตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทั การพจิารณา
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
ของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันของความเสี่ยงทุกประเภท การรายงาน 
ความเสี่ยงและการด�าเนนิงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรษิทั

- คณะกรรมการบรหิาร : มกีารให้แนวนโยบาย ก�ากบัดูแล ให้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษาแก่ กรรมการผู้จดัการ และ
ฝ่ายบรหิาร การก�าหนดแผนธรุกจิ งบประมาณ และอ�านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทัตามที่ได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั การตรวจสอบ ตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ของบรษิทัให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่ๆ การอนุมัติเข้าท�านิติกรรมมี 
ความเหมาะสม การอนมุตั ิแต่งตั้ง และพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนผู้บรหิารมคีวามเหมาะสม 
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3) การประชมุคณะกรรมการ / คณะกรรมการชดุย่อย : การประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยอยู่ใน
เกณฑ์ด ีโดยบรษิทัได้แจ้งก�าหนดการประชมุพร้อมระเบยีบวาระประจ�าปีให้กรรมการได้รบัทราบล่วงหน้า ซึ่งช่วย
ให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชมุได้ทกุครั้ง โดยจ�านวนครั้งของการประชมุและระเบยีบวาระมคีวามเหมาะสม 
ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจ 
อย่างประสบความส�าเร็จ นอกจากนั้นกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอ
ในการศกึษาข้อมลูเพื่อเตรยีมตวัเข้าประชมุ ซึ่งในเอกสารประกอบการประชมุจะมข้ีอมลูอย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ
ของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จ�าเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ 
ต่อบรษิทั อกีทั้งบรรยากาศในการประชมุคณะกรรมการเอื้ออ�านวยให้เกดิการแสดงความคดิเหน็อย่างสร้างสรรค์
ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง�าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส�าคัญ 
อย่างเตม็ที่ในที่ประชมุ 

4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ / คณะกรรมการชดุย่อย : การท�าหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยอยู่ใน
เกณฑ์ด ีมกีารเตรยีมตวัและศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนการประชมุในแต่ละครั้ง และเข้าประชมุอย่างสม�่าเสมอ 
อีกทั้งกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ มีอิสระ 
ในการตดัสนิใจ ลงมต ิ รวมถงึการให้ความเหน็ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัและเข้าใจว่าประเดน็ใด 
มคีวามส�าคญัและใช้เวลาในการพจิารณาประเดน็นั้นๆ อย่างเหมาะสม และยอมรบัความเหน็ที่แตกต่างระหว่าง
กนัโดยไม่เกดิความขดัแย้ง

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบรหิาร : ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบรหิารอยูใ่นเกณฑ์ด ีกรรมการสามารถหารอืกบักรรมการผูจ้ดัการ
ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร โดยกรรมการผู้จัดการสามารถขอค�าแนะน�าจาก
กรรมการได้เมื่อจ�าเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที่ของฝ่ายบรหิาร อกีทั้งคณะกรรมการ
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพจิารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณทีี่การปฏบิตัหิน้าที่ของฝ่ายบรหิารไม่เป็นไป
ตามแผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร : การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส�าคัญเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกจิและอตุสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบยีบต่างๆ และสภาพการแข่งขนั ซึ่งจะช่วยให้การปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป 
(Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธรุกจิ และการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ได้มกีารก�าหนด
แผนการสบืทอดต�าแหน่ง เพื่อให้การท�าหน้าที่ในต�าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

7.	 การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท
  คณะกรรมการได้ก�าหนดจรรยาบรรณบริษัท เพื่อเป็นหลักการและเป้าหมายของการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
และแนวทางการปฏบิตังิานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทกุคน โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานจะประเมนิ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ผลการประเมินสรุปโดยรวมกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณบรษิทัดงันี้
1. การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : เข้าใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณบรษิทั
2. แนวทางในการประกอบธรุกจิ : ปฏบิตัติามกฎหมายที่ใช้กบับรษิทัและธรุกจิการค้าอย่างเคร่งครดั ตามหลกัจรยิธรรม

ที่พงึปฏบิตั ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั 
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3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์: ไมน่�าข้อมลูที่เปน็ความลบัของบรษิทัไปเปดิเผยต่อบคุคลอื่น หลกีเลี่ยงการกระท�า
ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็น 
ผู้ถอืหุ้นในกจิการใดๆ ซึ่งอาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแย้งทางธรุกจิต่อบรษิทั

4. การใช้ข้อมลูภายในเพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์ : ไม่เปิดเผยข้อมลูภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอนัส่งผลกระทบ
ต่อราคาหรอืการซื้อขายของบรษิทัและบรษิทัที่เกี่ยวข้อง

5. หน้าที่ต่อผู้ถอืหุ้น : ปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมายให้ดทีี่สดุเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรมศีกัยภาพรองรบั
การขยายตวั และต่อยอดทางธรุกจิได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้กบัผู้ถอืหุ้นในระยะยาว

6. การปฏบิตัต่ิอคูค้่าและคู่สญัญาทางธรุกจิ : รกัษาความลบัของคูค้่าและคู่สญัญา ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม 
และอิสระ ไม่ด�าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู ่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู ้อื่นโดย 
หวงัผลประโยชน์ทางธรุกจิ 

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการก�าหนดแนวและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน 
การท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิอยู่เสมอ

8. การปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งขนัทางธรุกจิ : ปฏบิตัติามนโยบายด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม ตามกตกิาและกรอบแห่งกฎหมาย
การแข่งขนัทางการค้า

9. หน้าที่ต่อชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อมและภาครฐั : ให้ความร่วมมอืในการท�าประโยชน์แก่ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม
และภาครฐั ตามโอกาสและความพร้อม 

10. การพนนั การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพตดิ : ไม่ท�าการครอบครอง ซื้อ-ขาย หรอืดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพตดิ 
ในขณะอยู่ที่ท�างาน หรอืระหว่างท�าธรุกจิของบรษิทั ยกเว้นการจดัเลี้ยงสงัสรรค์โดยบรษิทั และไม่ท�าการเล่นหรอื
เป็นผู้มสี่วนสนบัสนนุให้มกีารเล่นการพนนัทกุประเภทในระหว่างเวลาท�างาน หรอืในพื้นที่บรษิทั

11. การเปิดเผยข้อมูลและการรกัษาความลบั : ปฏบิตัติามนโยบายในการจดัการข้อมูลในบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเผยแพร่ข้อมูลที่จ�าเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสงัคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผยข้อมูลของบรษิทัที่ยงัมไิด้
มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือน�าข้อมูลที่ได้รับจากหน้าที่การงาน ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตน

12. ทรพัย์สนิของบรษิทั : ก�าหนดแนวปฏบิตัใินการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิทัมใิห้สูญหาย เสยีหาย หรอื
น�าไปใช้ในทางที่ผดิ 

13. ของก�านลัและการเลี้ยงรบัรอง : ก�าหนดแนวปฏบิตัเิรื่องการให้ของก�านลัและการเลี้ยงรบัรอง โดยหลกีเลี่ยงการรบั
สิ่งของหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า คู่สญัญา หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั เว้นแต่ในเทศกาลหรอื
ประเพณนียิมโดยพงึพจิารณาว่าอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม

14. ความปลอดภัยและสุขอนามัย : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย 
อย่างเคร่งครดั และให้ความร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็และความเจบ็ป่วย 

15. การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ : รับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่กระท�าการฝ่าฝืน 
อนัอาจจะท�าให้ได้รบัโทษทางกฎหมายและโทษทางวนิยัได้

8.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
  คณะกรรมการทุกคนยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมส�าหรบั
กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปี เพื่อให้คณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ 
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9.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บรษิทัก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการไว้อย่างชดัเจน 
       และโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
       แต่ละคนที่เป็นประธาน หรอืสมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
       สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยูใ่นระดบั 
       เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่ม ี
       คณุสมบตัทิี่ต้องการ 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการ  : คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
       ผูจ้ดัการ ให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัตามเกณฑ์ชี้วดัระดบัองค์กร  
       (Corporate KPIs) และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อน�าเสนอ 
       คณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร  : ค่าตอบแทนผู้บรหิารไม่รวมกรรมการผู้จดัการเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายที่ 
       คณะกรรมการบริหารก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และ 
       ผลประเมนิการปฏบิตังิานของผู้บรหิารแต่ละคน 

จ�านวนค่าตอบแทนในปี 2562 ปรากฏในหวัข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารหน้า 125 ถงึ 127

10.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 1)	 การอบรมส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรม
ภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะกรรมการ 
  โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา 
ในหลกัสตูรต่างๆ หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิทัได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกบัสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director  
Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Board Performance Evaluation หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) 
หลกัสูตร Audit Committee Program หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 
  ทั้งนี้ ในปี 2562 มกีรรมการบรษิทัจ�านวน 1 คน คอื คณุวชิาญ เอกรนิทรากลุ ผู้แทนจากการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย ได้เข้ารบัการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 161/2019) 

2)		การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  คณะกรรมการก�าหนดแนวปฏบิตัใิห้บรษิทัจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งใหม่ โดยบรษิทั
จดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรปุ (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธรุกจิ และการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการและ
คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิทั และส�านกักรรมการผูจ้ดัการ
มหีน้าที่ในการปฐมนเิทศกรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งใหม่ โดยจดัให้มกีารประชมุร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร 
และ/หรอืเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซกัถาม ในปี 2562 มกีารแต่งตั้งกรรมการใหม่ จ�านวน 1 คน 
ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้
กรรมการใหม่ได้รบัทราบ เช่น ข้อมลูเกี่ยวกบับรษิทั คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี
จรรยาบรรณของบรษิทั อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก�าหนดการประชมุคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกนันี้บรษิทั
จัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
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11.	 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
  คณะกรรมการได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 
ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และต�าแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
บคุคลที่เป็น Successor ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะที่จ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน เพื่อสบืทอดงานใน
กรณทีี่กรรมการผู้จดัการหรอืผู้บรหิารในต�าแหน่งส�าคญัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้
  บริษัทได้ก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและต�าแหน่ง 
ในสายงานหลกั ซึ่งเน้นการสรรหาจากบคุลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะก�าหนดให้มกีารพจิารณาเลื่อนต�าแหน่ง
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อพฒันาบคุลากรที่มผีลการปฏบิตังิานที่ดแีละมศีกัยภาพได้เตบิโตในต�าแหน่งที่สงูขึ้นตาม
ล�าดบัขั้นของพนกังานทั้งผูบ้รหิารระดบักลางและพนกังาน โดยคณะกรรมการพจิารณาประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการ 
และผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
อย่างชดัเจน ในส่วนของการด�าเนนิกลยทุธ์และการวางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บรหิารระดบัสงู
ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือเกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม  
โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้บรหิารตั้งแต่ระดบัผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป
  ส�าหรับผู้บริหารที่ได้รับการก�าหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต�าแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วย
คณุสมบตัแิละประสบการณ์การท�างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รบัการถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ด้วย
การหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จ�าเป็นเพิ่มเติม  
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไป
อย่างราบรื่น และการบรหิารงานอย่างต่อเนื่อง ส�าหรบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทั มกีารวางระบบ ด้านการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลโดยมกีารจดัสรร ควบคมุ ตดิตาม ประเมนิผลอย่างเพยีงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ก�าหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการก�าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม เนน้ที่ประโยชนใ์นการพฒันาสมรรถนะของพนกังานและความชดัเจนในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ส�าหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัความสามารถและผลการปฏบิตังิาน 

	9.2	 โครงสร้างกรรมการ	

  โครงสร้างกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยอกี 4 คณะ คอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 
  รายละเอยีดคณะกรรมการชดุย่อยทั้ง 4 คณะ อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุต่างๆ และกระบวนการสรรหา ซึ่งเป็น
ไปตามกฎบตัรดงันี้

9.2.1	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย
1.	 ดร.วรีพงษ์	รำมำงกูร	 ประธำนกรรมกำรบรษิทั	 (กรรมกำรอสิระ)
2.	 นำยปลวิ	ตรวีศิวเวทย์	 รองประธำนกรรมกำรบรษิทั
3.	 นำยวฑิูร	เตชะทศันสนุทร	 กรรมกำรบรษิทั	 (กรรมกำรอสิระ)
4.	 พลเอกเชษฐำ	ฐำนะจำโร	 กรรมกำรบรษิทั	 (กรรมกำรอสิระ)
5.	 ดร.อรรณพ	ตนัละมยั		 กรรมกำรบรษิทั	 (กรรมกำรอสิระ)
6.	 นำงวลัลภำ	อสัสกลุ	 กรรมกำรบรษิทั	 (กรรมกำรอสิระ)
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7.	 นำยสพุงศ์	ชยตุสำหกจิ	 กรรมกำรบรษิทั
8.	 ม.ล.ประสบชยั	เกษมสนัต์	 กรรมกำรบรษิทั	 (กรรมกำรอสิระ)
9.	 นำยพงษ์สฤษดิ์	ตนัตสิวุณชิย์กลุ	 กรรมกำรบรษิทั
10.	นำงสำวอำรศิรำ	ธรมธชั		 กรรมกำรบรษิทั
11.	นำยปณติ	ตลุย์วฒันจติ	 กรรมกำรบรษิทั
12.	ผู้แทน	รฟม.*	 กรรมกำรบรษิทั
13.	นำงณฐมณ	บนุนำค	 กรรมกำรบรษิทั
14.	นำยวชิำญ	เอกรนิทรำกลุ	 กรรมกำรบรษิทั
15.	ดร.สมบตั	ิกจิจำลกัษณ์	 กรรมกำรบรษิทั
16.	นำงพเยำว์	มรติตนะพร	 กรรมกำรบรษิทั
หมำยเหตุ	:	*	รอแต่งตั้งแทน	นำยยทุธนำ	หยมิกำรณุ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ากับดูแล และจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 

ของบรษิทั ตลอดจนมตทิี่ประชมุผู้ถอืหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพื้นฐานของหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี
ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

2. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทและก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิการ และความมั่งคั่ง
สูงสดุให้แก่ผู้ถอืหุ้น

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท  
และจดัประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื่อมคีวามจ�าเป็น

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการ
ทั้งหมด การวนิจิฉยัชี้ขาดของที่ประชมุให้ถอืเอาเสยีงข้างมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานของที่ประชมุ
ออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด

5. พจิารณาอนมุตังิบประมาณในการลงทนุและในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัประจ�าปี รวมทั้งดแูลการใช้ทรพัยากรของบรษิทั
6. จดัให้มกีารรายงานขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิทั และข้อมลูทั่วไปที่ส�าคญัต่อผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วน ถกูต้อง 

และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองข้อมูลที่รายงาน
7. จดัให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่มปีระสทิธผิล รวมทั้ง

มกีารตดิตามการด�าเนนิการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม�่าเสมอ
8. จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยเพื่อการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี
9. พิจารณาการก�าหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  

และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชดุย่อย ฝ่ายบรหิาร และพนกังานของบรษิทัอย่างสม�่าเสมอ

10. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัต ิ
การเข้าท�ารายการใดๆ ซึ่งผูกพนับรษิทัในวงเงนิไม่เกนิครั้งละ 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถงึรายการที่มคีวามขดัแย้ง
หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ

11. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอ�านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
และคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขอ�านาจนั้นได้ตามความเหมาะสม

12. ก�าหนดรายชื่อกรรมการผู้มอี�านาจลงนามผูกพนับรษิทั 
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อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
1. พจิารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธรุกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร 
2. ดูแลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร 
3. ให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างสม�่าเสมอ โดยไม่ก้าวก่าย 

ในงานประจ�าซึ่งเป็นความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร อกีทั้งยงัมส่ีวนส�าคญัในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัเรื่องนโยบายของบรษิทั 
4. ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู ้ถือหุ ้น เพื่อให้การประชุม 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนนุให้กรรมการบรษิทัทกุคนได้มส่ีวนรว่มในการประชมุและแสดงความเหน็
อย่างเป็นอสิระ 

5. ให้มกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างเคร่งครดั โดยค�านงึถงึสทิธขิองผู้ถอืหุ้นเป็นส�าคญั

9.2.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพื่อช่วยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั	โดยได้แต่งตั้งให้
นำยวฑิรู	เตชะทศันสนุทร	ซึ่งเป็นกรรมกำรอสิระที่มคีวำมรูด้้ำนบญัชแีละกำรเงนิ	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
โดยมีผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยในเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2562	 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ	จ�ำนวน	3	คน	ดงันี้	
1.	 นำยวฑิูร	เตชะทศันสนุทร	*	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 (กรรมกำรอสิระ)
2.	 พลเอกเชษฐำ	ฐำนะจำโร	 กรรมกำรตรวจสอบ	 (กรรมกำรอสิระ)
3.	 ดร.อรรณพ	ตนัละมยั	*	 กรรมกำรตรวจสอบ	 (กรรมกำรอสิระ)
หมำยเหตุ	:	*	เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมรู้ด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบ
ในการพจิารณาแตง่ตั้ง โยกย้าย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบั
การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั้งบคุคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั และรวมถงึเสนอ
ค่าตอบแทนและเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว การเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุ
ต่อบรษิทั

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้
(ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั
(ข)  ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั
(ค)  ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
 หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั
(ง) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี
(จ)  ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)  จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)  ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎบตัร (Charter)
(ซ)  รายการอื่นที่เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมาย 
 จากคณะกรรมการบรษิทั
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7. ก�ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ และแผนการพฒันา
และฝึกอบรมบคุลากรตรวจสอบภายในให้ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรุกจิ และมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรองรับทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทและมาตรฐานสากล รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ�าปี

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอย่างเปน็อสิระในการให้ความเหน็และข้อเสนอแนะ สอดคล้อง
กบัข้อก�าหนดและแนวทางปฏบิตัทิี่ดสี�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้  
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
(ก) รายการที่เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทจุรติหรอืมสีิ่งผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที่ส�าคญัในระบบควบคมุภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กบัธรุกจิของบรษิทั

9.2.3	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 	 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 เพื่อท�ำหน้ำที่สรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม	โดยได้แต่งตั้งให้พลเอกเชษฐำ	
ฐำนะจำโร	 ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ด	ีซึ่งก�ำหนดว่ำประธำนคณะกรรมกำรชดุย่อยควรเป็นกรรมกำรอสิระ	โดย	ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	4	คน	ดงันี้
1.	 พลเอกเชษฐำ	ฐำนะจำโร	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	
	 	 	 (กรรมกำรอสิระ)
2.	 นำยวฑิูร	เตชะทศันสนุทร	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		
	 	 	 (กรรมกำรอสิระ)
3.	 นำยปลวิ	ตรวีศิวเวทย์	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		
4.	 นำยสพุงศ์	ชยตุสำหกจิ	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบรษิทั และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน�าชื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้หรอืน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพจิารณาแต่งตั้ง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพจิารณาแต่งตั้ง 

3. พจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ
4. พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน�าเสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ
5. พิจารณาก�าหนดเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและน�าเสนอ 

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนมุตัิ
6. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
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9.2.4	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง	 เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย 
และทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทั	 รวมทั้งจรรยำบรรณธรุกจิ	 และเพื่อให้มคีวำมโปร่งใส
และเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ดพีจิำรณำแผนบรหิำรควำมเสี่ยง	กระบวนกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง	รวมถงึกำรดูแลตดิตำมตรวจสอบและทบทวนควำมเสี่ยงโดยรวมของบรษิทัให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม	โดยได้
แต่งตั้ง	 นำงวัลลภำ	 อัสสกุล	 ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง	 
โดย	ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	4	คน	ดงันี้
1.	 นำงวลัลภำ	อสัสกลุ	*	 ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสี่ยง	
	 	 	 (กรรมกำรอสิระ)
2.	 นำยพงษ์สฤษดิ์	ตนัตสิวุณชิย์กลุ	 กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสี่ยง
3.	 ดร.สมบตั	ิกจิจำลกัษณ์	 กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสี่ยง
4.	 นำงพเยำว์	มรติตนะพร	 กรรมกำรบรรษทัภบิำลและบรหิำรควำมเสี่ยง
หมำยเหตุ	:	*	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ครั้งที่	 7/2562	 เมื่อวันที่	 18	 ธันวำคม	 2562	 ได้มีมติแต่งตั้งนำงวัลลภำ	 
   อัสสกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
   แทน พลเอกส�าเภา ชูศร ีซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
1. ศกึษาและตดิตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏบิตัดิ้านการก�ากบัดูแลกจิการที่ดเีพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาความเหมาะสมในการน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของบรษิทั
2. พฒันาและเสนอแนะนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัรวมทั้งจรรยาบรรณธรุกจิต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3. ตดิตามและประเมนิผลตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ 
4. พจิารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิทั กลยทุธ์ที่ใช้ในการบรหิารความเสี่ยง และระบบเตอืนภยัของ

ความเสี่ยงทกุประเภท เพื่อจดัการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได้ให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสี่ยง
ของบรษิทั

6. รายงานความเสี่ยงและการด�าเนนิงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

9.2.5	 คณะกรรมการบริหาร
	 	 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อช่วยในกำรให้ค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษำแก่ฝ่ำยบริหำร	 และ 
ด�ำเนนิกำรอื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย	โดย	ณ	วนัที่	31	ธนัวำคม	2562	คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบด้วย
กรรมกำร	จ�ำนวน	5	คน	ดงันี้
1.	 นำยปลวิ	ตรวีศิวเวทย์	 	 ประธำนกรรมกำรบรหิำร
2.	 นำยสพุงศ์	ชยตุสำหกจิ	 	 กรรมกำรบรหิำร
3.	 นำยพงษ์สฤษดิ์	ตนัตสิวุณชิย์กลุ	 	 กรรมกำรบรหิำร
4.	 ดร.สมบตั	ิกจิจำลกัษณ์	 	 กรรมกำรบรหิำร
5.	 นำงพเยำว์	มรติตนะพร	 	 กรรมกำรบรหิำร
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้แนวนโยบาย ก�ากบัดูแล ให้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษา แก่กรรมการผู้จดัการและฝ่ายบรหิาร 
2. ก�าหนดแผนธรุกจิ งบประมาณ และอ�านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทัตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
3. ตรวจสอบตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบรษิทัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
4. ศกึษาความเป็นไปได้ส�าหรบัการลงทนุโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธรุกจิ 
5. มอี�านาจที่จะอนมุตักิารเข้าท�านติกิรรมใดๆ ซึ่งมผีลผกูพนับรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท ต่อการท�านติกิรรมแต่ละครั้ง 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามประกาศของ 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ตามข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

6. มอี�านาจอนมุตั ิแต่งตั้ง การปลด การก�าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่หรอืพนกังานบรษิทัซึ่งมตี�าแหน่งตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป แต่ทั้งนี้ไม่รวมถงึกรรมการผู้จดัการ

7. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ�านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือก�าหนด
ระเบยีบข้อบงัคบัของการประชมุตามที่เหน็สมควร

8. รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ
9. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อ�านาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำร	ดงันี้	
1. ด�าเนนิการควบคมุ และบรหิารธรุกจิหลกัของบรษิทั
2. ดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและนโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทและตามค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการบรษิทั
3. ศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรหิาร
4. มอี�านาจอนมุตั ิแต่งตั้ง ปลด ก�าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าที่ หรอืพนกังานบรษิทั ซึ่งมตี�าแหน่งในระดบัตั้งแต่ต�่ากว่าระดบัผู้อ�านวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถงึรองกรรมการ
ผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และผู้อ�านวยการฝ่าย) 

5.  มีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
ต่อการท�านติกิรรมแต่ละครั้ง

6.  มีอ�านาจลงนามในเช็คโดยไม่ต้องประทับตราบริษัทและมีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท ในการเบิกถอนเงิน
จากทกุบญัชขีองบรษิทัและใช้สนิเชื่อธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิทกุแห่งที่บรษิทัมอียูใ่นจ�านวนไม่เกนิ 5,000,000 บาท
ต่อครั้ง (ห้าล้านบาทถ้วน)

7. มอี�านาจในการสั่งจ่ายเงนิด้วยวธิกีารต่างๆ ทางอเิลค็ทรอนกิส์ในจ�านวนไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อครั้ง (ห้าล้านบาทถ้วน) 
โดยให้มอี�านาจแต่งตั้งผู้รบัมอบอ�านาจช่วงเพื่อกระท�าการแทนได้

8. ให้มอี�านาจที่จะมอบอ�านาจให้พนกังานระดบับรหิารของบรษิทั อนัได้แก่ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายหรอืเทยีบเท่า ปฏบิตัหิน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจดัจ้าง การสั่ง
จ่ายเงนิ) ได้ตามที่เหน็สมควร 

9. ในกรณกีรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จดัการ หรอืบคุคลอื่น
เป็นผู้รกัษาการเพื่อปฏบิตัหิน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รกัษาการมอี�านาจหน้าที่เท่ากบักรรมการผู้จดัการ

10. มีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรือ
อาจมอบอ�านาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจด�าเนนิการตามที่กรรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร และมอี�านาจเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข ยกเลกิเพกิถอนอ�านาจนั้นๆ ได้

11. ด�าเนนิการอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นครั้งคราว

	 	 ทั้งนี้คณะกรรมกำรบรษิทัจะท�ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของกรรมกำรผูจ้ดักำรเทยีบกบัเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
เป็นประจ�ำทกุปี	โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรบักรรมกำรผูจ้ดักำร	
โดยประเมนิจำกกำรปฏบิตังิำนในปีที่ผ่ำนมำและน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนมุตัติำมหลกัเกณฑ์
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	9.3	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1)	 การสรรหากรรมการอิสระ	
	 	 บริษัทก�ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทโดยมีจ�ำนวนกรรมกำรอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สำมำรถแสดงควำมเห็น
ได้อย่ำงอสิระและปฏบิตัหิน้ำที่ดูแลรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัและผู้ถอืหุ้นอย่ำงดทีี่สดุไม่น้อยกว่ำ	1	ใน	3	ของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ	3	คน
	 	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะสรรหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนทักษะ	
ประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์กบับรษิทั	และมคีณุสมบตักิรรมกำรอสิระ	โดยนยิำมของกรรมกำรอสิระบรษิทั	ดงันี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผู้มอี�านาจ
ควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอี�านาจ
ควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทั้งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี�านาจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจ
ควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน  
ซึ่งเป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสทุธขิอง
บริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
วธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มนียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรกึษา ที่รบัเงนิเดอืนประจ�า
หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั

(2)	 การสรรหากรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงสุด
(2.1) การสรรหากรรมการ

(2.1.1)		 หลักเกณฑ์

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบคุคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นต�าแหน่งทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบก�าหนดออกตามวาระตาม 
หลกัเกณฑ์ดงันี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ กฎของส�านกังาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
2. มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์

และเพิ่มมูลค่าให้แก่บรษิทั
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่า 

ให้แก่บรษิทั อาท ิความเป็นอสิระ กล้าแสดงความคดิเหน็ ความคดิสร้างสรรค์ ปฏบิตัหิน้าที่ด้วย
ความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์ อทุศิเวลาได้อย่างเตม็ที่ เป็นต้น

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วย 
ความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และสามารถทุ่มเทอทุศิเวลาได้อย่างเตม็ที่ประกอบด้วย 

5.  ในการสรรหากรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นที่
ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคณุสมบตัสิอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

6. กรณีต�าแหน่งกรรมการที่ว ่างลงเป็นต�าแหน่งกรรมการซึ่งเป ็นผู ้แทนจากการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน  
บคุคลที่จะเสนอแต่งตั้งต้องเป็นบคุคลที่หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบรษิทั

  โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ดงักล่าวให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นเลอืกตั้งเป็นกรรมการบรษิทั 

(2.1.2)		 วิธีการสรรหา

  คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนจะด�าเนนิการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ท�าการสรรหาผู้ที่มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง
2. พจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญา

สมัปทาน
3. พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็น 

การล่วงหน้า (ถ้าม)ี
4. น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตั้ง (กรณเีป็นต�าแหน่งว่างลงระหว่างกาล)
5. พิจารณาน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปีเพื่อขออนมุตัแิต่งตั้ง



169 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

  ทั้งนี้ตามข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดว่า ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปีทกุครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก
โดยจ�านวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 ดงันั้นกรรมการบรษิทั จงึมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้ก�าหนดจ�านวนวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการหรอืจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีนอื่นที่กรรมการจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  
แต่จะพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าด�ารงต�าแหน่งอกี

ในข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถอืหุ้น ดงันี้ 
1. ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อทกุหนึ่งหุ้นที่ตนถอือยู่
2. การเลอืกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้งเป็นคณะครั้งเดยีวเตม็ตามจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ที่จะต้องเลอืกตั้งในคราวนั้น หรอืหากที่ประชมุผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็ห้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้งเป็น
รายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็น 
คณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้น
ที่ผู้ถอืหุ้นนั้นมอียู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. โดยผู้ถอืหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมาก
หรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3. ในกรณทีี่ท�าการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้งเป็นรายบคุคล บคุคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสดุตามล�าดบั
ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน 
ที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วธิจีบัสลาก

(2.2) การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
1. ผู้บริหารในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการจะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

ซึ่งจะพจิารณาสรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัเิหมาะสม กล่าวคอื เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ มปีระสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้  
และมคีวามเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัอย่างด ี โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตั้ง 

2. ส�าหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จัดการจะน�าเสนอคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อพจิารณาแต่งตั้ง 

(2.3)  พิจารณาก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
  เพื่อให้กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง แต่ละคนสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่
ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียน ส�าหรับการเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ของกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูงแต่ละคน ดงันี้
1. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการ
   การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน เมื่อรวมบรษิทัแล้วจะต้องไม่เกนิ 5 แห่ง เพื่อให้เกดิ

การบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง
   การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรอืผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบยีนเมื่อรวมบรษิทัแล้วจะต้องไม่เกนิ 5 แห่ง 

โดยกรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูงต้องขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนตอบรบัการไป
ด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว 
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	9.4	การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

  เพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ 
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ 
จงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก�ากบัดูแล รวมถงึควบคมุการบรหิารจดัการของบรษิทัย่อย ดงันี้
1) ส่งเสรมิให้บรษิทัย่อยน�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดมีาปฏบิตัิ
2) การคดัเลอืกบคุคลเป็นตวัแทนของบรษิทัย่อยจะต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัตามสดัส่วนของการถอืหุ้น
3) ก�ากบัดูแลบรษิทัย่อย โดยผ่านกรรมการตวัแทนและผู้บรหิาร และนโยบายที่ก�าหนดโดยบรษิทัใหญ่
4) การพิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบาย 
 ที่ส�าคญัต่างๆ นอกจากนี้ยงัได้ก�าหนดแนวทางการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ถอืหุ้น 
5) ตดิตามผลการด�าเนนิงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ
6) ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแล รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
 โดยทั่วไป
  บรษิทัมกีารก�าหนดให้บรษิทัย่อยด�าเนนิการทบทวนระบบการควบคมุภายในให้มคีวามเพยีงพอ และเหมาะสมเป็นประจ�า
ทกุปี โดยส�านกัตรวจสอบภายในของบรษิทัจะเป็นผู้สอบทาน ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการควบคมุภายในที่ดี
อย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�าปี 
  ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้มอบหมายเข้าไปดูแลบริษัทนั้นในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น  
โดยปัจจบุนั บรษิทัได้มกีารแต่งตั้งกรรมการผู้แทนบรษิทัเพื่อท�าหน้าที่ก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย ดงันี้

บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จ�ากัด	(NECL)	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวน	7	คน	

• กรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั จ�านวน 5 คน 
• กรรมการตวัแทนจาก กทพ. จ�านวน 1 คน
• กรรมการผู้จดัการของ NECL จ�านวน 1 คน

บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จ�ากัด	(BMN)	ประกอบด้วย	กรรมการจ�านวน	7	คน

• กรรมการตวัแทนจากบรษิทั จ�านวน 5 คน
• กรรมการตวัแทนจากผู้ถอืหุ้นรายอื่น จ�านวน 1 คน
• กรรมการผู้จดัการของ BMN จ�านวน 1 คน

	9.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัมกีารดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยก�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
(1) เนื่องจากบรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยกรรมการ 

ผู้บรหิารหรอืพนกังานของบรษิทั ในลกัษณะที่เข้าข่ายจะเป็นการเอาเปรยีบบคุคลภายนอก โดยอาศยัข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคัญที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีต�าแหน่งในบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได ้
เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไปถอืเป็นการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลกัทรพัย์ และมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย 

   บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น แนวทางดังกล่าวนี้ จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม 
ความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทกุคนจะต้องปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวนี้
อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญส�านึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย แนวทางหรือแนวนโยบายจะม ี
ความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะน�ามาใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจน
บคุคลที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนดไว้
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(2) การซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
 บคุคลที่ไม่ควรซื้อขายหลกัทรพัย์ตามแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

1.	 กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทั
2.	 กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทัย่อย	รวมถงึบรษิทัในเครอื
3.	 พนกังำนทกุคนของบรษิทั	และของบรษิทัย่อย	ที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบรษิทั
4.	 คู่สมรสและบตุรของกรรมกำรและผู้บรหิำร	และพนกังำนที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบรษิทั
5.	 เครอืญำตทิี่อำศยัร่วมชำยคำเดยีวกนัของกรรมกำร	ผู้บรหิำร	และพนกังำนที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบรษิทั

  หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ  
(convertible debentures) และใบแสดงสทิธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธไิด้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบรษิทั

แนวทำงกำรปฏบิตัทิั่วไป
1.	 บคุคลที่ล่วงรูข้้อมลูภำยในของบรษิทัไม่ควรซื้อหรอืขำยหลกัทรพัย์ในขณะใดๆ	กต็ำม	หำกบคุคลดงักล่ำวรู	้หรอืควรรูข้้อมลู

ที่เป็นสำระส�ำคญัอนัอำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลกัทรพัย์ของบรษิทั	ที่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสำธำรณชน
2.	 บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งมีสำระส�ำคัญดังกล่ำว	 จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งและฐำนะเจ้ำหน้ำที่ 

ในบริษัท	 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้อื่นทรำบ	 ในขณะที่ข้อมูลดังกล่ำวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน	 นอกจำก 
เป็นไปตำมกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของตนในบรษิทั

แนวทำงกำรปฏบิตัเิฉพำะเรื่อง
	 	 นอกจำกแนวทำงกำรปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแล้ว	 กรณีเฉพำะเรื่องดังต่อไปนี้	 บุคคล 
ที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบรษิทัพงึปฏบิตัติำมแนวทำงดงัต่อไปนี้ด้วย
1.	 ห้ำมบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินและงบดุลบริษัท	 ท�ำกำรซื้อหรือขำย	

นบัแต่เริ่มจดัเตรยีมจนถงึสิ้นสดุวนัถดัจำกวนัที่ได้มกีำรเปิดเผยงบกำรเงนิ	ดงักล่ำวแล้ว
2.	 ห้ำมกรรมกำร	 ผู้บรหิำร	 หรอืพนกังำนผู้ใดที่ได้รบัร่ำงงบกำรเงนิดงักล่ำวข้ำงต้น	 ท�ำกำรซื้อหรอืขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั	

นบัแต่วนัที่ตนได้รบัร่ำงงบกำรเงนิดงักล่ำว	จนถงึสิ้นสดุวนัที่ได้มกีำรเผยแพร่ข้อมูลตำมงบกำรเงนินั้นแล้ว
3.	 ห้ำมบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่รู้หรือควรรู้ว่ำบริษัทจะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสำระส�ำคัญที่อำจมีผลกระทบ

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลกัทรพัย์ของบรษิทั	ท�ำกำรซื้อหรอืขำยหลกัทรพัย์	นบัแต่วนัรูห้รอืควรรูด้งักล่ำว	จนถงึ
สิ้นสดุวนัถดัจำกวนัที่ได้ท�ำกำรเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล	ดงักล่ำวแล้ว

(3)  การรายงานของบคุคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบรษิทั
ก.	 หน้ำที่กำรจดัท�ำรำยงำน

	 	 กรรมกำร	กรรมกำรผูจ้ดักำร	หรอืผูด้�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำรตำมที่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
ก�ำหนดต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก	 และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตนตำมที่กฎหมำย
และข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องก�ำหนด	และรำยงำนในเรื่องดงักล่ำวต่อบรษิทัพร้อมกนัด้วย

ข.	 วธิกีำรรำยงำน
	 	 กรรมกำร	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรตำมข้อ	 ก.	 ข้ำงต้น	 ซึ่งมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต้อง 
จดัท�ำและส่งรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของตน	คู่สมรส	และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ	มหีน้ำที่ต้องส่งส�ำเนำรำยงำน
ที่ส่งให้กบัหน่วยงำนของรฐั	หรอืหน่วยงำนก�ำกบัดูแล	ต่อบรษิทัในวนัที่ส่งรำยงำนดงักล่ำว
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การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(1) บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของ
บริษัทได้ก�าหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหา 
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บคุคลอื่นโดยมชิอบ หากฝ่าฝืนถอืว่ามคีวามผดิทางวนิยั นอกจากนี้ยงัก�าหนดเป็นเงื่อนไขส�าคญั
ในสญัญาจ้างพนกังานใหม่ โดยพนกังานจะต้องรกัษาข้อมลูอนัเป็นความลบัทางธรุกจิของบรษิทั ไม่ว่าจะล่วงรูม้าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งความลับทางธุรกิจหมายถึงข้อมูล
ทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการด�าเนนิธรุกจิ ค่าจ้าง เป็นต้น 

(2) บรษิทัมรีะบบการควบคมุการใช้ข้อมูลของบรษิทั โดยน�าระบบความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคมุ เช่น ระบบ
การป้องกนัการเข้าถงึข้อมลูของบรษิทัโดยก�าหนดระดบัการเข้าถงึข้อมลูของบรษิทัให้กบัพนกังานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบั
ความรบัผดิชอบ และก�าหนด password ของผู้ใช้งานส�าหรบัการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกบับคุคลอื่นผ่านระบบคอมพวิเตอร์โดยมี
ระยะเวลาการเปลี่ยน password ทกุ 3 เดอืน

   ทั้งนี้ บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วางแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาปรับใช้กับการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดับศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และจัดท�ามาตรฐานในการจัดการข้อมูลที่มีความส�าคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง  
เพิ่มความน่าเชื่อถอืให้กบัองค์กรในระดบัสากล 

(3) บรษิทัได้ก�าหนดห้ามผู้บรหิารที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน กระท�าการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 242 ซึ่งเป็นข้อห้ามการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	9.6	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหารถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ  
ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา 
และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน�าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีพจิารณาอนมุตัิ
แต่งตั้งผู้สอบบญัช ี
  ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	แยกเป็น	2	ประเภท	คือ
(1)		 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	 	 บรษิทัมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชสี�ำหรบัปี	2562	ให้แก่	บรษิทั	ส�ำนกังำน	อวีำย	จ�ำกดั	เป็นจ�ำนวนเงนิ	
4,020,000	 บำท	 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน 
พบว่ำค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวำมเหมำะสม	
	 	 บรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	ทำงด่วนกรงุเทพเหนอื	จ�ำกดั	มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชปีี	2562	เป็นจ�ำนวนเงนิ	
960,000	บำท	และ	บรษิทั	แบงคอก	เมโทร	เนท็เวริ์คส์	จ�ำกดั	เป็นจ�ำนวนเงนิ	1,250,000	บำท

(2)		 ค่าบริการอื่น	
  ในปี 2562 บรษิทัมกีารใช้บรกิารอื่นจาก บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั จ�านวน 450,000 บาท 
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	9.7	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	

  คณะกรรมการเข้าใจถงึบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลกัปฏบิตัขิองหลกัการก�ากบัดแูลกจิการที่ดสี�าหรบับรษิทั จดทะเบยีน
ปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้น�ามาปรบัใช้ตามความเหมาะสมของบรษิทัแล้ว โดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง 
ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มีหน้าที่ในการก�ากับและควบคุมดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนนุให้บรษิทัด�าเนนิธรุกจิที่สร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยนื ได้ก�าหนดให้มกีารทบทวนความเหมาะสม
ของการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการที่ดอีย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้พจิารณาและประเมนิผลการปรบัใช้ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป
  คณะกรรมการท�าหน้าที่ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายใน 
การด�าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาทบทวนและอนมุตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ 
เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่ส�าคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อ 
การด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี
  คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้การน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส 
คณะกรรมการได้ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานและผลประกอบการ 
ของบรษิทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที่วางไว้

	9.8	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ

  บรษิทัได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน เพื่อรองรบัการประเมนิต่างๆ โดยบรษิทัได้รบั
ผลการประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2562 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ในภาพรวมอยู่ในระดบั “ดมีาก” โดยบรษิทัได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทั้งหมด
ยกเว้นเรื่องดงัต่อไปนี้
1. การก�าหนดวาระด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ : คณะกรรมการไม่ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ไว้อย่างชดัเจน ส�าหรบัการก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนั้น คณะกรรมการพจิารณา
แล้วเหน็ว่า การแต่งตั้งกรรมการอสิระให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผู้ถอืหุ้น เนื่องจากกรรมการ
ที่ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับ 
ผู้ถอืหุ้นได้ดกีว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษิทั ยงัไม่มกีรรมการคนใดคนด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกนิกว่า 9 ปี

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 
ร้อยละ 50) : คณะกรรมการได้ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทว่า  
ต้องประกอบด้วยสมาชิก 4 คน โดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระ 
ในการตดัสนิใจ ทกัษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กบับรษิทั ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ และสามารถทุม่เทเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่
ได้อย่างเพยีงพอ 

3. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5-12 คน : บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับ 
การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารงาน ซึ่งบริษัทเห็นความจ�าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยปัจจุบันคณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็น
กรรมการที่มาจากการควบรวมระหว่างบรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไข
สญัญาสมัปทานมผีลให้บรษิทัมกีรรมการจ�านวน 16 คน 

4. การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอสิระมากกว่า 50% : โครงสร้างคณะกรรมการ
ของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกิจ และจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ในงานบริหาร 
และงานปฏบิตักิารที่เป็นประโยชน์กบับรษิทั มคีวามรู้ด้านสญัญาสมัปทาน โดยมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มปีระสบการณ์
ในธรุกจิ หรอือตุสาหกรรมหลกัที่บรษิทัด�าเนนิการอยู่ และประกอบด้วย กรรมการอสิระในจ�านวน และคณุสมบตัอิย่างน้อย
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผู้จดัการ
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  ในปัจจุบันระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและมีประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับวิถีชีวิตคนเมือง ไม่ว่าจะเป็น  
ถนนหรอืระบบราง ล้วนมบีทบาทที่ส�าคญัเพื่อเชื่อมโยงการด�าเนนิชวีติของผูค้นในสงัคมเข้าด้วยกนั จากพื้นที่หนึ่งไปสูอ่กีพื้นที่หนึ่ง 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชน 
ด้วยรถไฟฟ้า มุ่งมั่นพฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจร
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติของผู้ใช้บรกิาร บรษิทัมกีารปรบัปรงุพฒันาการบรกิารให้มี
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�าคญักบัความปลอดภยั ความสะดวกและรวดเรว็ในการเดนิทาง อนัจะเป็นการส่งมอบ
บริการที่มีโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนภายใต้การด�าเนินธุรกิจด้วย 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา และเป็นแนวทางปฏบิตัทิี่บรษิทัยดึถอืในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยั่งยนื

 10.1	นโยบายภาพรวม

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญเพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
อย่างยั่งยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานที่มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งประสานประโยชน์และการเตบิโตไปพร้อมกนั
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่อย่างเหมาะสม จงึได้มกีารก�าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนื และสื่อสาร
ไปยังพนักงานทุกคนเพื่อให้น�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท�างาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ของบรษิทั และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนอย่างแท้จรงิ ดงันี้
1. การน�าองค์กรด้วยแนวคดิด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวธิปีฏบิตัทิี่เป็นเลศิ (Best Practice)  
 ร่วมกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุ่มของบรษิทั
2. สร้างวฒันธรรมแนวคดิด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื ผสานเข้ากบัทกุกระบวนการท�างาน และกระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั
3.  ด�าเนนิการส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู ้และการให้ค�าแนะน�าที่มุง่เน้นวธิปีฏบิตัติามแนวทางด้านการพฒันาอย่างยั่งยนื
4. สนับสนุนการด�าเนินงาน เผยแพร่แนวทางปฏิบัติและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 เพื่อให้เกดิการพฒันาที่ยั่งยนือย่างต่อเนื่อง

 10.2	 การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ในฐานะผูใ้ห้บรกิารทางพเิศษ บรษิทัมุง่เน้นที่จะสนองตอบความต้องการในการเดนิทางผ่านโครงข่ายทางพเิศษที่เชื่อมต่อ
เเละครอบคลุมพื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ซึ่งการให้บริการทางพิเศษจัดเป็นการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง 
ต่อประชาชนผู้ใช้ทางที่ต้องการความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในการเดนิทาง บรษิทัได้มกีารศกึษาเเละปรบัปรงุทางพเิศษ 
ให้มคีวามปลอดภยัเชงิวศิวกรรมตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสทิธภิาพการให้บรกิารแก่ผูใ้ช้ทาง ด้วยการเพิ่มจ�านวน
ช่องทางการช�าระคา่ผา่นทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) รวมถงึการปรบัย้ายต�าแหน่งชอ่งทางเข้าใชบ้รกิาร เพื่อลดการตดักระแสจราจร
กับช่องเก็บ ค่าผ่านทางแบบเงินสด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่หนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางได้เป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ยงัได้ศกึษาแนวเส้นทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ที่จะขยายตวัในอนาคต 

10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม
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  ส�าหรบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า บรษิทัมุง่เน้นสร้างสรรค์และพฒันารปูแบบการบรกิารเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ต่อผู้โดยสารทั้งในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ภายใต้การด�าเนินงานอย่างมืออาชีพโดยถือว่า “การบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด”  
จงึก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานด้านคณุภาพการบรกิาร ได้แก่ ความสะดวก (Convenience) ความรวดเรว็ (Fast) ความเชื่อถอื
ได้ (Reliability) การตรงต่อเวลา (Punctuality) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภยั (Safety) ซึ่งถอืเป็นความส�าคญัสูงสดุ 
ที่พนักงานทุกคนตระหนัก และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นตลอดช่วงการเดินทางของผู้ใช้บริการ 
พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย 
ผ่านสื่อเเละกจิกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัประชาชนโดยทั่วไปอกีด้วย 
  ในส่วนธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ ถือเป็นส่วนต่อยอดที่บริษัทให้ความส�าคัญนอกเหนือจากธุรกิจหลัก ซึ่งท�าให้การบริการ
ของบริษัทมีความหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจ�าเป็นของผู้ใช้บริการ และผู้ที่อยู่โดยรอบสถานีได้อย่างครบวงจร  
โดยบริษัทได้พัฒนาพื้นที่ส�าหรับร้านค้าปลีก เเละพื้นที่ส�าหรับส่งเสริมการขาย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการใน 
ระบบรถไฟฟ้า MRT
  ด้วยศกัยภาพและความมุง่มั่นในการให้บรกิารทั้งทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า บรษิทัค�านงึถงึความสะดวก รวดเรว็ 
และความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มชีวิตประจ�าวัน 
ของทกุๆ คนได้เป็นอย่างดตีลอดไป

สรุปผลการด�าเนินงานเชิงสังคม

การพัฒนาสังคมภายใน	กับการพัฒนาสังคมภายนอก	(Human	Capital	Development)
  บริษัทมุ่งเป็นผู้น�าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน มีพันธกิจ 
ทางสังคมในการส่งมอบการบริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ดังนั้น  
บรษิทัจงึมนีโยบายที่ชดัเจนในการให้ความส�าคญัต่อสทิธ ิและความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่ม ดงันี้
1.  ผู้มสี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ พนกังาน ผู้บรหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทั้งผู้ถอืหุ้น
2.  ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน โรงเรียน ที่อยู่บริเวณ 
 ใกล้เขตทางพเิศษ และเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาบุคลากรของ	BEM	
  ปัจจุบันบริษัทต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะเป็น  
“เส้นทางแห่งความสขุเพือ่วถิกีารเดนิทางทีด่กีว่า” บรษิทัจงึตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันาบคุลากรให้มคีวามพร้อม 
และความสามารถที่จะไม่เพยีงเเต่สร้างมูลค่าต่อบรษิทัเท่านั้นแต่จะขยายไปสู่สงัคมในวงกว้างอกีด้วย 

1.	 ต้นทางแห่งความสุข	
  บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่ง
ต่อการน�าพาองค์กรสูค่วามเจรญิเตบิโตและความส�าเรจ็ที่ยั่งยนื รวมถงึเป็นปัจจยัชี้วดัถงึความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ
อกีด้วย บรษิทัจงึมุง่มั่นในการแสวงหาคนเก่งและด ีและสนบัสนนุการพฒันาและฝึกอบรมให้กบัพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอ ทั้งยังยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาส 
ที่เท่าเทยีมกนัในการจ้างงานภายใต้ระเบยีบปฏบิตังิาน และกฎหมาย โดยให้ความส�าคญักบัพนกังานทกุเพศ ทกุวยั ทกุเชื้อชาต ิ
และทกุศาสนาในทกุต�าแหน่งงาน และทกุสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทยีมกนั 
  เราดแูลพนกังานทกุระดบัครอบคลมุในทกุๆ ด้าน อาท ิด้านลกัษณะงาน ความปลอดภยั ชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ไปจนถงึการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะด้านต่างๆ รวมทั้งให้โอกาสและความก้าวหน้าในการท�างาน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เป็นธรรม ผ่านการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้า Career Path และ 
การให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมด้วยการ Benchmark กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม�่าเสมอ การสร้าง
บรรยากาศการท�างานแบบม ีส่วนร่วมและการท�างานเป็นทมี รวมถงึการจดัให้มสีภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานที่ปลอดภยั
และมสีขุอนามยั และการเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงออกซึ่งศกัยภาพ
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  การให้ความส�าคญัและพฒันาบคุลากรดงักล่าวข้างต้น เป็นผลให้พนกังานมคีวามพงึพอใจในการท�างานร่วมกบับรษิทั 
อันน�าไปสู่การเกิดแรงบันดาลใจที่จะท�างาน จนบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายของบริษัท และด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ภายใน ท�าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเกดิการปรบัปรงุการท�างานอย่างต่อเนื่อง
  ทั้งนี้ ต้นทางแห่งความสุข บรษิทัจดัให้มกีารพฒันาบคุลากรทั้งสายงานหลกั และสายงานสนบัสนนุอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ด้าน “โอกาสและความก้าวหน้าในการท�างาน” บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างระดับ 
ต�าแหน่งงาน เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท�างานให้กบัพนกังาน 
  ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดแนวทางใน 
การเพิ่มศกัยภาพด้านทรพัยากรบคุคลให้มคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม เหมาะสมและสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อรกัษา
บุคลากรปัจจุบัน และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพียงพอกับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน และปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการโอนย้ายพนักงาน 
เพื่อให้มคีวามเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในการท�างานมากยิ่งขึ้น
  โดยเฉพาะสายงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการระบบทางพิเศษและระบบรางที่มุ ่งเน้นคุณภาพ 
และความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
และผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บรษิทัได้จดัหลกัสูตรอบรมความรู้ในการปฏบิตังิาน เพื่อให้มทีกัษะและความสามารถ
ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทั้งด้านกู้ภัยจัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง  
และการบ�ารุงรักษาระบบและสายทาง รวมถึงหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท�างาน 
  นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการท�างาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ 
สร้างคณุค่าให้กบัธรุกจิ เป็นมติรต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม
  ทั้งนี้ “การพฒันาศกัยภาพพนกังาน” บรษิทัมุง่เน้นในการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
เพื่อรักษาองค์ความรู้หลักให้อยู่กับองค์กร และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ 
ระดบัสากล รวมทั้งการถ่ายทอดวทิยาการที่ส�าคญัอื่นที่จะต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคตด้วย โดยมกีารฝึกอบรมดงันี้
1) การจดัการความรู้ขององค์กร (Knowledge Management : KM) 

  บรษิทัด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการความรู้ (Knowledge Management Project) ซึ่งเป็นแผนกลยทุธ์ในระยะกลาง  
(KM Roadmap) โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อท�าการบ่งชี้องค์ความรู้หลกัที่ส�าคญัและจ�าเป็นขององค์กร และเพื่อให้มกีารจดัเกบ็
ความรู้อย่างเป็นระบบ อ�านวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลาย  
มีการน�าความรู้เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ได้ (Learning Organization) นอกจากการบริหารจัดการองค์ความรู้หลักเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัท 
ยงัต้องการจะส่งเสรมิให้เกดิชมุชนแห่งการเรยีนรู้ (Community Of Practice: CoPs) เพื่อก่อให้เกดิการเรยีนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท�างาน การแก้ปัญหา รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและปรบัปรงุกระบวนการท�างาน เพื่อให้เกดิแนวปฏบิตัิ
ที่ดทีี่สดุ

 2) โครงการอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ
  การอบรมหลักสูตรนี้ได้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการท�างาน 
ในหน้าที่ของตนเอง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัฒนธรรมขององค์กร 
ที่ต้องการจะบรรลเุป้าหมายในการพฒันาคณุภาพงานและคณุภาพชวีติของพนกังาน และมกีารทบทวนเนื้อหาของหลกัสตูร
และทดสอบความรู้ด้วยสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (E-Learning & E-Exam) โดยพนกังานใหม่ทกุคนจะต้องเข้าอบรมในหลกัสูตรนี้
และจดัให้มกีารทดสอบความรู้ให้แก่พนกังานปัจจบุนัเป็นประจ�าทกุปี
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 3) การฝึกอบรมและพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรประจ�าปี (Annual Training & Development)
  บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  
(Training Roadmap) ของพนกังานทกุระดบั ได้แก่ ระดบัผู้บรหิาร ระดบัหวัหน้างาน และระดบัปฏบิตักิาร เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานมีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านทักษะใน 
การปฏบิตังิานเฉพาะต�าแหน่ง (Technical Skill) และทกัษะการบรหิารและจดัการทั่วไป (Soft Skill) ซึ่งทั้ง 2 หลกัสูตรได้รบั
การก�าหนดเป็นหลกัสูตรพื้นฐานภาคบงัคบั (Mandatory Program) ส�าหรบัพนกังานใหม่ ได้แก่ หลกัสูตรปฐมนเิทศ เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทาง 
ที่ดีกว่า”	 รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน หลักสูตรเกี่ยวกับ 
ระบบบรหิารคณุภาพ เป็นต้น 
  ส�าหรบัพนกังานเดมิที่เป็นพนกังานประจ�า จะได้รบัการฝึกอบรมหลกัสูตรทบทวนความรู้ต่างๆ ทกุปี ซึ่งทั้งหมดนี้
ก็เพื่อให้พนักงานได้น�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็น 
การสร้างความภาคภูมิใจและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การฝึกอบรมดังกล่าว ยังต้องมีในส่วนที่
เกี่ยวข้องส�าหรบัพนกังานที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบด้วย

งำนกู้ภยัและจดักำรจรำจร 
  บริษัทร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบน 
ทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการช่วยเหลือบนทางพิเศษ อบรมทักษะ
การขับขี่ปลอดภัย การอบรมอาสาจราจร การอบรมฝึกปฏิบัติ งานจริง (On The Job Training) รวมถึงบริษัทยังได้ม ี
การอบรมพนกังานใหม่ก่อนขึ้นไปปฏบิตังิานจรงิบนทางพเิศษเป็นระยะเวลา 3 เดอืน และการอบรมด้าน Service Mind

งำนจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
  บคุลากรของบรษิทัที่ปฏบิตังิานด้านนี้ ประกอบด้วย บคุลากรซึ่งมหีน้าที่จดัเกบ็ค่าผ่านทางในทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอกฯ บริษัทจัดให้มีการอบรมทักษะในด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถช�าระค่าผ่านทางได้โดยสะดวกรวดเร็ว บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงาน
ด้านรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้องโปร่งใสและเที่ยงตรง โดยท�างานร่วมกับภาครัฐ  
คอื กทพ. บรษิทัจดัให้มกีารอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิภายใน (On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนกังาน
ควบคมุการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษที่ส�าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบข้อมลูการนบัรถและบนัทกึการปฏบิตังิาน
ต้องถูกต้องและแม่นย�า 
	 	 นอกจำกนี้	 ต้องตรวจสอบสภำพอุปกรณ์เก็บค่ำผ่ำนทำงให้สมบูรณ์พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ	 เพื่อควำมถูกต้อง 
ของกำรจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง	ซึ่งส่งผลต่อรำยได้ที่ครบถ้วนของบรษิทัเพื่อดแูลรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั	นอกจำกนี้บรษิทัได้จดัให้มกีำรศกึษำดูงานระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีด้วย

งำนด้ำนบ�ำรงุรกัษำโครงสร้ำง
  เพื่อให้ทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุง
โครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้มาตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อย่างต่อเนื่องตลอดปี
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กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควบคมุรถไฟฟ้ำ	และเจ้ำหน้ำที่ควบคมุกำรเดนิรถไฟฟ้ำ
  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การเดนิรถไฟฟ้าใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,100 ชั่วโมง โดยมกีารอบรมทั้งภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัทิี่มกีารฝึกขบั
รถไฟฟ้าจรงิ และฝึกกบัเครื่องจ�าลองขบัรถไฟฟ้า (Train Simulator) การฝึกกบัอปุกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องควบคมุการเดนิรถ 
การทดสอบ การฝึกซ้อมจดัการเหตกุารณ์ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกงานในหน้าที่ (On the Job Training) ซึ่งใน
การฝึกอบรมมุง่เน้นที่ความปลอดภยัเป็นหลกั โดยมผู้ีฝึกสอนเป็นผู้ดูแลการฝึกอบรมให้กบัพนกังานอย่างใกล้ชดิ นอกจาก
นี้ ยงัมกีารอบรมทบทวนหลกัสูตรดงักล่าวให้กบัพนกังานเป็นประจ�าทกุปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนกังานที่ผ่านการอบรมทกุคน
จะสามารถปฏบิตัหิน้าที่ในการให้บรกิารรถไฟฟ้าด้วยความปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถอืได้ ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสังคม	

2.	 เส้นทางแห่งความสุข

  ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปรียบเสมือนหัวใจของบริษัท บริษัทจึงพร้อมส่งมอบ 
และปรบัปรงุการให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมากที่สดุ เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” เพื่อให้ 
การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบคมนาคม 
และสังคมไทยให้ดีขึ้น บริษัทให้ความส�าคัญต่อนวัตกรรมที่ลดผลกระทบจากการด�าเนินงานที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ 
ผู้มีส่วนได้เสียนับตั้งแต่การก่อสร้าง การซ่อมบ�ารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรับ 
การใช้งานของผู้ใช้บรกิารได้อย่างสะดวกปลอดภยัทั้งในภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิที่อาจเกดิขึ้น 
  เพื่อรักษาไว้ซึ่งเส้นทางแห่งความสุข บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลกระบวนการส่งมอบ และการปรับปรุงการบริการ 
อย่างละเอยีดโดยสม�่าเสมอ ดงันี้

กระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรงุบรกิารอย่างละเอยีดของบริการทางพิเศษ 
2.1  การก่อสร้างทางพเิศษ บรษิทัน�าเทคโนโลยกีารก่อสร้างระบบคานรูปตดัเหลี่ยมกลวง (Segmental Box Girder) ที่ได้รบั

การยอมรบัระดบันานาชาต ิและตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway Transportation 
Officials) ซึ่งมคีวามทนัสมยัท�าให้เกดิผลกระทบต่อการจราจร พื้นล่างน้อยที่สดุช่วยลดปัญหาฝุน่ละอองและเสยีงรบกวน
ระหว่างการก่อสร้าง ท�าให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ไม่มีการต่อต้านจากสังคมและชุมชน ทางพิเศษมี 
ความปลอดภยัได้มาตรฐานสนองตอบต่อความต้องการในการเดนิทางอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.2  การบ�ารงุรกัษาทางพเิศษ บรษิทัมกีารตรวจสอบ และบ�ารงุรกัษาโครงสร้างหลกัของทางพเิศษอย่างสม�่าเสมอ โดยมี
วศิวกรที่ปรกึษาอสิระเพื่อตดิตามควบคมุการบ�ารงุรกัษา และประเมนิคณุภาพของทางพเิศษมาโดยตลอด ทางพเิศษ
มสีภาพที่มั่นคงแขง็แรง มมีาตรฐานและปลอดภยั และผู้ใช้บรกิารทางพเิศษได้รบัความสะดวกรวดเรว็และถงึที่หมาย
ปลอดภยั 

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับและ 
มกีารเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกนัทั้งสิ้นประมาณ 268 กโิลเมตร จงึท�าให้ทางพเิศษเปน็เส้นทางยทุธศาสตร์
ส�าคัญในการล�าเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ การขนส่งยุทธปัจจัย และการสัญจรของทั้งภาครัฐ
และเอกชน เมื่อเกดิเหตกุารณห์รอืภยัตา่งๆ ที่เปน็อปุสรรคต่อการสญัจรบนถนนพื้นล่าง ดงัเชน่เหตกุารณ์ที่เคยเกดิขึ้น
ในอดีตซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จึงก�าหนดแนวทางใน 
การปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตกุารณ์ไม่ปกต ิเพื่อให้ทางพเิศษสามารถให้บรกิารได้ในยามฉกุเฉนิและกลบัคนืสู่ภาวะปกติ
โดยเรว็ โดยบรษิทัพร้อมดูแลด้านต่างๆ ดงันี้
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(1) มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพิเศษและให้ข้อมูลการเดินทางแก ่
ผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทาง มรีะบบวทิยสุื่อสารผ่านศูนย์ควบคมุ
กลางที่รองรบัการท�างานตลอด 24 ชั่วโมง มกีารประสานงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชดิ มทีมีกู้ภยั
วิ่งตรวจตราบนทางพิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทันท่วงท ี
นอกจากนี้ยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนพื้นล่างเพื่ออ�านวยการจราจร
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจพื้นล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพเิศษผ่านกล้องวงจรปิดที่บรษิทั
ด�าเนนิการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให้

(2)  การให้บรกิารช่องเกบ็ค่าผ่านทางอัตโนมตัหิรอื	Easy	Pass ซึ่งเป็นระบบเกบ็เงนิอตัโนมตับิรษิทัให้ความร่วมมอื
กับภาครัฐนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ด้วยเจตนาในการปรับปรุงบริการ และลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาจราจร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษประหยัดเวลาในการเดินทางและน�้ามันเชื้อเพลิง 
เป็นการดแูลรกัษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพษิหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ลดการใช้พลงังานเชื้อเพลงิ และส่งเสรมิคณุภาพชวีติ

(3) ส�าหรับนวัตกรรมความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อปรับปรุง 
ความปลอดภยับนทางพเิศษอย่างสม�่าเสมอ มกีารศกึษาและตรวจสอบความปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะห์
กายภาพของถนน แล้วน�าผลที่ได้มาปรบัปรงุทางพเิศษให้มคีวามปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

กระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรงุบรกิารอย่างละเอยีด บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
2.4  การสร้างคุณค่าด้านความปลอดภัย บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย ทั้งต่อผู้โดยสาร 

พนักงาน ผู้รับเหมา รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานครทั้งหมด จึงได้น�าระบบการจัดการความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน ได้แก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยงัได้ว่าจ้าง 
ริคาร์โด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด มาเป็นที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย เพื่อประเมินการด�าเนินการตามมาตรฐาน 
ระบบการจดัการความปลอดภยัของบรษิทัหลงัจากการเปิดให้บรกิาร สายสมี่วง และให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ
การกระบวนการจัดการความเสี่ยง การประกันความปลอดภัยงานระบบ (System Assurance) และการทบทวน
กระบวนการให้บรกิารเดนิรถให้มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น และรองรบัการเตบิโตในอนาคต

2.5  การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีความรวดเร็ว และมีตารางเวลา 
ในการให้บริการที่แน่นอน ท�าให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง เพราะสามารถคาดการณ์เวลาที่ใช้ใน 
การเดินทางได้ค่อนข้างแม่นย�าและสามารถวางแผนการเดินทางได้ บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการสร้างคุณค่า 
ด้านความสะดวกในการให้บริการ ตั้งแต่เข้าสถานี การเข้าใช้บริการจนกระทั่งออกจากสถานี โดยบริษัทได้เตรียม 
ความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกดิความสะดวกต่อผูโ้ดยสารผูใ้ช้บรกิารในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการให้ข้อมลู 
ระบบการเชื่อมต่อระบบบตัรโดยสาร และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานรีถไฟฟ้า

2.6  การสร้างคุณค่าด้านความรวดเร็ว เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่น�าเสนอบริการด้วยความรวดเร็ว  
และยงัเป็นเหตผุลส�าคญัที่ท�าให้ประชาชนเลอืกเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า ดงันั้นบรษิทัจงึส่งเสรมิการบรกิารด้านอื่นตั้งแต่
ผูโ้ดยสารเดนิเข้ามาในสถาน ีจนกระทั่งเดนิออกจากสถาน ีที่มคีวามรวดเรว็ โดยการพฒันาประสทิธภิาพในการให้บรกิาร 
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ผูโ้ดยสารเดนิทางเข้าใช้บรกิารภายในสถานแีละระหว่างการใช้บรกิาร จากการลดบางขั้นตอนที่ซ�้าซ้อน
หรือก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จ�าเป็น หรือเพิ่มบางขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้โดยสารมากขึ้น เช่น  
ระบบการจดัการปรมิาณผูโ้ดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนบรเิวณชั้นชานชาลา การให้บรกิารที่รวดเรว็ในช่วงที่มผีูโ้ดยสาร
คับคั่งหรือช่วงงานนิทรรศการ การให้บริการออกบัตรโดยสารหรือเติมเงินบัตรโดยสารโดยพนักงานที่รวดเร็วและ 
ให้ค�าแนะน�าที่ชดัเจน เป็นต้น
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(1) การสร้างคุณค่าด้านความเชื่อถือได้ บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด
ไว้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถอืในการเข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็ 
โดยบริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการก�าหนดแผนการบ�ารุงรักษา 
และทดสอบอุปกรณ์งานระบบทั้งในรูปแบบ Preventive และ Corrective การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ  
เป็นประจ�าทกุปีโดยเป็นการจ�าลองสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉกุเฉนิภายนอก การปรบัปรงุ
ระบบรักษาความปลอดภัย และมีการปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างมีจริยธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้ทางบริษัท 
ยงัรบัฟังข้อร้องเรยีนจากลกูค้าเพื่อน�าไปปรบัปรงุให้ได้รบัการบรกิารที่ดขีึ้นต่อไปโดยความสามารถในการให้บรกิาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ได้ประเมนิจาก Train Service Delivery ซึ่งที่ผ่านมาบรษิทัมี
ความสามารถในการให้บรกิารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) มากกว่า 99 % มาโดยตลอด 
โดยในปี 2562 บริษัทมีความสามารถในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน)  
(Train Service Delivery) คดิเป็น 99.82 % จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.70 % 

(2) การสร้างคณุค่าด้านการให้บรกิารตรงต่อเวลาจากการก�าหนดตารางเวลาในการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ที่ชดัเจน
และสามารถให้บรกิารได้ตามตารางเวลาที่ก�าหนดไว้ จะส่งผลให้ผูโ้ดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทาง
และด�าเนนิภารกจิต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยงัส่งผลต่อคณุภาพชวีติและจติใจของผู้โดยสารโดยตรง ซึ่งการให้บรกิาร
ตรงต่อเวลาสามารถประเมินได้จากการเทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทั้งหมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาท ี 
(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2562 บรษิทัมคีวามสามารถการเทยีบจอดของรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ในสถานทีั้งหมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) 
คดิเป็น 99.86 % จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.75 % 

   ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีความพร้อมให้บริการตามตาราง 
การเดินรถล่าช้าไม่เกิน 3 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน และไม่เกิน 6 นาที นอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Train Service  
Availability) โดยในปี 2562 คิดเป็น 99.97 % จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.25 % และมีความตรงต่อเวลาใน 
การให้บรกิารล่าช้าไม่เกนิ 3 นาท ี (Train Service Punctuality) โดยในปี 2562 คดิเป็น 99.99 % จากเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 99.25 %

   นอกจากนี้ การที่บรษิทัเข้าเป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึ่งเป็นกลุม่ของประเทศสมาชกิ ผูใ้ห้บรกิาร
รถไฟฟ้าระดบันานาชาตเิพื่อการเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานของระบบรถไฟฟ้า มส่ีวนสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากตัวชี้วัดที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานใน
ด้านการให้บริการแล้ว บริษัทได้จัดท�าดัชนี ชี้วัดที่แสดงผลการปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการด�าเนินการ 
(Benchmarking) กบัสมาชกิ NOVA Group of Metros ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ที่จะน�ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และจากการเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่ม NOVA พบว่า
บรษิทัมผีลการด�าเนนิงานที่อยู่ในล�าดบัต้นๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถที่ตรงต่อเวลาเมื่อเทยีบจากตารางเดนิรถ 
การซ่อมบ�ารงุที่ท�าให้มรีถพร้อมใช้บรกิาร และการดูแลด้านความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน เป็นต้น

   นอกจากความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการบริการ และการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้บรกิารแล้ว บรษิทัยงัได้ตระหนกัถงึคู่ค้า ซึ่งถอืเป็นห่วงโซ่ทางธรุกจิ (Business Supply Chain) 
มคีวามส�าคญัเท่าๆ กบัผู้ใช้บรกิาร

   บรษิทัมนีโยบายการปฏบิตัต่ิอคูธ่รุกจิอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิให้เกดิความรูค้วามเข้าใจการปฏบิตั ิการพฒันา
ตามกรอบแนวคดิด้านการพฒันาอย่างยั่งยนืในภาคธรุกจิของบรษิทั การสร้างความเชื่อถอืด้วยการประกอบกจิการ
ด้วยความเป็นธรรมกบัคู่ค้าและผู้สนบัสนนุทางการเงนิ ถอืเป็น Key Success Factor ที่ท�าให้บรษิทัสามารถส่งมอบ
บรกิารที่มคีณุภาพให้กบัผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษและผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้แม้ในยามวกิฤต จงึได้ก�าหนด
แนวปฏิบัติต่อคู ่ค ้าโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไป 
อย่างมีมาตรฐาน ยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง 
ของคณุภาพของสนิค้าและบรกิารที่คู่ควรกบัมูลค่าเงนิ คณุภาพทางเทคนคิ และมคีวามเชื่อถอืซึ่งกนัและกนั 
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   บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งที่เสมอภาคและมคีวามเปน็ธรรมแก่คูค้่าทกุระบบ และเป็นไป 
ตามขั้นตอนการปฏบิตังิานว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างตามข้อก�าหนดตามระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 โดยวธิกีาร
และมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของคูค้่า และปกป้องสทิธใินทรพัย์สนิ ด�าเนนิธรุกจิต่อห่วงโซ่อปุทานตามมาตรฐานสากล ระบบบรหิาร
คณุภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ
และมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดท�าให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัท 
ด�าเนินงานด้วยการค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการ ท�าธุรกิจร่วมกัน ส�าหรับกลุ่ม 
ผู้สนบัสนนุทางการเงนิ ได้แก่ ผู้ให้กู้ ผู้ถอืหุ้นกู้ เจ้าหนี้ บรษิทัยดึมั่นปฏบิตัติามสญัญาและข้อผูกพนั รกัษาวนิยั
ทางการเงนิอย่างเคร่งครดั 

   ความปลอดภยัของพนกังานและผูร้บัเหมา บรษิทัมกีารด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัสอดคล้องกบักฎหมาย
ไทย และมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศ และระดบัสากล ได้แก่ TIS 18001 และมาตรฐาน OHSAS 
18001ซึ่งได้รบัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานโดยบรษิทั ทฟูนอร์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั มวีตัถปุระสงค์หลกั
เพื่อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมีการจัดท�าเอกสารปลอดออนไลน์ 
(Plod Online) เพื่อสื่อสารกบัพนกังานให้ตระหนกัใส่ใจในเรื่องความปลอดภยั คณุภาพ และสิ่งแวดล้อม

3.	 สังคมแห่งความสุข
	 	 ตลอดระยะเวลำด�ำเนินธุรกิจ	 บริษัทค�ำนึงถึงกำรเป็น	 “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า”	 และ 
กำรที่จะสร้ำงควำมสขุให้กบัผู้ร่วมเดนิทำงได้นั้น	ได้ให้ควำมสนใจในเรื่องดงัต่อไปนี้
• ครอบครัว	 กำรใช้เวลำร่วมกันอย่ำงอบอุ่นของครอบครัวสำมำรถท�ำได้หลำยรูปแบบ	 หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องกำรเดินทำง 

พร้อมๆ	กนัของครอบครวั	ไม่ว่ำจะเป็นเส้นทำงพเิศษ	หรอืเส้นทำงรถไฟฟ้ำ	ซึ่งจะได้พบเหน็เรื่องรำวใหม่ๆ	ของวถิชีมุชน	
รวมถงึกระจำยรำยได้ไปยงัพื้นที่ที่เดนิทำงไปถงึ	

• การศกึษาของเดก็และเยาวชน	บรษิทัมุง่ส่งเสรมิประสบกำรณ์จดักจิกรรมกำรเรยีนรูน้อกห้องเรยีนนบัเป็นกำรเปิดโอกำส
ให้เดก็ได้รบัประสบกำรณ์ส�ำคญั	และสำมำรถน�ำไปประยกุต์ได้ในอนำคต	ขณะเดยีวกนับรษิทัได้ให้โอกำสทำงกำรศกึษำ
แก่เด็กและเยำวชนที่มีควำมตั้งใจเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์โดยมอบเป็นทุนกำรศึกษำเพื่อเป็นต้นทุนส�ำหรับ 
กำรประกอบอำชพีอย่ำงยั่งยนื

• ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์	 และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกภัยพิบัติต่ำงๆ	 บริษัทให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงสม�่ำเสมอ	 
เพื่อเป็นส่วนช่วยในกำรเยยีวยำสงัคมที่เดอืดร้อน

4.	 สรุปผลการด�าเนินงานเชิงสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อมกบัการลดผลกระทบ (More Quality and Less Impact)
  บริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ 
การพฒันาอย่างยั่งยนื 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพฒันาคณุภาพของการบรกิารอย่างต่อเนื่อง ด้านสงัคม 
(Society) โดยการดูแลต้นทางแห่งความสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมโดยรอบและในวงกว้าง 
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยเน้นการป้องกนัและควบคมุมลภาวะผลกระทบที่จะเกดิขึ้น
  บรษิทัมุง่มั่นพฒันาคณุภาพของการบรกิาร ที่ยดึมั่นในความรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดงันั้นจงึได้มกีารก�าหนดนโยบาย
การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางการด�าเนนิการ ดงัต่อไปนี้ 

นโยบายสิ่งแวดล้อม
1. ให้ความส�าคญัในการป้องกนัและควบคมุมลพษิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค�านงึถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ 
 ผู้ใช้บรกิาร พนกังาน และชมุชน
2.  สร้างจติส�านกึแก่พนกังานและส่งเสรมิการใช้พลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ
3.  ปฏบิตัหิน้าที่ให้สอดคล้องกบักฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4.  ทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรบัปรงุระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5.  เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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  นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานและคู่ค้าทุกคนที่จะน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ  
เพื่อให้มคีณุภาพสิ่งแวดล้อมที่ดตี่อผู้ใช้บรกิาร พนกังาน คู่ค้า และชมุชนรอบข้าง
  ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบ 
การที่ด ีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผู้ถอืหุ้น และการให้ความส�าคญักบัชมุชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสงัคมใกล้ และสงัคมไกล 
โดยปี 2562 บรษิทัได้จดักจิกรรมที่มปีระโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ดงันี้ 

1) กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในการเดินทาง
	 	 กำรขับรถยนต์ตำมกฎจรำจร	 และกำรดูแลสภำพรถยนต์ให้พร้อมในกำรเดินทำง	 ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรช่วย
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตบุนท้องถนน	รวมถงึบนทำงพเิศษที่อำจจะเกดิขึ้น	รวมทั้งช่วยเพิ่มควำมปลอดภยัให้กบัผูข้บัรถยนต์	
และเพื่อนร่วมทำง	บรษิทัจงึได้จดักจิกรรมส่งเสรมิควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง	

“กิจกรรมขับปลอดภัยชวนรู้เทคนิค	Smart	Drive”	
  บรษิทัจดัอบรมขบัปลอดภยัชวนรู้เทคนคิ Smart Drive ให้กบัประชาชนทั่วไป จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อส่งเสรมิการขบัรถ
อย่างปลอดภยั ให้ความรูแ้ละเรยีนรูเ้ทคนคิการขบัรถที่ถูกวธิแีละถกูต้องตามกฎจราจร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอ
เหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยหน่วยกู้ชีพ
ฉกุเฉนิ และแนะน�าวธิดีูแลรถยนต์เบื้องต้น พร้อมน�าเยี่ยมชมศูนย์ควบคมุทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 

“โครงการอ�านวยความสะดวก	 และความปลอดภัย	 รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่		
และสงกรานต์”	
	 	 บริษัทร่วมกับ	 กทพ.	 รณรงค์ขับปลอดภัยช่วงเทศกำลสงกรำนต์	 ภำยใต้มำตรกำร	 777	 “ขับช้ำ	 เปิดไฟหน้ำ	 
คำดเข็มขัด”	 พร้อมตั้งจุดบริกำรอ�ำนวยควำมสะดวกบนทำงพิเศษรองรับกำรเดินทำงของประชำชนช่วงเทศกำลปีใหม่	 
และสงกรำนต์	

2) กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์	BEM	พาแม่เที่ยว	ชวนชิมชา	พาชมสวน”	
	 	 สถำบันครอบครัว	 เป็นสถำบันพื้นฐำนแรกที่สุดและมีควำมส�ำคัญยิ่งของสังคม	 บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งใน 
กำรเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดใีนครอบครวั	และเนื่องในโอกำสวนัแม่แห่งชำติ	บรษิทัได้จดักจิกรรมกระชบัควำมสมัพนัธ์
ในครอบครวัโดยน�ำครอบครวัผู้ใช้บรกิำรทำงพเิศษ	กรำบสกักำระพระพทุธเทวรำชปฏมิำกร	ณ	วดัเทวรำชกญุชรวรวหิำร	
และเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมดอกไม้ที่พพิธิภณัฑ์วฒันธรรมดอกไม้	รวมทั้งท�ำกจิกรรมกระชบัควำมสมัพนัธ์ร้อยพวงมำลยั
เพื่อมอบและบอกรกัคณุแม่โดยบรรยำกำศเตม็ไปด้วยควำมอบอุ่น	

“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์	BEM	ชวนพ่อลูกเที่ยวห้องเรียนธรรมชาติเรียนรู้สมุนไพรไทย” 
  เพื่อให้ครอบครวัได้กระชบัความสมัพนัธ์ เนื่องในโอกาสวนัพ่อแห่งชาต ิบรษิทัจงึจดักจิกรรม BEM ชวนพ่อลกูเที่ยว
ห้องเรยีนธรรมชาต ิ เรยีนรู้สมนุไพรไทย ณ อทุยานธรรมชาตวิทิยาสริรีกุขชาต ิ จ.นครปฐม โดยน�าครอบครวัผู้ใช้บรกิาร 
ทางพิเศษเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และรักสุขภาพโดยเรียนรู้ 
เกี่ยวกบัสมนุไพรนาๆ ชนดิที่มปีระโยชน์ รวมทั้งท�ากจิกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครวัโดยร่วมตกแต่งการ์ดแผงอดั
พรรณไม้ Herbarium จิ๋ว พร้อมมอบและบอกรกัคณุพ่อด้วยบรรยากาศอนัอบอุ่น 

“กิจกรรม	BEM	ชวนคู่รัก	ร่วมอนุรักษ์ชุมชนผักไห่”	
	 	 บริษัทจัดกิจกรรม	 “BEM	 ชวนคู่รัก	 ร่วมอนุรักษ์ชุมชนผักไห่”	 โดยน�ำคู่รักเดินทำงโดยทำงพิเศษสำยศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกฯ	 เชื่อมต่อทำงพิเศษศรีรัช	 มุ่งหน้ำแจ้งวัฒนะ	 ต่อเนื่องไปทำงพิเศษอุดรรัถยำไปยังเรือนมนิลำ	 
สถำนอนุรักษ์เรือนไทยโบรำณ	 อ.บำงไทร	 จ.อยุธยำ	 เพื่อเยี่ยมชมควำมสวยงำม	 ของศิลปะเอกลักษณ์เรือนไทยโบรำณ	
และฟังบรรยำยประวตัคิวำมเป็นมำที่น่ำสนใจ	พร้อมทั้งร่วมกจิกรรมท�ำขนมไทยโบรำณ	อำท	ิขนมครก	ข้ำวเกรยีบปำกหม้อ	
ณ	 บ้ำนธนำคำรริมน�้ำ	 และล่องเรือชมธรรมชำติ	 วิถีชีวิต	 2	 ฝั่งคลองของชุมชนผักไห่	 บรรยำกำศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม 
และควำมสขุ	
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3) กิจกรรมปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“BEM	ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม”	

	 	 กำรรักษำสมดุลของธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน	 และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เป็นสิ่งส�ำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักและ 
ร่วมมอืร่วมใจกนั	 เพื่อปลูกจติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม	บรษิทัได้จดัโครงกำร	BEM	ชวนรกัษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยน�ำ
คณะผูบ้รหิำรและพนกังำนร่วมฟ้ืนฟรูะบบนเิวศของป่ำชำยเลนให้กลบัมำอดุมสมบรูณ์อกีครั้ง	 โดยช่วยซ่อมแซมสะพำนไม้	
และเกบ็ขยะบรเิวณป่ำชำยเลน	ณ	โครงกำรศกึษำวจิยัและพฒันำสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบี้ย	อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
อ.บ้ำนแหลม	จ.เพชรบรุี	

“กิจกรรมปลูกป่าชายเลน	สานสัมพันธ์คนรักรถไฟฟ้า”	

	 	 บรษิทั	ร่วมกบักำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	ในกจิกรรม	“ปลูกป่ำชำยเลน	สำนสมัพนัธ์คนรกั
รถไฟฟ้ำ”	 โดยน�ำผู้บริหำรและพนักงำน	 ร่วมปลูกป่ำชำยเลน	 ประเภทต้นโกงกำง	 จ�ำนวน	 450	 ต้น	 ณ	 ป่ำชำยเลน 
บ้ำนคลองโคน	จงัหวดัสมทุรสงครำม	 เพื่อเป็นกำรร่วมอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมฟื้นฟูป่ำชำยเลน	บ้ำนคลองโคน	ให้เป็น 
แหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ	 และเป็นแนวป้องกันชำยฝั่งทะเลให้ชำวบ้ำนในพื้นที่สำมำรถเลี้ยงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน	 
พร้อมทั้งยงัเป็นกำรส่งเสรมิให้พนกังำนมจีติอำสำในด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอกีด้วย

4)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส�านึกด้านคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริจาคโลหิต” 
	 	 กำรให้เลือดต่อชีวิตเป็นกำรให้ที่ยิ่งใหญ่	 โดยบริษัทร่วมกับสภำกำชำดไทย	 และคณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล	
จดักจิกรรมบรจิำคโลหติ	ณ	ศนูย์ควบคมุทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	จ�ำนวน	3	ครั้งต่อปี	โดยได้รบัควำมร่วมมอื
จำกผู้บรหิำร	พนกังำน	และประชำชนผู้ที่อยู่ใกล้เขตทำงเข้ำร่วมบรจิำคเป็นจ�ำนวนมำก

5)		กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 กำรร่วมมอืร่วมใจเพื่อส่งมอบกำรบรกิำรที่ดสีูผู่ใ้ช้บรกิำรทำงพเิศษเพื่อให้เกดิควำมพงึพอใจสงูสดุ	ถอืเป็นเป้ำหมำย
หลกัของทั้ง	3	หน่วยงำนที่ท�ำงำนร่วมกนั	คอื	พนกังำนของบรษิทั	พนกังำน	กทพ.	และเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ	สน.ทำงด่วน	2	
เพื่อเป็นกำรกระชบัควำมสมัพนัธ์อนัจะท�ำให้เกดิควำมสำมคัคี	ในกำรท�ำงำนและก่อให้เกดิประสทิธภิำพกำรบรกิำรสูงสดุ	
บรษิทัจงึได้จดักจิกรรม	ดงันี้	

“ทางด่วนชวนดูหนัง” 
  ครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สน.ทางด่วน 2 และครอบครัวพนักงานของบริษัทร่วม 
พบปะสงัสรรค์ เล่นเกม และชมภาพยนตร์ 3 มติ ิเรื่อง Captain Marvel “กปัตนัมาร์เวล” ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟ 
ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซนีเีพลก็ซ์ 

“BEM	ชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน” 
	 	 คณะผูบ้รหิำรและพนกังำนฝ่ำยจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง	กทพ.	และฝ่ำยรำยได้ค่ำผ่ำนทำงของบรษิทั	ร่วมสกักำระพระพทุธ
นฤมลธรรโมภำส	และเยี่ยมชมโบสถ์วหิำร	พระอำรำมหลวงที่มสีถำปัตยกรรม	ที่ผสมผสำนศลิปะไทยและตะวนัตกที่งดงำม
และโดดเด่น	 ณ	 วัดนิเวศธรรมประวัติ	 พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน	 และนิทรรศกำรโขน	 มรดกงำนศิลป์ 
อนัสวยงำมของไทย	ณ	ศูนย์ศลิปำชพีเกำะเกดิ	จ.อยธุยำ	เพื่อเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงหน่วยงำน	



184 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

6)	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
	 	 เยำวชนเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชำติ	 กำรศึกษำเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 
ควำมคิด	 และคุณธรรมของเยำวชนอย่ำงยั่งยืน	 เพื่อให้เยำวชนเป็นพลเมืองที่ดีและ	 มีคุณภำพของสังคม	 บริษัทจึงได้ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำให้แก่เยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง	เป็นประจ�ำทกุปี	ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ	ดงันี้	

“มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” 
	 	 บริษัทจัดโครงกำร	 BEM	 มอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนำ
โรงเรยีนแก่โรงเรยีนใกล้เขตทำงพเิศษศรรีชั	ทำงพเิศษอดุรรถัยำ	และทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	จ�ำนวน	14	
โรงเรยีน	เพื่อเป็นก�ำลงัใจให้เยำวชนตั้งใจเรยีน	เตบิโต	เป็นผู้ใหญ่ที่มคีณุภำพ	เป็นก�ำลงัของประเทศชำตติ่อไปในอนำคต	

“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน	กทพ.”	
	 	 บรษิทัร่วมกบั	กทพ.	และสมำคมสโมสรพนกังำน	กทพ.	มอบทนุกำรศกึษำให้แก่บตุรพนกังำน	กทพ.	ที่ปฏบิตังิำน
ในทำงพเิศษศรรีชั	และทำงพเิศษอดุรรถัยำ	โดยมผีู้บรหิำรจำกทั้งสองหน่วยงำนร่วมมอบทนุ

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการต�ารวจ	สน.	ทางด่วน	2”	
	 	 บริษัทมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรข้ำรำชกำรต�ำรวจ	 สน.ทำงด่วน	 2	 ที่ปฏิบัติงำนร่วมกับบริษัทในกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกและควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้บรกิำรทำงพเิศษ	

7)		กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
	 	 กำรเรยีนรูน้อกห้องเรยีนถอืเป็นกำรเปิดประสบกำรณ์ให้เดก็ๆ	ได้เรยีนรูด้้วยตนเองอย่ำงเตม็ที่	ก่อให้เกดิควำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งและชัดเจน	 ท�ำให้สำมำรถน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนำคต	 บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
นอกห้องเรยีน	ดงันี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี	2562	
“รวมพลังคิดส์	ภารกิจพิทักษ์โลก”	
	 	 บรษิทัจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชำติ	“รวมพลงัคดิส์	ภำรกจิพทิกัษ์โลก”	เพื่อเปิดประสบกำรณ์ให้เดก็ๆ	ได้ร่วมปฏบิตัิ
ภำรกิจพิทักษ์โลก	 สร้ำงสรรค์จินตนำกำรผ่ำนงำนประดิษฐ์ถุงผ้ำมหัศจรรย์เพื่อลดกำรใช้ถุงพลำสติก	 และได้เรียนรู้ 
กำรแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงได้สัมผัสกับรถดูดกวำด	 ที่ท�ำควำมสะอำดบนทำงพิเศษแบบใกล้ชิด	
โดยมบีตุรพนกังำน	นกัเรยีนจำกโรงเรยีนใกล้เขต	ทำงพเิศษ	และเพื่อนบ้ำนใกล้เคยีงเข้ำร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก	

“กิจกรรม	MRT	ส่งความสุขรับวันเด็ก	ประจ�าปี	2562”
  บรษิทัร่วมกบั อทุยานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีจดักจิกรรม “MRT ส่งความสขุรบัวนัเดก็” 
ส่งมอบความสขุให้กบัเดก็ๆ เนื่องในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2562 ณ อทุยานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนน ีเขตคลองสาน กรงุเทพฯ ใกล้กบัโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) สถานอีสิรภาพ  
เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้และทกัษะผ่านกจิกรรมเกมต่างๆ ได้แก่ เกม Safe Zone ความปลอดภยัหนูท�าได้ 
ฝึกทักษะการเรียนรู้การใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้องและปลอดภัย เกมน้อง M รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะ 
การเรียนรู้ให้เด็กๆ มีจิตส�านึกตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการรู้จักประเภทของขยะ รู้จักการคัดแยกขยะ
เบื้องต้น และเกมน้อง M ชวนปลูกผักสวนครัว ปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเรียนรู้การปลูกต้นไม้  
และปลูกพชืผกัสวนครวัด้วยตนเองอกีด้วย

“กิจกรรมชวนเรียนรู้โลกล้านปีมีชีวิต	พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา”	
	 	 บริษัทน�ำคณะครูและนักเรียน	 จ�ำนวน	 60	 คน	 จำกโรงเรียนวัดเชิงกระบือ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทำงพิเศษ 
สำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ	 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติธรณีวิทยำเฉลิมพระเกียรติ	 จ.ปทุมธำนี	 เรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรณวีทิยำผ่ำนสื่อเทคโนโลยทีนัสมยั	เดก็ๆ	ได้ใกล้ชดิกบัไดโนเสำร์สตัว์โลกล้ำนปีเสมอืนกลบัมำมชีวีติอกีครั้ง	เป็นกำรส่งเสรมิ
กำรเรยีนรู้นอกห้องเรยีน	ซึ่งนกัเรยีนได้รบัควำมรู้และควำมสนกุสนำน	
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“กิจกรรมชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน” 
	 	 บริษัทน�ำคณะครูและนักเรียน	 จ�ำนวน	 60	 คนจำกโรงเรียนวัดมัชฌันติกำรำม	 ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทำงพิเศษ 
สำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ	เยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์ศลิป์แผ่นดนิ	และชมนทิรรศกำรโขน	มรดกงำนศลิป์อนัสวยงำม	เรยีนรู้
ขั้นตอนกำรผลติฉำกและตวัละครโขนที่ใช้แสดงในวรรณคดไีทย	ท�ำให้นกัเรยีนได้รบัควำมรูแ้ละรูจ้กัอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย
จำกกำรเปิดประสบกำรณ์นอกห้องเรยีนที่ศูนย์ศลิปำชพีเกำะเกดิ	จ.อยธุยำ	

“กิจกรรม	MRT	Happy	Blue	Line	ขยายความสุขทุกการเดินทาง”	
  บรษิทัจดักจิกรรมสร้างการรบัรู ้และประชาสมัพนัธ์การเปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล  
(สายสนี�้าเงนิ) ช่วงหวัล�าโพง-บางแค โดยมุง่มั่นพฒันากลุม่เยาวชน ประชาชน และชมุชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า ให้เรยีนรู้
การใช้ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทั้งเรียนรู้และทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เข้าเยี่ยมชม  
4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุด ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ ซึ่งได้มี 
การออกแบบ ประดบัตกแต่งภายในสถานอีย่างงดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทย สมยัรตันโกสนิทร์ ที่สะท้อนถงึศลิปวฒันธรรม 
และวถิชีวีติชมุชนรายรอบเส้นทางอย่างลงตวั โดยแบ่งกจิกรรมเป็น 2 ช่วง คอื
1. กจิกรรมเสรมิสร้างการเรยีนรู้ เกี่ยวกบัระบบรถไฟฟ้า MRT ส�าหรบักลุ่มนกัเรยีนในโรงเรยีนรายรอบเส้นทาง เพื่อสร้าง

การรบัรูแ้ละประชาสมัพนัธ์การเปิดให้บรกิาร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ช่วงหวัล�าโพง-
บางแค ประกอบดว้ยการเรยีนรูก้ารโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านกจิกรรม “MRT Safety Share ความปลอดภยัหนทู�าได้”  
และการแนะน�าเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ผ่าน “Bangkok MRT Application” ปิดท้ายด้วยเกมลุ้นรบัของรางวลัมากมาย

2. กิจกรรมทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ส�าหรับกลุ่มนักเรียน และประชาชนในชุมชนรายรอบเส้นทาง เยี่ยมชม  
4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยงาม ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ  
ตลอดเดอืนกรกฎาคม - กนัยายน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 17 โรงเรยีน 3 ชมุชน ซึ่งมผีู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งสิ้น 2,885 คน

“กิจกรรม	BEM	สร้างฝัน	ปันน้อง	สู่ห้องแห่งการเรียนรู้”
  บรษิทัจดักจิกรรม “BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรยีนรู้” ตามนโยบายส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
ด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT ให้เป็นสถานที่ที่ม ี
ความพร้อมเป็นแหลง่เรยีนรูท้ี่ทนัสมยั ส่งเสรมิให้เดก็ไทยรกัการอา่น ตลอดจนเสรมิพฒันาการรา่งกายแขง็แรง เพื่อเตบิโต
เป็นก�าลังส�าคัญของชาติ โดยการส่งมอบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ทุนการศึกษา ชุดเครื่องเล่นสนาม 
เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ โดยมี 
ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยส�านักงานเขตธนบุรี ผู้แทนจากชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จเข้าร่วมกิจกรรม  
ณ ศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนชมุชนมสัยดิบ้านสมเดจ็ กรงุเทพมหานคร 

8)		กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

“กิจกรรม	M	Care	สุขภาพดี	ชีวีปลอดภัย” 
  บรษิทัร่วมกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานพนัธมติรกว่า 10 องค์กร จดักจิกรรมส่งเสรมิด้านสขุภาพและสาธารณสขุ
ชุมชน โดยจัดบูธตรวจสุขภาพฟรี ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก พร้อมจัดแสดงนิทรรศการให ้
ความรู้ด้านสขุภาพ และความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิ ีให้กบัผู้โดยสาร กลุ่มประชาชน
ที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนปัจจบุนั ได้แก่ ตรวจวดัความดนัโลหติ ตรวจน�้าตาลในเลอืด ตรวจเชค็สมรรถภาพปอด ตรวจคดักรองไวรสั
ตับอักเสบบี / ซี ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น สาธิตการปฏิบัติการ 
ช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานและการส�าลักในเด็กและผู้ใหญ่ (CPR และ Choking) สาธิตการใช้งานเครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้า
อตัโนมตั ิหรอื AED สาธติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบรกิารให้ความรู้พร้อมให้ค�าแนะน�าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสขุภาพ
เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม บริการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก การแพทย์ผสมผสาน และแพทย์แผนจีน 
ได้แก่ การตรวจประเมินโรคเบื้องต้นพร้อมแนะน�าการดูแลสุขภาพ การนวดบ�าบัดดัดจัดสรีระตามหลักสรีระวิทยา  
โดยกจิกรรมดงักล่าวจดัขึ้น ณ รถไฟฟ้า MRT สถานสีวนจตจุกัรและสถานบีางหว้า ซึ่งได้รบัการตอบรบัที่ดโีดยมผีู้โดยสาร
ให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 1,500 คน 
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9)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

“กิจกรรม MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์”
	 	 บรษิทัร่วมกบัชมุชนจตรุมติรสมัพนัธ์	เขตธนบรุ	ีกรงุเทพฯ	ซึ่งเป็นชมุชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า	MRT	จดักจิกรรม	
“MRT	 มอบยิ้มสดใส	 ผู้สูงวัยสุขสันต์”	 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม	 เนื่องในโอกาส 
วนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายแุห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2562	 โดยการจดักจิกรรมสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้สูงอาย	ุ พร้อมทั้ง 
จดับรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกบัการโดยสารรถไฟฟ้า	MRT	 ด้วยความปลอดภยัในกลุม่ผูส้งูอาย	ุ กจิกรรมเลี้ยงอาหารกลางวนั	
ปิดท้ายความสนกุด้วยกจิกรรมสนัทนาการสร้างรอยยิ้มและความสขุให้กบัผู้สูงอายใุนชมุชนเป็นอย่างยิ่ง	

“งานทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2562” 
	 	 บรษิทัร่วมสบืสานวฒันธรรมอนัดงีาม	และท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา	จดักจิกรรมทอดกฐนิสามคัค	ีประจ�าปี	2562	
ณ	 วัดก�าแพงบางจาก	 เขตภาษีเจริญ	 กรุงเทพฯ	 ใกล้กับรถไฟฟ้า	 MRT	 สถานีบางไผ่	 โดยได้รวบรวมปัจจัยเงินท�าบุญ 
จากผู้บรหิาร	พนกังานบรษิทั	ผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้า	MRT	สายเฉลมิรชัมงคล	(สนี�้าเงนิ)	และสายฉลองรชัธรรม	(สายสมี่วง)	 
บรษิทัในเครอื	CK	Group	และบรษิทัพนัธมติร	เพื่อสมทบทนุบูรณะซุ้มประตูก�าแพงแก้วพระอโุบสถ	และท�านบุ�ารงุสบืทอด
พระพุทธศาสนา	 นอกจากนี้	 ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดทองศาลางามซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง 
รถไฟฟ้า	MRT	สถานบีางไผ่	เพื่อเป็นทนุการศกึษาให้แก่นกัเรยีนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์

บริจาคเงิน และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- บริจาคเงินช่วยเหลือประสบวาตภัย โครงการ “รวมน�้าใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” 

	 	 บรษิทั	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมบรจิาคเงนิ
ช่วยเหลือสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ในโครงการ	 “รวมน�้าใจไทย	 
ช่วยวาตภยัใต้”	เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบวาตภยัทางภาคใต้	จากพายปุาบกึ	

-  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน�้าท่วม” 
	 	 บรษิทั	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	 (มหาชน)	และบรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	 (มหาชน)	 ร่วมมอบเงนิ 
ในรายการ	 “ร่วมใจ	 พี่น้องไทย	 ช่วยภัยน�้าท่วม”	 ณ	 สถานีโทรทัศน์ช่อง	 9	 อสมท.	 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอทุกภยั	จ.อบุลราชธานี

-  บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ส่งน�้าใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” 
	 	 บรษิทั	โดยผู้บรหิารและพนกังาน	ร่วมบรจิาคเครื่องอปุโภคบรโิภค	และสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น	เพื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระสบอทุกภยัในพื้นที่ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 โดยรวบรวมน�าไปส่งมอบ	ณ	 ศูนย์ช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 
น�้าท่วมศาลาโรงทานเฉลิมพระเกียรติ	 วัดพระราม	 9	 กาญจนาภิเษก	 โดยกองทัพบกเป็นผู้น�าส่งเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัต่อไป	

บริจาคเงินสมทบกองทุนเงินเข้าโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” 
	 	 บรษิทั	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	และ	บรษิทั	ช.การช่าง	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมบรจิาคเงนิสมทบ
กองทนุเงนิเข้าโครงการ	“กระตกุหวัใจ	Virtual	Run”	ของสภากาชาดไทย	ซื้อเครื่องกระตกุหวัใจ	(AED)	เพื่อส่งต่ออปุกรณ์
ช่วยชวีติผู้ป่วยที่มสีภาวะหวัใจวายเฉยีบพลนัไปยงัชมุชน	และหน่วยงานต่างๆ	ทั่วประเทศ	

“กิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
	 	 บรษิทัจดักจิกรรมเพื่อเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาสมหามงคล	พระราชพธิบีรมราชาภเิษก	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
รชักาลที่	10	ประกอบด้วย	
- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 10	 ที่มีต่อกิจการรถไฟฟ้า 

ของประเทศไทย	 เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์	 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	 สายเฉลิมรัชมงคล	 
เมื่อวนัที่	19	พฤศจกิายน	2539	พร้อมนทิรรศการพระราชประวตั	ิพระอจัฉรยิภาพ	พระราชกรณยีกจิที่ส�าคญัด้านต่างๆ	
ณ	 สถานีรถไฟฟ้ามหานคร	 สายเฉลิมรัชมงคล		 สถานีหัวล�าโพง	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	 ในระหว่างวันที่	 
22	เมษายน	2562	-	วนัที่	31	กรกฏาคม	2562	และนอกจากนี้	BEM	ได้ร่วมกบัมูลนธิปิิดทองหลงัพระ	สบืสานแนว 
พระราชด�าร	ิจดัแสดงนทิรรศการ		“132	โครงการพระราชด�ารดิบัทกุข์เขญ็ประชาชน”
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-	 การจัดซุ้มลงนามถวายพระพร	 
 เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท ทางด่วนและ 

รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และภายในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) และสายฉลองรชัธรรม 
(สายสม่ีวง) ให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล 
ในระหว่างเดอืนเมษายน - กรกฏาคม 2562 

-	 กิจกรรมจิตอาสา	“เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 
 คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัทฯ พร้อมทั้ง บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” จัดจุดบริการ
อาหาร น�้าดื่ม โดยมผีู้บรหิารและพนกังานร่วมกนัแจกจ่าย พร้อมกบัจดัหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ รถไฟฟ้า MRT 
สถานหีวัล�าโพง สถานลีาดพร้าว และจดัรถบรกิารรบั-ส่ง ประชาชนไปยงัจดุพกัคอย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนที่เดนิทางในช่วงงานพระราชพธิฯี เมื่อวนัที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

 10.3	 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นของบริษัท
  บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอก 
ขององค์กร โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทาง 
จรรยาบรรณบรษิทั และบรษิทัได้ค�านงึถงึความเสยีหายที่จะเกดิจากการทจุรติคอร์รปัชั่น จงึได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติ
คอร์รปัชั่น โดยมแีนวทางปฏบิตัทิี่ส�าคญั ดงันี้
1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับ 

หน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั

2. สนบัสนนุให้ปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ และปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทั
3. สนบัสนนุให้มกีารปลูกจติส�านกึของผู้บรหิารและพนกังานให้ละเว้นการทจุรติและตระหนกัถงึโทษภยัของการทจุรติ
4. สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานไม่พงึรบัหรอืให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกนิความจ�าเป็น

และไม่เหมาะสมกบับคุคลที่ท�าธรุกจิกบับรษิทั
5. บรษิทัจะจดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติ

  ทั้งนี้ บริษัทซึ่งด�าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  
ได้มนีโยบายการป้องกนัการมสี่วนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รปัชั่นและการด�าเนนิงานตามนโยบายดงักล่าว สรปุได้ดงัต่อไปนี้

•	 แนวปฏิบัติมาตรการการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	
  บรษิทัได้ก�าหนดมาตรการทั้งทางวนิยัและทางกฎหมายกรณทีจุรติคอร์รปัชั่น ในทางวนิยัจะมกีระบวนการสอบข้อเทจ็จรงิ
ทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสังกัดของผู้กระท�าผิด และจาก 
หน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาลงโทษส�าหรับกรณีตักเตือนเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และการเลิกจ้าง และหากความผิดเข้าข่ายยักยอกจะพิจารณาด�าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยก�าหนดแนวทางไว้ดงันี้
1.  ไม่ด�าเนนิธรุกจิกบัองค์กร หรอืหน่วยงานที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการทจุรติคอร์รปัชั่น
2.  มกีารลงโทษพนกังานที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการทจุรติ และการด�าเนนิคดทีางกฎหมาย
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•	 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
  บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ  
เพื่อประโยชน์สูงสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี และไม่มกีารทจุรติคอร์รปัชั่นทั้งภายในและภายนอก 
1. บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ก�าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อต้าน ขจดัการจ่ายหรอื การรบัสนิบนและการคอร์รปัชั่น 

รวมถงึการกระท�าการใดๆ ซึ่งขดัต่อศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดงีาม โดยก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก�ากบั
ดูแลกจิการ จรรยาบรรณบรษิทัของบรษิทัและข้อตกลงเกี่ยวกบัการท�างาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทกุคน
ถอืปฏบิตัริ่วมกนั

2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนินงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการต่างๆ  
เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาระดับ
นโยบาย และมีฝ่ายบริหารท�าหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน
แทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานการบริหาร 
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท�าคู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยงและแผนการบรหิารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน รวมทั้งมกีารตดิตาม ประเมนิผล ทบทวน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีการจัดท�าแผนฉุกเฉินส�าหรับ 
ทกุหน่วยงานใช้ปฏบิตั ิเมื่อเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิเพื่อสามารถเข้าด�าเนนิการแก้ไขปัญหาได้ทนัท ี

3. ในส่วนของการด�าเนนิการของบรษิทัเพื่อใหเ้ปน็ไปตามนโยบายในการปอ้งกนัการคอรร์ปัชั่นนั้น นอกจากได้ก�าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตส�านึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยบริษัทได้ 
จัดให้มีการฝึกอบรมด้วยวิธีการ ทั้งทางกายภาพและพัฒนาทางจิตใจที่จะช่วยให้เกิดจิตส�านึกที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่า  
การเป็นคนดีต้องเกิดขึ้นจากภายใน นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทได้ด�าเนินการให้แผนกต่างๆ ท�าการประเมินตนเองเพื่อระบุจุดที่ 
ต้องปรบัปรงุให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่นในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต พร้อมกันนี้บริษัทได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านการก�ากับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จ�านวน 2 คน  
เข้ารบัการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)

4. บริษัทจัดท�าแบบส�ารวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทาง 
จรรยาบรรณ 

5. บรษิทัได้ก�าหนดความผดิส�าหรบัการปฏบิตังิานที่ทจุรติ คอร์รปัชั่น เป็นความผดิทางวนิยัที่ร้ายแรง ซึ่งหากฝ่าฝืน ละเมดิ 
จะถูกพจิารณาลงโทษสถานหนกั อนัอาจถงึขั้นเลกิจ้าง โดยไม่ต้องเตอืนล่วงหน้า ลกัษณะความผดิดงักล่าว จ�าแนกได้
ดงันี้
(1) เปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บคุคลภายนอก
(2) ทจุรติต่อหน้าที่ และหรอืต่อบรษิทัรวมทั้งการให้ความร่วมมอืกบัผู้อื่นให้กระท�าการนั้นด้วย
(3) ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผู้อื่นโดยมชิอบ
(4) รบัสิ่งตอบแทนเกี่ยวกบัหน้าที่การงานโดยมชิอบ
(5)  แสดงกริยิาหยาบคาย หรอืใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู ่หมิ่นประมาท หรอืท�าร้ายร่างกายผูบ้งัคบับญัชา รวมถงึบคุคลภายนอก 
 ที่มาตดิต่อหรอืเกี่ยวข้องกบับรษิทั
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	11.1	 การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในที่ดแีละมปีระสทิธผิล รวมทั้งแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดขีองบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการมรีะบบการควบคมุภายในที่ด ีคอืการมกีระบวนการปฏบิตังิาน แผนการจดัองค์กร 
และระบบงานที่ด ีสามารถน�ามาใช้เพื่อช่วยให้การด�าเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค์หรอืภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอสิระด�าเนนิการสอบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายในให้มปีระสทิธผิล 
โดยมสี�านกัตรวจสอบภายในซึ่งมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท 
อย่างคุม้ค่า สมประโยชน์ สามารถควบคมุป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชั่นได้ มกีารควบคมุการด�าเนนิงานและการรายงานทางการเงนิ 
ที่มคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได้ และทนัเวลา รวมทั้ง มกีารปฏบิตัติามนโยบายและเป็นไปตามข้อก�าหนด กฎหมาย และข้อบงัคบัของ
ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมกีารทบทวนความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
สามารถด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 11.2	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการน�าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ 
ในการบรหิารความเสี่ยง และระบบเตอืนภยัความเสี่ยง เพื่อสามารถเตรยีมพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และทันเวลา รวมทั้งการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และมส่ีวนร่วมในการบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลมุทั้งในระดบัองค์กร และระดบัปฏบิตังิาน โดยฝ่ายบรหิารด�าเนนิการ
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ น�ามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น  
แล้วก�าหนดมาตรการป้องกนัและการจดัการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้และสอดคล้องกบันโยบายของบรษิทั น�าเสนอ
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยงพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสม โดยก�าหนดให้มกีารทบทวนแผนบรหิาร
ความเสี่ยงทกุปี และตดิตามประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสี่ยงทกุไตรมาส และในทกุช่วงเวลาที่พบว่าระดบัความเสี่ยง
มกีารเปลี่ยนแปลง โดยมเีลขานกุารคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยงท�าการตดิตามผลเปน็ระยะอย่างสม�่าเสมอ
ทุกไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อรายงาน 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทได้อธิบายไว้ใน 
หวัข้อเรื่องปัจจยัเสี่ยงหน้า 88 ถงึ 94

11.	 การควบคุมภายใน
	 และการบริหารจัดการความเส่ียง
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11.3 คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 
ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม 
การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการตดิตาม สรปุความเหน็ได้ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เพยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกบัระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระส�าคญั สามารถควบคมุ
ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชั่น และทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการที่ผู้บรหิารหรอืพนกังานน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มี
อ�านาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัได้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการด�าเนินงานของบริษัท 
เป็นไปภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ีโปร่งใส มรีะบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมมปีระสทิธผิล สามารถป้องกนัทรพัย์สนิ
ของบรษิทัจากการที่ผู้บรหิารหรอืพนกังานน�าไปใช้ในทางมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ
  หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาววาสนา วัฒนานุกูลชัย ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน  
และโยกย้ายผูด้�ารงต�าแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอยีดปรากฏ 
ในหน้า 223)
  ส�าหรบัหวัหน้างานก�ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทั คอื นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ์ รองกรรมการผู้จดัการ บรหิารและ
เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและบัญชี มีความสามารถ และประสบการณ์ในงานเลขานุการบริษัท 
เป็นเวลานาน เป็นผู้รบัผดิชอบดูแล (รายละเอยีดปรากฏในหน้า 224)
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12.	รายการระหว่างกัน

 12.1	หลักการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

  รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามปกติธุรกิจ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
  การพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั บรษิทัมกีารน�าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยกรรมการบรษิทั
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจารณาในวาระ 
ดงักล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั
ในกรณทีี่เกดิรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องครบถ้วน
  ในส่วนของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทและบริษัทย่อยมี หรืออาจมีในอนาคต  
บรษิทัได้ขออนมุตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว

 12.2	 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

  บรษิทัจะปฏบิตัติามข้อก�าหนด กฎระเบยีบของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาและจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรพัย์สนิที่ส�าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีี่ก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีทั้งนี้ หากมรีายการที่อาจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ท�าการก่อสร้าง บรหิาร
โครงการ บ�ารุงรักษา คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็นผู้พิจารณาความจ�าเป็น และสมเหตุ 
สมผลของการเข้าท�ารายการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงการก�าหนดราคา และเงื่อนไขการท�ารายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกต ิ 
และพจิารณาเปรยีบเทยีบการก�าหนดราคากบับคุคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยที่ผู้มส่ีวนได้เสยีจะไม่มส่ีวนร่วมในการพจิารณา
อนุมัติการท�ารายการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค�้าประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของ
ส�านกังาน กลต. 
  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้น บรษิทัจะจดัให้มผีูเ้ชี่ยวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณ ีโดยที่บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิทั

 12.3	 รายการระหว่างกันของบริษัท	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งส�าหรับ
	 ปี	2562	และปี	2561

1.	 รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“CK”)
	 	 CK	ประกอบธรุกจิรบัเหมำก่อสร้ำง	รวมถงึกำรพฒันำ	ลงทนุ	และบรหิำรโครงกำรสมัปทำนระบบสำธำรณปูโภคขั้นพื้นฐำน
ขนำดใหญ่ในประเทศและภูมภิำคอย่ำงครบวงจร	และเป็นบรษิทัที่เกี่ยวข้องกนักบับรษิทั	เนื่องจำก	CK	เป็นผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่	
โดยถอืหุ้นบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ	 31.321	 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�ำระแล้วของบรษิทั	 ทั้งนี้	 CK	 และบรษิทัมกีรรมกำร	
และผู้บริหำรร่วมกัน	 ได้แก่	 (1)	 นำยปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 (2)	 นำยพงษ์สฤษดิ์	 ตันติสุวณิชย์กุล	 (3)	 นำงพเยำว์	 มริตตนะพร	 
เป็นคู่สมรสของนำยประเสรฐิ	มรติตนะพร

1 ข้อมูล ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นของบรษิทั วนัที่ 23 สงิหาคม 2562
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	 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น
	 รายการ	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 และความสมเหตุสมผลของรายการ
	 	 31	ธ.ค.	62	 31	ธ.ค.	61

งานจ้างออกแบบและก่อสร ้าง 
ทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ 
(มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ)
- ค่าก่อสร้าง
- เจ้าหนี้การค้า

งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้าง
ทางพิเศษศรีรัชและงานปรับปรุง
โครงสร ้างทางพิเศษศรีรัชและ 
ทางพิ เศษสายศรีรัช -วงแหวน 
รอบนอกกรงุเทพมหานคร
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม  
 โครงสร้างทางพเิศษ
- เจ้าหนี้การค้า

-
-

742.88
209.55

92.01

217.25
2.71

-
28.91

1.83

บริษัทว่าจ้าง CK เป็นผู ้ออกแบบและก่อสร้าง 
ทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ 
(มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) วงเงินทั้งสิ้น 275 ล้านบาท  
มรีะยะเวลาก่อสร้างไม่เกนิ 18 เดอืน ซึ่งราคาค่างาน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของวิศวกรอิสระแล้ว
ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

บริษัทว่าจ้าง CK เป็นผู ้ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
โครงสร ้างทางพิ เศษศรีรัชและงานปรับปรุง
โครงสร้างทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ดงัต่อไปนี้
1) รอบที่ 4 ระยะที่ 1:

ท�าสัญญาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 วงเงิน 
24,884,140 บาท โดยมีระยะเวลา 12 เดือน  
นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา และบริษัทได้ท�า
หนั งสื อค� าสั่ ง เปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม เติม  
จ�านวนเงนิ 985,706 บาท

2) รอบที่ 4 ระยะที่ 2:
ท�าสญัญาเมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2561 วงเงนิ 
31,920,642 บาท โดยมีระยะเวลา 12 เดือน  
นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา

3) งานก่อสร้างและปรบัปรงุโครงสร้าง:
ท�าสัญญาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 วงเงิน 
779,684,481 บาท โดยมีระยะเวลา 12 เดือน  
นบัจากวนัที่ได้รบัแจ้งให้เข้าด�าเนนิงาน 

4) รอบที่ 4 ระยะที่ 3 และงานปรบัปรงุโครงสร้าง:
ท�าสญัญาเมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 วงเงนิ 
233,255,144 บาท โดยมีระยะเวลา 12 เดือน  
นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา

ซึ่งค่างานดังกล่าวมีความเหมาะสมและต�่ากว่า
ราคาประเมนิของบรษิทัและวศิวกรอสิระ



193 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

	 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น
	 รายการ	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 และความสมเหตุสมผลของรายการ
	 	 31	ธ.ค.	62	 31	ธ.ค.	61

งานบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ
ไฟฟ้าเครื่องกล โครงการสาย 
เฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ)
- ค่างานซ่อมบ�ารงุโครงสร้าง
 พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
 เครื่องกล
- งานเปลี่ยนแปลงอปุกรณ์
 ระบบไฟฟ้าเครื่องกล
- เจ้าหนี้การค้า

งานซ่อมบ�ารุงรักษาโครงสร้าง 
พื้นฐานโยธาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล ลฟิท์และบนัไดเลื่อน 
ภายในสถาน ีทางวิ่งยกระดบัและ
ศูนย์ซ่อมบ�ารงุ และจดัหาอปุกรณ์ 
เครื่องมืออะไหล่และบุคลากร
ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมี่วง
- ค่างานซ่อมบ�ารงุโครงสร้าง
 พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า 
 เครื่องกล
-  เจ้าหนี้การค้า

165.85

4.50

82.93

220.00

121.57

144.45

70.47

118.62

209.97

80.60

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัได้ท�าสญัญา
ว่าจ้าง CK ในการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (Civil Infrastructure 
and Electrical and Mechanical Systems Maintenance) 
โครงการสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�้าเงนิ) ระยะเวลา 
8 ปี โดยมมีูลค่าสญัญารวม 1,270 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2561 บรษิทัได้ท�าสญัญา
แก้ไขเพิ่มเติมกับ CK ในการบริหารงานซ่อมบ�ารุง
รกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล 
(Civil Infrastructure and Electrical and Mechanical 
Systems Maintenance) โครงการสายสีน�้าเงินส่วน 
ต่อขยาย ระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน และขยายระยะเวลา
สญัญาของโครงการสายเฉลมิรชัมงคลออกไป 3 ปี 
5 เดอืน เพื่อให้สิ้นสดุพร้อมสญัญาของโครงการสาย
สีน�้าเงินส่วนต่อขยาย รวมถึงงานปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลของ
โครงการสายเฉลิมรัชมงคลที่หมดอายุการใช้งาน 
โดยมมีูลค่าสญัญารวม 2,778 ล้านบาท ซึ่งถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างเป็นผู้บริหารงานซ่อม
บ�ารุงข้างต้น มูลค่างานดังกล่าวมีความเหมาะสม
และต�่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัได้ท�าสญัญา
ว่าจ้าง CK ในงานซ่อมบ�ารงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐาน
โยธา ซ่อมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล ซ่อมบ�ารุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน
ภายในสถานี ทางวิ่งยกระดับและศูนย์ซ่อมบ�ารุง 
และจดัหาอปุกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และบคุลากร
ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่ 17 พฤศจกิายน 2558 
จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มูลค่างานตาม
สญัญา จ�านวน 1,520 ล้านบาท 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2559 บรษิทัท�าสญัญา
ว่าจ้าง CK ในงานซ่อมบ�ารงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา
และไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง
เพิ่มเตมิ มลูค่างานตามสญัญา จ�านวน 155 ล้านบาท 
ระยะเวลา 7 ปีนบัแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 จนถงึ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 มูลค่างานดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและต�่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ



194 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

	 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น
	 รายการ	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 และความสมเหตุสมผลของรายการ
	 	 31	ธ.ค.	62	 31	ธ.ค.	61

งานจ้างบริหารโครงการ รวมถึง
จดัหา ตดิตั้ง และทดสอบอปุกรณ์
งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสาย
สนี�้าเงนิ
- ค่าบรหิารโครงการ
- เจ้าหนี้การค้า

การเช่าอาคารวริยิะถาวร 2
- ค่าเช่าและค่าบรกิารส�านกังาน
- เจ้าหนี้การค้า

5,560.61
455.40

8.44
0.09

8,116.55
521.21

7.88
0.08

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ท�าสัญญา 
ว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงจัดหา  
ตดิตั้ง และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี�้าเงนิ วงเงนิรวม 19,643 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2561 บรษิทัออกค�าสั่ง
เปลี่ยนแปลงงานว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหารจัดการ 
งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริหาร บริเวณ 
ศูนย์ซ่อมบ�ารุงห้วยขวาง และด�าเนินการจัดหา  
ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ( เพิ่มเติม)  
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินวงเงินรวม 558 
ล้านบาท โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาว่าจ้างเป็น
ผู้บรหิารโครงการข้างต้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัทออก 
ค�าสั่งเปลี่ยนแปลงงานว่าจ้างเพื่อเร่งรัดการเปิดให้
บรกิารเดนิรถให้เรว็ขึ้นกว่าก�าหนด และตดิตั้งระบบ
โครงข่ายโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายวงเงิน
รวม 898 ล้านบาท โดยไม่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ขอบเขตงานตามสญัญาเดมิ
ต่อมาเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2563 บรษิทัออกค�าสั่ง
เปลี่ยนแปลงงานเพิ่มเตมิอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
และงาน Civil Work ที่ได้รบัมอบหมายจาก รฟม.  
ซึ่งอยู ่นอกเหนือขอบเขตงานตามสัญญาเดิม  
วงเงนิรวม 293 ล้านบาท มลูค่างานมคีวามเหมาะสม 
และต�่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ

บริษัทย่อย : บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 
จ�ากดั (“BMN”) ท�าสญัญาเช่าอาคารวริยิะถาวร 2 
กบั CK เป็นระยะเวลา 3 ปี สิ้นสดุวนัที่ 9 กรกฎาคม 
2565 อัตราค่าเช่าส�านักงานดังกล่าว เป็นอัตรา 
ที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าคิดกับผู้เช่า
รายอื่นที่เป็นบคุคลภายนอก

2 ข้อมูล ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นของบรษิทั วนัที่ 23 สงิหาคม 2562

2.	รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับ	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(“รฟม.”)
  รฟม. ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
และประชาชนในการใช้บรกิารกจิการรถไฟฟ้า และ รฟม. เกี่ยวข้องกนักบับรษิทั เนื่องจากเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ในสดัส่วน
ร้อยละ 8.222 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้วของบรษิทั ทั้งนี้ ผูบ้รหิารของ รฟม. คอื นางณฐมณ บนุนาค เป็นกรรมการบรษิทั



195 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

	 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น
	 รายการ	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 และความสมเหตุสมผลของรายการ
	 	 31	ธ.ค.	62	 31	ธ.ค.	61

	 	 ขนาดของรายการ	(ล้านบาท)	 ลักษณะรายการ/ความจ�าเป็น
	 รายการ	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 รอบบัญชีสิ้นสุด	 และความสมเหตุสมผลของรายการ
	 	 31	ธ.ค.	62	 31	ธ.ค.	61

เงินตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร 
และรายได้พฒันาเชงิพาณชิย์
- ค่าตอบแทนจากรายได้
 ค่าโดยสารและรายได้
 พฒันาเชงิพาณชิย์
- ค่าตอบแทนรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
- ค่าภาษโีรงเรอืน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

การเช่าพื้นที่ตดิตั้งป้ายโฆษณา
- ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่
- ค่าภาษโีรงเรอืน

393.65

5,086.37
14.81

213.21

9.21
1.32

355.66

3,495.20
1.59

125.15

0.99
10.23

เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานที่ก�าหนดให้
บรษิทัต้องปฏบิตัติามสญัญา

BMN เช่าพื้นที่ตดิตั้งป้ายโฆษณา อตัราค่าเช่าตาม
ราคาตลาด

3.	รายการระหว่างบริษัท	กับ	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“CKP”)
  CKP ประกอบธรุกจิหลกัโดยการถอืหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า CKP เกี่ยวข้องกันกับ
บรษิทั โดยบรษิทัถอืหุ้นใน CKP ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ร้อยละ 16.17 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้ว บรษิทั และ 
CKP ม ีCK เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วนัที่ 23 สงิหาคม 2562 CK ถอืหุ้นบรษิทัร้อยละ 31.32 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีก
ช�าระแล้ว และ ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 CK ถอืหุ้นใน CKP ร้อยละ 27.22 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้ว ทั้งนี้ CKP 
และบรษิทัมกีรรมการร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ และกรรมการของ CKP คอื นายประเสรฐิ มรติตนะพร เป็นคู่สมรส
ของนางพเยาว์ มรติตนะพร กรรมการผู้จดัการของบรษิทั และรกัษาการกรรมการผู้จดัการของ NECL 

ก�าไรจากการขายหุ้นใน 
บจก.ไซยะบรุ ีพาวเวอร์

- 244.16 เมื่อวนัที่ 28 มถินุายน 2561 บรษิทัได้ขายหุน้ที่ถอือยู่
ใน บจก.ไซยะบุรี พาวเวอร์ ทั้งหมดให้กับ CKP  
โดยมีก�าไรจากการขายหุ้นในงบก�าไรขาดทุนรวม 
เป็นจ�านวนเงนิ 244 ล้านบาท 
รายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
และมเีงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รบัอนมุตัหิลกัการ
ในการด�าเนนิการจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัแล้ว
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13.	ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี
 บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตรวจสอบงบการเงินรวมซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีี่ส�าคญัและหมายเหตเุรื่องอื่นๆ  
และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมี
ความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนัของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 703,750,307 0.63 526,200.490 0.51 2,627,062,725 2.66

เงนิลงทนุชั่วคราว 1,157,746,702 1.04 1,282,474,987 1.24 1,449,457,222 1.47

เงนิฝากธนาคารส�าหรบัรายได้ค่าโดยสารรบัล่วงหน้า 205,697,086 0.18 150,016,110 0.14 - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 481,786,671 0.43 514,055,818 0.50 426,286,028 0.43

ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สญัญาสมัปทานที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,649,683,274 1.48 1,649,683,274 1.59 1,649,683,274 1.67

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 83,599,640 0.08 78,021,423 0.07 72,857,362 0.07

  ภาษเีงนิได้หกั ณ ที่จ่าย 128,148,743 0.11 - - - -

  อื่นๆ  37,165,898 0.03 16,137,066 0.01 54,723,835 0.05

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,447,578,321 3.98 4,216,589,168 4.06 6,280,070,446 6.35

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลกูหนี้ภายใต้สญัญาสมัปทาน - สทุธจิากส่วนที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 9,210,731,614 8.25 10,860,414,888 10.46 12,510,098,163 12.65

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม - - 6,368,744,918 6.13 9,592,230,802 9.70

เงนิลงทนุระยะยาวอื่น 17,096,827,328 15.31 6,688,646,612 6.44 1,654,862,090 1.67

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทนุ 120,357,493 0.11 120,357,493 0.12 120,357,493 0.12

อาคารและอปุกรณ์  311,376,837 0.28 323,936,668 0.31 361,168,428 0.37

สทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน  32,253,366,737 28.88 35,146,019,997 33.85 38,448,873,562 38.87

สทิธใินการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 61,467,080 0.06 390,198,219 0.38 719,073,059 0.73

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ 42,338,899,443 37.91 35,427,555,680 34.12 25,954,096,373 26.24

ต้นทนุโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 644,950,810 0.58 654,691,451 0.63 666,742,626 0.67

ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 5,086,367,785 4.54 3,495,195,243 3.37 2,487,433,243 2.51

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่น 74,027,004 0.06 84,777,999 0.08 75,257,871 0.08

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี 6,951,994 0.01 6,312,191 0.01 4,997,667 0.01

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น 43,867,537 0.03 47,468,811 0.04 44,103,679 0.03

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 107,249,191,662 96.02 99,614,320,170 95.94 92,639,295,056 93.65

รวมสินทรัพย์ 111,696,769,983 100.00 103,830,909,338 100.00 98,919,365,502 100.00

งบแสดงฐานะการเงิน 2562 2561 2560

	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ
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2562 2561 2560

	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 3,250,000,000 2.91 2,814,594,224 2.71 3,629,184,736 3.67

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,938,481,838 1.74 1,683,472,969 1.62 2,107,884,865 2.13

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,166,120,069 2.83 3,041,760,069 2.93 3,808,760,069 3.85

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,500,000,000 2.24 5,000,000,000 4.82 - -

รายได้ค่าโดยสารรบัล่วงหน้า 212,234,424 0.19 163,117,129 0.16 138,261,714 0.14

เงนิมดัจ�าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมูลค่า 79,946,797 0.07 65,265,286 0.06 54,367,547 0.05

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 25,467,515 0.02 69,746,084 0.07 62,132,371 0.06

ส�ารองค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 1,546,891,698 1.49 1,600,000,000 1.62

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น

  เงนิประกนัผลงาน 56,227,880 0.05 27,735,192 0.03 18,312,525 0.02

  ภาษมีูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 61,238,396 0.05 76,044,732 0.07 56,978,843 0.06

  ภาษเีงนิได้หกั ณ ที่จ่ายรอน�าส่ง 99,118,066 0.09 90,510,248 0.09 94,180,664 0.10

  อื่นๆ  40,071,839 0.04 27,701,626 0.02 12,761,310 0.01

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,428,906,824 10.23 14,606,839,257 14.07 11,582,824,644 11.71

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาว - สทุธจิากส่วนที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21,745,560,898 19.46 18,373,779,608 17.70 25,801,112,363 26.08

หุ้นกู้ - สทุธจิากส่วนที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  35,670,826,818 31.94 33,169,822,210 31.95 28,170,623,095 28.48

หนี้สนิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิ 112,685,174 0.10 21,808,675 0.02 52,954,374 0.05

ส�ารองค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน - สทุธจิากส่วนที่ถงึ

  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - - - 1,411,401,698 1.43

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 886,390,430 0.79 686,898,092 0.65 483,787,045 0.49

หนี้สนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี 3,025,459,610 2.71 1,353,842,048 1.30 217,152,225 0.22

หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น 3,758,883 0.01 5,892,925 0.01 20,211,885 0.02

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 61,444,681,813 55.01 53,612,043,558 51.63 56,157,242,685 56.77

รวมหนี้สิน 72,873,588,637 65.24 68,218,882,815 65.70 67,740,067,329 68.48

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
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(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุ้น

  ทนุจดทะเบยีน

    หุ้นสามญั 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 15,285,000,000 13.68 15,285,000,000 14.72 15,285,000,000 15.45

  ทนุที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มูลค่าแล้ว

    หุ้นสามญั 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 15,285,000,000 13.68 15,285,000,000 14.72 15,285,000,000 15.45

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 5,816,938,084 5.21 5,816,938,084 5.60 5,816,938,084 5.88

ส่วนต�่ากว่าทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัย่อย (256,942,521) -0.23 (75,770,451) -0.07 (32,148,702) -0.03

ก�าไรสะสม 

  จดัสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 1,379,090,000 1.23 1,232,890,000 1.19 1,077,490,000 1.09

  ยงัไม่ได้จดัสรร 15,052,068,973 13.48 12,133,780,735 11.69 8,948,481,343 9.05

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,504,565,153 1.35 1,105,927,958 1.06 (27,575,760) -0.03

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ 38,780,719,689 34.72 35,498,766,326 34.19 31,068,184,965 31.41

ส่วนของผู้มสี่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 42,461,657 0.04 113,260,197 0.11 111,113,208 0.11

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,823,181,346 34.76 35,612,026,523 34.30 31,179,298,173 31.52

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 111,696,769,983 100.00 103,830,909,338 100.00 98,919,365,502 100.00

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ) 2562 2561 2560

	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ
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	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ

(หน่วย : บาท)

รายได้

รายได้จากธรุกจิทางพเิศษ 10,302,412,750 50.49 10,173,901,910 53.30 9,956,687,741 64.68

รายได้จากธรุกจิระบบราง 5,022,100,349 24.61 4,736,002,363 24.81 4,520,903,061 29.37

รายได้จากธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 782,564,040 3.84 704,536,036 3.69 675,836,158 4.39

รายได้อื่น

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ 181,078,813 0.89 499,393,573 2.62 11,887,334 0.07

  ก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ 3,408,628,533 16.71 2,496,266,396 13.08 - -

  ดอกเบี้ยรบั  392,633,384 1.92 450,618,868 2.36 175,173,105 1.14

  เงนิปันผลรบั  257,868,552 1.26 - - - -

  อื่นๆ  56,312,532 0.28 26,601,445 0.14 52,743,740 0.35

รวมรายได้ 20,403,598,953 100.00 19,087,320,591 100.00 15,393,231,139 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุธรุกจิทางพเิศษ 1,991,458,088 9.76 1,837,541,483 9.63 1,735,419,841 11.27

ต้นทนุธรุกจิระบบราง 3,796,981,929 18.61 3,541,571,456 18.55 3,352,428,083 21.78

ต้นทนุธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 210,292,457 1.03 169,940,207 0.89 177,294,401 1.15

ค่าตดัจ�าหน่ายสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนที่เสรจ็แล้ว

  และค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 4,048,131,964 19.84 4,036,823,398 21.15 3,694,893,202 24.00

ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ

  รถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ 263,394,239 1.29 188,047,080 0.99 246,289,965 1.60

ค่าใช้จ่ายในการขาย 139,622,388 0.68 111,421,323 0.58 95,313,153 0.62

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 1,196,759,191 5.87 1,252,317,805 6.56 1,049,120,611 6.82

รวมค่าใช้จ่าย 11,646,640,256 57.08 11,137,662,752 58.35 10,350,759,256 67.24

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,756,958,697 42.92 7,949,657,839 41.65 5,042,471,883 32.76

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิัทร่วม 172,910,981 0.85 432,797,238 2.27 405,916,311 2.63

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,929,869,678 43.77 8,382,455,077 43.92 5,448,388,194 35.39

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  (1,723,062,346) -8.45 (1,857,460,775) -9.74 (1,610,435,067) -10.46

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,206,807,332 35.32 6,524,994,302 34.18 3,837,953,127 24.93

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (1,754,942,103) -8,60 (1,189,146,759) -6.23 (695,602,106) -4.52

ก�าไรส�าหรับปี 5,451,865,229 26.72  5,335,847,543 27.95 3,142,351,021 20.41

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ 5,434,819,325 26.64 5,317,038,037 27.86 3,123,129,324 20.29

ส่วนที่เป็นของผู้มสี่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 17,045,904 0.08 18,809,506 0.09 19,221,697 0.12

  5,451,865,229 26.72 5,335,847,543 27.95 3,142,351,021 20.41

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ  0.36  0.35  0.20

งบก�าไรขาดทุน



200 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

(หน่วย : บาท)

ก�าไรส�าหรับปี 5,451,865,229 26.72 5,335,847,543 27.95 3,142,351,021 20.41

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ก�าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงนิสด

  - สทุธจิากภาษเีงนิได้ (72,701,199) -0.36 24,916,559 0.13 (27,476,773) -0.18

ก�าไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผื่อขาย 

  - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 482,287,536 2.36 1,112,425,756 5.83 - -

บนัทกึรบัรู้ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วมเนื่องจาก

  การโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ (9,019,502) -0.04 (37,094,724) -0.19 - -

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม  (1,929,640) -0.01 33,256,127 0.17 72,725,277 0.47

รายการที่จะถูกบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

  - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 398,637,195 1.95 1,133,503,718 5.94 45,248,504 0.29

รายการที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

  - สทุธจิากภาษเีงนิได้ (77,357,601) -0.38 10,711,355 0.06 45,830,261 0.30

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม - - -  - (2,635,896)  -0.01

รายการที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

  - สทุธจิากภาษเีงนิได้  (77,357,601) -0.38 10,711,355 0.06 43,194,365 0.29

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 321,279,594 1.57 1,144,215,073 6.00 88,442,869 0.58

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 5,773,144,823 28.29 6,480,062,616 33.95 3,230,793,890 20.99

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ 5,755,875,433 28.21 6,461,253,110 33.85 3,213,133,396 20.87

ส่วนที่เป็นของผู้มสี่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 17,269,390 0.08 18,809,506 0.10 17,660,494 0.12

  5,773,144,823 28.29 6,480,062,616 33.95 3,230,793,890 20.99

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562 2561 2560

	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ



201 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

งบกระแสเงินสด 2562 2561 2560

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษ ี 7,206,807,332 6,524,994,302 3,837,953,127

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย)

  จากกจิกรรมด�าเนนิงาน

  ค่าตดัจ�าหน่ายและค่าเสื่อมราคา 4,026,462,692 3,866,567,954 3,544,655,128

  โอนกลบัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (3,971,546) (272,590) 272,590

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ (181,078,813) (499,393,573) (11,887,334)

  ก�าไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทนุ (24,997,738) (10,442,237) (29,720,956)

  ก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ (3,408,628,533) (2,496,266,396) -

  ขาดทนุ (ก�าไร) จากการจ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่ายอปุกรณ์และ 

    สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ (1,331,425) (1,639,242) 6,028,232

  ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า 393,651,735 355,662,416 384,806,190

  ค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 397,839,441 464,364,839 495,800,643

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 102,201,396 220,232,028  76,747,586 

  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (172,910,981) (432,797,238) (405,916,311)

  ขาดทนุ (ก�าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิ 276 102,702 (105,460)

  ดอกเบี้ยรบั (392,633,384) (450,618,868) (175,173,105)

  เงนิปันผลรบั (257,868,552) - -

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,670,220,735 1,662,162,353 1,572,881,432

  ค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ - 98,665,000 -

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์

  และหนี้สนิด�าเนนิงาน 9,353,762,635 9,031,321,450 9,296,341,762

สนิทรพัย์ด�าเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  เงนิฝากธนาคารส�าหรบัรายได้ค่าโดยสารรบัล่วงหน้า (55,680,976) (150,016,110) -

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (7,760,875) (43,104,677) 155,095,799

  ลูกหนี้ภายใต้สญัญาสมัปทาน 1,649,683,274 1,649,683,275 412,420,819

  สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น (11,393,416) 85,434,222 101,986,629

  สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น (3,048,985) (3,438,527) 13,393,495

  จ่ายช�าระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า (1,894,886,245) (1,350,459,625) (1,252,089,706)

หนี้สนิด�าเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 181,841,193 21,244,663 8,049,920

  รายได้ค่าโดยสารรบัล่วงหน้า 49,117,295 24,855,415 26,290,336

  เงนิมดัจ�าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมูลค่า 14,681,511 10,897,739 11,053,550

  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 34,359,081 27,513,762 (8,194,092)

  หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น (2,134,042) (14,318,960) 2,229,724

  จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (11,000,415) (10,325,738) (7,740,208)

  จ่ายช�าระค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน (1,616,000,000) (1,600,000,000) (1,500,000,000)

เงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 7,681,540,035 7,949,286,889 7,258,838,028

  รบัดอกเบี้ย 392,634,064 452,272,207 139,602,025

  จ่ายภาษเีงนิได้ (332,798,583) (334,491,602) (248,930,830)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 7,747,375,516 8,067,067,494 7,149,509,223



202 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

งบกระแสเงินสด	(ต่อ) 2562 2561 2560

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุชั่วคราว 17,447,889,696 13,949,038,431 19,366,871,411

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทนุชั่วคราว (17,290,610,050) (13,767,671,038) (14,833,370,394)

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย (269,240,000) (60,284,267) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 398,386,200 540,351,710 -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุระยะยาวอื่น 78,219,853 2,075,443,606 -

เงนิลงทนุระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (400,000,000) (107,436,375) (417,012,300)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุก่อนการควบบรษิทั - - 769,741,462

เงนิสดรบัจากการขายอปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้

  สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ 1,695,689 3,215,729 7,706,184

ซื้ออปุกรณ์  (46,552,497) (23,042,080) (89,131,306)

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าอปุกรณ์ - - (77,040)

รบัดอกเบี้ย - 4,676,477 21,484,010

รบัเงนิปันผล 488,801,682 493,938,904 551,455,191

เงนิสดจ่ายค่าต้นทนุโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (29,307,405) (390,955) (65,000,000)

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทาน 

  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิ (6,840,809,764) (9,963,513,656) (7,906,570,615)

เงนิสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน (706,974,948) (284,809,045) (130,085,647)

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บนัทกึเป็นต้นทนุโครงการ (378,623,301) (181,764,061) (48,805,714)

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่นเพิ่มขึ้น (15,722,417) (30,649,444) (25,644,761)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,562,847,262) (7,352,896,064) (2,798,439,519)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 4,882,000,000 10,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายช�าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ (4,448,000,000) (10,816,000,000) (1,088,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,530,000,000 5,300,000,000 500,000,000

เงนิสดจ่ายช�าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (3,041,760,069) (13,475,010,069) (3,536,448,559)

เงนิสดรบัจากการออกหุ้นกู้ 5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ (5,000,000,000) - -

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ (11,516,532) (181,553,849) (8,219,329)

จ่ายดอกเบี้ย (1,618,951,836) (1,655,419,747) (1,534,140,236)

จ่ายเงนิปันผล (2,292,750,000) (1,987,050,000) (1,834,200,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (978,437) (2,815,033,665)  (2,501,008,124) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 177,549,817 (2,100,862,235) 1,850,061,580

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 526,200,490 2,627,062,725 777,001,145

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 703,750,307 526,200,490 2,627,062,725



203 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ	

  หน่วย	 2562	 2561	 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(LIQUIDITY	RATIO)

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.28 0.20 0.46
2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.26 0.19 0.45
3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.50 0.52 0.68

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร	(PROFITABILITY	RATIO)

4. อตัราก�าไรขั้นต้น % 35.99 37.40 39.25
5. อตัราส่วนเงนิสดต่อการท�าก�าไร % 62.84 65.77 75.11
6. อตัราก�าไรสทุธิ % 18.66 20.35 20.45
7. อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น % 8.38 9.90 10.31

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(EFFICIENCY	RATIO)

8. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ % 3.24 3.76 3.75
9. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร % 9.80 10.57 10.81
10. อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ เท่า 0.17 0.18 0.18

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(FINANCIAL	POLICY	RATIO)

11. อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสทุธติ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 1.37 1.34 1.37
12. อตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า 7.04 7.41 6.06
13. อตัราส่วนหนี้สนิสทุธติ่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่า 6.67 6.00 5.72

ข้อมูลต่อหุ้น	(Per	Share	DATA)

14. มูลค่าตามบญัชตี่อหุ้น บาท 2.54 2.32 2.03
15. ก�าไรสทุธติ่อหุ้น บาท 0.36 0.35 0.20
16. เงนิปันผลต่อหุ้น บาท 0.15 0.15 0.13

หมายเหต:ุ บรษิทัไม่ได้แสดงอตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้การค้า ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี้ ระยะเวลาช�าระหนี้  
 และ Cash Cycle เนื่องจากเป็นอตัราส่วนที่ไม่เหมาะสมส�าหรบัการพจิารณาผลการด�าเนนิงานของบรษิทั เนื่องจากบรษิทั 
 มลีูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าอยู่ในระดบัที่ไม่มนียัส�าคญั ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั

 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินข้างต้นไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญา 
 สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบทยอยช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตาม 
 ข้อก�าหนดของสญัญาสมัปทาน และก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดีให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิี่ประชมุผู้ถอืหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์
ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป โดยก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถสะท้อนฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานที่เป็นจรงิของบรษิทั

 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอสิระที่เป็นผู้ทรงคณุวฒุ ิมคีณุสมบตัคิรบถ้วน
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ  
รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัแล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิประจ�าปี 2562 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป

  ดร.วีรพงษ์	รามางกูร	 นางพเยาว์	มริตตนะพร
  ประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผู้จดัการ
  26 กมุภาพนัธ์ 2563  26 กมุภาพนัธ์ 2563
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14.	การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในปี	2562

1.	 การถือหุ้นในบริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จ�ากัด	(BMN)
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 บริษัทได้ซื้อหุ้น BMN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�านวน 5.08 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 20  
ของหุ้นทั้งหมดของ BMN จากผู้ถอืหุ้นเดมิ ท�าให้สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัใน BMN เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69.67 เป็นร้อยละ 89.67

2.	 การจ่ายเงินปันผล
  เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2562 มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการปี 2561 
ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งบรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2561 และ
จ่ายเงนิปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท ในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562
  เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 
ซึ่งบรษิทัได้จ่ายแล้วเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2562 

3.	 การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	(TTW)
  ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บรษิทัได้ขายหุ้น TTW บางส่วน ท�าให้สดัส่วนการถอืหุ้นใน TTW ลดลงเหลอืร้อยละ 18.47 
และได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน TTW จากเดิมที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนเงินลงทุนและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของบริษัท โดยมีก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนสุทธิ
จากภาษ ีจ�านวน 2,334 ล้านบาท

4.	 ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ความก้าวหน้าการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย  
(ช่วงหวัล�าโพง - หลกัสอง และ บางซื่อ - ท่าพระ) อยูท่ี่ร้อยละ 97 เรว็กว่าแผนงานเลก็น้อย ในระหว่างปี 2562 บรษิทัได้เปิดให้ประชาชน
ทดลองใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิส่วนต่อขยายเป็นช่วงๆ โดยไม่คดิค่าโดยสาร ดงันี้

• สถานวีดัมงักร ถงึสถานที่าพระ ตั้งแต่วนัที่ 29 กรกฎาคม 2562
• สถานบีางไผ่ ถงึสถานบีางหว้า ตั้งแต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2562
• สถานเีพชรเกษม 48 ถงึสถานหีลกัสอง ตั้งแต่วนัที่ 21 กนัยายน 2562
• สถานบีางโพ ถงึสถานสีรินิธร ตั้งแต่วนัที่ 4 ธนัวาคม 2562
• สถานบีางยี่ขนั ถงึสถานจีรญัฯ 13 ตั้งแต่วนัที่ 23 ธนัวาคม 2562 

  ทั้งนี้ ส่วนต่อขยายระยะที่ 2 (สถานหีวัล�าโพง - สถานหีลกัสอง) ได้เปิดให้บรกิารเชงิพาณชิย์เตม็รูปแบบเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้า
สายสนี�้าเงนิเดมิที่สถานหีวัล�าโพง เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2562 และมกี�าหนดเปิดให้บรกิารเชงิพาณชิย์ครบทั้งสายทางภายในเดอืน
มนีาคม 2563

5.	 การยุติข้อพิพาทโดยการขยายระยะเวลาสัมปทาน
  เมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2563 ที่ประชมุคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยตุขิ้อพพิาททั้งหมดระหว่างบรษิทั 
บรษิทัย่อย และการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2563 บรษิทั บรษิทัย่อย และ กทพ.ได้ลงนามใน
สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) โดยม ี
สาระส�าคญั ดงันี้
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	 ทางด่วน	 ส่วนแบ่งรายได้	 ระยะเวลาที่ขยาย	 สิทธิต่อขยาย
	 	 กทพ.	:	บริษัท/บริษัทย่อย	 	 ที่เหลือ	*

 ขั้นที่ 2 ส่วนเอ บ ีซ ี ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  15 ปี 8 เดอืน 4 ปี 4 เดอืน
  ส่วนเอ บ ี 60 : 40 ถงึ ต.ค. 2578
  ส่วนซ ี 0 : 100
 ขั้นที่ 2 ส่วนดี 0 : 100 8 ปี 6 เดอืน  11 ปี 6 เดอืน
   ถงึ ต.ค. 2578
 บางปะอนิ-ปากเกรด็ 0 : 100 9 ปี 1 เดอืน  10 ปี 11 เดอืน
   ถงึ ต.ค. 2578

* ระยะเวลาที่เหลอืตามสทิธติ่อระยะเวลาสญัญาให้ครบตามที่ระบใุนสญัญาเดมิ

  ปรบัขึ้นค่าผ่านทางแบบคงที่ทกุระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที่ 1 กนัยายน 2561 ส�าหรบัสญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 
และทกุระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 ส�าหรบัสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ตามอตัราที่ระบุ
ในสญัญา

สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบระหว่างปี	2562	และปี	2561
(หน่วย : ล้านบาท)

 รายการ	 ปี	2562	 ปี	2561		 เปลี่ยนแปลง
	 	 	 	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ

รายได้จากธรุกจิทางพเิศษ 10,302 10,174 128 1.3
รายได้จากธรุกจิระบบราง 5,022 4,736 286 6.0
รายได้จากธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 783 705 78 11.1
รวมรายได้จากธรุกจิหลกั 16,107 15,615 492 3.2
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 380 435 (55) -12.6
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ 181 499 (318) -63.7
ก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ 3,409 2,496 913 36.6
รายได้อื่น  327 43 284 660.5
รวมรายได้ 20,404 19,088 1,316 6.9
ต้นทนุการให้บรกิาร 10,311 9,775 536 5.5
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 1,336 1,364 (28) -2.1
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 1,343 1,422 (79) -5.6
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 380 435 (55) -12.6
รวมค่าใช้จ่าย 13,370 12,996 374 2.9
ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,034 6,092 942 15.5
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,755 1,189 566 47.6
ก�าไรก่อนรบัรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 5,279 4,903 376 7.7
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม-สทุธิ 173 433 (260) -60.0 
NCI (17) (19) 2 10.5
ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัท 5,435 5,317 118 2.2
ก�าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบรษิทั (บาท) 0.36 0.35 0.01



207 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

  บรษิทัมรีายได้จากธรุกจิหลกั 16,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 492 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.2 โดยรายได้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น 
128 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรบัจ้างเดนิรถเพิ่มขึ้น 286 ล้านบาท และรายได้พฒันาเชงิพาณชิย์เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท 
  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในปี 2562 ต�่ากว่าปีก่อน 318 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 มีก�าไรจากการขายหุ้นทั้งหมด 
ที่ถอือยู่ในบรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากดั (XPCL) และมกี�าไรจากการขายหุ้นบางส่วนในบรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) (CKP)  
ในขณะที่ปี 2562 มเีพยีงก�าไรจากการขายหุ้นบางส่วนในบรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากดั (มหาชน) (TTW) ทั้งนี้การขายหุ้นบางส่วนใน CKP  
และ TTW ส่งผลให้ในปี 2561 มกี�าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุใน CKP 2,496 ล้านบาท และในปี 2562 มกี�าไรจากการเปลี่ยน
ประเภทเงนิลงทนุใน TTW 3,409 ล้านบาท นอกจากนี้ภายหลงัการเปลี่ยนประเภทเงนิลงทนุ บรษิทัต้องบนัทกึรบัรู้รายได้จากเงนิปันผล 
แทนการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมตามหลักการบัญชี ท�าให้รายได้อื่นของปี 2562 ซึ่งมีองค์ประกอบของเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่ส่วนแบ่งรายได้จากบรษิทัร่วมลดลง 
  ในด้านต้นทนุการให้บรกิาร จ�านวน 10,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 536 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.5 สาระส�าคญัจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปฏบิตังิาน และค่าใช้จ่ายจากการเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ค่าซ่อมแซม
และบ�ารงุรกัษา รวมถงึค่าตดัจ�าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร จ�านวน 1,336 ล้านบาท ลดลง 28 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.1  
ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�านวน 1,343 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 79 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
จ�านวน 1,755 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 566 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.6 สาระส�าคัญจากภาษีของก�าไรจากการเปลี่ยนประเภท 
เงนิลงทนุใน TTW ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงนิสด
  ภาพรวมในปี 2562 บรษิทัมกี�าไรสทุธสิ่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทั จ�านวน 5,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 2.2 

ผลการด�าเนินงานตามส่วนงาน 

1.	 ธุรกิจทางพิเศษ
  บรษิทัมรีายได้จากธรุกจิทางพเิศษ จ�านวน 10,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 128 ล้านบาท หรอืร้อยละ 1.3 รายได้ 
ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (SOE) โดยในปี 2562 นี้ SOE มีปริมาณจราจร 
เฉลี่ยวนัละ 64,253 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากการเรยีนรู้ของผู้ใช้บรกิาร รวมถงึการเปิดให้บรกิาร
ทางเชื่อมต่อ SOE กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) เมื่อปลายเดือนกันยายน 2561 ในส่วนทางด่วนขั้นที่ 1  
ขั้นที่ 2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ รายได้ค่าผ่านทางใกล้เคยีงกบัปีก่อน
  ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์ 
บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส�าหรบัปี 2562 มจี�านวน 6,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จ�านวน 165 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.8 ซึ่งสาระส�าคญัมาจากค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาและค่าตดัจ�าหน่ายสทิธใินการใช้ประโยชน์
บนงานก่อสร้าง

2.	 ธุรกิจระบบราง
  บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง จ�านวน 5,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 286 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 
สาระส�าคัญจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมถงึการเปิดให้บรกิารเชงิพาณชิย์ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ช่วงหวัล�าโพง - หลกัสอง เมื่อวนัที่ 29 
กันยายน 2562 ซึ่งส่งผลบวกต่อรายได้ค่าโดยสาร โดยจ�านวนผู้โดยสารของสายสีน�้าเงินในปี 2562 เฉลี่ยวันละ 336,849 เที่ยว  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.1 หากพจิารณาเฉพาะไตรมาส 4 ปี 2562 ภายหลงัเปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายระยะที่ 2 กบัไตรมาส 4  
ปี 2561 ปรมิาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9
  ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุง 
และค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ส�าหรับปี 2562 มีจ�านวน 4,008 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 321 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 จากค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายจากการเปิดให้บริการ 
เดนิรถไฟฟ้าสายสนี�้าเงนิส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ช่วงหวัล�าโพง - หลกัสอง
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3.	 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
  บรษิทัมรีายได้จากการพฒันาเชงิพาณชิย์ในปี 2562 จ�านวน 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 78 ล้านบาท หรอื 
ร้อยละ 11.1 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าปลีกใน Metro Mall ซึ่งได้ทยอยปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
ในสถานรีถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเดมิที่เป็นอยู่ให้สวยงามและทนัสมยั ดงึดูดผู้ใช้บรกิารมากขึ้น ในส่วนรายได้จากการให้เช่าพื้นที่
โฆษณาและการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 
ส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ช่วงหวัล�าโพง - หลกัสอง
  ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ ส�าหรับปี 2562 มีจ�านวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน  
50 ล้านบาท หรอืร้อยละ 23.5 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

 รายการ	 31	ธ.ค.62	 31	ธ.ค.61	 เปลี่ยนแปลง
	 	 	 	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ

สนิทรพัย์รวม 111,697 103,831 7,866 7.6
หนี้สนิรวม 72,874 68,219 4,655 6.8
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 38,823 35,612 3,211 9.0

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ�านวน 111,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,866 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และการเพิ่มขึ้น 
ของงานระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสนี�้าเงนิส่วนต่อขยาย มหีนี้สนิรวม จ�านวน 72,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,655 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 6.8 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปีที่ผ่านมาจากการเบกิใช้สนิเชื่อเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสนี�้าเงนิส่วนต่อขยายซึ่งอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม จ�านวน 38,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,211 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2561 จากก�าไรสทุธจิากการ
ด�าเนนิงาน และก�าไรจากการวดัมูลค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผื่อขาย

กระแสเงินสด

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 704 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 
178 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

 รายการ	 	 	 ปี	2562

เงนิสดสทุธกิจิกรรมด�าเนนิงาน 7,741
เงนิสดสทุธกิจิกรรมลงทนุ (7,562)
เงนิสดสทุธกิจิกรรมจดัหาเงนิ (1)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้นสทุธิ 178
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 526
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 704

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน จ�านวน  
6,841 ล้านบาท จ่ายค่างานก่อสร้างสะพานกลับรถยนต์และสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟ และปรับปรุง 
ทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง จ�านวน 707 ล้านบาท 
  เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เป็นการรบัเงนิกู้ยมืระยะสั้นและระยะยาวสทุธ ิจ�านวน 3,922 ล้านบาท จ่ายเงนิปันผล 
2,293 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ จ�านวน 1,630 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ	*

 รายการ	 	 หน่วย	 ปี	2562	 ปี	2561

อตัราก�าไรสทุธิ  ร้อยละ 18.66 20.35
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  ร้อยละ 8.38 9.90
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์  ร้อยละ 3.24 3.76
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  เท่า 1.62 1.59
อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยสทุธติ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  เท่า 1.37 1.34

อตัราส่วนทางการเงนิของการท�าก�าไรลดลง เนื่องจากปีก่อนมกี�าไรจากการขายเงนิลงทนุซึ่งสูงกว่าปีปัจจบุนั

* ผลการด�าเนนิงานค�านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด�าเนนิงานของธรุกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธรุกจิบรหิารจดัการ 
 โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธรุกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ และผลตอบแทนจากการลงทนุในบรษิทัอื่น จงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบั 
 ตวัเลขอ้างองิในอตุสาหกรรมที่เหมาะสมได้

 ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม.  
 เป็นผู้รับผิดชอบทยอยช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อก�าหนดของสัญญาสัมปทาน และไม่รวมรายการก�าไรจากการเปลี่ยนประเภท 
 เงนิลงทนุ
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ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนขั้นที่	1	และขั้นที่	2

และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนขั้นที่	1	และขั้นที่	2

และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
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ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
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จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน	รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน

รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน	รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
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1. ดร.วรีพงษ์ รามางกูร 76 - Doctor of Law (Honorary) -  -    บริษัทจดทะเบียน	

 ประธานกรรมการบรษิทั   Webster University, St. Louis, USA   2548 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บมจ. ฟินนัซ่า   

 (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)  - Ph. D. (Economics)   2547 - ปัจจบุนั - กรรมการ และ บมจ. โพลเีพลก็ส์ (ประเทศไทย)  

     University of Pennsylvania, USA     กรรมการตรวจสอบ

    - M.A. (Economics)    2537 - 2558 - ประธานกรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

     University of Pennsylvania, USA    2539 - 2555 - กรรมการ บมจ. การบนิกรงุเทพ  

    - ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร์      บริษัทอื่น  

     (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง)   2551 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บจก. ไฟฟ้าน�้างมึ 2 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2549 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บจก. เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ี 

    - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร   2538 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)  

     ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 1   2547 - 2559 - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพื่อมติรภาพ 

     วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร       กระทรวงการต่างประเทศ 

    - หลกัสูตร Director Certification Program    2555 - 2556 - ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     (DCP) รุ่น 43/2547          

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

    

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 74 - ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์  0.1767%  -    บริษัทจดทะเบียน 

 - รองประธานกรรมการบรษิทั   สาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา (27,009,405 หุ้น)  2554 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์  

 - ประธานกรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ตนเอง   2555 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบรหิาร     

 - กรรมการสรรหาและก�าหนด  - ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 0.1610%,  2552 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

  ค่าตอบแทน   สาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา คู่สมรส  2551 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบรษิทั    

 - กรรมการผู้มอี�านาจลงลายมอืชื่อ   มหาวทิยาลยันครพนม 0.0157%)  2550 - ปัจจบุนั - กรรมการบรรษทัภบิาล และ บมจ. ช. การช่าง  

  ผูกพนับรษิทั  - ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์     บรหิารความเสี่ยง 

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   สาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา   2546 - ปัจจบุนั - กรรมการสรรหา และ

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน     ก�าหนดค่าตอบแทน

    - ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์   2537 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบรหิาร    

     สาขาวทิยาศาสตร์ (ด้านวศิวกรรม)    2537 - 2558 - กรรมการผู้จดัการใหญ่    

     สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น   2537 - 2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

    - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)    - ประธานกรรมการบรหิาร   

     มหาวทิยาลยัโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น    - กรรมการสรรหา และ     

    - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)     ก�าหนดค่าตอบแทน

     มหาวทิยาลยัโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น   2547 - 2558 - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

    - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร       - ประธานกรรมการบรหิาร     

     ภาครฐัร่วมเอกชน (รปรอ. 366)    - กรรมการสรรหา และ    

     วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร     ก�าหนดค่าตอบแทน

    - หลกัสูตร Director Certification Program      บริษัทอื่น  

     (DCP) รุ่น 50/2547   2553 - ปัจจบุนั - กรรมการ และ บจก. ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ 

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      ประธานกรรมการบรหิาร

    - หลกัสูตร Director Accreditation Program    2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ และ บจก. ไฟฟ้าน�้างมึ 2 

     (DAP) รุ่น 18/2547     ประธานกรรมการบรหิาร

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ และ บจก. เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ี

     - หลกัสูตร Finance for Non-Finance       ประธานกรรมการบรหิาร    

     Directors (FND) รุ่น 13/2547    2539 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ และ บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื 

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     ประธานกรรมการบรหิาร    

    - หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง          

     สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่น 4/2550

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

ชื่อ-สกุล	/	ต�าแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 หน่วยงาน
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ชื่อ-สกุล	/	ต�าแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 หน่วยงาน

3. นายวฑิูร เตชะทศันสนุทร 79 - ปรญิญาตร ีสาขาพาณชิยศาสตร์ 0.0053% -    บริษัทจดทะเบียน 

 - กรรมการบรษิทั   คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี (803,893 หุ้น)  2557 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการสรรหา และ  บมจ. ช. การช่าง  

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     ก�าหนดค่าตอบแทน 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - หลกัสูตร Director Certification Program    2550 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 25 ก.พ. 2559)   (DCP) รุ่น 2/2543     บรหิารความเสี่ยง     

 - กรรมการสรรหาและก�าหนด    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2542 - ปัจจบุนั - กรรมการ 

  ค่าตอบแทน  - หลกัสูตรกรรมการอาชพีในท�าเนยีบ IOD      ประธานกรรมการตรวจสอบ   

   (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   CDC รุ่น 1/2550 (IOD Chartered Director)   2550 - 2557 - กรรมการสรรหา และ

    - หลกัสูตร Audit Committee Program     ก�าหนดค่าตอบแทน    

     (ACP) รุ่น 27/2552   2548 - 2558 - กรรมการอสิระ  บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    - กรรมการตรวจสอบ     

    - หลกัสูตร Advanced Audit Committee    - กรรมการสรรหา และ

     Program (AACP) รุ่น 3/2553     ก�าหนดค่าตอบแทน    

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      บริษัทอื่น 

    - หลกัสูตร Role of the Compensation   2547 - ปัจจบุนั - กรรมการ มูลนธิอิาซาฮกีลาสแห่งประเทศไทย

     Committee (RCC) รุ่น 12/2554   2534 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮ ี

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2531 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตธิาน ีคนัทรคีลบั 

        2531 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. พทัยา เอสเตท 

        2531 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตแิลนด์ 

        2530 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไดอะโฆรม เคมเิคลิ 

        2558 - 2561 - กรรมการ และ บจก. ไทยศรปีระกนัภยั

          ประธานกรรมการตรวจสอบ    

        2534 - 2561 - กรรมการ บจก. กลาสเวย์  

        2531 - 2560 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ศรรีาชา รสีอร์ท 

        2529 - 2560 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น 

   

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 81 - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร์) - -    บริษัทจดทะเบียน	

 - กรรมการบรษิทั   มหาวทิยาลยัรามค�าแหง   2548 - 2558 - กรรมการอสิระ  บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วทิยาศาสตรบณัฑติ     ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ก�าหนดค่าตอบแทน   โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่น 9     - ประธานกรรมการสรรหา และ

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสูตรนายทหารราบชั้นต้น     ก�าหนดค่าตอบแทน    

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)    และการรบแบบจู่โจม   2542 - 2546 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 

     โรงเรยีนทหารราบ กองทพับก สหรฐัอเมรกิา      บริษัทอื่น  

    - หลกัสูตรหลกัประจ�า    2548 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 

     โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก   2547 - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงกลาโหม  

    - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร    2546 - 2547 - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

     ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 6      เทคโนโลยี

      วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

    - หลกัสูตร Director Certification Program        

     (DCP) รุ่น 33/2546       

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย         

    - หลกัสูตร Finance for Non-Finance 

     Directors (FND) รุ่น 7/2546         

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย         
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5. ดร.อรรณพ ตนัละมยั 69 - Ph.D. Engineering Management, - -    บริษัทจดทะเบียน 

 - กรรมการบรษิทั    University of Missouri, USA   2555 - ปัจจบุนั - กรรมการบรษิทั และ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
 - กรรมการตรวจสอบ  - M.B.A. (Quantitative Business Analysis),      ประธานกรรมการตรวจสอบ    
  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 25 ก.พ. 2559)   Indiana University, Bloomington, USA   2544 - 2558 - กรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 
    - M.S. in Engineering Management,    2544 - 2558 - กรรมการตรวจสอบ    
     University of Missouri, USA   2554 - 2558 - กรรมการสรรหา และ
    - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)     ก�าหนดค่าตอบแทน    
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2554 - 2558 - กรรมการบรรษทัภบิาล และ
    - หลกัสูตร Director Certification Program     บรหิารความเสี่ยง    
     (DCP) รุ่น 154/2554      บริษัทอื่น  

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2559 - ปัจจบุนั - คณบด ีคณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
    - หลกัสูตร The Audit Committee’ s Role    2555 - 2559 - คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 
     in Compliance and Ethical Culture Oversight    2550 - 2554 - คณบด ีคณะพาณชิยศาสตร์ และ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     การบญัช ี
         2542 - 2550 - ประธานคณะกรรมการ
          ด�าเนนิงานหลกัสูตร    
          บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (MBA)    
          คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี    
 
6. นางวลัลภา อสัสกลุ 69 - Master of Economics, University       บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั   of Detroit, USA - - 2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ  บมจ. ไทยสมทุรประกนัชวีติ 
 - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล   - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์     - กรรมการก�ากบัและตรวจสอบ
  และบรหิารความเสี่ยง (1)   เกยีรตนิยิมอนัดบั 2    2555 - 2559 - กรรมการ  บมจ. วนีไิทย
  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2553 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 
    - หลกัสูตร Audit Committee Program    2552 - 2558 - กรรมการอสิระ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 
     (ACP) รุ่น 21/2551   2555 - 2558 - ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง    
     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2548 - 2550 - กรรมการ
     - หลกัสูตร Director Certification Program    2547 - 2550 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ากดั (มหาชน) 
      (DCP) รุ่น 86/2550      สายงานธรุกจิขนาดใหญ่    
     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     และวาณชิธนกจิ   
    - หลกัสูตร Director Accreditation Program       บริษัทอื่น

     (DAP) รุ่น 37/2548   2556 - ปัจจบุนั - กรรมการ  บจก. โอเชยีนพรอ็พเพอร์ตี้ 
     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2556 - ปัจจบุนั - กรรมการ  บจก. โอเชยีน ดเิวลลอปเม้นท์ 
    - หลกัสูตร Role of the Compensation   2553 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. สยามเอสเตท
     Committee (RCC) รุ่น 5/2551    2549 - 2559 - ประธานกรรมการสรรหา และ บจก. ไทยสมทุรประกนัชวีติ 
     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     พจิารณาค่าตอบแทน    
        2551 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. อ�าพนั  
        2553 - 2559 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  
   
7. นายสพุงศ์ ชยตุสาหกจิ  78 - ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ สาขาการจดัการ - -    บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร   2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ และ บมจ. สยามสตลีอนิเตอร์เนชั่นแนล  
 - กรรมการสรรหาและก�าหนด  - ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร์     กรรมการตรวจสอบ
  ค่าตอบแทน   (การเมอืงการปกครอง)   2556 - 2559 - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์  
 - กรรมการบรหิาร    มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช   2537 - 2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 
 - กรรมการผู้มอี�านาจลงลายมอืชื่อ   - Executive Master of Business Administration   2546 - 2558 - รองประธานกรรมการบรหิาร    
  ผูกพนับรษิทั    Sasin Graduate Institute of Business   2550 - 2558 - กรรมการสรรหา และ
  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)    Administration of Chulalongkorn University     ก�าหนดค่าตอบแทน    
    - Master of Engineering (Electrical)    - กรรมการบรรษทัภบิาล และ
     University of Tokyo, Japan     บรหิารความเสี่ยง    
    - Bachelor of Engineering (Electrical)   2552 - 2558 - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ  
     University of Tokyo, Japan   2545 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร    
    - หลกัสูตร Director Certification Program       บริษัทอื่น

      (DCP) รุ่น 8/2544   2557 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไซยะบรุ ีพาวเวอร์  
     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2551 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ี 
    - หลกัสูตร Audit Committee Program    2551 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน�้างมึ 2  
     (ACP) รุ่น 17/2550   2549 - ปัจจบุนั - นายกสภาสถาบนั  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2539 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื 
        2552 - 2560 - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเนท็เวริ์ค  
        2554 - 2556 - กรรมการ บจก. ซเีค พาวเวอร์  
   

หมายเหต ุ: (1) นางวลัลภา อสัสกลุ ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562 แทนพลเอกส�าเภา ชูศร ีซึ่งลาออกเมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562
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8. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต์ 64 - M.S. (Civil Engineering) และ       บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั   M.S. (Operations Research)  - - 2537 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   Stanford University, USA , 1979      บริษัทอื่น

    - B.S. (Civil Engineering , Mathematics)   ต.ค.2558 - ปัจจบุนั - นายทหารนอกราชการ (เกษยีณ) กระทรวงกลาโหม  

     Virginia Military Institute, Virginia, USA, 1976   2556 - ก.ย.2558 - ประธานคณะที่ปรกึษา    

    - หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง      กระทรวงกลาโหม    

     ด้านวทิยาการพลงังาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556    2555 - 2556 - รองปลดักระทรวงกลาโหม     

     สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน. 3)     (ด้านพลงังานและอตุสาหกรรม 

    - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร      ป้องกนัประเทศ)    

     รุ่นที่ 50 (วปอ. 2550)   2552 - 2553 - ผู้อ�านวยการส�านกังานสนบัสนนุ  

      วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม   

    - หลกัสูตร Director Certification Program 

     (DCP) รุ่น 33/2546          

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย         

9. นายพงษ์สฤษดิ์ ตนัตสิวุณชิย์กลุ 47 - Master of Engineering   - -    บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั   (Construction and Management)   2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ และ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ    University of Michigan - Ann Arbor, USA.     ประธานกรรมการบรหิาร 

  บรหิารความเสี่ยง  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์   2559 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง  

 - กรรมการบรหิาร    (เครื่องกล)     กลุ่มงานปฏบิตักิาร

 - กรรมการผู้มอี�านาจลงลายมอืชื่อ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   2554 - 2558 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  ผูกพนับรษิทั  - หลกัสูตร Director Certification Program      สายงานพฒันาธรุกจิ     

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   (DCP) รุ่น 155/2555   2557 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      บริษัทอื่น

    - หลกัสูตร Finance for Non-Finance    2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื 

     Directors (FND) รุ่น 35/2550   ต.ค.2560 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ  บจก. แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์ 

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2552 - ต.ค.2560  - กรรมการ   

    - หลกัสูตร Understanding the Fundamental    2562 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. รถไฟฟ้าความเรว็สูง

      of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550      สายตะวนัออกเชื่อมสามสนามบนิ

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    2555 - 2558 - กรรมการ บจก. ทรานสทิ เอก็ซ์เพริ์ท 

    

10. นางสาวอารศิรา ธรมธชั  61 - M.B.A., Roosevelt University, USA  -  -    บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมการบรษิทั   - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์    2557 - ก.ย. 2561 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  บมจ. ธนาคารกรงุไทย

 (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 26 เม.ย.2562)   เกยีรตนิยิมอนัดบั 2     ผู้บรหิารสายงาน    

      มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย      สายงานธรุกจิภาครฐั    

    - หลกัสูตร Director Certification Program    2555 - 2557 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส

     (DCP) รุ่น 75/2549      ผู้บรหิารสายงาน    

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      สายงานธรุกจิภาครฐั    

    - หลกัสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24    2548 - 2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

     วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร       ผู้บรหิารกลุ่ม    

     สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ      กลุ่มธรุกจิขนาดใหญ่ 2    

           สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 1    

           บริษัทอื่น  

        ม.ค.2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิทั รกัษาความปลอดภยักรงุไทย 

             ธรุกจิบรกิาร จ�ากดั 

        เม.ย.2557 - เม.ย.2562 - ประธานกรรมการ บรษิทั กรงุไทย ไอบเีจ ลสิซิ่ง จ�ากดั

ชื่อ-สกุล	/	ต�าแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 หน่วยงาน
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11. นายปณติ ตลุย์วฒันจติ  63 - M.B.A. (Finance) - -    บริษัทจดทะเบียน 

 - กรรมการบรษิทั   Washington University, St.Louis, USA   2543 - ปัจจบุนั - ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)  - Bachelor of Arts & Science   2546 - 2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

     Washington University, St.Louis, USA   2546 - 2555 - กรรมการบรหิาร     

    - หลกัสูตร Director Certification Program       บริษัทอื่น  

     (DCP) รุ่น 10/2544   2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    2537 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. กรงุเทพ เอน็ยเินยีริ่ง

    - หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง รุ่น 14/2555        คอนซลัแตนท์   

     สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ   2546 - 2559 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  

    - หลกัสูตรนกับรหิารระดบัสูง   2543 - 2553 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย)  

     กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

     รุ่น 1/2556         

     ส�านกังานคณะกรรมการ

     กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์         

     และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ         

    - หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านวทิยาการ

     พลงังาน รุ่น 4/2557 

     สถาบนัวทิยาการพลงังาน         

    - หลกัสูตรผู้บรหิารการให้เอกชนร่วมลงทนุ

     ในกจิการของรฐั (PEP) รุ่น 1/2559

        

12. นางณฐมณ บนุนาค 55 - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  - -    บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั   (เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ)      - ไม่ม ี-

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 20 เม.ย. 2561)   มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย      บริษัทอื่น

    - ปรญิญาโท สาขาการจดัการภาครฐั   2562 - ปัจจบุนั - รองผู้ว่าการ (การเงนิ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

     และภาคเอกชน  (เกยีรตนิยิม)   2558 - 2562 - ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ   แห่งประเทศไทย 

     สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์     รกัษาการรองผู้ว่าการ (การเงนิ)   

    - ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร์    2556 - 2558 - ผู้อ�านวยการส�านกัผู้ว่าการ

     (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

    - หลกัสูตร Director Accreditation Program

     (DAP) รุ่น 152/2561

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

    - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

     (วปอ.) รุ่นที่ 61         

     วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

     สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

13. นายวชิาญ เอกรนิทรากลุ 55 - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์  - -    บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั   (วศิวกรรมจราจรและขนส่ง)      - ไม่ม ี-

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 27 ธ.ค. 2561)   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      บริษัทอื่น

    - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์    เม.ย.2561 - ปัจจบุนั - รองผู้ว่าการฝ่ายกลยทุธ์ การทางพเิศษแห่งประเทศไทย

     (วศิวกรรมโยธา)       และแผนงาน

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2558 - 2561 - รองผู้ว่าการฝ่ายวชิาการ

    - หลกัสูตร Director Accreditation Program    2553 - 2558 - ผูอ้�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน

     (DAP) รุ่น 161/2562    2548 - 2553 - ผู้อ�านวยการกองวางแผน

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย       และวเิคราะห์โครงการ

        2547 - 2548 - ผูอ้�านวยการกองวศิวกรรมทางด่วน

        2559 - 2560 - กรรมการ บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื

ชื่อ-สกุล	/	ต�าแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 หน่วยงาน
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14. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 62 - Dr. Techn. (Soil Mechanic), 0.0196% -    บริษัทจดทะเบียน 

 - กรรมการบรษิทั   Univesity of Innsbruck, Austria (2,999,141 หุน้)  2543 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ   - ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท   2549 - 2558 - กรรมการ บมจ. ช. การช่าง  

  บรหิารความเสี่ยง     สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (โยธา)   2557 - 2558 - กรรมการผู้จดัการ และ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

 - กรรมการบรหิาร   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      กรรมการบรหิาร

 - กรรมการผู้จดัการ  - หลกัสูตร Director Certification Program   2554 - 2557 - รองประธานกรรมการบรหิาร    

 - กรรมการผู้มอี�านาจลงลายมอืชื่อ     (DCP) รุ่น 81/2549   2547 - 2558 - กรรมการ  

  ผูกพนับรษิทั   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2547 - 2554  - กรรมการบรหิาร    

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)  - หลกัสูตร Finance for Non-Finance   2544 - 2553 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง

      Directors (FND) รุ่น 19/2548     สายงานพฒันาธรุกจิ   

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2543 - 2554 - กรรมการผู้จดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

    - หลกัสูตร Director Accreditation Program      บริษัทอื่น 

      (DAP) รุ่น 36/2548   2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2552 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์ 

       

15. นางพเยาว์ มรติตนะพร  62 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ - -    บริษัทจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2558 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ประกาศนยีบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี    - ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

  บรหิารความเสี่ยง   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    - กรรมการสรรหา และ    

 - กรรมการบรหิาร  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี     ก�าหนดค่าตอบแทน    

 - กรรมการผู้จดัการ   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2550 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

 - กรรมการผู้มอี�านาจลงลายมอืชื่อ  - หลกัสูตร Director Certification Program      - กรรมการผู้จดัการ    

  ผูกพนับรษิทั   (DCP) รุ่น 48/2547   2556 - 2557 - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    - กรรมการสรรหา และ

    - หลกัสูตร Role of the Compensation     ก�าหนดค่าตอบแทน    

     Committee (RCC) รุ่น 9/2552    - กรรมการบรหิารความเสี่ยง    

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      บริษัทอื่น

    - หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง    2550 - ปัจจบุนั - รกัษาการกรรมการผู้จดัการ บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  

     สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ    2547 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร    

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่น 11/2553   2554 - 2557 - กรรมการ บจก. ไซยะบรุ ีพาวเวอร์  

   

16. นายสงวน คณุาธนินัท์ 59 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ -  -    บริษัทจดทะเบียน 

 - รองกรรมการผู้จดัการ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    2558 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 

  วศิวกรรมทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์      วศิวกรรมทางพเิศษ 

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จดัการ  บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ   

    - หลกัสูตร Director Certification Program      สายงานวศิวกรรม    

     (DCP) รุ่น 101/2551    2549 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ    

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     สายงานวศิวกรรม 

           บริษัทอื่น

           - ไม่ม ี-

         

17. นางสดุฤทยั พรหมมาตร 56 - M.B.A. (Financial Accounting) -  -    บริษัทจดทะเบียน 

 - รองกรรมการผู้จดัการ    Northrop University, Inglewood, California, USA   2558 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 

  ปฏบิัตกิารทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ      ปฏบิตักิารทางพเิศษ    

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จดัการ  บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

    - หลกัสูตร Director Certification Program      สายงานปฏบิตักิาร    

     (DCP) รุ่น 151/2554   2550 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ    

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     สายงานปฏบิตักิาร 

           บริษัทอื่น

           - ไม่ม ี-
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18. นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ์  53 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ - -    บริษัทจดทะเบียน 

 - รองกรรมการผู้จดัการ บรหิาร   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2558 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการ บรหิาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ  

 - เลขานกุารบรษิทั  - ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร์   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จดัการ  บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 

    (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      สายงานบรหิาร   

    - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี   2555 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ       

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     สายงานบรหิาร    

    - ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต (CPA)   2551 - 2558 - เลขานกุารบรษิทั  

    - ผู้ตรวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (CIA)   2554 - ผู้อ�านวยการอาวโุส    

    - หลกัสูตร Director Certification Program     ฝ่ายบรหิารทั่วไป

     (DCP) รุ่น 102/2551   2551 - 2554 - ผู้อ�านวยการอาวโุส    

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      ส�านกักรรมการผู้จดัการ    

    - หลกัสูตร Company Secretary Program       บริษัทอื่น  

     (CSP) รุ่น 9/2548       - ไม่ม ี-  

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

     

19. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร 52   - ปรญิญาโท สาขาบญัช ี - -    บริษัทจดทะเบียน 

 - รองกรรมการผู้จดัการ การเงนิ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2558 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ  

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จดัการ  บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์      สายงานการเงนิ    

    - หลกัสูตร Director Certification Program    2555 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ    

     (DCP) รุ่น 158/2555      สายงานการเงนิ

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2551 - 2554 - ผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายการเงนิ    

    - หลกัสูตร CFO Certification Program       บริษัทอื่น 

     รุ่น 1/2004   พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์

     สมาคมนกับญัชแีละผู้สอบบญัชี

     รบัอนญุาตแห่งประเทศไทย  

    - หลกัสูตร Corporate Secretary 

     Development Program รุ่น 13         

     คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั         

20. นายวทิูรย์ หทยัรตันา 62 - ปรญิญาโท Master of Science  - -    บริษัทจดทะเบียน

 - รองกรรมการผู้จดัการ   (Business Administration)   2558 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ

  ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง    California University of Pennsylvania      ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง 

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   ประเทศสหรฐัอเมรกิา   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

    - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ (โยธา)    - รกัษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     สายงานปฏบิตักิารเดนิรถ    

    - หลกัสูตร Anti - Corruption for    2555 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

     Executive Program (ACEP 13)      สายงานปฏบิตักิาร  

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2550 - 2555 - รกัษาการผู้อ�านวยการ    

          ฝ่ายการตลาดและ    

          พฒันาเชงิพาณชิย์    

        2548 - 2558 - กรรมการความเสี่ยง    

        2547 - 2555 - ผู้อ�านวยการฝ่ายฏบิตักิาร    

        2545 - 2547 - ผู้จดัการส่วนการเดนิรถ

           บริษัทอื่น

        พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์
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21. นายอลัวนิ จ ี 48 - ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ      บริษัทจดทะเบียน

 - รองกรรมการผู้จดัการ    Boston College ประเทศสหรฐัอเมรกิา   2558 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ

  สนบัสนนุปฏบิตักิาร  - หลกัสูตร Director Certification Program      สนบัสนนุปฏบิตักิาร    

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)   (DCP) รุ่น 165/2555   2556 - ก.พ.2559 - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์ 

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2556 - ก.พ.2559 - กรรมการ บมจ. เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ี

           กรรมการบรหิาร และ    

          กรรมการผู้จดัการ    

        2554 - 2556 - รองกรรมการผู้จดัการ    

          ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ    

        2551 - 2554 - เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

           บริษัทอื่น

        2556 - ก.พ.2559 - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน�้างมึ 2 

         - กรรมการบรหิาร และ    

           กรรมการผู้จดัการ

        2554 - 2556 - รองกรรมการผู้จดัการ   

        2550 - 2551 - Business Analyst, TMB Macquarie Securities

          Corporate Finance (Thailand) Limited

22. ดร.วเิทศ เตชางาม 62 - ปรญิญาเอก Ph.D. in Computer Science, - -    บริษัทจดทะเบียน 

 - รองกรรมการผู้จดัการ    University of South Western Louisiana, USA    2560 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 

  เทคโนโลยแีละธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์  - ปรญิญาโท M.Sc. in Computer Science,     เทคโนโลยแีละ    

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 1 ต.ค.2560)   University of California, USA       ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

    - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์   ม.ิย.2560 - ก.ย.2560 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      ผู้บรหิารงานโครงการพเิศษ    

        ม.ค.2558 - พ.ค.2560 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

          ผู้บรหิารสายงาน    

          สายงานเทคโนโลยี

        ม.ิย.2556 - ม.ค.2558 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่    

          ผู้บรหิารสายงาน    

          สายงานธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์    

           และบรกิารจดัการทางการเงนิ 

           บริษัทอื่น

        2554 - ม.ิย. 2556 - กรรมการผู้จดัการ บจก. กรงุไทยคอมพวิเตอร์

        2550 - 2553 - รองกรรมการผู้จดัการ   เซอร์วสิเซส

23. นายอนวชั สวุรรณฤทธิ์ 45 - ปรญิญาโท Telecommunications, - -    บริษัทจดทะเบียน

 - รองกรรมการผู้จดัการ    Northwestern University, Illinois, USA    ม.ค.2561 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธรุกจิ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 

  พฒันาธรุกจิ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์    2560 - ธ.ค. 2560 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

    (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 1 ม.ค.2561)   (วศิวกรรมไฟฟ้า)     - รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      พฒันาธรุกจิ

        2558 - 2560 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

          งานพฒันาโครงการ

        2555 - 2558 - ผู้อ�านวยการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

          ฝ่ายบรหิารโครงการพเิศษ 

           บริษัทอื่น  

        2562 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์

        2552 - 2555 - รองกรรมการผู้จดัการ 

        2550 - 2552 - Operations Director บจก. เมโทรมอลล์ ดเีวลลอปเมนท์

24. นางสาวศรณัญา เลศิจริะประเสรฐิ 49 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ - -    บริษัทจดทะเบียน

 - ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัช ี   มหาวทิยาลยัรามค�าแหง   2558 - ปัจจบุนั - ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 

  (ได้รบัแต่งตั้งวนัที่ 30 ธ.ค.2558)  - ประกาศนยีบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัช ี      บริษัทอื่น

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      - ไม่ม ี-

    - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ      

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

ชื่อ-สกุล	/	ต�าแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 หน่วยงาน



	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัท
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1. ดร.วรีพงษ์  รามางกูร 2          2  2   
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 3,4  2,4 1,4,5 1 1,4 1 2 1 3 1,4 1,4 1,4 2 1 
3. นายวฑิูร  เตชะทศันสนุทร 1   1            
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1               
5. ดร.อรรณพ ตนัละมยั  1               
6. นางวลัลภา  อสัสกลุ  1               
7. นายสพุงศ์  ชยตุสาหกจิ  1,4   1,4        1 1 1   
8. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์  1               
9. นายพงษ์สฤษดิ์  ตนัตสิวุณชิย์กลุ 1,4 2 1,4 5      1,4      
10. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 1,4 1 1,4       1,4      
11. นางพเยาว์  มรติตนะพร  1,4  1,4       1      
12. นางสาวอารศิรา ธรมธชั (1) 1
13. นายปณติ  ตลุย์วฒันจติ  1               
14. นางณฐมณ  บนุนาค  1               
15. นายวชิาญ เอกรนิทรากลุ 1               
16. นายสงวน คณุาธนินัท์ 5
17. นางสดุฤทยั พรหมมาตร 5               
18. นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ์  5               
19. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร 5 1              
20. นายวทิูรย์ หทยัรตันา 5 1              
21. นายอลัวนิ จ ี 5               
22. ดร.วเิทศ เตชางาม 5
23. นายอนวชั สวุรรณฤทธิ์  5 1              
                 
                  
หมายเหต ุ: 1. ค�านยิาม  1 = กรรมการ  2 = ประธานกรรมการ  3 = รองประธานกรรมการ  4 = กรรมการบรหิาร  5 = ผู้บรหิาร
  2.  (1) นางสาวอารศิรา  ธรมธชั  ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 แทน นายวรีะพงศ์  ศภุเศรษฐ์ศกัดิ์  
    ซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ�าปี 2562
  3. รายชื่อบรษิทัที่เกี่ยวข้อง
  1 =  บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์ จ�ากดั 2 =  บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนอื จ�ากดั  
  3 =  บรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) 4 =  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ�ากดั 
  5 =  บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 6 =  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ�ากดั 
  7 =  บรษิทั ช.การช่าง โตกวิ คอนสตรคัชั่น จ�ากดั 8 =  บรษิทั ซเีค. ออฟฟิซทาวเวอร์ จ�ากดั 
  9 =  บรษิทั ททีดีบับลวิ จ�ากดั (มหาชน) 10 =  บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเซยี เอนเนอร์จ ีจ�ากดั 
  11 =  บรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากดั 12 =  บรษิทั ไฟฟ้าน�้างมึ 2 จ�ากดั 
  13 =  บรษิทั ช.การช่างเรยีลเอสเตท จ�ากดั 14 =  บรษิทั คอนสตรคัชั่น แมททเีรยีล ซพัพลาย จ�ากดั

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง



222 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1. นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย์ 2, 3 -
2. นายสพุงศ์   ชยตุสาหกจิ 1, 3 -
3. นายพงษ์สฤษดิ์   ตนัตสิวุณชิย์กลุ  1, 3 2 
4. นางทศานชุ ธรรมโชต ิ(1) 1 -
5. นางพเยาว์  มรติตนะพร  1, 3 -
6. ดร. สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์  1, 3 1
7. นายวทิูรย์   หทยัรตันา - 1
8. นางทพิย์สดุา   ยิ้มวไิล - 1
9. นายอนวชั สวุรรณฤทธิ์ (2) - 1
10. นางสาวปาหนนั  โตสวุรรณถาวร - 1
11. นายณฐัวฒุ ิ  ตรวีศิวเวทย์ - 1

   

หมายเหต ุ: 1. ค�านยิาม     1 = กรรมการ     2 = ประธานกรรมการ    3 = กรรมการบรหิาร  
  2. บรษิทัย่อยให้หมายถงึ บรษิทัย่อยที่มนียัส�าคญั เช่น มรีายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทนุรวม 
   ของปีบญัชลี่าสดุ
  3.  (1) ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2562 และลาออก เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2563 
   (2) ได้รบัแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562

รายชื่อกรรมการ
	 บริษัท	ทางด่วน	 บริษัท	แบงคอก	
	 กรุงเทพเหนือ	จ�ากัด	 เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จ�ากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1.	หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา วฒันานกุูลชยั
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านกัตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 -  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ
ประสบการณ์การท�างาน 2558 - ปัจจบุนั - ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบภายใน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
 2551 - ธ.ค.2558 -  ผู้อ�านวยการส�านกัตรวจสอบภายใน บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
 2549 - 2550 -  ผู้อ�านวยการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง - การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน
 - Integrated Management ISO 9001, ISO 14001, and ISO 27001
 - การบรหิารความเสี่ยงขององค์กรมาตรฐานสากล ISO 31000
 - Compliance Audit
 - การควบคมุภายในเกี่ยวกบัการรายงานทางการเงนิ : กลยทุธ์การเพิ่มมูลค่ากจิการ
 - Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing
 - เทคนคิเชงิลกึในการจดัการความเสี่ยงสมยัใหม่แบบครบวงจร
 - หลกัสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15) 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 - การใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 - Employee Fraud Management Detection & Prevention Workshop
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานตรวจสอบภายใน 
  1.1 จดัท�าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี
  1.2 ควบคมุการด�าเนนิการสอบทานผลการปฏบิตังิาน ความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบ
   การควบคมุภายในของระบบงานต่างๆ ภายในบรษิทัให้เป็นไปตามแผนงาน
  1.3 สรปุผลการสอบทาน พร้อมข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุในงานให้ผู้รบัการตรวจ
   รบัทราบ และตดิตามผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ
  1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. งานสนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  2.1 สอบทานงบการเงนิประจ�าปี และรายไตรมาส
  2.2 จดัเตรยีมข้อมูลประกอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบญัชปีระจ�าปีของบรษิทั
  2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัและหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี
  2.4 ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจ�าปีของบรษิทั
  2.5 ประสานงานและด�าเนนิการจดัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. งานสนบัสนนุการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร
  3.1 ประสานงานทกุหน่วยงานภายในองค์กรในการจดัท�าและทบทวนแผนฉกุเฉนิ และแผนบรหิาร
   ความเสี่ยงประจ�าปี และรวบรวมสรปุผลเป็นแผนฉกุเฉนิและแผนบรหิารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
  3.2 ตดิตามและสรปุผลการบรหิารความเสี่ยงจากทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส 
   และน�าเสนอต่อผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
  3.3 ประสานงานและด�าเนนิการจดัการประชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยง 
 4. งานด้านกจิกรรมระบบบรหิารคณุภาพ ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม และระบบบรหิารจดัการ
  ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ
  4.1 ตดิตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนกุรรมการตรวจตดิตาม และหน่วยงานภายนอก
   ผู้ให้การรบัรองระบบ
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหต ุ: การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหวัหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอ�านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ์

ต�าแหน่ง -  รองกรรมการผู้จดัการ บรหิาร
 - เลขานกุารบรษิทั

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 -  ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 -  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์การท�างาน 2558 - ปัจจบุนั - รองกรรมการผู้จดัการ บรหิาร 
    บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั 
 ต.ค.2557 - ธ.ค.2558 - รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบรหิาร 
    บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
 2555 - ก.ย.2557  -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบรหิาร 
    บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
 ก.ย.2554 - ธ.ค.2554  -  ผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิารทั่วไป
    บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
 2551 - ส.ค.2554 - ผู้อ�านวยการอาวโุสส�านกักรรมการผู้จดัการ 
    บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง -  ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต (CPA)
 -  ผู้ตรวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (CIA)
 -  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 -  หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 -  หลกัสูตรผู้ปฏบิตังิานเลขานกุารบรษิทั ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES 
  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ก�าหนดกรอบการก�ากบัดูแลกจิการที่มคีวามสอดคล้องกบัสภาพโครงสร้างการด�าเนนิงานของบรษิทั  
  โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการที่เป็นสากล
 2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
  และจรรยาบรรณบรษิทั ตลอดจนปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัดิ้านการก�ากบัดูแลกจิการที่ดี 
  ตามมาตรฐานสากล 
 3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการก�ากบัดูแลกจิการที่ดตีามที่บรษิทั 
  ก�าหนดและเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
 4. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการผู้จดัการ รวมทั้งจดัท�า 
  สรปุข้อมูลผลการประเมนิและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
 5. เสนอแนะการจดัท�าแผนการพฒันาการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัให้สอดคล้องตามหลกัการก�ากบั 
  ดูแลกจิการที่ดทีี่ก�าหนดไว้
 6. ให้ค�าปรกึษา และเสนอแนะแนวปฏบิตัดิ้านการก�ากบัดูแลกจิการที่ดตี่อคณะกรรมการบรษิทั
 7. ปฏบิตัหิน้าที่อื่นใดตามที่กรรมการผู้จดัการมอบหมาย
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวมส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึ
หมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีี่ส�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
ด้วยเช่นกนั
 ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบั 
ปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบใุนข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตเหตกุารณ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 42.1.11 เรื่อง ทางแข่งขนัของทางพเิศษอดุรรถัยา 
ซึ่งข้อพพิาทนี้ศาลปกครองสูงสดุได้ตดัสนิให้บรษิทัย่อยชนะเมื่อเดอืนกนัยายน 2561 ข้อพพิาทนี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของข้อพพิาททั้งหมด
ของสัญญาโครงการระบบทางด่วนของกลุ ่มบริษัท ซึ่งยังมีข ้อพิพาทอื่นที่อยู ่ระหว่างการพิจารณาของคณะผู้พิจารณาและ 
คณะอนญุาโตตลุาการและในชั้นศาลปกครองอกีหลายข้อพพิาทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 42 ดงันั้น กลุ่มบรษิทั
จงึได้มกีารเจรจาตกลงกบัหน่วยงานรฐัในภาพรวมเพื่อแก้ไขเรื่องดงักล่าวอย่างเบด็เสรจ็ โดยเมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะรฐัมนตร ี
ได้มมีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาสมัปทานทางด่วนเพื่อยตุข้ิอพพิาทของกลุม่บรษิทัและการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยกลุม่
บรษิทัและกทพ. จะต้องด�าเนนิการทางกฎหมายเพื่อยตุขิ้อพพิาทที่มตี่อกนัทั้งหมด รวมทั้งการยื่นถอนการบงัคบัคดตีามค�าพพิากษาของ
ศาลปกครองสูงสุด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42.4 โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริษัทและกทพ.  
ได้ร่วมลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ - ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทและกทพ. อยู่ระหว่างด�าเนินการยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันทั้งหมด รวมทั้งบริษัทย่อยอยู่ระหว่างยื่นถอนการบังคับคด ี
ตามค�าพพิากษาของศาลปกครองสูงสดุตามข้อตกลงดงักล่าวข้างต้น ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วว่า การถอนการบงัคบัคดดีงักล่าว ท�าให้ 
กลุ่มบรษิทัจะไม่มกีารบนัทกึรายได้ใดๆตามค�าพพิากษา
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามไิด้แสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขต่อกรณดีงักล่าวแต่อย่างใด

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง 
ความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบัเรื่องเหล่านี้ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรบัผดิชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบที่ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ 
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ต่องบการเงนิโดยรวม
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เรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปนี้

การรบัรู้ต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้าง
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ข.1 เกี่ยวกับการเข้าท�าสัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย ท�าให้บรษิทัฯมโีครงการที่อยู่ในระหว่างด�าเนนิการตามสญัญาสมัปทาน ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯมตี้นทนุ
โครงการระหว่างก่อสร้างแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงนิเป็นจ�านวนรวม 12,748 ล้านบาท ซึ่งถูกบนัทกึรวมอยู่ในบญัช ี“สนิทรพัย์
ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน” ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ข้าพเจ้า
พจิารณาว่าการรบัรู้ต้นทนุโครงการดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์เป็นรายการที่มสีาระส�าคญั นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารยงัต้องใช้ดลุยพนิจิที่ส�าคญั
ในการพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นของโครงการดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถรับรู้เป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รวมถงึการรบัรูแ้ละหยดุรบัรูต้้นทนุการกูย้มืเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุโครงการหากเข้าเงื่อนไขตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
 ข้าพเจ้าได้ประเมนิการรบัรูต้้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้างของบรษิทัฯ โดยการสอบถามฝ่ายบรหิารเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัเกณฑ์
และดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณารายจ่ายที่จะถูกบันทึกเข้าเป็นต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง รวมถึงการรับรู้ต้นทุน 
การกู้ยมืเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระหว่างก่อสร้างและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายงัได้อ่าน
รายงานการประชุม สัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการระหว่างก่อสร้างดังกล่าว ท�าการสุ่มตัวอย่างรายการเพื่อตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัรายจ่ายที่ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุโครงการระหว่างก่อสร้างในระหว่างปี ว่าเข้าเงื่อนไขการรบัรูร้ายการตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิหรอืไม่ รวมทั้งการทดสอบการค�านวณและการบนัทกึต้นทนุการกูย้มืเข้าเปน็ส่วนหนึ่งของต้นทนุโครงการระหว่าง
ก่อสร้าง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ข้อพพิาท
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 42.2.2 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมขี้อพพิาทที่การทางพเิศษแห่งประเทศไทยเรยีกร้อง
ให้ด�าเนนิการก่อสร้างทางพเิศษอดุรรถัยา ส่วนที่ 2 และให้ชดใช้เงนิจ�านวน 1,587.7 ล้านบาท แต่เนื่องจากข้อพพิาทดงักล่าวอยู่ระหว่าง
การพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการท�าให้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการประเมินผลของข้อพิพาทที่ถูกเรียกร้อง นอกจากนี้ ข้อพิพาทนี้ยังได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและ 
ยตุขิ้อพพิาทโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพเิศษศรรีชั รวมถงึส่วนด)ี และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ทางพเิศษอดุรรถัยา) 
กบัหน่วยงานรฐั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 42.1.11 ด้วย ซึ่งผลที่เกดิขึ้นจรงิเมื่อการพจิารณาข้อพพิาทดงักล่าว 
สิ้นสดุหรอืการเจรจาไกล่เกลี่ยและยตุขิ้อพพิาททั้งหมดสิ้นสดุลง อาจแตกต่างไปจากที่ได้มกีารประมาณการไว้
 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมดูแลข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และสอบถามถึง 
รายละเอียด ความคืบหน้าของข้อพิพาทและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินผลของข้อพิพาท และประเมินดุลยพินิจที่ผู้บริหารใช้ 
ในการประเมินผลของข้อพิพาทโดยการอ่านเงื่อนไขและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญา ค�าฟ้องและค�าคัดค้านต่างๆ ทั้งของบริษัทย่อย
และคู่กรณีที่ได้น�าเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อท�าความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อตกลงไกล่เกลี่ย 
ยตุข้ิอพพิาท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามและพดูคยุกบัที่ปรกึษากฎหมายภายนอกของกลุม่บรษิทัถงึรายละเอยีด สถานะ แนวทางที่ใช้ 
ในการต่อสู้ข้อพิพาท ความเป็นไปได้ของผลของข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทและความคืบหน้าของ 
การด�าเนินการยุติข้อพิพาท รวมทั้งการส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่กลุ่มบริษัทใช้เพื่อให้รายงานรายละเอียดและ
สถานะของข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย โดยข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระและ 
ความเที่ยงธรรมของที่ปรกึษากฎหมายภายนอกตามมาตรฐานการสอบบญัชทีี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพจิารณาถงึหลกักฎหมายและข้อก�าหนด
ที่ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกใช้อ้างอิงว่ามีความสอดคล้องกับข้อพิพาทของบริษัทย่อยและความเป็นไปได้ของข้อตกลงไกล่เกลี่ยและ 
ยตุขิ้อพพิาท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัข้อพพิาทในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ข้อมูลอื่น 
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชทีี่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชนีี้
 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชื่อมั่นในรปูแบบใดๆ 
ต่อข้อมูลอื่นนั้น



227 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ 
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทัตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดงักล่าวให้ผู้มหีน้าที่ในการก�ากบัดูแลทราบเพื่อให้มกีารด�าเนนิการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผูบ้รหิารมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต ่
ผู้บรหิารมคีวามตั้งใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนื่องอกีต่อไปได้
 ผู้มหีน้าที่ในการก�ากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม 
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ 
ข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได ้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากข้อผดิพลาด เนื่องจากการทจุรติ
อาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทั

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารจดัท�า

• สรปุเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการที่ด�าเนนิงานต่อเนื่องของผู้บรหิาร และสรปุจากหลกัฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 
งบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบรษิทัต้องหยดุการด�าเนนิงานต่อเนื่องได้

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมนิว่า
งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 



228 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และ
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีง ผู้เดยีวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก�ากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าที่ในการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ
 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัช ี เว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มสี่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักล่าว 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบันี้

 
  อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
  ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 7480
  บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั
  กรงุเทพฯ: 26 กมุภาพนัธ์ 2563



229 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

 งบแสดงฐานะการเงิน



230 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



231 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



232 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

 งบก�าไรขาดทุน



233 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



234 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

 ง
บแ

สด
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าร
เป

ลี่ย
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ปล
งส
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ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น



235 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

 ง
บแ

สด
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าร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
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่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น



236 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562

 งบกระแสเงินสด



237 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562

 งบกระแสเงินสด (ต่อ)



238 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



239 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



240 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



241 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



242 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



243 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



244 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



245 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



246 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



247 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



248 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



249 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



250 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



251 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



252 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



253 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



254 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



255 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



256 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



257 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



258 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



259 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



260 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



261 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



262 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



263 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



264 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



265 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



266 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



267 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



268 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



269 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



270 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



271 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



272 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



273 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



274 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



275 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



276 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



277 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



278 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



279 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



280 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



281 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



282 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



283 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



284 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



285 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



286 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



287 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



288 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



289 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



290 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



291 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



292 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



293 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



294 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



295 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



296 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



297 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



298 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



299 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



300 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



301 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



302 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



303 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



304 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



305 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



306 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



307 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



308 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



309 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



310 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



311 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



312 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



313 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



314 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



315 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



316 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2562



317 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
รายงานประจำาปี 2562



หนังสือเล�มนี้ร�วมรักษ�สิ�งแวดล�อม เพราะผลิตโดยใช�กระดาษ

www.bemplc.co.th

บร�ษัท ทางด�วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ�
587 ถนนสุทธ�สาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานสาขา 1 (ธุรกิจทางพ�เศษ)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท�: (66) 2641 4611 โทรสาร: (66) 2641 4610

สำนักงานสาขา 2 (ธุรกิจรถไฟฟ�า)
189 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท�: (66) 2354 2000 โทรสาร: (66) 2354 2020




