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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เกดิขึน้จากการควบบรษิทัตามพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมาซึง่ทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมด
ของทัง้สองบรษิทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้
เท่ากบั 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันา  
เชงิพาณิชยท์ี่เกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึง่จะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทาง
โครงข่ายการให้บริการ ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่ง จะส่งผลให้บรษิัท
สามารถเป็นผู้ด าเนินธุรกจิด้านการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมภิาค 
นอกจากนัน้ยงัสามารถต่อยอดธุรกิจเพิม่เติมไปยงัธุรกจิอื่นที่มีอตัราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น 
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1.1.1  ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูร้บัสมัปทานในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษรวม 4 สายทางประกอบดว้ย 
(1) ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที่ 2) ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 กบัการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย ( “กทพ. ”) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี  นับตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2533                
(2) ทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี กบั 
กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 22 เมษายน 2540 (3) ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน       
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิาร
และบ ารุงรกัษาโครงการทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 และ (4) ทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยด าเนินการผ่านบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) 
ภายใต้สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่27 
กนัยายน 2539 

1) ทางพิเศษศรีรชั  

บรษิทั และ กทพ.ไดร้่วมกนัลงทุนในโครงการระบบทางพเิศษในกรุงเทพและปรมิณฑล โดยบรษิทั
เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารทางพเิศษศรรีชั ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 4 ส่วน คอื ส่วนเอ 
(พระราม 9-รชัดาภเิษก) ส่วนบ ี(พญาไท-บางโคล่) ส่วนซ ี(รชัดาภิเษก-แจง้วฒันะ) และส่วนด ี
(พระราม 9-ศรนีครินทร์) ระยะทางรวม 38.5 กิโลเมตร และ กทพ.ลงทุนก่อสร้างและบริหาร       
ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1) ระยะทาง 27.1 กโิลเมตร 

ในสว่นของค่าผ่านทาง ผูใ้ชท้างพเิศษช าระคา่ผ่านทางทีด่่านเกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทางพเิศษ โดย กทพ.
เป็นผู้จดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแลว้แบ่งให้บรษิทั การแบ่งรายไดร้ะหว่างบรษิทักบั กทพ.เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ตัง้แต่วนัเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก 
รายไดค้่าผ่านทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชัจะถูกน ามารวมกนัและแบ่งตาม
เกณฑพ์ืน้ที ่คอื โครงขา่ยในเขตเมอืง 9 ปีแรก บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 60 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่ง
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รอ้ยละ 40 ส าหรบั 9 ปีสดุทา้ย บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 40 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 และ
ระยะเวลาระหว่าง 9 ปีแรกและ 9 ปีสดุทา้ยไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 50 เท่ากนั ส่วนโครงข่ายนอกเขต
เมอืงคอืทางพเิศษศรรีชั สว่นซ ีและสว่นด ีรายไดค้่าผ่านทางเป็นของบรษิทัทัง้หมดตลอดระยะเวลา
สญัญา 

2)  ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

บรษิทัมหีน้าทีใ่นการออกแบบและก่อสรา้ง จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ
มหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ ให้บรกิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษรวมทัง้การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง 
โดยบริษัทเป็นผู้รบัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมดตลอดระยะเวลา
สมัปทานและแบ่งผลตอบแทนหรอืใหผ้ลประโยชน์แก่รฐัตามทีไ่ดต้กลงกนัในสญัญาสมัปทาน    

บรษิัทมสีทิธทิี่จะได้รบัรายไดค้่าผ่านทางและรายไดอ้ื่น (ถ้าม)ี ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ซึ่งอตัรา  
ค่าผ่านทางและการปรบัอตัราค่าผ่านทางเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญา 

สญัญาสมัปทานมรีะยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที ่ 15 ธนัวาคม 2555 โดยการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คอื 

ระยะที ่1 การออกแบบ ก่อสรา้งทางพเิศษ การจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
ระบบควบคุมการเกบ็เงนิค่าผ่านทางพเิศษ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมการจราจร 
และระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของทางพเิศษ โดยมรีะยะเวลาก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืนนับ
จากวนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 ซึ่งเป็นวนัที่ กทพ.ก าหนดให้เริม่งานตามที่ระบุไว้ใน 
Notice to Proceed (NTP) 

ระยะที ่2 การบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง การกูภ้ยั และการ
บ ารุงรกัษาทางพเิศษ โดยมกี าหนดเวลาเริม่จากวนัเปิดด าเนินการโครงการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาสมัปทาน 

บริษัทได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิด
ใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559   

แนวเส้นทางและลกัษณะทางกายภาพ  

ลกัษณะของโครงการ เป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กโิลเมตร มดี่านเก็บ     
ค่าผ่านทางพิเศษจ านวน 10 ด่าน แนวเสน้ทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ         
(ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกลโ้รงกรองน ้ามหาสวสัดิ)์ ไปทางทศิตะวนัออกตามแนวเขตทางรถไฟ
สายใต้เดมิ และขา้มแม่น ้าเจา้พระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 สิน้สุดโครงการบรเิวณสถานีกลาง
บางซื่อ (จตุจกัร) โดยเชื่อมต่อทางพเิศษสายศรรีชับรเิวณสถานีขนสง่ (หมอชติ 2) และลงสู่ระดบัดนิ
ทีบ่รเิวณถนนก าแพงเพชร 2  

3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

NECL เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรถัยา ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ      
ระยะที ่1 แจง้วฒันะ-เชยีงราก และระยะที ่2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทีบ่รเิวณ
ถนนแจง้วฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร ส าหรบัขาเขา้เมอืงผู้ใชท้างช าระค่าผ่านทางที่
ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ ส าหรับขาออกจากเมืองช าระค่าผ่านทางที่จุดลงทางพิเศษ        
โดย กทพ.เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแลว้ส่งมอบใหบ้รษิทัย่อย รายไดค้่าผ่านทางในส่วนของ
ทางพเิศษอุดรรถัยาเป็นของบรษิทัย่อยทัง้หมด 
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1.1.2  ธรุกิจระบบราง 

บรษิัทเป็นผูร้บัสมัปทานการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ได้แก่ (1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล  
(สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) (โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ)  โดยบรษิัทเป็นผู้มสีทิธใินรายได ้      
ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณิชย ์ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ที่
ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็น
ระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2547 และ (2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม 
บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) (โครงการรถไฟฟ้า   
สายสมี่วง) สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บรกิารการเดิน
รถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา ซึง่ รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบรษิทัเป็นผู้ลงทุนค่างาน
ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐาน
การใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชยจ์ากการใช้
ประโยชน์โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะทยอยจ่ายคนืค่าอุปกรณ์
งานระบบให้บรษิัทเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบรษิัทบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อม
บ ารุงรกัษา ตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัที ่4 กนัยายน 2556 

1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) เป็นผูด้ าเนินธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิในการ 1) จดัหาและ/หรอืจดัท าสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ 
ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า 2) ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิ
ของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว และ 3) ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ส าหรบัในสว่นของทางพเิศษนัน้ บรษิทัและ NECL ไดใ้ห้
บรษิทัเอกชนและบุคคลใชพ้ืน้ทีเ่พื่อด าเนินการในเชงิพาณิชยเ์พื่อตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้าย
โฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ให้ใชพ้ื้นทีท่ าร้านค้าบรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และการด าเนินธุรกจิ
อื่นๆ เช่น ใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.1.4  การลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บรษิัทมีเงนิลงทุนอยู่ในบรษิัทซึ่งประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค ดงันี้ (1) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (“CKP”) ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิ
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ (2) บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนในบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจ
สาธารณูปโภคอื่น และ (3) บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) เป็นผูก้่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี 

1.2  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ  

1.2.1  วิสยัทศัน์ 

 บรษิทัมวีสิยัทศัน์ ดงันี้ 
“เป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนสง่ทีค่รบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน” 
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1.2.2  พนัธกิจ 

 บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะ 
1. ใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ 

เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร  

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ
3. สรา้งมูลค่าเพิม่และประโยชน์สงูสุดให้แก่ผูถ้ือหุน้ บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกฝ่าย 

1.2.3  เป้าหมายและกลยุทธธ์รุกิจ 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละภารกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 
1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพเิศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่ง

มวลชนระบบราง และโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งตามที่รฐับาลมนีโยบายให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ โดยพจิารณา
โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2. สร้างความแขง็แกร่งของธุรกจิด้วยการสร้างรายได้ใหเ้ติบโตอย่างต่อเนื่อง และบรหิารต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อธ ารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 

3. สร้างความผูกพนักบัผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกระบวนการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility) และสือ่สารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สรา้งบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า
ทีม่คีุณภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บรษิทัเกดิขึน้จากการควบบรษิทัตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ระหว่าง BECL และ BMCL เมื่อวนัที ่
30 ธนัวาคม 2558 ด าเนินธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ย
รถไฟฟ้า รวมถงึการพฒันาเชงิพาณิชยท์ี่เกีย่วเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึง่ธุรกจิดงักล่าวโอนมา
จาก BECL และ BMCL โดยผลของกฎหมาย 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัก่อนการควบบริษทั 

 BECL จดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2530 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ตัง้แต่วนัที่ 31 สงิหาคม 2538 ก่อนการควบบรษิัท 
BECL มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 7,700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 770,000,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

 22 ธนัวาคม 2531 BECL ได้ลงนามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 กบัการทางพเิศษแห่ง     
ประเทศไทย (กทพ.) เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนบัแต่วนัเริม่
ก่อสรา้ง ซึง่กค็อืวนัที ่1 มนีาคม 2533  

 25 กนัยายน 2539 BECL ไดจ้ดัตัง้บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (NECL) โดย NECL ไดท้ าสญัญา
กบั กทพ. ในการก่อสรา้ง และบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) มรีะยะเวลา 
30 ปี นบัแต่วนัลงนามสญัญา ซึง่กค็อืวนัที ่27 กนัยายน 2539  
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 17 เมษายน 2540 BECL ลงนามสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนด)ี เป็น            
ผูก้่อสร้างและบรหิารทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีกบั กทพ. โดยมรีะยะเวลา 30 ปีนับแต่วนัเริม่ก่อสรา้ง ซึง่กค็อื 
วนัที ่22 เมษายน 2540  

 14 กนัยายน 2555 BECL ได้ลงนามในสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจดัการ
ใหบ้รกิาร และบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนบัแต่ กทพ. มหีนงัสอืแจง้ใหเ้ริม่งาน ซึง่กค็อืวนัที ่15 ธนัวาคม 2555   

 BMCL จดทะเบยีนจดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2541 และได้เข้าเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2549 ก่อนการควบบรษิทั BMCL มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้
จ านวน 7,585,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 20,500,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.37 บาท  

 BMCL ได้เขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิกบั รฟม.ในลกัษณะ AOT (Acquire Operate 
Transfer) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย BMCL มสีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรม 
และการพฒันาเชงิพาณิชย ์ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิารสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2547 
จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 ภายใต้สญัญาดงักล่าว BMCL มภีาระผูกพนัต้องจ่ายเงนิค่าตอบแทนจาก   
ค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่ รฟม. ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 

 25 กุมภาพนัธ ์2552 BMCL ไดจ้ดัตัง้บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (BMN) โดยการควบรวม 3 
บรษิัท คอื บรษิัท บเีอม็ซแีอล เน็ทเวริ์ค จ ากดั บริษัท เมโทร มอลล์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั และบรษิัท   
ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส ์จ ากดั โดย BMN ไดร้บัโอนการด าเนินธุรกจิเดมิ รวมทัง้สทิธ ิหน้าที ่ทรพัยส์นิ หนี้สนิ 
และพนกังานของบรษิทัทัง้สามไปทัง้หมด 

 4 กันยายน 2556 BMCL ได้เข้าท าสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  ระยะเวลา 30 ปี  กับ  
รฟม. ในลกัษณะ ATO (Acquire Transfer Operate) ในรูปแบบ PPP Gross Cost กล่าวคอื รฟม. เป็น     
ผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด และ BMCL เป็นผูล้งทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดย รฟม. 
จะทยอยช าระค่าอุปกรณ์งานระบบคนืให้กบั BMCL ทัง้นี้ BMCL เป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อม
บ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม. เป็นผู้มีสทิธิในรายได้      
ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้า
ทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายค่าจ้างบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาใหก้บั BMCL นับแต่วนัที ่
BMCL ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจนสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน  

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในปี 2559  
5 ม.ค.59 หลกัทรพัย ์BEM เปิดท าการซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดร้บัการ 

จดัอนัดบัอยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 รวมทัง้ยงัไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ค านวณในดชันี MSCI Global 
Index ซึง่เป็นมาตรฐานในการวดัผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากในกลุ่ม   
ผูล้งทุนต่างประเทศ 

4 เม.ย.59 บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัทีร่ะดบั “A” และแนวโน้มอนัดบัเครดติทีร่ะดบั 
“Stable” หรอืคงที ่โดย บรษิทั ทรสิเรตติง้ จ ากดั (TRIS Rating) 

24 ม.ิย.59 บรษิทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2559 อายุ 3-12 ปี จ านวน 15,000 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.22 ถงึรอ้ยละ 3.61 ต่อปี เพื่อใชท้ดแทนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิตาม
แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้ส าหรับการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -        
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร   
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1 ก.ค.59 หลกัทรพัย ์BEM ไดร้บัการจดัอนัดบัใหอ้ยู่ในกลุ่มดชันี SET50 
21 ก.ค.59 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความ มาตรา 44 มีค าสัง่เรื่องการ

ด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวล าโพง -บางซื่อ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายช่วงหวัล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ใหก้าร
เดนิรถทัง้สองระบบสามารถเดนิรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) โดย
ให้คณะกรรมการคดัเลอืกและคณะกรรมการก ากบัดูแลเจรจาร่วมกนักบัผู้รบัสมัปทานเดนิรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลใหด้ าเนินการโครงการส่วนต่อขยายและด าเนินการใหม้กีาร
แก้ไขสญัญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเพื่อใหส้ามารถเดนิรถแบบต่อเนื่อง
เป็นโครงขา่ยเดยีวกนั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างน าเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป  

6 ส.ค.59 เปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) ช่วงบางใหญ่-เตาปูน 
(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู)  

22 ส.ค.59 เปิดใหบ้รกิารโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

22 ส.ค.59 NECL เปิดใหบ้รกิารระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัสิ าหรบัทางพเิศษอุดรรถัยา ครบทัง้สายทาง   

21 ต.ค.59 บรษิัทไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ที ่3/2559 อายุ 4-11 ปี จ านวน 8,000 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.62 ถงึรอ้ยละ 3.95 ต่อปี เพื่อช าระคนืหนี้ทีค่รบก าหนด และใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนของบรษิทั   

1 พ.ย.59 เชื่อมต่อระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัขิอง กทพ. และกรมทางหลวง โดยผูถ้อืบตัร Easy Pass 
และบตัร M-Pass สามารถช าระค่าผ่านทางช่องเกบ็เงนิอตัโนมตัไิดด้ว้ยบตัรเพยีงใบเดยีว      

28 ธ.ค.59 หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิอาศยัอ านาจตามความ มาตรา 44 มคี าสัง่เรื่องมาตรการ
แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล)     
ช่วงหวัล าโพง-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (สายฉลองรชัธรรม) ช่วงบางใหญ่-เตาปูน 
โดยให ้รฟม. ด าเนินการจา้งผูป้ระกอบการเอกชน เพื่อตดิตัง้ระบบรถไฟฟ้า จดัการเดนิรถไฟฟ้า 
และบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ช่วงเตาปนู-บางซื่อ และให ้รฟม. ใชผ้ลการเจรจาต่อรอง
ของคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกเอกชนร่วมงานหรอืด าเนินการ (งานสญัญาที ่5) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อกบั BEM รวมทัง้มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องเป็นกรอบ   
ในการพจิารณา       
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1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  กลุ่ม ช.การชา่ง ประกอบดว้ย 1) บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน)  2) บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั  
  3) บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั และ 4) บรษิทั ช.การชา่ง โฮลดิง้ จ ากดั 

1.4.1 การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัอ่ืน    

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืธุรกจิสนับสนุนทีเ่กือ้หนุนการด าเนินงาน
ของบริษัทและสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2559 ดงันี้ 

(1) ช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน  
             หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางดว่นกรงุเทพเหนือ ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 
อดุรรถัยา 

6,000 5,250 99.99% 
 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร  
เน็ทเวริค์ส ์

ด าเนินธรุกจิพฒันาเชงิ
พาณิชย ์

254 254 65.19% 166 

บริษทัอ่ืน 

บมจ. ซเีค พาวเวอร ์ ลงทนุถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ซึง่
ประกอบธรุกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

9,240 7,370 19.40% 3,223 

บมจ. ททีดีบับลวิ ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 3,990 3,990 19.45% 4,277 

บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
 

ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

26,861 16,505 
 

7.50% 1,238  
 

 
 
 

บรษิทั 

NECL BMN CKP TTW XPCL 

ธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 
ธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิก่อสรา้งและ 
บรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิผลติและ 
จ าหน่ายน ้าประปา 

ลงทุนในธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

65.19% 99.99% 19.45 % 7.50% 19.40% 

ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

 

กลุม่ ช.การชา่ง อื่นๆ 

30.67 % 69.33 % 
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(2) รายละเอียดของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน 

ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

1. บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) 

NECL มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 294 ล้านหุน้ และ 
หุน้บุรมิสทิธจิ านวน 306 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 
5,250 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบยีน NECL ไดท้ าสญัญากบั กทพ. ในการก่อสรา้ง และบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา     
มรีะยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 ทางพเิศษอุดรรถัยามเีสน้ทางทีมุ่่งหน้าไป
ทางทศิเหนือโดยเชื่อมต่อจากทางพเิศษศรรีชั ทีบ่รเิวณถนนแจ้งวฒันะผ่านบางพูน เชยีงราก 
และสดุทางทีบ่างไทร 

ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

1. บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (“BMN”) 

BMN มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 254 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 25.4 ล้านหุ้น โดยมี
มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 254 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.19 ของทุนจดทะเบยีน  

BMN เกดิจากการควบรวม 3 บรษิัท คอื บรษิัท บีเอม็ซีแอล เน็ทเวิร์ค จ ากดั บรษิัท เมโทร 
มอลล ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั และบรษิทั ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส์ จ ากดั โดย BMN ไดร้บัโอนการ
ด าเนินธุรกจิเดมิของทัง้สามบรษิัท รวมทัง้สทิธิ หน้าที่ ทรพัย์สนิ หนี้สนิ และพนักงาน ของ
บรษิทัทัง้สามไปทัง้หมด 

ในปัจจุบนั BMN ประกอบธุรกิจจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสาย     
สนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรทีส่ถานีลาดพรา้ว รวมทัง้ให้บรกิารและดูแล
รกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า 

ธรุกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 

1. บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า CKP มทีุนจดทะเบยีนรวม
จ านวน 9,240 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 9,240 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ  
1 บาท มทีุนช าระแล้วจ านวน 7,370 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทมสีดัส่วน 
การถือหุ้นร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน CKP มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
โดยลงทุนในบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั และบรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนในบรษิัท บางปะอนิ โคเจน   
เนอเรชัน่ จ ากดั และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ โดยลงทุนในบรษิัท บางเขนชยั จ ากดั 
บรษิทั นครราชสมีา โซลาร ์จ ากดั บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั  
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2. บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) 

TTW เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 3,990 ลา้นบาท 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,990 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท มีทุนช าระแล้ว
จ านวน 3,990 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 19.45 
ของทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปา 
สว่นภูมภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปา
กบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 30 ปี นับจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี้ TTW ได้
ลงทุนในบริษัทประปาปทุมธานี จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท
ดงักล่าวเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานีและรงัสติ 
โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 25 ปี นับจากวนัที ่15 ตุลาคม 
2541 และลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการ
ระบบผลติและจ่ายน ้าประปาและระบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้ไดม้กีารลงทุนในธุรกจิพลงังานผ่าน
การถอืหุน้ใน CKP ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  

3. บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

XPCL มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 26,861 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นที่ 1 เหรยีญสหรฐั     
ต่อ 34 บาท) มทีุนช าระแลว้จ านวน 16,505 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมี
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน XPCL ด าเนินธุรกิจหลกัเป็นผู้ด าเนิน
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ซึ่งตัง้อยู่บนแม่น ้าโขง โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีเป็น
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าแบบฝายน ้าลน้ โดยไม่มกีารผนัน ้าออกจากแม่น ้าโขงและไม่มกีารกกัเกบ็
น ้าเหมอืนเขือ่นทีม่อี่างเกบ็น ้าทัว่ไป 

1.4.2  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิัทม ีบมจ.ช.การช่าง เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้น 
อยู่ในบรษิทัจ านวน 4,544,912,129 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.73 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยในอดตี
จนถึงปัจจุบนั บรษิัทได้มีการว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ 
เน่ืองจาก บมจ.ช.การช่าง เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ของประเทศทีม่ศีกัยภาพมคีวามรูค้วาม
ช านาญ และคุน้เคยกบัโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถงึอุปกรณ์
งานระบบต่างๆ เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ บมจ. ช.การช่าง ยงัมปีระสบการณ์ในการด าเนินการสญัญาใน
ลกัษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานที่มคีุณภาพภายในก าหนดเวลา อีกทัง้ยงัเป็น
พนัธมติรผู้ร่วมลงทุนในบรษิัท ท าให้ บมจ. ช.การช่าง มคีวามรบัผดิชอบและความมุ่งมัน่ที่จะด าเนิน
โครงการให้ประสบความส าเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนัน้ ในอนาคตจึงมีโอกาสที่บริษัทจะว่าจ้าง        
บมจ.ช.การช่าง เป็นผูด้ าเนินการก่อสร้างหรอืผู้บรหิารโครงการ อย่างไรกด็ ีในการเขา้ท ารายการกบั 
บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายการเขา้ท า
รายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการระหว่างกนั 
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แผนภาพแสดงความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 

บมจ. ช. การช่าง 

บรษิทั 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง
หรอืบรหิารโครงการ  

ทีม่คีุณภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง 

หรอืบรหิารโครงการที่
สมเหตุสมผล 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยด ำเนินธุรกจิโดยเป็นผู้รบัสมัปทำนจำกภำครฐั ดงันี้ 1) ผูร้บัสมัปทำนในกำรก่อสรำ้งและบรหิำร   
ทำงพเิศษ คือ ทำงพิเศษศรรีชั ทำงพิเศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร และทำงพเิศษอุดรรถัยำ         
2) ผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำระบบขนสง่มวลชนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ และโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสมี่วง นอกจำกเป็นผูร้บัสมัปทำน บรษิทัไดด้ ำเนินธุรกจิพฒันำเชงิพำณิชยภ์ำยใต้สมัปทำนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปัจจุบนั 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรำ้งรำยไดด้งัต่อไปนี้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
ด าเนิน 
การโดย 

ร้อยละ 
การถือ
หุ้นของ
บริษทั 

ข้อมลูทางการเงินรวม 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2559 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2558 (1) 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2557 (1) 

โครงสร้างรายได้รวม 

(เสมือนควบบริษทั) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธรุกิจทางพิเศษ   9,301 70.3% 8,815 67.3% 8,485 71.4% 

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทั  7,978 60.3% 7,606 58.0% 7,352 61.9% 

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทัย่อย  

(NECL) 

99.99 (2) 1,323 10.0% 1,209 9.2% 1,133 9.5% 

รายได้จากธรุกิจระบบราง   3,230 24.4% 2,374 18.1% 2,248 18.9% 

รำยไดค้่ำโดยสำรและค่ำบรกิำร
เดนิรถไฟฟ้ำ 

บรษิทั  
3,230 24.4% 2,374 18.1% 2,248 18.9% 

รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   573 4.3% 549 4.2% 501 4.2% 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์ บรษิทั  78 0.6% 81 0.6% 285 2.4% 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์ บรษิทัย่อย 

(BMN) 

65.19 495 3.7% 468 3.6% 216 1.8% 

ก าไรจากเงินลงทุน (3)   31 0.2% 1,298 9.9% 537 4.5% 

รายได้อ่ืน (4)   98 0.8% 69 0.5% 113 1.0% 

รวมรายได้   13,233 100% 13,105 100% 11,884 100% 

หมำยเหตุ  :  (1) ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน 
 (2)  บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ NECL เพิม่เตมิในเดอืนพฤศจกิำยน 2558 ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัใน 

NECL เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 53.33 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน  
 (3)  ก ำไรจำกเงนิลงทุนประกอบดว้ย ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนใน BMCL TTW และ CKP  
 (4)  รำยไดอ้ื่นประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน และรำยไดเ้งนิชดเชยควำมเสยีหำย

จำกอุทกภยั 
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2.1 ธรุกิจทางพิเศษ 

2.1.1 ลกัษณะบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL เป็นผู้ก่อสร้ำงและบริหำรทำงพิเศษ ซึ่งได้แก่ ทำงพิเศษศรีรัช          
ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร และทำงพเิศษอุดรรถัยำ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) ทางพิเศษศรีรชั   

ทำงพเิศษศรรีชั เป็นโครงกำรก่อสรำ้งขนำดใหญ่โครงกำรแรกในประเทศไทยทีเ่กดิจำกควำมร่วมมอื
ระหว่ำงภำครฐับำลและเอกชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรจรำจรที่คบัคัง่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
เป็นโครงกำรในลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) คอื บรษิทั (เดมิคอื BECL) เป็นผูล้งทุนใน
กำรออกแบบก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษศรีรชั  ซึ่งประกอบด้วยทำงพเิศษ 4 ส่วน คอื ส่วนเอ 
(พระรำม 9-รัชดำภิเษก) ส่วนบี (พญำไท-บำงโคล่) ส่วนซี (รัชดำภิเษก-แจ้งวฒันะ) และส่วนด ี
(พระรำม 9-ศรนีครนิทร)์ ระยะทำงทัง้สิน้ 38.5 กโิลเมตร ทัง้น้ี กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสร้ำงถำวรต่ำงๆ    
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ในทำงพเิศษศรรีชัจะตกเป็นของ กทพ. โดย กทพ. ลงทุนก่อสร้ำงและ
บรหิำรทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที ่1) ระยะทำง 27.1 กโิลเมตร ซึง่บรษิทัรบัมำซึง่สทิธิ
ในกำรเขำ้บรหิำรทำงพเิศษศรรีชั และมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกค่ำผ่ำนทำงของทัง้ทำงพเิศษ
เฉลมิมหำนคร และทำงพเิศษศรรีชั ตำมสดัส่วนทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 
ซึง่มรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับจำกวนัที ่1 มนีำคม 2533 และสญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำร
ระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 สว่นด ีซึง่มรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษำยน 2540 

2) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

บรษิทัรบัมำซึง่สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสรำ้งบรหิำรจดักำร ใหบ้รกิำร และบ ำรุงรกัษำ
โครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร โดยมหีน้ำทีใ่นกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำง จดัหำและติดตัง้อุปกรณ์และระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจดักำร 
ใหบ้รกิำรและบ ำรุงรกัษำทำงพเิศษรวมทัง้กำรเรยีกเกบ็ค่ำผ่ำนทำง เพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรำยได้
ค่ำผ่ำนทำงและรำยได้อื่นๆ (ถ้ำม)ี โดยมแีนวเสน้ทำงเริม่ต้นทีถ่นนกำญจนำภเิษก และเชื่อมต่อกบั
ทำงพเิศษศรรีชับรเิวณดำ้นเหนือของสถำนีขนส่งหมอชติ 2 ระยะทำง 16.7 กโิลเมตร ทัง้นี้ บรษิัท
เป็นผู้รบัภำระในกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนทัง้หมด และแบ่งผลตอบแทนหรือให้
ประโยชน์แก่ กทพ. ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ซึ่งมีระยะเวลำสัมปทำน 30 ปี นับตัง้แต่วันที ่ 
15 ธนัวำคม 2555 โดยเปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่22 สงิหำคม 2559 

3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

บริษัทถือหุ้นใน NECL ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำรทำงพิเศษอุดรรัถยำ            
ซึ่งมีเส้นทำงที่เชื่อมต่อระบบทำงพิเศษศรีรัชที่ถนนแจ้งวัฒนะ และสิ้นสุดที่อ ำเภอบำงปะอิน     
จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ มรีะยะทำงรวมประมำณ 32 กโิลเมตร โครงกำรนี้เป็นโครงกำรในลกัษณะ 
BTO (Build Transfer Operate) เช่นเดยีวกบัทำงพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผูล้งทุนในกำร
ออกแบบก่อสรำ้งและบรหิำรทำงพเิศษอุดรรถัยำ โดยกรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรำ้งถำวรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
หรอืใชป้ระโยชน์ในทำงพเิศษจะตกเป็นของ กทพ. และ กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดแลว้
สง่มอบรำยไดค้่ำผ่ำนทำงให ้NECL ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำซึง่มรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับจำก
วนัที ่27 กนัยำยน 2539 
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รำยละเอยีดของเครอืขำ่ยทีเ่ชื่อมโยงระบบทำงพเิศษสว่นต่ำงๆ ดงันี้ 
ระบบทำงพเิศษ ระยะทำง 

(กโิลเมตร) 
ก่อสรำ้งและ

บรหิำรงำนโดย 

1.  ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที ่1)  

    (บำงนำ-ดนิแดง-ดำวคะนอง) 

27.1 กทพ. 

2.  ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2) 

2.1  สว่นในเมอืง (ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก) 

2.2  สว่นนอกเมอืง (ประชำชื่น-แจง้วฒันะ และ 

 อโศก-ศรนีครนิทร)์ 

38.5 บรษิทั   

3.  ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (บำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 32.0 NECL   

4.  ทำงพเิศษอุตรำภมิุข (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ 28.0 บมจ. ทำงยกระดบั
ดอนเมอืง  

5.  ทำงพเิศษฉลองรชัรวมสว่นต่อขยำย (รำมอนิทรำ-อำจณรงค ์
และรำมอนิทรำ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร) 

42.4 กทพ. 

6.  ทำงพเิศษบรูพำวถิ ี(บำงนำ-ชลบุร)ี 56.7 กทพ. 

7.  ทำงพเิศษกำญจนำภเิษก (บำงพล-ีสุขสวสัดิ)์ และทำงหลวง
หมำยเลข 37 (ช่วงสขุสวสัดิ-์บำงขุนเทยีน) รวมทำงเชื่อมต่อ
ถนนวงแหวนอุตสำหกรรม 

42.3 กทพ. 

8. ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร   16.7 บรษิทั  

รวมระยะทางทัง้ส้ิน 283.7  
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2.1.2 ส่วนแบ่งรายได้ค่าผา่นทาง  

สว่นแบ่งรำยไดค้่ำผ่ำนทำงส ำหรบัโครงขำ่ยในเขตเมอืง ตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2554 บรษิทัไดร้บัส่วนแบ่ง
รำยไดค้่ำผ่ำนทำงในอตัรำรอ้ยละ 40 และ กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 ส ำหรบัโครงข่ำยนอกเขตเมอืง 
บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรำยไดค้่ำผ่ำนทำงทัง้หมด ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ 

ทำงพเิศษ ลกัษณะ
โครงขำ่ย 

ระยะทำง 
(กม.) 

วนัทีเ่ปิดบรกิำร รำยได ้ กำรแบ่งรำยได ้
บรษิทั : กทพ. 

เฉลิมมหานคร 
ดนิแดง-ทำ่เรอื 
บำงนำ-ทำ่เรอื 
ทำ่เรอื-ดำวคะนอง 

 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 

 
8.9 
7.9 
10.3 

 
4 ม.ค. 2524 

17 ม.ค. 2526 
8 ส.ค. 2530 

 
บรษิทั และ กทพ. 

  

 
- 9 ปีแรก 60:40 
- ระยะเวลำระหวำ่ง 9 ปีแรก 
 และ 9 ปีสุดทำ้ย 50:50 
- 9 ปีสดุทำ้ย 40:60 

ศรีรชั 
ส่วนเอ พระรำม 9-รชัดำภเิษก 
ส่วนบ ีพญำไท-บำงโคล ่

 

 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 

 

 
12.4 
9.4 

 

 
2 ก.ย. 2536 
6 ต.ค. 2539 

 

 
บรษิทั และ กทพ. 

  
 

 
- 9 ปีแรก 60:40 
- ระยะเวลำระหวำ่ง 9 ปีแรก 
 และ 9 ปีสุดทำ้ย 50:50 
- 9 ปีสดุทำ้ย 40:60 

ส่วนซ ีรชัดำภเิษก-แจง้วฒันะ 
ส่วนด ีพระรำม 9-ศรนีครนิทร ์

นอกเขตเมอืง 
นอกเขตเมอืง 

8.0 
8.7 

2 ก.ย. 2536 
ระยะทีห่นึ่ง 
2 ธ.ค. 2541 
ระยะทีส่อง 

1 ม.ีค. 2543 

บรษิทั 
  

- 100 : 0 
  

 

ศรีรชั-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร 

นอกเขตเมอืง 
 

16.7 22 ส.ค.2559 บรษิทั - 100 : 0 

อดุรรถัยา 
แจง้วฒันะ-เชยีงรำก 
เชยีงรำก-บำงไทร 

 
นอกเขตเมอืง 
นอกเขตเมอืง 

 
22 
10 

 
2 ธ.ค. 2541 
1 พ.ย. 2542 

 
บรษิทัย่อย 
(NECL) 

 
- 100 : 0 
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2.1.3 อตัราค่าผา่นทาง 

ทางพิเศษ / ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
อตัราค่าผา่นทาง (บาท/เท่ียว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขัน้ท่ี 1)  50 75  110 
ยกเวน้    
ด่ำนอำจณรงค ์1 (ไปบำงนำ)             40 

*
 65 

*
 100 

*
 

ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2)   50 75 110 
ยกเวน้    
ด่ำนศรนีครนิทร ์/ ด่ำนรำมค ำแหง    
ด่ำนพระรำม 9 / ด่ำนอโศก 3 25 55 75 
ด่ำนพระรำม 9-1 (ศรรีชั)      
ด่ำนประชำชืน่ (ขำเขำ้) 60 90 140 
ด่ำนประชำชืน่ (ขำออก) 10 15 30 
ด่ำนประชำชืน่ 1 (ขึน้จำกถนนประชำชืน่)    
ด่ำนประชำชืน่ 2 (ลงสู่ถนนประชำชืน่) 15 20 35 
ด่ำนงำมวงศว์ำน 1 (ขำออก)    
ด่ำนงำมวงศว์ำน 2 (ขำเขำ้)    
ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร 50 **

 80 
**

 115 **
 

ทางพิเศษอดุรรถัยา 45 100 150 
ยกเวน้    
ด่ำนเมอืงทองธำนี   35 

***
 90 

***
 140 

***
 

ด่ำนบำงปะอนิ 55  120  180  

หมำยเหตุ  :  *  อตัรำนี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ 10 บำท ส ำหรบัรถทุกประเภท จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
  ** อตัรำนี้มผีลใชบ้งัคบันบัแต่วนัทีเ่ปิดใหด้ ำเนินกำรโครงกำรเป็นตน้ไปเป็นระยะเวลำ 5 ปี 
  *** อตัรำนี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ 10 บำท ส ำหรบัรถทุกประเภท จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชั เป็นไปตำมสญัญำโครงกำร
ระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ซึง่มกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงบนพืน้ฐำนของอตัรำ
กำรเพิม่ของดชันีรำคำผูบ้รโิภคส ำหรบักรุงเทพมหำนครทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชย์ล่ำสุด ทัง้นี้จะปรบั
อตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเตม็ช่วงละ 5 บำท แต่จะปรบัไดไ้ม่เกนิครัง้ละ 10 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปี
แรกของสญัญำ ในกรณีทีเ่กดิเงนิเฟ้อสงูกว่ำปกตหิรอืมเีหตุสุดวสิยั หรอืเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ บรษิทั 
และ กทพ. สำมำรถพจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมสมควร โดยมกีำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ล่ำสุด 
เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2556 และมกี ำหนดกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ต่อไปในวนัที ่1 กนัยำยน 2561 

กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็นไปตำมสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำง บริหำรจัดกำร ให้บริกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรทำงพิเศษ         
สำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร โดยปรบัทุก 5 ปี นับแต่วนัที่เปิดด ำเนินกำรโครงกำรใน
อตัรำ 15 บำท 25 บำท และ 35 บำท ส ำหรบัรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ลอ้ และรถมำกกว่ำ 10 ลอ้ตำมล ำดบั    
ซึง่เป็นไปตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
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และทำงพเิศษอุดรรถัยำ กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงจะมกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำ    
ค่ำผ่ำนทำงบนพื้นฐำนของอตัรำกำรเพิ่มของดัชนีรำคำผู้บริโภคส ำหรับกรุงเทพมหำนครที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชยล่์ำสุด ทัง้นี้จะปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเตม็ช่วงละ 5 บำทแต่จะปรบัไดไ้ม่เกนิ
ครัง้ละ 15 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปีแรกของสญัญำ โดยมกีำรปรบัค่ำผ่ำนทำงครัง้แรกเมื่อวนัที่ 1 
พฤศจกิำยน 2546 และมกีำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ล่ำสุดเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 ส ำหรบั      
ครัง้ต่อไปมกี ำหนดกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงในวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561  

แม้ว่ำ กทพ.ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรออกประกำศกระทรวงคมนำคมในกำรปรับอัตรำค่ำผ่ำนทำงใหม่        
ซึง่ลงนำมโดยรฐัมนตรชี่วยวำ่กำรกระทรวงคมนำคมในฐำนะผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอตัรำ
ค่ำผ่ำนทำงส ำหรบัทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชัมกีำรปรบัเมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2556 และ
อตัรำค่ำผ่ำนทำงส ำหรบัทำงพเิศษอุดรรถัยำซึง่มกีำรปรบัเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2556 แต่บรษิทัและ
บรษิทัย่อย (NECL) เหน็ว่ำ อตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมประกำศดงักล่ำวยงัคงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้สญัญำ 

2.1.4 การตลาดและการแข่งขนั 

2.1.4.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผู้ใช้ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร ทำงพิเศษศรรีชั ทำงพเิศษสำยศรรีชั-     
วงแหวนรอบนอกฯ และทำงพเิศษอุดรรถัยำ คอื ผูใ้ช้ทำงที่มุ่งหวงัควำมสะดวกและรวดเรว็ใน
กำรเดนิทำง ตอ้งกำรร่นระยะทำงในกำรเดนิทำงไปยงัจุดหมำย รวมทัง้ต้องกำรหลกีเลีย่งปัญหำ
กำรจรำจรตำมเสน้ทำงปกตทิีก่ำรจรำจรตดิขดัในพืน้ทีข่องกรุงเทพและปรมิณฑล โดยสำมำรถ
จ ำแนกลูกคำ้ซึง่เป็นผูใ้ช้ทำงตำมประเภทของรถทีใ่ชท้ำงพเิศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ล้อ 
และรถมำกกว่ำ 10 ลอ้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 มสีดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 98.02 รอ้ยละ 
1.74 และรอ้ยละ 0.24 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ปรมิำณจรำจรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึวนัที ่31 ตุลำคม 
2559 ทีใ่ชท้ำงพเิศษสำมำรถจ ำแนกตำมพืน้ทีไ่ดด้งันี้ 

ระบบทำงพเิศษ ปรมิำณจรำจร
เฉลีย่ (เทีย่ว/วนั) 

สดัสว่น % 

1. ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที ่1) (1) 
    (บำงนำ-ดนิแดง-ดำวคะนอง) 

367,756 20.72 

2. ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2) 
2.1 สว่นในเมอืง (ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก) 
2.2 สว่นนอกเมอืง (ประชำชื่น-แจง้วฒันะ และอโศก-ศรนีครนิทร)์ 

 

324,177 

368,534 

 

18.26 

20.76 

3. ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (บำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 81,350 4.58 

4. ทำงพเิศษฉลองรชั (รำมอนิทรำ-อำจณรงค์ และ 
รำมอนิทรำ-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร) (1) 

209,128 11.78 

5. ทำงพเิศษบูรพำวถิ ี(บำงนำ-ชลบุร)ี (1) 139,939 7.88 

6. ทำงพเิศษกำญจนำภเิษก (บำงพลี-สขุสวสัดิ)์ (1)  
 และทำงหลวงหมำยเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บำงขนุเทยีน) 

245,910 13.85 

7. ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร  
 (เปิดบรกิำรวนัที ่22 สงิหำคม 2559) 

38,128 2.15 

รวมปรมิำณจรำจรทัง้สิน้ 1,774,922 100 

 หมำยเหตุ  :  (1)  แหล่งขอ้มลู กทพ. ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2559 
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เน่ืองจำกกำรใหบ้รกิำรทำงพเิศษจดัเป็นกำรใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภคต่อประชำชนผูใ้ชท้ำง   
ทีต่อ้งกำรควำมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในกำรเดนิทำง ซึง่ถอืเป็นลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยของ
ระบบทำงพิเศษ กลุ่มลูกค้ำจึงมีกำรกระจำยตัวตำมจุดหมำยกำรเดินทำง ที่พักอำศัย        
สถำนทีท่ ำงำน ดงันัน้รำยไดข้องระบบทำงพเิศษจงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพเิศษ
แต่อย่ำงใด 

2.1.4.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

กลยุทธท์างการตลาด 

จุดเด่นทำงกำรตลำด คอื กำรให้บริกำรทำงพเิศษศรรีชัมุ่งเน้นที่จะสนองตอบควำมต้องกำร       
ในกำรเดนิทำงผ่ำนเครอืขำ่ยทำงพเิศษทีเ่ชื่อมต่อและครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลำงย่ำนธุรกจิหลกัของ
กรุงเทพฯ ทัง้กำรเดินทำงจำกทำงพิเศษเฉลิมมหำนครและทำงพิเศษศรีรัช รวมทัง้  
ทำงพเิศษฉลองรชั (รำมอนิทรำ-อำจณรงค)์ มเีครอืขำ่ยทีค่รอบคลุมพืน้ทีจ่ำกทศิเหนือจรดทศิใต้ 
และจำกทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผูใ้ชท้ำงสำมำรถใชท้ำงพเิศษเชื่อมต่อกบั
ทำงพเิศษบูรพำวถิี (บำงนำ-ชลบุร)ี ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร และทำงพเิศษฉลองรชั ท ำให้
เครือข่ำยระบบทำงพิเศษสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเดินทำงไปถึง  
ทีห่มำยไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่ำกำรใชถ้นนพืน้รำบ 

เมื่อวนัที่ 22 สงิหำคม 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ     
ซึ่งเป็นเสน้ทำงที่เชื่อมต่อระหว่ำงพื้นที่ฝัง่กรุงเทพฯ-ฝัง่ธนบุรี โดยเชื่อมเสน้ทำงออกจำกทำง
พเิศษขัน้ที ่2 บรเิวณหมอชติ จตุจกัร ขำ้มแม่น ้ำเจำ้พระยำบรเิวณสะพำนพระรำม 7 วิง่ขนำนบน
ทำงรถไฟสำยใตโ้ดยผ่ำนย่ำนบำงพลดั บำงบ ำหรุ ตลิง่ชนั เชื่อมต่อกบัสะพำนลอยบรมรำชชนนี
ผ่ำนถนนรำชพฤกษ์และสุดทำงทีถ่นนวงแหวนรอบนอก (ฝัง่ตะวนัตก) ท ำใหผู้ใ้ชท้ำงสำมำรถ
เดนิทำงเชื่อมฝัง่กรุงเทพฯ-ธนบุร ีไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเรว็ 

จุดดอ้ยทำงกำรตลำด คอื ขอ้จ ำกดัทำงด้ำนกำยภำพท ำใหไ้ม่สำมำรถระบำยรถบริเวณทำงลง
ทำงพเิศษในช่วงเวลำเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กบัสภำพกำรจรำจรบนถนนพื้นรำบอนัเป็นปัจจยัที่มี
ควำมไม่แน่นอนทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีำรประสำนงำนกบัต ำรวจ
จรำจรของสถำนีต ำรวจพื้นรำบ รวมทัง้กำรเชื่อมต่อสญัญำณภำพจำกกล้อง CCTV บน         
ทำงพิเศษไปยงัป้อมต ำรวจพื้นรำบ เพื่อช่วยระบำยจรำจรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มควำม
คล่องตัวของกำรจรำจรในระบบด้วยกำรปรับปรุงจุดขึ้น -ลงต่ำงๆ ท ำให้ผู้ใช้ทำงสำมำรถ
ประหยดัเวลำ และผู้ใช้ทำงได้รบัควำมสะดวกสบำยเพิม่ขึน้ มคีุณภำพชีวติในกำรเดนิทำงใน
เมืองหลวงที่ดีกว่ำเดิม ท ำให้ผู้ใช้ทำงได้เหน็ถึงประโยชน์ที่ได้รบัมำกกว่ำกำรค ำนึงถึงปัจจยั
ทำงดำ้นรำคำ 

ในสว่นของกลยทุธท์ำงกำรตลำด บรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกำร คอื 

1)   เส้นทางพิเศษและโครงข่ายการให้บริการ (Products)  

1. กำรมโีครงขำ่ยกำรใหบ้รกิำรทำงพเิศษซึง่ตัง้อยู่บนท ำเลทีด่ ีและเชื่อมต่อกบัถนนหลกั
ของเมอืงท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำงของผูใ้ชท้ำงใหเ้ดนิทำง
ไปยงัจุดหมำยไดต้รงตำมต้องกำร บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงคุณภำพของสำยทำง
และคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรทีด่ ีบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้
โดยได้น ำมำปรบัเป็นกลยุทธ์ส ำคญัเพื่อเสริมศกัยภำพในกำรรองรบัปริมำณจรำจร      
ทีห่มุนเวยีนในระบบใหม้ปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้  
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2. กำรศกึษำควำมเหมำะสมเพื่อปรบัปรุงทำงขึน้-ลงทำงพเิศษเป็นอกีมำตรกำรทีบ่รษิัท
น ำมำเพิม่ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงและรกัษำระดบัคุณภำพทำงพเิศษในดำ้น
ควำมปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยู่ในระดบัมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง  

3. บรษิทัมกีำรตดิตำมสถติปิรมิำณจรำจรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของบรกิำร 
Easy Pass ใหเ้หมำะสมเพื่อปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรและรองรบัจ ำนวนผูใ้ชท้ำงพเิศษที่
เพิม่ขึน้ บรษิทัไดเ้พิม่จ ำนวนช่องบรกิำร Easy Pass บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
ต่ำงๆ ในทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อรองรบัปรมิำณ
ผูใ้ชบ้ตัร Easy Pass ทีเ่พิม่สงูขึน้ นอกจำกนี้ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปรบัยำ้ยต ำแหน่ง
ช่องทำง Easy Pass เพื่อใหผู้้ใชบ้รกิำร Easy Pass เขำ้ใชบ้รกิำรไดส้ะดวกและ
ปลอดภยัมำกขึน้ และลดกำรตดักระแสจรำจรระหว่ำงช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงแบบเงนิสด 
และช่องทำง Easy Pass ซึ่งบรรเทำปัญหำกำรจรำจรคบัคัง่บรเิวณหน้ำด่ำนเก็บ       
ค่ำผ่ำนทำง 

4. กำรศกึษำแนวเสน้ทำงใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทำงกำรเตบิโตของเมอืง (Urbanization)   
ทีจ่ะขยำยตวัในอนำคตโดยเฉพำะพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนกำรศกึษำพฤตกิรรม
กำรเดนิทำงของผู้ใช้ทำง จดัเป็นกำรเตรยีมพร้อมเพื่อรองรบักำรขยำยขอบข่ำยกำร
ให้บรกิำรทำงพเิศษ อีกทัง้ยงัเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรที่ตอบรบักบัควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ชท้ำงในอนำคตไดเ้ป็นอย่ำงด ี

5. บรษิทัไดม้กีำรเพิม่ช่องทำงกำรสือ่สำรขอ้มลูเกีย่วกบักำรจรำจรผ่ำนป้ำยจรำจรอจัฉรยิะ 
(Smart Traffic) และป้ำยสลบัขอ้ควำม (VMS) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงทรำบถงึสภำพจรำจรบน
ระบบทำงพเิศษตลอดจนกำรแนะน ำกำรเดนิทำงบนเสน้ทำงพเิศษให้สะดวกรวดเรว็
มำกยิง่ขึน้ 

6. บรษิัทได้ด ำเนินกำรปรบัปรุงป้ำยแนะน ำกำรใช้ทำงพเิศษบนถนนพื้นรำบ  ทัง้ที่เป็น
ถนนสำยหลกัและถนนซอยในกรุงเทพและปรมิณฑลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูใ้ชท้ำงและเพิม่ควำมมัน่ใจในกำรเขำ้ใชท้ำงพเิศษ โดยบรษิทัจะเน้นกำรให้
ขอ้ม ูลสถำนทีส่ ำคญัในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทำงขึ้น-ลงทำงพิเศษส่วนต่ำงๆ     
ผ่ำนเวบ็ไซตแ์ละสือ่ประชำสมัพนัธต่์ำงๆ เพื่อใหล้กูคำ้ทีเ่ป็นผูใ้ชท้ำงไดร้บัควำมสะดวก
รวดเรว็ในกำรเดนิทำง  

2)   อตัราค่าผา่นทาง (Price) 

1. กำรก ำหนดอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ได้มีกำรตกลงและก ำหนดอัตรำค่ำผ่ำนทำง
ตลอดจนวธิกีำรพจิำรณำกำรค ำนวณปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่ไว้ในสญัญำโครงกำร
เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึง่อตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำทีไ่ดม้คีวำมเหน็ชอบร่วมกนัว่ำเป็นอตัรำที่
เหมำะสมตำมผลกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนของแต่ละโครงกำร กล่ำวคอื
สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วน
ขัน้ที ่2 สว่นด ีและสญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็ไดก้ ำหนดใหม้กีำร
พจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่เป็นประจ ำทุก 5 ปี โดยอำ้งองิตำมกำรเปลีย่นแปลง
ของดชันีรำคำผูบ้รโิภคกรุงเทพฯ ทีไ่ดม้กีำรออกประกำศโดยกระทรวงพำณิชย ์ซึง่กำร
ค ำนวณดงักล่ำวเป็นกำรค ำนวณเพื่อรกัษำมูลค่ำที่แท้จรงิของอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดของสญัญำ และกำรพจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษ
สำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เป็นไปตำมสญัญำสมัปทำน กล่ำวคอื จะมกีำรปรบัทุก   
5 ปี นบัแต่วนัเปิดด ำเนินกำรโครงกำรตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
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2. บรษิทัไดม้อบสว่นลดค่ำผ่ำนทำงใหก้บัผูใ้ชท้ำงอย่ำงต่อเนื่องในบำงเสน้ทำง โดยมกีำร
ก ำหนดระยะเวลำสิน้สดุเป็นครำวๆ ไป เพื่อดงึดดูใหผู้ใ้ชท้ำงหนัมำใชท้ำงพเิศษมำกขึน้ 
โดยเฉพำะเสน้ทำงทีม่จีุดเชื่อมต่อระหว่ำงระบบทำงพเิศษ เช่น บรเิวณด่ำนอำจณรงค ์1 
(จำกทำงพเิศษฉลองรชัมุ่งหน้ำเขำ้ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร บรเิวณบำงนำ) และด่ำน
เมอืงทองธำนีของทำงพเิศษอุดรรถัยำ ซึ่งบรษิัทร่วมกบั กทพ.ได้ให้ส่วนลดมำอย่ำง
ต่อเนื่อง และขยำยเวลำกำรใหส้ว่นลดจนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

1. กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

1.1  ผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชัสำมำรถเลอืกใชบ้รกิำร
ทำงพเิศษ ณ จุดขึน้-ลงทำงพเิศษต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมพืน้ที่ส ำคญัในกรุงเทพฯ 
ตลอดระยะทำง 65.6 กโิลเมตร โดยผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษจะต้องช ำระเงนิค่ำผ่ำน
ทำงทีด่่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง ณ จุดขึน้ทำงพเิศษ ซึง่มทีัง้หมดจ ำนวน 52 จุด ซึง่เป็น
ของทำงพเิศษเฉลมิมหำนครจ ำนวน 20 จุด (เช่น ด่ำนดนิแดง บำงนำ ดำวคะนอง 
สุขุมวิท พระรำม 4 ฯลฯ) และทำงพิเศษศรีรชัจ ำนวน 32 จุด (เช่น ด่ำนอโศก 
พระรำม 9 ศรีนครินทร์ ยมรำช สุรวงศ์ หัวล ำโพง คลองประปำ ย่ำนพหลฯ     
ประชำชื่น พระรำม 3 ฯลฯ) และผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถช ำระค่ำผ่ำนทำงได ้2 วธิ ีคอื
ช ำระด้วยเงนิสด หรอืช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิ (Electronic Toll 
Collection System, ETCS) หรอื Easy Pass    

1.2  ผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษอุดรรัถยำที่เชื่อมต่อระบบทำงพิเศษศรีรัชออกสู่ด้ำน 
ทศิเหนือของกรุงเทพฯ มรีะยะทำง 32 กโิลเมตร ซึง่มดี่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงจ ำนวน 
10 จุด โดยจะต้องช ำระเงินค่ำผ่ำนทำงที่ด่ำนเก็บเงิน ณ จุดทำงขึ้นส ำหรับ 
ขำเขำ้เมอืง และ ณ จุดทำงลงส ำหรบัขำออกนอกเมอืง ซึง่มทีำงขึน้จ ำนวน 5 จุด 
ทำงลงจ ำนวน 5 จุด และผูใ้ชบ้รกิำรจะต้องช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำงดว้ยเงนิสด และ
ช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

1.3 ผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่เชื่อมต่อระบบทำงพเิศษ
ศรีรชัออกสู่ทศิตะวนัตกของกรุงเทพฯ มีระยะทำง 16.7 กโิลเมตร ซึ่งมดี่ำน
จดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำงจ ำนวน 9 จุด โดยจะต้องช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำง ณ จุดทำงขึน้
ดว้ยเงนิสดหรอืช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

2. กำรใหบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

บรษิัทได้ร่วมกบั กทพ. ในกำรน ำระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิมำใช้ในกำรจดัเก็บ     
ค่ำผ่ำนทำง เพื่อเป็นทำงเลอืกใหก้บัผูใ้ชท้ำงเพิม่ควำมสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิำพ
ในกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงบรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตลอดจน
รองรบัปรมิำณจรำจรทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนำคต ปัจจุบนัมจี ำนวนผูใ้ชร้ะบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
อตัโนมตัปิระมำณรอ้ยละ 40  

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ตัร Easy Pass บรษิทัจดัใหม้จีุดบรกิำรตดิตัง้ และ
ตรวจสอบบตัร Easy Pass รวมถงึบรกิำรตดัฟิลม์เพื่อตดิตัง้ Easy Pass และทดสอบ
ระบบ Easy Pass โดยผู้ใช้ทำงสำมำรถน ำรถยนต์เข้ำใช้บริกำร ณ จุดบริกำร       
Easy Pass … Fast Service โดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยไดท้ี่ศูนยค์วบคุมทำงพเิศษสำย    
ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ถนนประชำรำษฎรส์ำย 1 ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 09.00-
17.00 น. (ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2560 เป็นตน้ไป)  
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และเพื่อเพิม่ประโยชน์ส ำหรบัผู้ใช้บตัร Easy Pass บรษิทัได้ร่วมกบั กทพ. และ     
กรมทำงหลวงปรบัปรุงประสทิธิภำพกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงด้วยระบบเก็บค่ำผ่ำนทำง
อตัโนมตั ิโดยเชื่อมต่อระบบบตัร Easy Pass และบตัร M-Pass เพื่อใหผู้ใ้ช้บรกิำร
สำมำรถช ำระค่ำผ่ำนทำงด้วยบตัรเพยีงใบเดยีว ส ำหรบัทำงพเิศษ 7 เสน้ทำง และ   
ทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืง (มอเตอรเ์วย)์ ของกรมทำงหลวงอกี 2 เสน้ทำงไดต้ัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2559  

4) กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ ์(Promotion) 

บรษิัทจดัให้มีส่วนลดค่ำผ่ำนทำงในบำงเสน้ทำงและมกี ำหนดเวลำสิ้นสุด เพื่อส่งเสริมให้
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยหนัมำใช้บรกิำรทำงพเิศษอย่ำงสม ่ำเสมอจนเกดิควำมเคยชนิและเป็น
ลูกคำ้ประจ ำในที่สุด โดยในปี 2559 บรษิทัยงัคงให้ส่วนลด ณ จุดเชื่อมต่อจำกทำงพเิศษ
ฉลองรัชมำยังทำงพิเศษเฉลิมมหำนครที่ด่ำนอำจณรงค์ 1 เฉพำะไปบำงนำ รวมถึง 
ทำงพเิศษอุดรรถัยำของบรษิทัย่อย (NECL) ยงัใหส้่วนลดแก่ผู้ทีใ่ชบ้รกิำรทีด่่ำนเมอืงทอง
ธำนีอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ ในช่วงเทศกำลส ำคญั เช่น วนัสงกรำนต์และวนัขึน้ปีใหม่ บรษิัทได้ร่วมมอืกบั 
กทพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทำงพิเศษให้กับผู้ใช้ทำงด้วยกำรแจกของที่ระลึกแก่ 
ผูใ้ชท้ำงพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้จีุดใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชท้ำงเพื่อสรำ้งควำมรูส้กึผูกพนัใหก้บัลูกคำ้
ภำยใตแ้นวคดิทีว่่ำเรำพรอ้มสง่มอบควำมสขุดว้ยบรกิำรทีด่ใีหก้บัลกูคำ้ตลอดสำยทำง 

บริษัทในฐำนะเอกชนผู้ให้บริกำรทำงพิเศษได้สนองตอบนโยบำยของภำครัฐด้วยกำร 
ร่วมรณรงค์ “โทรไม่ขบั” “ง่วงไม่ขบั” และ “เมำไม่ขบั” ผ่ำนกจิกรรมกำรขบัขีป่ลอดภยั 
ตลอดจนกำรใชพ้ลงังำนเพื่อกำรเดนิทำงอย่ำงคุม้ค่ำ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรประชำสมัพนัธไ์ป
ยงักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหต้ระหนกัถงึควำมสะดวก รวดเรว็ ประหยดั และ
ปลอดภัยในกำรใช้บริกำรทำงพิเศษให้ทรำบถึงบริกำรที่มคีุณภำพบนทำงพิเศษ และให้
ทรำบถึงกจิกรรมส่งเสรมิกำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ ของบรษิทั อำท ิกำรจดักจิกรรมพเิศษใหก้บั
ผูใ้ชท้ำงทีเ่ป็นผูโ้ชคด ีกำรใหส้่วนลดค่ำผ่ำนทำง รวมถงึกำรต่อเชื่อมทำงพเิศษกบัเสน้ทำง
ต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้ชท้ำง 

ส ำหรบัสื่อประชำสมัพนัธต่์ำงๆ ทีบ่รษิทัใชเ้พื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มูล  ข่ำวสำร 
ประกอบด้วย สื่อสำรคดวีิทยุ-โทรทศัน์ สปอตวทิยุ เอกสำรแผ่นปลวิ ป้ำยสลบัขอ้ควำม (VMS) 
เวบ็ไซต์ www.bemplc.co.th ตลอดจนกำรสื่อสำรผ่ำนโซเชีย่ลมเีดยี (www.facebook.com/ 
bangkokexpresswayandmetro) รวมทัง้กำรจดัท ำวำรสำรศรรีชัรำย 2 เดือน เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรแลกเปลีย่นขอ้มลูขำ่วสำรระหว่ำงบรษิทักบัผูใ้ชท้ำง รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำมรู ้
ควำมพึงพอใจ และยงัเป็นกำรจูงใจให้ลูกค้ำใหม่เขำ้มำใช้บริกำรเพิ่มขึ้น อีกทัง้ยงัมีกำร
ด ำเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี จดัเป็นกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจทีด่ที ัง้ต่อลูกคำ้
และสงัคม 

2.1.4.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ในปี 2559 แม้ว่ำเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในภำวะที่ดีขึ้นกว่ำในปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อยก็ตำม 
อุตสำหกรรมรถยนต์ยงัอยู่ในสภำวะชะลอตวั ยอดขำยรถยนต์สะสม 11 เดอืนแรกของปี 2559 
โดยรวมอยู่ทีป่ระมำณ 680,000 คนั ลดลงรอ้ยละ 2.3 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 ซึง่มยีอดขำยรถยนต์
เพิม่ขึน้ (หนังสอืพมิพ์คมชดัลกึ 10 มกราคม 2559) ทัง้นี้เนื่องจำกในปี 2559 มกีำรปรบัโครงสรำ้งภำษี
สรรพสำมติใหม่ ท ำให้รถยนต์มรีำคำสูงขึน้ อย่ำงไรกต็ำมแม้ว่ำยอดขำยรถยนต์จะมกีำรปรบั
ลดลงแต่ยอดรถจดทะเบยีนรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหำนครเพิม่ขึน้จำกเดมิ 1,000 คนัต่อวนั   

http://www.facebook.com/%20bangkokexpresswayandmetro
http://www.facebook.com/%20bangkokexpresswayandmetro
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เป็น 1,200 คนัต่อวนั สง่ผลใหม้รีถยนตจ์ดทะเบยีนสะสมรวมกนัแลว้ประมำณ 10 ลำ้นคนั ท ำให้
กรุงเทพมหำนครมปัีญหำกำรจรำจรสะสมมำกขึน้ (หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ 10 มกราคม 2560)  

ในปี 2559 และปี 2560 ปัญหำกำรจรำจรมแีนวโน้มทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ เนื่องจำกมกีำร
ก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ๆ อกีทัง้ยงัไม่มถีนนและสะพำนข้ำมแม่น ้ำเจ้ำพระยำแห่งใหม่ที่จะช่วย
บรรเทำสภำพกำรจรำจรได้ ส่งผลให้ในช่วงต้นปี 2560 มีควำมเร็วเฉลี่ยรถยนต์ในเขต
กรุงเทพมหำนครลดลงเหลอื 12 กโิลเมตรต่อชัว่โมง (หนังสอืพมิพ์ประชาชาตธิุรกิจ 9 มกราคม 2560)  

สง่ผลใหเ้กดิผลกระทบต่อกำรเตบิโตของปรมิำณกำรจรำจรบนทำงพเิศษโดยรวม  

ทัง้นี้จำกขอ้มลูของกรมขนสง่ระบุว่ำปรมิำณรถจดทะเบยีนใหม่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ สิน้ปี 
2559 รวมทัง้สิน้ 399,479 คนั เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 2.87 โดยมปีรมิำณรถจดทะเบยีนสะสม
ในเขตกรุงเทพมหำนครในปี 2559 ทัง้สิน้ 5,774,530 คนัเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 4.46 ซึง่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัถนนในกรุงเทพมหำนครซึง่มคีวำมยำวเพยีง 5,400-5,500 กโิลเมตรแลว้ ส่งผล
ใหค้วำมสำมำรถในกำรรองรบัปรมิำณรถในเขตกรุงเทพมหำนครลดลง 

 

2.1.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.1.5.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

กทพ. เป็นหน่วยงำนหนึ่งของภำครฐัทีร่บัผดิชอบในกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษ ส ำหรบัใหบ้รกิำรต่อ
กำรสญัจรของรถยนต์ ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทัง้กำรบรรเทำปัญหำ
กำรจรำจร โดย กทพ. เชญิชวนใหผู้ส้นใจเขำ้ร่วมจดัท ำขอ้เสนอกำรลงทุน บรษิทัจงึท ำกำรศกึษำ
ถึงควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และเข้ำยื่นข้อเสนอขอลงทุนเพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรที่มี
ผลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมำะสม 

โครงกำรทำงพเิศษภำยใต้สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 สญัญำโครงกำรทำงด่วนสำย
บำงปะอนิ-ปำกเกรด็ สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ส่วนด ีและสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนโครงกำรทำงพิเศษสำยศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็น
โครงกำรในลกัษณะ BTO ซึง่สำระส ำคญัของสญัญำ คอื กทพ. ก ำหนดรูปแบบ (Characteristic) 
สำยทำง พืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นกำรก่อสรำ้ง และท ำกำรเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบใหบ้รษิัทท ำกำรก่อสรำ้ง
ในเวลำทีก่ ำหนดตำมสญัญำ จำกนัน้บรษิทัจะท ำกำรก่อสรำ้งตำมแบบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำก กทพ. 
ภำยใตก้ำรควบคุมคุณภำพกำรก่อสรำ้งของวศิวกรของ กทพ. วศิวกรอสิระและผูต้รวจแบบอสิระ 
เมื่อก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ วศิวกรอสิระจะท ำกำรตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองควำมเสรจ็สมบูรณ์ 
แสดงว่ำงำนก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดพรอ้มเปิดใหบ้รกิำร และบรษิทัมสีทิธไิดร้บั
ค่ำผ่ำนทำงตำมเงื่อนไขสญัญำได ้โดยในกำรก่อสรำ้งทีผ่่ำนมำ บรษิทัไดว้่ำจำ้งผูจ้ดักำรโครงกำร
เป็นผูท้ ำกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เนื่องจำก
โครงกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษเป็นโครงกำรขนำดใหญ่อำจเกดิปัญหำในเรื่อง Cost Overrun และ
ปัญหำกำรก่อสรำ้งไม่แลว้เสรจ็ทนัเวลำ กำรจำ้งในลกัษณะ Lump Sum Turnkey จะเป็นกำร
ป้องกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำวได้ และในกำรว่ำจ้ำงผู้บริหำรโครงกำร บริษัทคดัเลือกผู้มีควำม
ช ำนำญ และมปีระสบกำรณ์มำท ำหน้ำทีผู่จ้ดักำรโครงกำรและผูท้ ำกำรก่อสรำ้ง เพื่อผลส ำเรจ็ของ
งำนทีม่คีุณภำพในเวลำทีก่ ำหนด 

ส ำหรบัโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่บรษิทั และ กทพ. ไดล้งนำมสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนออกแบบ ก่อสรำ้ง บรหิำรจดักำร ใหบ้รกิำร และบ ำรุงรกัษำโครงกำรเมื่อวนัที ่
14 กันยำยน 2555 มีระยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2555 ถึงวันที่ 14 
ธนัวำคม 2585 โดยมรีะยะเวลำในกำรก่อสรำ้งไม่เกนิ 48 เดอืน กทพ. เป็นผูก้ ำหนดสำยทำง
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พืน้ที่ที่จะใช้ในกำรก่อสรำ้ง และท ำกำรเวนคนืที่ดนิเพื่อส่งมอบให้บรษิทัภำยในเวลำที่ก ำหนด  
โดยบรษิัทมหีน้ำที่ออกแบบและท ำกำรก่อสร้ำงตำมแบบที่ได้รบัอนุมตัิจำก กทพ. ภำยใต้กำร
ควบคุมคุณภำพกำรก่อสรำ้งของวศิวกรของ กทพ. และวศิวกรอสิระ ซึง่วศิวกรอสิระจะท ำกำร
ตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองควำมเสรจ็สมบูรณ์ เมื่องำนก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนดพรอ้มเปิดใหบ้รกิำร โดยบรษิทัไดว้่ำจำ้ง บมจ. ช.กำรช่ำง ซึง่เป็นผูม้คีวำมช ำนำญ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษทุกสำยทำงทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทำนมำ
ท ำหน้ำทีผู่จ้ดักำรโครงกำรและผูท้ ำกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษในลกัษณะ Lump 
Sum Turnkey  

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรน้ี บรษิทัมสีทิธใินกำรบรหิำรจดักำร และใหบ้รกิำร ไดแ้ก่กำรเรยีก
เกบ็ค่ำผ่ำนทำง กำรกู้ภยั และกำรบ ำรุงรกัษำ โดยบริษัทมสีทิธทิี่จะได้รบัค่ำผ่ำนทำงทัง้หมด
ตลอดระยะเวลำสมัปทำน 

2.1.5.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดด้ ำเนินกจิกำรธุรกจิก่อสรำ้งและบรหิำรทำงพเิศษโดยค ำนึงถงึผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มมำโดยตลอด ทัง้นี้ แนวปฏบิตัใินกำรด ำเนินกจิกำรธุรกจิก่อสรำ้งและบรหิำรทำง
พเิศษโดยค ำนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของบรษิทัและบรษิัทย่อยดงักล่ำว สำมำรถสรุปได้
ดงันี้ 

ตัง้แต่ช่วงกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนั
มลภำวะตำมมำตรฐำนขอ้บงัคบัทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มแห่งชำตแิละกฎหมำย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญำ ทัง้นี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้ชม้ำตรกำรรวมถงึ
วธิกีำรต่ำงๆ ในกำรปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสม ส ำหรบักำรก่อสรำ้งในเขตเมอืงทีม่ปีระชำชนอำศยัอยู่
มำก โดยน ำเทคนิคกำรก่อสร้ำงแบบ Segmental Box Girder มำใช้ ท ำให้บรษิัทสำมำรถ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ส ัน้กว่ำกำรก่อสร้ำงโดยวิธกีำรอื่นที่ใช้กนัอยู่
ทัว่ไปในขณะนัน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมรอบขำ้ง และมผีลกระทบต่อปรมิำณจรำจร
บนพืน้ล่ำงใหน้้อยทีส่ดุในช่วงระหว่ำงงำนก่อสรำ้ง และบรษิทัไม่เคยมปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิ
ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

ในกำรบรหิำรโครงกำรระบบทำงพเิศษ บรษิทัไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอ
คุณภำพชวีติของพนักงำน ผู้ใช้บริกำรและสงัคมบริเวณโดยรอบทำงพิเศษ นอกจำกนี้ตัง้แต่      
ปี 2551 บรษิทัไดม้กีำรปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในเพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก ำหนด
ดำ้นสิง่แวดลอ้มส ำหรบักำรขอใบรบัรองกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 โดยบรษิทั
ไดร้บักำรรบัรองจำกบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิำยน 2551 และ
มกีำรตรวจต่ออำยุใบรบัรองกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำร
จดักำรบรหิำรงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทำงกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี้ 
1. ให้ควำมส ำคญัในกำรป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิำรและบ ำรุงรกัษำทำงพเิศษให้

เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และค ำนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิำร พนักงำน 
และชุมชน 

2. สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำน และส่งเสริมกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

3. ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมำย และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เพื่อปรบัปรุงระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง 
5. เผยแพร่นโยบำยสิง่แวดลอ้มต่อสำธำรณชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ในปี 2559 บริษัทยังคงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004  
อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ติดตำมประเด็นปัญหำสิง่แวดล้อมที่ส ำคญัต่ำงๆ ที่อำจมโีอกำสเกิดขึ้น 
รวมทัง้ได้เพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ด้วยมำตรกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
พลงังำน ซึง่บรษิทัไดด้ ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษิทัไดเ้ปลีย่นโคมไฟทีม่ปีระสทิธภิำพมำก
ขึน้ทัง้บนทำงพเิศษและบรเิวณด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง ดงันี้ 
1. เปลี่ยนโคมไฟทำงหลอดโซเดียมควำมดันสูงที่มีประสิทธิภำพดีทดแทนโคมไฟหลอด

โซเดียมควำมดนัสูงเดิมบนทำงหลกัของทำงพิเศษศรรีชั ส่วนด ีและทำงขึน้-ลงของทำง
พเิศษศรรีชั และทำงขึน้-ลงของทำงพเิศษอุดรรถัยำบรเิวณปำกเกรด็และศรสีมำน เพิม่เตมิ
จำกทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ในทำงพเิศษศรรีชั สว่นเอ บ ีและ ซ ีท ำใหไ้ดค้วำมสว่ำงมำกขึน้ 
และประหยดัพลงังำนไดถ้งึรอ้ยละ 35 

2.   เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ Flood Light หลอดโซเดยีมควำมดนัสงูบรเิวณ
พืน้ทีห่น้ำและหลงัด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง ท ำใหส้ำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำลงไดถ้ึง
รอ้ยละ 60 โดยทีไ่ดค้วำมสว่ำงมำกกว่ำหลอดเดมิ และลดกำรฟุ้งกระจำยของแสง  โดย      
ในปี 2560 จะขยำยผลไปทีด่่ำนในทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 

3.  โครงกำรน ำร่องเปลี่ยนโคมไฟ LED ทดแทนโคมไฟทำงหลอดโซเดยีมควำมดนัสูงทำง
พเิศษอุดรรถัยำ บรเิวณสะพำนช่วงเชยีงรำกถงึบำงปะอนิ ท ำใหส้ำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำน
ไฟฟ้ำไดถ้งึรอ้ยละ 50 

4. โครงกำรน ำร่องเปลีย่นโคมไฟ LED ทดแทนโคมไฟทำงหลอดโซเดยีมควำมดนัสงูทำงขึ้น-
ลงทำงพเิศษอุดรรถัยำบรเิวณบำงพูน เชยีงรำก และบำงปะอนิ ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้
พลงังำนไฟฟ้ำไดถ้งึรอ้ยละ 60 

ส ำหรับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงำนวิเครำะห์วิศวกรรมที่พร้อมด้วย
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนวิศวกรรมจรำจรและควำมปลอดภัยบนทำงพิเศษ      
ท ำหน้ำทีศ่กึษำผลกระทบจำกปัจจยัต่ำงๆ โดยมกีำรจดัท ำแบบจ ำลอง Traffic Simulation เพื่อ
ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรปรบัปรุงลกัษณะทำงกำยภำพบริเวณหน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง 
พร้อมทัง้ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงถนน วิเครำะห์จุดเสี่ยงอนัตรำยบนทำงพิเศษ ศึกษำ
คุณสมบตัแิละรปูแบบกำรตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิควำมปลอดภยั ทัง้นี้ เพื่อพฒันำปรบัปรุงทำงพเิศษ
ใหเ้กดิควำมปลอดภยัสงูสดุส ำหรบัผูใ้ชท้ำง รวมทัง้กำรลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทั
ไดน้ ำผลกำรศกึษำดงักล่ำวมำด ำเนินกำรดงันี้ 

(ก) กำรปรบัปรุงควำมปลอดภยับนทำงพเิศษ โดยบรษิทัไดท้ ำกำรตรวจสอบและประเมนิควำม
ปลอดภยัพืน้ทีห่วัเกำะทำงแยก (Gore Area) และตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิควำมปลอดภยั ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ (Crash Cushion) ถงัรบัแรงปะทะ (Cushion Tank) หลกัน ำทำง
ชนิดใหต้วั (Flexible Guide Post) ทำพืน้ดว้ยส ีCold Plastic สแีดง เพื่อกระตุน้เตอืนถงึจุด
อนัตรำยทีอ่ำจจะเกดิอุบตัเิหตุ 

(ข) กำรเพิม่ช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) จำกอตัรำกำรเตบิโตของปรมิำณ
จรำจรในช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) และหลงัจำกที ่กทพ.มนีโยบำยยกเลกิ
ค่ำมดัจ ำบตัร Easy Pass ท ำให้มปีรมิำณกำรใชร้ะบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิ (Easy 
Pass) เพิ่มขึ้น ท ำให้ต้องมีกำรเพิ่มช่องเก็บค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิเพื่อรองรบัปริมำณ
กำรจรำจรทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชท้ำงสำมำรถประหยดัเวลำในกำรเดนิทำง และน ้ำมนั
เชือ้เพลงิได ้
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(ค)  ปรบัช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ทีด่่ำนอโศก 4 ประชำชื่นขำเขำ้ และ
ประชำชื่นขำออกใหเ้ป็นช่องทำงขวำสุด เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงสำมำรถเขำ้ช่องทำง Easy Pass 
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(ง) กำรปรบัปรุงแนะน ำจรำจร ป้ำยแนะน ำช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิ (Easy Pass) เพื่อ
แนะน ำผูใ้ชท้ำงพเิศษใหไ้ดร้บัควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรผ่ำนช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

(จ)  ปรบัปรุงช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ในทำงพเิศษศรรีชัทัง้หมดใหเ้ป็น 
Fast Lane เพื่อใหร้องรบักำรผ่ำนช่องทำงทีเ่รว็ขึน้ ลดกำรชะลอควำมเรว็ทีช่่องทำง Easy 
Pass 

(ฉ) โครงกำรน ำร่อง เพิ่มประสิทธิภำพช่องเก็บค่ำผ่ำนทำงระบบอัตโนมัติ บริษัทได้ติดตัง้
สำยอำกำศชุดที่ 2 (Second Antenna) ทีช่่องทำง Easy Pass ของด่ำนอโศก 3 ด่ำน   
อโศก 4 ด่ำนศรนีครนิทร ์ด่ำนประชำชื่นขำเขำ้ ด่ำนประชำชื่นขำออก และด่ำนพระรำม 9-1  

นอกจำกนี้ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเกีย่วกบักำรจดัใหม้กีำรฝึกอบรมพนกังำนตลอดจน
ผูบ้รหิำรเพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู ้และทกัษะในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน
ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004 ตลอดจนกำรจดักจิกรรมปลูกจติส ำนึก       
ทัว่ทัง้องคก์ร และกำรด ำเนินกจิกรรมดำ้นกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มร่วมกบัสงัคมรอบขำ้งอกีดว้ย 

2.1.5.3  การประกนัภยั  
กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุม้ครอง 

Property Damage, 
Machinery Breakdown, 
Business Interruption 

500,000,000 เหรยีญสหรฐั สถำนทีเ่อำประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 
ทำงพเิศษศรรีชั 
ระยะเวลำคุม้ครอง :  
1 มกรำคม 2559 - 31 ธนัวำคม 2559 

 500,000,000 เหรยีญสหรฐั ทำงพเิศษอุดรรถัยำ 
ระยะเวลำคุม้ครอง :  
1 มกรำคม 2559 - 31 ธนัวำคม 2559 

 500,000,000 เหรยีญสหรฐั ทำงพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ระยะเวลำคุม้ครอง :  
22 สงิหำคม 2559 - 21 สงิหำคม 2560 

Public Liability Insurance 500,000,000 บำท สถำนทีเ่อำประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 
ทำงพเิศษศรรีชั 
ระยะเวลำคุม้ครอง :  
1 มกรำคม 2559 - 31 ธนัวำคม 2559 

 500,000,000 บำท ทำงพเิศษอุดรรถัยำ 
ระยะเวลำคุม้ครอง :  
1 มกรำคม 2559 - 31 ธนัวำคม 2559 

 500,000,000 บำท ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ระยะเวลำคุม้ครอง :  
13 สงิหำคม 2559 - 21 สงิหำคม 2560 

 
2.1.6 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ   - ไม่ม ี– 
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2.2 ธรุกิจระบบราง  

2.2.1 ลกัษณะบริการ 

บรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชน จ ำนวน 2 โครงกำร จำก รฟม. โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้  

1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซ่ือ) 
(“โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน”) 

บรษิทัด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ซึ่งเปิดใหบ้รกิำรระหว่ำงสถำนีหวัล ำโพง -สถำนีบำงซื่อ 
ระยะทำง 20 กโิลเมตร รวม 18 สถำนี ในลกัษณะ AOT (Acquire Operate Transfer) ในรูปแบบ 
PPP Net Cost โดยบรษิทัเป็นผูม้สีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำร รวมทัง้กำรด ำเนินกจิกรรมและกำรพฒันำ
เชิงพำณิชย์ ซึ่งรวมถึงกำรโฆษณำ กำรให้เช่ำพื้นที่ในโครงกำร และธุรกิจให้บริกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมภำยในสถำนี และภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎำคม 
2547 จนถึงวนัที่ 1 กรกฎำคม 2572 ภำยใต้สญัญำโครงกำรดงักล่ำว บรษิัทมภีำระผูกพนัต้อง
จ่ำยเงนิค่ำตอบแทนจำกค่ำโดยสำรและจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่ รฟม. ตำมอตัรำที่ระบุใน
สญัญำ ปัจจุบนัมรีถไฟฟ้ำทีว่ิง่บรกิำรจ ำนวน 19 ขบวน มรีะยะเวลำใหบ้รกิำรทุกวนัโดยไม่มวีนัหยุด
ตัง้แต่เวลำ 06.00-24.00 น. 

2) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-
บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ-่สถานีเตาปูน) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) สญัญาท่ี 4 

บรษิทัด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง ซึ่งเปิดใหบ้รกิำรระหว่ำงสถำนีคลองบำงไผ่ -สถำนีเตำปูน 
ระยะทำง 22 กโิลเมตร รวม 16 สถำนี ในลกัษณะ ATO (Acquire Transfer Operate) ในรูปแบบ
สญัญำ PPP Gross Cost กล่ำวคอื รฟม. เป็นผูล้งทุนโครงสรำ้งพื้นฐำนโยธำทัง้หมด และบรษิัท
ลงทุนในงำนระบบรถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำ รวมทัง้ใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำ
ตำมมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรทีก่ ำหนดไวใ้นเงื่อนไขสญัญำ โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำร 
และรำยได้เชงิพำณิชย์จำกกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำและระบบรถไฟฟ้ำทัง้หมด 
และ รฟม. จะจ่ำยคืนบริษัทในลกัษณะค่ำจ้ำงบริหำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำ และ       
ค่ำอุปกรณ์งำนระบบ ตลอดอำยุสมัปทำน 30 ปี นบัจำกวนัที ่4 กนัยำยน 2556 ซึง่เป็นวนัทีล่งนำมใน
สญัญำ ปัจจุบนัไดเ้ปิดใหบ้รกิำรแลว้ เมื่อวนัที ่6 สงิหำคม 2559  
 

โครงการรถไฟฟ้า โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสนี ้ำเงนิ 

(สถำนีหวัล ำโพง-สถำนีบำงซื่อ) 

โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสมีว่ง 

(สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปนู) 
ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Gross Cost 
ระยะเวลาสมัปทาน 25 ปี (2547- 2572) 30 ปี (2556 - 2586) 
จ านวนสถานี 18 สถำน ี

(โครงกำรรถไฟฟ้ำใตด้นิตลอดเสน้ทำง) 
16 สถำน ี

(โครงกำรรถไฟฟ้ำยกระดบัตลอดเสน้ทำง) 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร 22 กโิลเมตร 
อาคารจอดรถ อำคำรและลำนจอดรถรวม 11 แห่ง อำคำรจอดรถ 4 แห่ง 
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2.2.2 รายได ้

บรษิัทมรีำยได้จำกธุรกจิระบบรำง 2 ลกัษณะ คือ รำยได้ค่ำโดยสำร และรำยได้จำกกำรให้บรกิำรเดิน
รถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำระบบรถไฟฟ้ำ 

2.2.2.1  รายได้ค่าโดยสาร 

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ระหว่ำงบรษิัท และ รฟม. บรษิัทมสีทิธใิน
กำรให้บริกำรเดินรถและจดัเกบ็รำยได้ค่ำโดยสำร และกำรพฒันำเชิงพำณิชย์เป็นระยะเวลำ     
25 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 2 กรกฎำคม 2547 โดยบรษิัทมภีำระผูกพนัต้องจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนจำก      
ค่ำโดยสำรและจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชยใ์หแ้ก่ รฟม. ตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำสมัปทำน  

บริษัทจดัเก็บค่ำโดยสำรตำมจ ำนวนสถำนีที่ผู้ใช้บริกำรเดินทำง โดยอัตรำค่ำโดยสำรระบบ
รถไฟฟ้ำ ณ วนัทีเ่ริม่ใหบ้รกิำรจะเป็นไปตำมอตัรำค่ำโดยสำรพืน้ฐำนอำ้งองิทีใ่ชบ้งัคบั คอื วนัที่
เริม่บรกิำรทีก่่อใหเ้กดิรำยได้ ทัง้นี้ตำมสญัญำสมัปทำนไดก้ ำหนดใหม้กีำรปรบัอตัรำค่ำโดยสำร
ทุก 24 เดือน โดยค ำนวณบนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเป็นจริงของดชันีรำคำ
ผูบ้รโิภคทีไ่ม่รวมหมวดอำหำรของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer Price Index) 
โดยเทยีบจำกอตัรำค่ำโดยสำรพืน้ฐำนอำ้งองิ  

บรษิทัไดป้รบัอตัรำค่ำโดยสำรตำมขอ้ตกลงในสญัญำสมัปทำนมำโดยล ำดบั อตัรำค่ำโดยสำรที่
ประกำศใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอัตรำที่ปรับเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2559 ซึ่งจะใช้จนถึงวันที ่ 
2 กรกฎำคม 2561 

2.2.2.2  รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุรกัษา  

บริษัทได้รับค่ำจ้ำงบริกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุง รักษำตำมสัญญำสมัปทำนโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง สัญญำที่ 4 สัมปทำนส ำหรับกำรลงทุน กำรจัดหำระบบรถไฟฟ้ำ            
กำรให้บริกำรกำรเดินรถ และซ่อมบ ำรุงรกัษำ (สถำนีคลองบำงไผ่ -สถำนีเตำปูน) ระยะที่ 2 
(ระยะเวลำประมำณ 27 ปี) โดยเริม่เปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่6 สงิหำคม 2559 

2.2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.3.1 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบรษิทัสำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีอ่ำศยัอยู่รอบเสน้ทำงและ
กลุ่มทีม่ไิดอ้ำศยัอยู่รอบเสน้ทำงแต่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเดนิทำงผำ่นหรอืมจีุดหมำยปลำยทำงอยู่ใน
เสน้ทำง และสำมำรถแบ่งกลุ่มย่อยตำมวตัถุประสงคก์ำรเดนิทำง ดงันี้ 

1. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปท ำงำน 

2. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปโรงเรยีน/สถำนศกึษำ 

3. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว (Tourists) / กำรพกัผ่อน 

4. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปท ำกจิกรรมพเิศษ เช่น กำรสมัมนำ หรอืกำรประชุม 

5. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงอื่นๆ เช่น กำรตดิต่อกจิธุระ 
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2.2.3.2 นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

(1.1) สรำ้งสรรคแ์ละพฒันำรปูแบบกำรบรกิำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูโ้ดยสำรในกำร
ใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำ MRT  

ปัจจุบนัรถไฟฟ้ำ MRT มเีสน้ทำงกำรเดนิรถเริม่ต้นจำกสถำนีหวัล ำโพง ปลำยทำง   
ที่สถำนีบำงซื่อ ระยะทำง 20 กิโลเมตร ผ่ำนพื้นที่เศรษฐกิจที่ส ำคัญ (Central 
Business District-CBD) พืน้ทีท่ีอ่ยู่อำศยั (Residential Area) และมจีุดเชื่อมต่อกบั
ระบบขนส่งมวลชนที่ส ำคญัซึ่งมผีลต่อกำรเพิม่จ ำนวนผู้โดยสำร อำท ิจุดเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว (BTS) ที่สถำนีสวนจตุจกัร สำยสแีดง (Airport Rail Link)        
ทีส่ถำนีเพชรบุรซีึง่เป็นจุดเชื่อมต่อกบัท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิและในปี 2560 จะมี
จุดเชื่อมต่อกบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วงทีส่ถำนีเตำปนู นอกจำกนี้ยงัมจีุดเชื่อมต่อ
กบัสถำนีรถไฟหัวล ำโพงและบำงซื่อ ส ำหรับกำรเชื่อมต่อทำงเดินของสถำนีกับ
อำคำร ปัจจุบนัม ี4 จุด ได้แก่ 1) อำคำรจตุัรสัจำมจุร ี(อำคำรพกัอำศยั อำคำร
ส ำนักงำน และศูนย์รวมควำมบันเทิงและกำรศึกษำ) กับสถำนีสำมย่ำน  
2) ศนูยก์ำรคำ้ยเูน่ียนมอลลก์บัสถำนีพหลโยธนิ 3) อำคำร Interchange 21 (อำคำร
ส ำนักงำน) และอำคำร Terminal 21 (ศูนยก์ำรคำ้ โรงแรม อำคำรส ำนักงำน และ 
ทีพ่กัอำศยั) กบัสถำนีสุขุมวทิ 4) ศูนยก์ำรคำ้ Central Plaza Grand Rama 9 กบั
สถำนีพระรำม 9 และก ำลงัจะมกีำรเชื่อมต่อกบัอำคำร G Tower ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสรำ้ง  

พฤตกิรรมกำรเดนิทำงของผูใ้ชบ้รกิำรสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท ำงำน รองมำ
เป็นกำรเดินทำงเพื่อกำรศึกษำ ซึ่งจะเดินทำงในช่วงเวลำเร่งด่วน  ขณะที่
วตัถุประสงคอ์ื่นจะเป็นกำรเดนิทำงนอกเวลำเร่งด่วน (Off peak) ซึง่มอีตัรำกำรเพิม่
เที่ยวกำรเดินทำงสูงกว่ำ บริษัทจึงก ำหนดกลยุทธ์ในกำรเพิ่มกำรเดินทำงช่วง       
Off peak ทีย่งัมคีวำมสำมำรถในกำรรองรบัได ้รวมถงึกำรเพิม่จ ำนวนผูโ้ดยสำรที่
เดินทำงด้วยบตัร เพื่อเพิ่มรำยได้และจ ำนวนผู้โดยสำร และเป็นกำรกระตุ้นอย่ำง
ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556 ด้วยกำรท ำควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรที่อยู่รอบเสน้ทำง เช่น 
กำรใหส้่วนลดหรอืสทิธปิระโยชน์ในกำรออกบตัรหรอืเตมิเงนิ กำรใหข้อ้มูลกจิกรรม
และแนะน ำสถำนทีท่ีค่ำดว่ำจะเป็นจุดหมำยปลำยทำงของผูเ้ดนิทำงในระบบรถไฟฟ้ำ 
MRT ในช่วงทีผ่่ำนมำมกีำรท ำกจิกรรมและใหข้อ้มูลร่วมกบัพนัธมติรรำยต่ำงๆ เช่น 
ศูนยก์ำรคำ้ Central Plaza Grand Rama 9 ศูนยก์ำรประชุมแห่งชำตสิริกิติิ ์อำคำร 
Terminal 21 ศนูยก์ำรคำ้เอสพลำนำด เป็นตน้ 

(1.2)  มุ่งเน้นคุณภำพกำรบรกิำร  

บรษิทัมนีโยบำยมุ่งเน้นคุณภำพกำรบรกิำรโดยถอืว่ำ “กำรบรกิำรอยู่เหนือสิง่อื่นใด” 
นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัมนีโยบำยให้รถไฟฟ้ำ MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชวีติของคน
กรุงเทพ” ภำยใต้กำรด ำเนินงำนอย่ำงมอือำชพี โดยกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ เพื่อ
ส่งเสรมิภำพลกัษณ์ของรถไฟฟ้ำ MRT ทีใ่ห้บรกิำรกำรเดนิทำงแลว้ ยงัมกีำรสรำ้ง
คุณค่ำเพิม่ใหค้นกรุงเทพรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งในวถิชีวีติ จำกนโยบำยดงักล่ำว บรษิทัจงึ
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนดำ้นคุณภำพกำรบรกิำร ดงันี้ 
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(1.2.1)  ควำมปลอดภยั (Safety) บรษิทัถอืว่ำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT เป็นควำมส ำคญัสงูสุดทีพ่นักงำนทุกคนต้อง
พงึตระหนกั และตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดควำมปลอดภยัของบรษิทัอย่ำง
เคร่งครดั โดยทีผ่่ำนมำ บรษิทัมกีำรฝึกอบรมเกีย่วกบัควำมปลอดภยัอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดจนมกีำรก ำกบัดูแลกำรใหบ้รกิำรมมีำตรฐำนตำมขอ้ก ำหนด
ควำมปลอดภยัของประเทศไทยและเทยีบเท่ำระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
ชัน้น ำของโลก 

(1.2.2)  ควำมสะดวก (Convenience) บรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรดูแลกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในระบบรถไฟฟ้ำ MRT เพื่อให้
ท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้บรษิัทได้เลง็เหน็ถึงควำมสะดวกของ
ผู้โดยสำรในช่วงกำรเดินทำงที่แออัด เช่น ช่วงงำนเทศกำลหรือกำรจัด
นิทรรศกำรรำยรอบเสน้ทำง โดยจดัใหม้กีำรเพิม่จุดจ ำหน่ำยเหรยีญโดยสำร 
เพื่อใหผู้โ้ดยสำรไดร้บักำรบรกิำรอย่ำงดทีีส่ดุ 

(1.2.3)  ควำมรวดเรว็ (Fast) บรษิทัจะควบคุมใหค้วำมเรว็เฉลี่ยของรถไฟฟ้ำและ
ตำรำงกำรใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำรองรบักบัควำมตอ้งกำรของผูโ้ดยสำรในแต่ละ
ช่วงเวลำ  

(1.2.4)  ควำมเชื่อถือได้ (Reliability) บรษิัทจะดูแลให้รถไฟฟ้ำและระบบอำณัติ
สญัญำณอยู่ในสภำพด ีและไม่สง่ผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั 

(1.2.5)  กำรตรงต่อเวลำ (Punctuality) บรษิทัจะควบคุมใหต้ำรำงกำรเดนิรถไฟฟ้ำ
และกำรเทยีบจอดในสถำนีทัง้หมดคลำดเคลื่อนไปจำกทีเ่วลำก ำหนดน้อย
ทีส่ดุ 

(1.3)  สรำ้งรปูแบบบตัรโดยสำรทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละกลุ่ม 

บรษิทัมกีำรวเิครำะหล์กัษณะลกูคำ้และกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิำรประจ ำและ
ใช้บรกิำรเป็นครัง้ครำว เพื่อจดัท ำและวำงแผนกำรออกบตัรโดยสำรชนิดต่ำงๆ ให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม และดึงดูดกลุ่มลูกค้ำที่ใช้
บรกิำรเป็นครัง้ครำวใหห้นัมำใชเ้ดนิทำงดว้ยบตัรรถไฟฟ้ำ MRT มำกขึน้ กำรพฒันำ
บัตรโดยสำรรูปแบบใหม่ ให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรใชบ้ตัร รวมถงึสำมำรถใชบ้ตัรร่วมกบัรถไฟฟ้ำ MRT สำยสมี่วง  
กำรประสำนควำมร่วมมอืกบัสถำบนักำรเงนิในกำรออกบตัรร่วมธุรกจิทีส่ำมำรถใช้
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิและเดนิทำงในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ไดแ้ก่ ควำมร่วมมอืกบั
ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์ ในกำรท ำบัตรแก่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ รวมถงึสถำบนัหรอืหน่วยงำนอื่นๆ เป็นต้น 

(2)  กลยุทธด์า้นราคา 

บรษิทัจดัเกบ็ค่ำโดยสำรตำมระยะทำงกำรเดนิทำง (Distance Related Fare) เพื่อท ำใหเ้กดิ
ควำมยุติธรรมต่อผู้โดยสำรในกำรเดินทำงในระยะทำงที่ต่ำงกัน พร้อมส่วนลดแก่กลุ่ม
นกัเรยีน/นกัศกึษำ และกลุ่มเดก็/ผูส้งูอำยุ รวมทัง้ค ำนึงถงึอตัรำกำรเกบ็ค่ำโดยสำรของระบบ
ขนส่งมวลชนประเภทอื่น โดยกำรเกบ็ค่ำโดยสำรดงักล่ำว บรษิัทจะปรบัอตัรำค่ำโดยสำร
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำสมัปทำน  
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(3)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

บรษิัทได้แบ่งลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถก ำหนดกลยุทธ์ กำร
ส่งเสริมกำรขำยให้เกิดประสิทธิภำพครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยโดยรวม ทัง้นี้ บริษัทได้ 
วำงแผนกำรสง่เสรมิกำรขำยและแผนกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และสิง่แวดลอ้ม
ของลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำย ดงันี้ 

(3.1)  สนับสนุนและประชำสมัพนัธพ์ืน้ทีจ่อดแลว้จร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นใหน้ ำ
รถยนต์ส่วนตัวเข้ำไปจอดในจุดที่ให้บริกำร เพื่อเดินทำงเข้ำไปในเขตธุรกิจ 
(Business District) เช่น ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดำภิเษก ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหำกำรจรำจรติดขดัได้อกีช่องทำงหนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นส่วนส ำคญัในกำรช่วยลด
ปัญหำภำวะโลกรอ้น 

(3.2)  กำรช ำระเงินด้วยบตัรเครดติ (Credit Card) เพื่อเพิม่ควำมสะดวกสบำยให้กบั
ผูโ้ดยสำร และจดัรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยร่วมกบับรษิทั และธนำคำรชัน้น ำ เช่น AIS 
KTC KBANK เมอืงไทยสไมล์คลบั FWD ในกำรมอบส่วนลด และเครดติเงนิคนื  
รวมถึงกำรแลกคะแนนสะสมของบตัรเครดติ เพื่อเพิม่มูลค่ำกำรบรกิำร และเสนอ
สทิธิประโยชน์ในกำรใช้บตัรโดยสำร โดยมุ่งเน้นกำรกระตุ้นให้ผู้โดยสำรเปลี่ยน
พฤตกิรรมจำกกำรใช้เหรยีญโดยสำรเป็นกำรใชบ้ตัรโดยสำรใหม้ำกขึน้ ซึง่ลูกคำ้จะ
ไดร้บัควำมสะดวกรวดเรว็พรอ้มสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ  

(3.3)  กำรเพิม่จ ำนวนผู้ใชบ้รกิำรหรอืเพิม่จ ำนวนเทีย่วเดนิทำงในระบบ ผ่ำนกำรใหข้อ้มูล
ข่ำวสำรกจิกรรมรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ MRT และกำรน ำเสนอบตัรโดยสำรประเภท
ต่ำงๆ แก่หน่วยงำน องค์กร อำคำรส ำนักงำน หรือโรงแรม ทัง้ที่อยู่ในและนอก
เส้นทำง โดยสำมำรถท ำหน้ำบตัรที่เป็นสญัลกัษณ์ขององค์กรหรอืกจิกรรมส ำคญั 
เป็นกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรกระจำยของ 
บตัรโดยสำรถงึกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิำรเดมิและกลุ่มผูโ้ดยสำรทีย่งัไม่เคย
ใชบ้รกิำรมำก่อนใหเ้กดิกำรทดลองใช ้ 

(3.4)  กำรสรำ้งและกำรบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (Customer Relation Management 
- CRM) โดยกำรบรหิำรจดักำรระบบขอ้มูลลูกคำ้ และสรำ้งเครอืข่ำยใหเ้ป็นไปตำม
กระบวนกำร CRM ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัของกำรตลำดเพื่อสร้ำงควำมภกัดแีละกำร
รกัษำลูกค้ำ (Loyalty Marketing) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำรมุ่งตอบสนองควำม    
พงึพอใจของลูกค้ำอย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธผิล โดยใช้กลยุทธ์กำรสร้ำง 
Community ภำยใต้ MRT Club เชื่อมโยงควำมสมัพนัธ ์โดยใชช้่องทำง Social 
Network และกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อภำยในสถำนี MRT ในกำรน ำเสนอสทิธปิระโยชน์ 
กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด และ Co-promotion ร่วมกบัพนัธมติรทำงกำรค้ำ
แบบ Win-Win Strategy ในกำรสรำ้งสมำชกิ MRT Club  

(3.5)  กำรสรำ้งควำมภกัดใีนตรำสนิคำ้ (Brand Loyalty) และสรำ้งกำรรบัรู้ในตรำสนิค้ำ 
(Brand Awareness) ดว้ยกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด สรำ้งภำพลกัษณ์กำร
ตอบแทนลกูคำ้และสงัคม เป็นกำรปลกูฝังทศันคตนิี้ใหแ้ก่เยำวชนกลุ่มเป้ำหมำยและ
ผูใ้ชบ้รกิำร โดยกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง อำท ิ 

  ควำมร่วมมอืกบั AIS ในกำรมอบส่วนลดค่ำโดยสำร MRT ภำยใต้กจิกรรม 
“เดนิทำงอุ่นใจกบั MRT” 
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 ควำมร่วมมอืกบั K-Mobile Banking มอบส่วนลด 30 บำท ใหก้บัลูกคำ้ MRT   
ทีใ่ช้บรกิำรธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำน K-Mobile Banking Application และ  
K-Cyber Banking ที่ออกบตัรหรือเติมเงินในบตัรโดยสำรทุกประเภทตัง้แต่  
300 บำทขึน้ไป 

  ควำมร่วมมอืกบั KTC โดยน ำคะแนนสะสมที่ใช้จ่ำยผ่ำนบตัรฯ ใชแ้ลกมูลค่ำ
เดนิทำงและกำรออกบตัร  

  ควำมร่วมมอืกบั Major Cineplex Group, SF Cinema และ GTH ในกำรจดัชม
ภำพยนตร์รอบพเิศษหรอืรบัส่วนลดในกำรชมภำพยนตร ์นอกจำกนี้ยงัมคีวำม
ร่วมมอืกบั Scenario ในกำรชมละครเวทแีก่สมำชกิ MRT Club และผู้ที่ออก 
บตัรโดยสำร 

(4) กลยุทธด์้านการส่ือสารการตลาด 

(4.1)  กำรเลอืกใช้ช่องทำงสื่อสำรและประชำสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพและเขำ้ถึง
กลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละกจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด โดยกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีแ่ละ
ช่องทำงภำยในระบบรถไฟฟ้ำ MRT อำท ิโปสเตอร ์ธงญี่ปุ่ น Standee สื่อ Digital 
สื่อ Social Network เพื่อให้ข้อมูลกำรเดินทำงในระบบแก่ผู้ใช้บริกำร อีกทัง้         
ในปี 2559 บรษิทัยงัมุ่งเน้นกำรพฒันำ Mobile Application ภำยใต้ Bangkok MRT 
Application เพื่อรองรบักำรวำงแผนกำรเดนิทำงของผูโ้ดยสำร 

(4.2)  เน้นกำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำใหม่ โดยกำรออกบูธ 
ประชำสมัพนัธ์ กำรท ำกิจกรรมเพื่อแนะน ำกำรใช้บตัร กำรน ำบตัรรูปแบบเก่ำมำ
เปลีย่นเป็นบตัรรูปแบบใหม่ และสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ โดยตอกย ้ำถงึควำมตรงเวลำ 
สะดวก รวดเรว็ในกำรเดนิทำงและมเีวลำเพื่อกำรใช้ชวีติร่วมกบัครอบครวัมำกขึน้
จำกกำรใชบ้รกิำร สำมำรถก ำหนดเวลำกำรเดนิทำงทีแ่น่นอนได้ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลกูคำ้ใหม่สนใจเขำ้มำทดลองใชบ้รกิำร 

(4.3)  กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงจุดหมำยกำรเดินทำง (Create Destination) เป็นกำร
ประชำสมัพนัธ์และให้ข้อมูลกำรเดินทำงรอบเส้นทำงด้วยรถไฟฟ้ำ MRT อย่ำง
ต่อเนื่อง กำรจดัท ำแผนที่แสดงเส้นทำงและสถำนที่ต่ำงๆ อำทิ อำคำรส ำนักงำน 
สถำนศกึษำ โรงแรม ศนูยก์ำรคำ้ สถำนทีท่่องเทีย่ว และสถำนทีส่ ำคญัอื่นๆ ผ่ำนทำง 
website และกำรเชื่อมต่อไปยงัระบบขนสง่ประเภทอื่นๆ ไดอ้ย่ำงสะดวกรวดเรว็ โดย
น ำเสนอในรูปแบบของ MRT Directory รวมถงึค ำแนะน ำกำรเดนิทำงดว้ยรถไฟฟ้ำ 
MRT จำกพนัธมติรหรอืผูจ้ดังำน  

(4.4)  กำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรเดินทำงด้วยกำรประชำสมัพนัธ์เรื่องควำมปลอดภัย 
(Safety) ให้กบัประชำชน ผ่ำนสื่อโทรทศัน์ วิทยุ และสื่อมวลชนต่ำงๆ อีกทัง้จดั
กจิกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น สถำนศึกษำ อำคำรส ำนักงำน 
เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมรู้และควำมเขำ้ใจในระบบควำมปลอดภัยของรถไฟฟ้ำ 
MRT เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรใชบ้รกิำร 
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(5)  กลยุทธด์้านการพฒันา 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในกำรพฒันำคุณภำพและบรกิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ต่อเนื่อง  และไม่หยุดนิ่ง 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิำรไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุทัง้ในดำ้นควำมสะดวกสบำย รวดเรว็ ปลอดภยั 
ซึง่จะเป็นกำรส่งเสรมิให้มผีู้มำใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำ MRT ในจ ำนวนเพิม่ขึน้ ปัจจุบนับรษิัท
ร่วมมอืกบัสถำบนักำรเงนิที่จะท ำให้สำมำรถถอืบตัรหนึ่งใบทีส่ำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ ได้
หลำกหลำย  

(6)  กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดว้ยกำรเพิม่จุดออกตัว๋โดยสำร (Sales Outlet) นอกเหนือจำกกำรออกตัว๋โดยสำรได้ที่
เครื่องออกเหรยีญโดยสำรอตัโนมตัิและทีห่้องออกบตัรโดยสำรของสถำนี เช่น กำรจดักำร
ขำยตรง (Direct Sales) ใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องคก์ร ธนำคำร สถำนศกึษำ โรงแรม 
บริษัทเอกชน เป็นต้น ในกำรจัดท ำหน้ำบัตรพิเศษให้กับองค์กร/สถำบัน สำมำรถน ำ 
บตัรโดยสำรไปใชไ้ด้ในโอกำสต่ำงๆ เช่น มอบให้พนักงำนเพื่อสร้ำงขวญัก ำลงัใจ มอบให้
ลูกค้ำเพื่อแสดงควำมขอบคุณ หรือแม้แต่กำรสร้ำงแบรนด์และใช้เป็นสื่อประชำสมัพนัธ ์  
ท ำใหบ้ตัรโดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT เป็นมำกกว่ำบตัรโดยสำร 

2.2.3.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

กรุงเทพมหำนครเป็นเมอืงหลวงขนำดใหญ่ที่มีประชำกรอำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่น และมีระบบ
ขนสง่หลำยรปูแบบ อำท ิรถยนตส์ว่นบุคคล รถโดยสำรประจ ำทำง รถตู้โดยสำร รถไฟฟ้ำ รถไฟ 
ไมโครบสั รถแทก็ซี ่ซึง่กรุงเทพฯ ประสบปัญหำดำ้นกำรจรำจรเป็นอย่ำงมำก อนัเป็นผลมำจำก
กำรเพิม่ขึน้ของประชำกรในชุมชนเมอืง และควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำงของประชำชนทีส่งูมำก
ขึน้ ซึ่งถือว่ำเป็นปัญหำหลกัที่เกดิขึน้ไม่แตกต่ำงกบัเมอืงหลวงทัว่โลกที่มคีวำมหนำแน่นของ
ประชำกรสงู และจำกรำยงำนดชันีกำรจรำจรประจ ำปี 2559 ทีจ่ดัขึน้โดยบรษิทัผูใ้หบ้รกิำรแผนที่
ในเนเธอรแ์ลนดพ์บว่ำ กรุงเทพมหำนครเป็นเมอืงทีร่ถตดิมำกทีส่ดุเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจำก
เมก็ซโิกซติี้ รฐับำลจงึมนีโยบำยมุ่งเน้นกำรพฒันำโครงข่ำยทำงดำ้นกำรขนส่งสำธำรณะต่ำงๆ 
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจร เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำกรและกำรเติบโต
ทำงดำ้นเศรษฐกจิของประเทศ 

ทัง้นี้ กำรเดนิทำงของประชำชนกรุงเทพฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คอื ระบบขนส่งส่วน
บุคคลและระบบขนสง่สำธำรณะ 

(1)  ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

โครงสรำ้งทีอ่ยู่อำศยัของประชำกรในกรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑลทีม่กีำรกระจำยโดยรอบ 
กำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นตวัจงึไดร้บัควำมนิยม อกีทัง้กำรเพิม่ขึน้ของบุคคลทีม่รีำยไดส้งู
หรอืชนชัน้กลำง ผนวกกบัควำมไม่เพยีงพอของระบบขนส่งมวลชน และค่ำใช้จ่ำยทีใ่ช้ใน
กำรเดนิทำงเมื่อเทยีบกบักำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นบุคคล ตลอดจนคุณภำพกำรใหบ้รกิำร
และควำมปลอดภัย ส่งผลให้กำรใช้รถยนต์ยังเป็นสิง่ที่จ ำเป็นและสะดวกสบำยต่อกำร
เดนิทำง ทัง้นี้ กำรขยำยตวัของพื้นทีก่ำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯยงัเป็นไปอย่ำงจ ำกดัและ   
ไม่เพยีงพอต่อกำรรองรบัปรมิำณรถยนต์ 
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(2)  ระบบขนส่งสาธารณะ 

จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรเฉลีย่ต่อวนัทีเ่ดนิทำงโดยระบบขนส่งสำธำรณะทำงบกประเภทต่ำงๆ 
พบว่ำ รถโดยสำรประจ ำทำงยงัเป็นทำงเลอืกทีม่ผีูใ้ชบ้รกิำรสงูสุด แต่จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรถ
โดยสำรประจ ำทำงมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะทีจ่ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรระบบรถไฟฟ้ำ
มอีตัรำกำรเติบโตสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เนื่องจำกปัญหำกำรจรำจรที่ติดขดัโดยเฉพำะ    
ในชัว่โมงเร่งด่วน และกำรเตบิโตของจ ำนวนประชำกรในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลทีม่คีวำม
หนำแน่นของประชำกรมำกขึน้ รวมถึงกำรเติบโตของโครงกำรอสงัหำริมทรพัย์รำยรอบ
เสน้ทำงรถไฟฟ้ำ จงึท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรระบบรถไฟฟ้ำมมีำกขึน้ตำมไปดว้ย 

 

จ านวนผูโ้ดยสารเฉล่ียต่อวนั 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  รถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบนัมรีถโดยสำรประจ ำทำงหลำกหลำยรูปแบบให้บรกิำรประชำชน โดยมอีตัรำ
ค่ำบรกิำรที่แตกต่ำงกนัเพื่อเป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกแก่ผู้โดยสำร แต่รถโดยสำรประจ ำ
ทำงทีใ่หบ้รกิำรประชำชนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลยงัมจี ำนวนไมเ่พยีงพอต่อกำร
ใหบ้รกิำรประกอบกบั ขสมก. ได้มกีำรปรบัขึน้อตัรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง
ทุกประเภทขึน้ ประเภทละ 1 บำท ตำมตน้ทุนของก๊ำซ NGV ทีเ่พิม่ขึน้ และแมว้่ำจะยงั
มรีถตูโ้ดยสำรประจ ำทำงอกีมำกกว่ำ 5,000 คนั ซึง่เป็นอกีทำงเลอืกทีไ่ดร้บัควำมนิยม
จำกประชำชนเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรเดินทำง     
แต่จำกปัญหำกำรจรำจรโดยรวมบนถนนที่ยงัมีควำมแออดั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ช่วงเวลำเร่งด่วนระหว่ำงเวลำในช่วงเช้ำ 6:30-8:30 น. และช่วงเยน็ 16:30-18:30 น. 
กำรเดนิทำงจึงไม่มีประสทิธิภำพและใช้เวลำมำก ทัง้ยงัได้รบัผลกระทบจำกปัญหำ
ควำมปลอดภยัในกำรใหบ้รกิำรและมลพษิจำกระบบไอเสยีของรถยนต์ จำกปัจจยัลบ
ดงักล่ำวท ำให้จ ำนวนผู้ใช้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำงในปี 2558 มีผู้ใช้บริกำรรถ
โดยสำรประจ ำทำง (ขสมก.) ในเขตกรุงเทพฯ จ ำนวน 614,695 เทีย่วคนต่อวนั ลดลง
จำกปีก่อนร้อยละ 2.0 โดยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกหันมำเลือกใช้
บรกิำรระบบรถไฟฟ้ำเพิม่มำกขึน้แทน 
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2.2  รถไฟ 

ในช่วงทีผ่่ำนมำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรรถไฟในกรุงเทพฯ 
ในอตัรำค่ำโดยสำรต ่ำเป็นพเิศษ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้รีำยไดน้้อยในกำร
เดนิทำงจำกรอบนอกกรุงเทพฯ สู่ตวัเมอืง อย่ำงไรกต็ำม ระบบดงักล่ำวยงัขำดควำม
สะดวกสบำย และควำมปลอดภยัเนื่องจำกสภำพรถไฟทีไ่ม่เอื้ออ ำนวยและไม่มรีะบบ
ปรบัอำกำศ อกีทัง้เป็นกำรขนส่งในทศิทำงทีจ่ ำกดัไม่ครอบคลุมทัง้ตวัเมอืง ท ำใหก้ำร
เดินทำงโดยรถไฟมีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงอย่ำงมำก ดังนัน้ รฟท. จึงได้จัดสรร
งบประมำณส ำหรบัลงทุนพฒันำระบบรำง ส ำหรบัโครงกำรรถไฟทำงคู่ ซึง่ได้ก่อสรำ้ง
ไปแลว้ 2 เสน้ทำงจำกทัง้หมด 7 เสน้ทำง ไดแ้ก่ เสน้ทำงแก่งคอย-คลอง19-ฉะเชงิเทรำ 
เส้นทำงชุมทำงจิระ-ขอนแก่น และโครงกำรจดัหำรถโดยสำรรุ่นใหม่เพื่อให้บริกำร
จ ำนวน 115 คนั เพื่อพฒันำระบบรำงรถไฟไทยตำมแผนพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้น
กำรคมนำคมขนส่งของไทย ทัง้นี้ กำรให้บรกิำรรถไฟของ รฟท. ไม่ถอืเป็นคู่แข่งของ
บรษิทัโดยตรง เนื่องจำกเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรทีม่คีวำมแตกต่ำงกนั โดย รฟท. จะเน้น
กำรใหบ้รกิำรนอกเมอืงเป็นหลกั 

2.3  รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้ำ BTS เป็นรถไฟฟ้ำสำยแรกของประเทศไทยทีว่ิง่บนรำงคู่ยกระดบัแยกทศิทำง
ไปและกลบั โดยเริม่เปิดใหบ้รกิำรครัง้แรกเมื่อวนัที ่5 ธนัวำคม 2542 ใน 2 เสน้ทำง คอื 
สำยสขุมุวทิและสำยสลีม ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้ำ BTS มรีะยะทำงในกำรใหบ้รกิำรรวม 
36.3 กโิลเมตร และจ ำนวนสถำนีทัง้สิน้ 34 สถำนี โดยเดอืนธนัวำคม 2559  รถไฟฟ้ำ 
BTS มจี ำนวนผูโ้ดยสำรเฉลี่ยต่อวนัประมำณ 641,382 เทีย่วต่อวนั ซึ่งเพิม่ขึน้จำก      
ปีก่อนรอ้ยละ 2 กำรเดนิทำงโดยรถไฟฟ้ำจงึเป็นทำงเลอืกทีส่ะดวกแก่ผูเ้ดนิทำง อกีทัง้
รถไฟฟ้ำ BTS เป็นรถไฟฟ้ำทีมุ่่งสู่ใจกลำงของเมอืงจงึไดร้บัควำมนิยมจำกประชำชน
เป็นอย่ำงมำก รวมถงึกำรขยำยโครงข่ำยรถไฟฟ้ำสำยสลีม กำรเติบโตของประชำกร 
กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำง และกำรเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำ MRT ลว้น
เป็นปัจจยัใหม้ผีูใ้ชบ้รกิำรมำกขึน้ 

2.4  รถไฟฟ้า ARL 

รถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ(Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport 
Link) หรอื แอร์พอรต์เรลลงิก ์หรอื แอรพ์อร์ตลงิก ์เป็นโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
แบบพิเศษ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟฟ้ำในระบบรถไฟฟ้ำ    
ชำนเมือง ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรถไฟฟ้ำ
เชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมเิป็นระบบรถไฟฟ้ำที่มทีัง้โครงสร้ำงใต้ดนิและยกระดบั   
มีแนวเส้นทำงที่รองรบักำรเดินทำงจำกชำนเมืองด้ำนตะวันออกและทิศเหนือ และ
ผู้โดยสำรจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เข้ำสู่เขตใจกลำงเมืองกรุงเทพฯ ที่สถำนี     
พญำไท รวมทัง้สิน้ 8 สถำนี ระยะทำง 28.6 กโิลเมตร เริม่เปิดให้บรกิำรเมื่อวนัที ่23 
สงิหำคม 2553 โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2559 มีผู้โดยสำรเฉลี่ยต่อวนั 62,292 คน    
ต่อวนั ซึง่เพิม่ขึน้จำกปี 2558 รอ้ยละ 18.7  
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ระบบขนส่งที่ถอืเป็นคู่แข่งโดยตรง ไดแ้ก่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสำรประจ ำทำง ไมโครบสั   
รถตู้โดยสำร และรถแทก็ซี่ ซึ่งในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ อตัรำค่ำโดยสำรระบบขนส่งสำธำรณะ
โดยเฉพำะรถโดยสำรประจ ำทำงธรรมดำหรอืปรบัอำกำศ และรถตู้โดยสำรมกีำรเปลีย่นแปลง
อตัรำค่ำโดยสำรไม่มำกนัก เนื่องจำกรฐับำลมีนโยบำยตรึงรำคำค่ำโดยสำรโดยกำรเพิ่มเงิน
อุดหนุน และยงัมโีครงกำรรถไฟและรถเมล์ฟรเีพื่อประชำชนของรฐับำลที่ด ำเนินกำรมำตัง้แต่
วนัที ่1 สงิหำคม 2551 และมกีำรต่ออำยุโครงกำรหลำยครัง้แต่จำกปัญหำทำงจรำจรทีต่ดิขดั 
และกำรตอ้งเผชญิหน้ำกบัมลภำวะทำงอำกำศและเสยีง และควำมน่ำจะเป็นในกำรเกดิอุบตัเิหตุ 
ระบบขนส่งทำงรำงจึงถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชนภำยใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้ส ำคญั ซึ่งจะช่วยให้ปัญหำกำรจรำจรบรรเทำลง และประชำชน
ผูใ้ชบ้รกิำรมคีวำมปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็ มำกยิง่ขึน้ในกำรเดนิทำงและยงัส่งผลดต่ีอทัง้
เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม ดงันัน้ ระบบรถไฟฟ้ำจึงเป็นรูปแบบกำรเดินทำงซึ่งช่วยพฒันำ
คุณภำพชวีติของคนเมอืง และช่วยประหยดักำรใชท้รพัยำกรของชำต ิ

ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐั  

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยำยตัวประมำณร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำร
ขยำยตวัรอ้ยละ 2.9 ในปีก่อนหน้ำ และคำดว่ำจะขยำยตวัรอ้ยละ 3.0-4.0 ในปี 2560 โดยมปัีจจยั
สนับสนุนที่ส ำคัญจำกกำรเร่งกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนของภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง และแรง
ขบัเคลื่อนจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิ (ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต)ิ  

ในดำ้นของแผนงำนยุทธศำสตรท์ีส่ ำคญัเพื่อพฒันำระบบคมนำคม โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนใน
ระบบรถไฟฟ้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำครัฐได้ให้
ควำมส ำคญัและได้เร่งด ำเนินกำรให้สำมำรถเปิดกำรประมูลได้อย่ำงเร็วที่สุด โดยได้จัดตัง้
โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรฐัและเอกชน (พีพพี)ี และให้มกีำรจดัตัง้คณะท ำงำนพพีพี ีฟำสต์
แทรก็ (PPP Fast Track) จะมุ่งเน้นไปที่โครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐปี 2558 - 2562 โดยมีโครงกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ในด้ำนคมนำคมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรในระยะแรก ทัง้หมด 5 
โครงกำร มูลค่ำลงทุน 3.4 แสนล้ำนบำท ซึ่งโครงกำรรถไฟฟ้ำที่จะเข้ำโครงกำรพีพีพ ีฟำสต์
แทร็กก่อน มีทัง้สิ้น 3 โครงกำร คือ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงินส่วนต่อขยำย โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสชีมพู และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืง (ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้
เอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรของรฐั (PPP) ครัง้ที่ 6/2558) โดยคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 29 
มีนำคม 2559 อนุมตัิให้ด ำเนินงำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสชีมพูและสำยสีเหลือง เป็นระบบ
รถไฟฟ้ำรำงเดีย่ว (Monorail) ในรปูแบบ PPP Net Cost ในวงเงนิ 53,490 ลำ้นบำท และวงเงนิ 
51,810 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ระยะเวลำเดนิรถ 30 ปี ซึง่ทำงกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ไดเ้ปิดกำรประมลูและไดผู้ผ้่ำนกำรคดัเลอืกแลว้ และเมื่อวนัที ่21 กรกฎำคม 2559 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มีค ำสัง่ที่ 42/2559 โดยใช้อ ำนำจหัวหน้ำ คสช.       
ตำมมำตรำ 44 เร่งรดักำรเจรจำคดัเลอืกเอกชนเขำ้มำบริหำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงิน     
ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และบำงซื่อ-ท่ำพระ รวมทัง้กำรเชื่อมต่อกำรเดนิรถ 1 สถำนี ระหว่ำง
สถำนีบำงซื่อและสถำนีเตำปนู และเตรยีมน ำเสนอผลกำรเจรจำเขำ้ ครม. ต่อไป   
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โครงการพีพีพี ฟาสตแ์ทรก็ (ระยะแรก) วงเงิน  
(ล้านบาท) 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสชีมพ ู(แครำย-มนีบุร)ี 53,490 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ (สว่นต่อขยำย) 
(หวัล ำโพง-บำงแค และ บำงซื่อ-ท่ำพระ) 

82,600 
 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืง (ลำดพรำ้ว-ส ำโรง) 51,810 

โครงกำรทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืง (สำยบำงปะอนิ-นครรำชสมีำ) 84,600 

โครงกำรทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืง (สำยบำงใหญ่-กำญจนบรุ)ี 55,620 

ส ำหรบัแผนปฏบิตัิกำรด้ำนคมนำคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) เพื่อ
ขบัเคลื่อนกำรลงทุนดำ้นโครงสรำ้งพื้นฐำนของประเทศ มวีงเงนิรวมกว่ำ 895,757 ลำ้นบำท   
ซึง่เป็นโครงกำรทีม่ขีนำดใหญ่และมคีวำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกจิหลำยโครงกำร เช่น  

โครงการ วงเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ทำงอำกำศ พฒันำท่ำอำกำศยำนในภูมภิำค ระยะแรก 7,686 
รถไฟทำงคู่  ช่วงหวัหนิ-ประจวบครีขีนัธ ์ 10,240 
 ช่วงปำกน ้ำโพ-เด่นชยั 56,066 
 ช่วงชุมทำงถนนจริะ-อุบลรำชธำน ี 35,840 
 ช่วงขอนแก่น-หนองคำย 26,066 
 ช่วงชุมพร-สรุำษฎรธ์ำนี 23,385 
 ช่วงสรุำษฎรธ์ำนี-หำดใหญ่-สงขลำ 51,823 
 ช่วงหำดใหญ่-ประดงัเบซำร ์ 7,942 
 ช่วงเด่นชยั-เชยีงใหม่ 59,924 
ก่อสรำ้งทำงรถไฟ สำยเด่นชยั-เชยีงรำย-เชยีงของ 76,979 
 สำยบำ้นไผ-่นครพนม 60,352 
โครงข่ายรถไฟฟ้า สำยสนี ้ำเงนิ ช่วงบำงแค-พุทธมณฑล สำย 4 21,197 
 สำยสเีขยีวเขม้ ช่วงสมุทรปรำกำร-บำงป ู 12,146 
 สำยสเีขยีวเขม้ ช่วงคคูต-ล ำลกูกำ 9,803 
 สำยสสีม้ ช่วงตลิง่ชนั-ศนูยว์ฒันธรรม 123,354 
 Airport Rail Link ช่วงดอนเมอืง-บำงซื่อ-พญำไท 31,149 
 สำยสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ-มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 7,597 
 สำยสแีดงอ่อน ช่วงตลิง่ชนั-ศริริำช และช่วงตลิง่ชนั-

ศำลำยำ 
19,042 

 สำยสมี่วงใต ้ช่วงเตำปนู-รำษฎรบ์รูณะ         
(Action Plan 2559) 

131,004 

ทำงหลวงพเิศษ ช่วงนครปฐม-ชะอ ำ 80,600 
ทำงน ้ำ กำรพฒันำท่ำเทยีบเรอืแหลมฉบงั ขัน้ที ่3 35,040 
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ในด้ำนนโยบำยของภำครัฐแม้ว่ำรัฐบำลมีนโยบำยคงมำตรกำรเดินทำงฟรีด้วยรถโดยสำร   
ประจ ำทำง และรถไฟของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย แต่จำกกำรจรำจรทีต่ดิขดัเพิม่ขึน้ท ำให้
ประชำชนหนัมำนิยมใชร้ะบบรถไฟฟ้ำในกำรเดนิทำงมำกขึน้เพรำะมสี่วนช่วยในกำรสนับสนุน
ให้ต้นทุนในกำรเชื่อมต่อกำรเดนิทำงไปถึงเขำ้ถึงระบบรถไฟฟ้ำ ให้มรีำคำถูกลงอกีด้วย และ
เป็นกำรเพิม่โอกำสในกำรตดัสนิใจในกำรเลอืกใชบ้รกิำรระบบรถไฟฟ้ำมำกยิง่ขึน้  
ทีม่ำ : - กระทรวงคมนำคม 

- http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?ref=A&id=YMjjrWNguWE=&year=2015&month=
11&lang=T 

- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

กำรก้ำวเข้ำสู่ปี 2559 สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจดขีึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตลำดอสงัหำริมทรพัย์         
ปี 2558 ทีผ่่ำนมำสดใส ภำยหลงัรฐับำลอดัมำตรกำรกระตุ้นดว้ยกำรสนับสนุนเงนิกูเ้พื่อซือ้ทีอ่ยู่
อำศยัส ำหรบัผูม้รีำยไดน้้อย และลดค่ำธรรมเนียมโอน และจดจ ำนอง พฤตกิรรมกำรเดนิทำงของ
คนในกรุงเทพฯใหห้นัมำนิยมใชร้ะบบรถไฟฟ้ำมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่องส่งผลใหเ้กดิกำรเลอืกทีอ่ยู่
อำศยัของประชำกรในกรุงเทพฯ จงึกลำยเป็นปัจจยัในกำรเร่งพฒันำอสงัหำรมิทรพัยต่์ำงๆ ให้
เตบิโตอย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะอสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ โดยพจิำรณำจำกกำร
เปิดตวัของอสงัหำรมิทรพัยใ์หม่ๆ รำยรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำนัน้ มจีุดขำยดำ้นควำมสะดวกสบำย
จำกต ำแหน่งทีต่ัง้บรเิวณใกลส้ถำนีรถไฟฟ้ำ โดยจะได้รบัควำมนิยมจำกประชำกรและเป็นกำร
เพิม่ขึน้ของมลูค่ำทีด่นิอกีดว้ย   

กำรเติบโตอย่ำงรวดเรว็ของอสงัหำรมิทรพัย์รำยรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำนัน้มปัีจจยัหลำยอย่ำง    
ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยตัวของอำคำรส ำนักงำนขนำดใหญ่แห่งใหม่ๆ ศูนย์กำรค้ำ ตลำดนัด 
สถำนทีท่่องเทีย่วทีม่อืชื่อเสยีง โรงแรม อพำรท์เมน้ทพ์กัอำศยั รำ้นอำหำร หรอืซุปเปอรม์ำรเ์กต็ 
ลว้นสง่ผลกระทบใหอ้สงัหำรมิทรพัยเ์ตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัส่งผลมำถงึระบบรถไฟฟ้ำใน
ดำ้นกำรคมนำคมทีเ่ดนิทำงสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั   

ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 
โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงเข้ม 
(แนวเหนือ-ใต้) 
ระบบรถไฟชำนเมอืง แบ่งเป็น 4 
ระยะ รวมระยะทำงประมำณ 80.5 
กโิลเมตร 
ระยะที ่1  บำงซื่อ-ธรรมศำสตร ์        

ศนูยร์งัสติ  
ระยะที ่2  บำงซื่อ-หวัล ำโพง 
ระยะที ่3  หวัล ำโพง-บำงบอน  
ระยะที ่4  บำงบอน-มหำชยั 

บางซ่ือ-รงัสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร 

- รฟท. อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ดงันี้ 
สญัญำที ่1  งำนโยธำส ำหรบัสถำนีบำงซื่อและศนูยซ่์อมบ ำรุง รฟท. 

ได้มีกำรลงนำมสัญญำว่ ำจ้ำงกิจกำรร่วมค้ำ SU     
(บมจ.ซิโนไทย-เอ็นจเินียริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ และ 
บมจ.ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่) เมือ่วนัที ่
18 มกรำคม 2556 ณ เดอืนธนัวำคม 2559 ด ำเนินกำร
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ประมำณรอ้ยละ 54.62  
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 สญัญำที ่2  งำนโยธำ บำงซื่อ-รงัสติ รฟท.ไดม้กีำรลงนำมสญัญำ
ว่ำจ้ำง บมจ. อติำเลยีนไทย ดเิวลล็อปเมนท์ เมือ่วนัที ่
31 มกรำคม 2556 ณ เดอืนธนัวำคม 2559 ด ำเนินกำร
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ประมำณรอ้ยละ 80.05  

สญัญำที ่3  งำนระบบรถไฟฟ้ำและเครือ่งกลรวมงำนจดัซื้อรถไฟฟ้ำ  

- เมื่อวนัที่ 18 มกรำคม 2559 รฟท.มีข้อเสนอในกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (คนร.) ว่ำจะขอเป็นผูเ้ดนิรถเอง 
ในช่วงระยะเวลำ 5 ปีแรก 

สายสีแดงอ่อน  

(แนวตะวนัตก-ตะวนัออก) 

ระบบรถไฟชำนเมอืงของ รฟท.  
ช่วงบำงซื่อ-ตลิง่ชนั, ตลิง่ชนั-
ศำลำยำ และบำงซื่อ-มกักะสนั-
หวัหมำก  
รวมระยะทำงประมำณ 48 กม. 

บางซ่ือ-ตล่ิงชนั ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

- รฟท. ไดว้่ำจำ้งกจิกำรร่วมคำ้ Unique - Chun Wo เป็นผูด้ ำเนินกำร
ก่อสรำ้ง โดยงำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 100% 

- ทดลองเดนิรถระหว่ำง 8 กนัยำยน ถงึ 30 พฤศจกิำยน 2555 วนัละ 
4 เที่ยว (ไป-กลบั) ดว้ยรถดเีซลรำง เพื่อตรวจสอบสภำพทำงและ
ระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเดนิรถ 

- เปิดใหบ้รกิำรเดนิรถเป็นกำรชัว่ครำว ตัง้แต่วนัที ่5 ธนัวำคม 2555 

บางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมาก ระยะทาง 19 กิโลเมตร 

- 21 ตุลำคม 2557 ครม. มมีตอินุมตใิหจ้ดัท ำโครงกำร โดยคำดว่ำจะ
เริม่ด ำเนินกำรประมลูหำผูร้บัเหมำก่อสรำ้งในปี 2560 

สายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย บางซ่ือ-ท่าพระ และหวัล าโพง-บางแค ระยะทาง 27 กิโลเมตร 

- ค ว ำ ม คืบ ห น้ ำ ใ น ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง ง ำ น โ ย ธ ำ ข อ ง ผู้ ร ับ เ ห ม ำ 
ก่อสร้ำง ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณ ร้อยละ 87.97        
(ณ เดอืนธนัวำคม 2559)  

- 2 ธนัวำคม 2557 คณะกรรมกำรมำตรำ 13 ขอให ้BMCL น ำเสนอ
แผนงำนด้ำนเทคนิค เพื่อให้กำรเดนิทำงมคีวำมเชื่อมต่อและสร้ำง
ควำมสะดวกกบัผูโ้ดยสำรมำกทีสุ่ด 

- 11 พฤศจกิำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนกบักจิกำรของรฐั (PPP) มมีติให้โครงกำรเขำ้สู่ PPP Fast 
Track ระยะแรก เพือ่เร่งรดักำรด ำเนินกำร 

- 21 กรกฎำคม 2559 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มี
ค ำสัง่ที ่42/2559 โดยใชอ้ ำนำจหวัหน้ำ คสช. ตำมมำตรำ 44 เร่งรดั
กำรเจรจำคดัเลอืกเอกชนเขำ้มำบรหิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ 

บางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 กิโลเมตร) 

- เตรยีมน ำเสนอให ้ครม. พจิำรณำ คำดว่ำจะสำมำรถเริม่ก่อสรำ้งได้
ภำยในปี 2560   
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สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร 

- ค ว ำ ม คืบ ห น้ ำ ใ น ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง ง ำ น โ ย ธ ำ ข อ ง ผู้ ร ั บ เ ห ม ำ 
ก่อสร้ำง ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณ ร้อยละ 17.38          
(ณ เดอืนธนัวำคม 2559) 

- รฟม. ได้ลงนำมสัญญำก่อสร้ำงโยธำ สัญญำที่ 1-4 เมื่อวันที่ 3 
เมษำยน 2558 ดงันี้ 

สญัญำที ่1  (งำนโยธำ) ช่วงหมอชิต -สะพำนใหม่ระยะทำง 12 
กโิลเมตร โดย บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  

สญัญำที ่2  (งำนโยธำ) ช่วงสะพำนใหม่ -คูคต ระยะทำง 7.5 
กโิลเมตร กลุ่มกจิกำรร่วมคำ้ UN-SH-CH (บมจ.ยูนิค 
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชัน่ , Sinohydro 
Corporation, และ China Harbour Engineering)  

สญัญำที ่3  (งำนก่อสร้ำงศูนย์ซ่อมบ ำรุงและอำคำรจอดแล้วจร) 
กลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ STEC-AS (บมจ.ซิโน -ไทย 
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน่ , A.S.Associated 
Engineering (1964))  

สญัญำที ่4  (งำนออกแบบควบคุมกำรก่อสร้ำง ระบบรำง) กลุ่ม
กจิกำรร่วมคำ้ STEC-AS (บมจ.ซโิน-ไทยเอ็นจเินียริง่
แอนด์คอนสตรคัชัน่, A.S.Associated Engineering 
(1964) 

แบร่ิง-สมทุรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร 

- ค ว ำ ม คื บ ห น้ ำ ใ น ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง ง ำ น โ ย ธ ำ ข อ ง ผู้ ร ั บ เ ห ม ำ 
ก่อสร้ำง ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ 99.68         
(ณ เดอืนธนัวำคม 2559) 

- สญัญำที่ 1 ทำงยกระดบั และสญัญำที่ 2 ระบบรำง ด ำเนินกำรโดย 
บมจ. ช.กำรช่ำง 

- อยู่ระหว่ำงเจรจำกบั BTSC เป็นผูร้บัจำ้งเดนิรถ เพื่อให้กำรเดนิรถ
ต่อเนื่อง คำดว่ำจะเปิดใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำในปี 2560 
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สายสีส้ม ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบรีุ ระยะทาง 20 กิโลเมตร  

- 15 กรกฎำคม 2559 รฟม.ได้ท ำกำรเปิดขำยซองประกวดรำคำ                
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสี้มในส่วนของงำนโยธำทัง้ 6 สญัญำ โดยมี
ก ำหนดยืน่ซองในวนัที ่31 ตุลำคม 2559 

- 9 ธนัวำคม 2559 ทีป่ระชุม รฟม. ไดพ้จิำรณำผลกำรประเมนิขอ้เสนอ
ในสญัญำที ่1, 2, 3, 4 และ 6 โดยผูช้นะในกำรยืน่ขอ้เสนอ ไดแ้ก่ 

สญัญำที ่1  (งำนโยธำ) ช่วงศนูยว์ฒันธรรมฯ-ซอยรำมค ำแหง12 โดย 
CKST Joint-Venture (บมจ.ช.กำรช่ำง, บมจ.ซโิน-ไทย 
เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญำที ่2  (งำนโยธำ) ช่วงซอยรำมค ำแหง12-หวัหมำก โดย CKST 
Joint-Venture (บมจ.ช.กำรช่ำง, บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญำที ่3  (งำนโยธำ) ช่วงหัวหมำก -คลองบ้ำนม้ำ โดย บมจ.        
อติำเลยีนไทย ดเิวลลอ็ปเมนท์ 

สญัญำที ่4  (งำนโยธำ) ช่วงสีแ่ยกบำ้นมำ้-สุวนิทวงศ ์โดย บมจ.ยนูิค 
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

สญัญำที ่6   งำนออกแบบและวำงระบบรำงทัง้หมด โดย บมจ.ยูนิค 
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

- 16 ธันวำคม 2559 ที่ประชุม รฟม. ได้พิจำรณำผลกำรประเมิน
ขอ้เสนอในสญัญำที่ 5 งำนก่อสร้ำงศูนย์ซ่อมบ ำรุงและอำคำรจอด  
แล้วจร โดยผู้ชนะในกำรยื่นขอ้เสนอ ไดแ้ก่ CKST Joint-Venture 
(บมจ.ช.กำรช่ำง, บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่)  

ตล่ิงชัน-ศูนย์ว ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 17.5 
กิโลเมตร 

- ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจดัแบบกำรจรำจรทำงบก (คจร.) มมีตใิหใ้ช้
เสน้ทำงเดมิในกำรก่อสรำ้งช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-ตลิง่ชนั ซึ่งเสน้ทำง
ดงักล่ำวไดผ้่ำนกำรศกึษำผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

สายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส าโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร  

- 11 พฤศจกิำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรใหเ้อกชนร่วมลงทนุ
กบักจิกำรของรฐั (PPP) ไดม้มีตอินุมตัโิครงกำรเขำ้สู่มำตรกำร PPP 
Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขำ้ ครม. พจิำรณำ และเปิดประมูล
ภำยในปี 2559  

- 6 กรกฎำคม 2559 รฟม.ได้ท ำกำรเปิดขำยซองประกวดรำคำ                
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง โดยก ำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 7 
พฤศจกิำยน 2559 และเปิดซองประมลูวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

- 6 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรคดัเลอืกตำมมำตรำ 35 ไดป้ระเมนิ
เอกสำรขอ้เสนอดำ้นกำรลงทุนและผลตอบแทนโดยสรุปผลปรำกฏว่ำ
กจิกำรร่วมค้ำบีเอสอำร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย       
บมจ.บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ บมจ.ผลติไฟฟ้ำรำชบุรโีฮลดิ้ง และ บมจ. 
ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ เป็นผู้เสนอรำคำต ่ำสุด
และผ่ำนประเมนิ และไดเ้ขำ้สู่ข ัน้ตอนในกำรเจรจำต่อไป 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีชมพ ู แคราย-มีนบรีุ ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร  

- 11 พฤศจกิำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรใหเ้อกชนร่วมลงทนุ
กบักจิกำรของรฐั (PPP) ไดม้มีตอินุมตัโิครงกำรเขำ้สู่มำตรกำร PPP 
Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขำ้ ครม.พจิำรณำและเปิดประมูล
ภำยในปี 2559 

- 6 กรกฎำคม 2559 รฟม.ได้ท ำกำรเปิดขำยซองประกวดรำคำ                
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู โดยก ำหนดยื่นซองประมูลวันที ่         
7 พฤศจกิำยน 2559 และเปิดซองประมลูวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

- 6 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรคดัเลอืกตำมมำตรำ 35 ไดป้ระเมนิ
เอกสำรขอ้เสนอดำ้นกำรลงทุนและผลตอบแทนโดยสรุปผลปรำกฏว่ำ
กจิกำรร่วมคำ้บเีอสอำร์ (BSR Joint Venture) ประกอบดว้ย บมจ.    
บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  บมจ.ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิ้ง  และบมจ.        
ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ เป็นผู้เสนอรำคำต ่ำสุด
และผ่ำนประเมนิ และไดเ้ขำ้สู่ข ัน้ตอนในกำรเจรจำต่อไป  

สายสีแดง (Airport link) โครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย      
ช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท ระยะทาง 21.8 กิโลเมตร  

- 25 ธนัวำคม 2558 ครม. ไดเ้หน็ชอบรำชกฤษฎกีำก ำหนดเวนคนืทีด่นิ
ทอ้งทีเ่ขตรำชเทว ีแขวงทุ่งพญำไท และแขวงสำมเสนใน เพื่อด ำเนิน
โครงกำรรถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิส่วนต่อขยำย      
ช่วงดอนเมอืง-บำงซื่อ-พญำไท โดยเสน้ทำงดงักล่ำวไดผ้่ำนกำรศกึษำ
ผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

- รฟท. อยู่ในระหว่ำงปรบัแบบรำยละเอียดเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำร
และบรหิำรจดักำรเดนิรถเขำ้สถำนีหวัล ำโพงได ้คำดว่ำจะสำมำรถเปิด
ประมลูไดใ้นปี 2560 

แหล่งทีม่ำ  :  www.railway.co.th, www.mrta-purpleline.com, www.bts.co.th, www.bkkmrt.com และจำกกำรรวบรวมขอ้มลู 

2.2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.2.4.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

โครงกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนเป็นโครงกำรทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทำนจำก รฟม. ซึง่เป็นหน่วยงำน
หนึ่ งของภำครัฐที่ด ำเนินงำนภำยใต้  “พระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง       
ประเทศไทย พ.ศ. 2543” เพื่อท ำหน้ำที่ด ำเนินกจิกำรรถไฟฟ้ำในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
รวมทัง้จังหวัดอื่นตำมที่ก ำหนดให้เป็นระบบ ปลอดภัยและมีประสทิธิภำพ โดยมีฐำนะเป็น
รัฐวิสำหกิจภำยใต้กำรก ำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม โดยบริษัทซึ่งมีควำม
เชีย่วชำญในดำ้นงำนระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ ไดศ้กึษำถงึควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร 
และเขำ้ยื่นขอ้เสนอกำรลงทุน เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่โครงกำรที่มผีลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมำะสม 
ส ำหรบัโครงกำรสมัปทำนที่ผ่ำนมำเป็นลกัษณะสัมปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบ
รถไฟฟ้ำ กำรให้บรกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ และซ่อมบ ำรุงรกัษำ โดยลกัษณะโครงกำรสมัปทำน 
ภำครฐัเป็นผูล้งทุนค่ำงำนโยธำทัง้หมด ไดแ้ก่ สถำนีรถไฟฟ้ำและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก อุโมงค ์
ระบบระบำยอำกำศ และรำงรถไฟฟ้ำ เป็นต้น ส่วนบรษิัทจะลงทุนค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ำ ไดแ้ก่ 
ขบวนรถไฟฟ้ำ (Rolling Stock) ระบบอำณตัสิญัญำณและควบคุมกำรเดนิรถไฟฟ้ำ (Signalling) 
ระบบสื่อสำรและระบบควบคุมและเกบ็ขอ้มูล (Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้ำก ำลงั 
(Power Supply) ระบบจดัเกบ็ค่ำโดยสำรอตัโนมตั ิ(Automatic Fare Collection) ระบบประตูกัน้

http://www.railway.co.th/
http://www.mrta-purpleline.com/
http://www.bts.co.th/
http://www.bkkmrt.com/
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ชำนชำลำ (Platform Screen Door) อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงภำยในและภำยนอกศูนย์ซ่อมบ ำรุง 
(Depot Workshop Systems) เป็นตน้ 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซ่ือ) 

บรษิทัไดว้่ำจำ้งกจิกำรร่วมคำ้ ซเีคอที ีเป็นผูจ้ดักำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT (Project Manager) 
(ตัง้แต่สิงหำคม 2543 ถึงกรกฎำคม 2552) โดยท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคนิค  
อนัไดแ้ก่ กำรก ำกบัดูแลกำรจดัซือ้ จดัหำอุปกรณ์งำนระบบที่บรษิทัสัง่ซื้อจำกผูผ้ลติ ตลอดจน
กำรติดต่อประสำนงำนกบัผู้รบัเหมำและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกบักำรติดตัง้อุปกรณ์  
งำนระบบ โดยภำยหลงัจำกสญัญำจำ้งบรหิำรโครงกำรกบัซเีคอทีสีิน้สดุลง บรษิทัสำมำรถบรหิำร
จัดกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT รวมถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรได้เอง 
อย่ำงมีประสทิธิภำพ ในส่วนของกำรจดัหำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ บริษัท
ว่ำจำ้งบรษิทั Lincas และ ซเีมนส ์ใหเ้ป็นบรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์งำนระบบ โดยมหีน้ำทีด่ ำเนินกำร
ออกแบบ ผลติ จดัหำ ตดิตัง้ ทดสอบ และทดลองใชง้ำนอุปกรณ์งำนระบบ และว่ำจำ้งซเีมนสเ์ป็น
ผู้รบัเหมำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบเป็นเวลำ 10 ปี (กรกฎำคม 2547 ถึงกรกฎำคม 2557) 
และบรษิทัไดข้ยำยระยะเวลำสญัญำออกไปอกี 10 ปี (สิน้สดุกรกฎำคม 2567)  

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ        
ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ-่สถานีเตาปูน) 

บริษัทได้ลงนำมสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่ -รำษฎร์บูรณะ  
ช่วงบำงใหญ่-บำงซื่อ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปนู) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost 
โดยภำครฐัลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำทัง้หมด บริษัทลงทุนในงำนระบบรถไฟฟ้ำและ
ขบวนรถไฟฟ้ำ ซึ่งภำครฐัจะทยอยช ำระคนืค่ำอุปกรณ์งำนระบบให้กบับรษิัทภำยหลงัจำกกำร  
สง่มอบกรรมสทิธิ ์ทัง้น้ี บรษิทัจะเป็นผูใ้หบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมมำตรฐำน
กำรใหบ้รกิำรทีก่ ำหนดในเงื่อนไขสญัญำ และภำครฐัมสีทิธใินกำรจดัเกบ็รำยไดค้่ำโดยสำร และ
รำยได้เชงิพำณิชย์จำกกำรใชป้ระโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำและระบบรถไฟฟ้ำทัง้หมด 
และจะจ่ำยค่ำจ้ำงบริหำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำให้กบับริษัท โดยมีระยะเวลำ
สญัญำ 30 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 กำรออกแบบ จดัหำ ตดิตัง้ ทดสอบ กำรท ำงำนของ
อุปกรณ์ งำนระบบรถไฟฟ้ำ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้กำรทดลองเดินรถไฟฟ้ำให้มี
ควำมพร้อมอย่ำงสมบูรณ์เพื่อให้บรกิำรแก่สำธำรณชน จนสำมำรถเริ่มกำรให้บริกำรกำรเดิน
รถไฟฟ้ำได ้ซึ่งบรษิทัไดว้่ำจ้ำง บมจ. ช.กำรช่ำง เป็นผูบ้รหิำรโครงกำร ส ำหรบักำรด ำเนินงำน
ระยะที่ 1 ของสญัญำสมัปทำน บริษัท และ บมจ.ช.กำรช่ำง ได้จ้ำงกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ  
มำรุเบนิ-โตชบิำ (Marubeni-Toshiba Joint Venture)  MTJV ในกำรจดัหำรถไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำร
จ่ำยไฟฟ้ำ ระบบอำณัติสญัญำณ ระบบควบคุม และระบบตดิต่อสื่อสำร รวมทัง้กำรบรกิำรซ่อม
บ ำรุงเป็นระยะเวลำ 10 ปี 

2.2.4.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในสว่นของธุรกจิบรหิำรจดักำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำนัน้ ไดด้ ำเนินงำนดำ้น
สิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้มำตรฐำน ISO 14000 โดยได้มกีำรด ำเนินกำรป้องกนัและ
ควบคุมมลภำวะ กำรลดผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม และกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงยัง่ยนื บนพืน้ฐำน
ของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 3 ดำ้น คอืดำ้นสงัคม (Society) ดำ้นเศรษฐกจิ (Economy) และดำ้น
สิง่แวดลอ้ม (Environment) นอกจำกนี้ยงัไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และด้ำนสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงของ
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พระรำชบญัญตัิกำรส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวง ก ำหนด
มำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรพลังงำน ในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม       
พ.ศ. 2552 รวมถงึด ำเนินงำนตำมคู่มอืกำรจดักำรพลงังำนขององคก์ร เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
ดว้ย 

กำรด ำเนินงำนด้ำนอนุรกัษ์พลงังำนและด้ำนสิง่แวดล้อม ในส่วนธุรกจิบรหิำรจดักำรโครงกำร
ระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำทีผ่่ำนมำ บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยของภำครฐั คอืกฎหมำย
ดำ้นอนุรกัษ์พลงังำน และกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั และน ำมำตรฐำน
ระบบกำรจดักำรดำ้นพลงังำน (Energy management systems-Requirements with guidance 
for use) หรอื ISO 50001 รวมถงึระบบกำรกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มตำมสำกล (ISO 14001) มำ
ใช้ตัง้แต่เริม่เปิดให้บรกิำรเดนิรถ ควบคู่ไปกบักำรจดักจิกรรมกำรมีส่วนร่วมและรบัฟังควำม
คดิเหน็ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจที่ถูกต้อง อนัน ำไปสู่กำรสร้ำงกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยนื ซึง่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ดงันี้ 

1) ระบบกำรจดักำรดำ้นคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 
2) ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ตำมมำตรฐำน ISO 14001:2004 
3) ระบบกำรจดักำรดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน OHSAS 18001:2007  

และตำมมำตรฐำน TIS 18001:2011 
4) ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัจำก Lloyd’s Register Rail 

นอกจำกนี้ บรษิทัใหก้ำรใส่ใจ ดูแลผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มจำกกำรใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT 
เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชน
ขำ้งเคยีงเสมอมำ ด้วยกำรด ำเนินกำรติดตำม ป้องกนั และลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดลอ้มตำม
แผนมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและแผนกำรตรวจติดตำมคุณภำพ
สิง่แวดล้อมในระยะกำรด ำเนินงำนของโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT (Environmental Impact 
Mitigation Measures and Monitoring Program-EMP) ทัง้ 2 สำยที่เปิดให้บรกิำร ไดแ้ก่ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล และโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม 
พร้อมทัง้น ำส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ให้กับส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) พจิำรณำปีละ 2 ครัง้ ซึง่ตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดลอ้ม
ในประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญั ดงันี้  

(1)  คณุภาพอากาศ  

ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศบรเิวณพืน้ทีร่อบโครงกำร พบว่ำ ปรมิำณฝุ่ น
ละอองรวมทัง้หมด (TSP) ปริมำณฝุ่ นละอองขนำดเล็ก (PM10) และปริมำณก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปรมิำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปรมิำณก๊ำซ
ไฮโดรคำรบ์อนรวม (THC) มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด   

(2)  คณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  

ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำทัง้ในช่วงเวลำ
เร่งด่วนและช่วงเวลำปกต ิพบว่ำ ปรมิำณแบคทเีรยีและเชือ้รำรวม อตัรำกำรระบำยอำกำศ 
อุณหภูมแิละควำมชืน้สมัพทัธ ์อยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

(3)  ระดบัเสียงทัว่ไป  

ผลกำรตรวจวดัระดบัเสยีงทัว่ไป พบว่ำ มรีะดบัเสยีงทัว่ไปเฉลีย่ไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ (dBA) 
โดยมรีะดบัเสยีงสงูสดุไม่เกนิ 115 dBA อยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด  
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(4)  แรงสัน่สะเทือน  

ผลกำรตรวจวดัควำมสัน่สะเทอืน พบว่ำ มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด 

(5)  คณุภาพน ้าท้ิง  

ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ ศนูยซ์่อมบ ำรุง และอำคำรบรหิำร พบว่ำ มี
ค่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนก ำหนด และระบบบ ำบดัน ้ำเสยีสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพตำมทีอ่อกแบบไว ้ 

นอกจำกกำรตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดล้อมแล้ว รถซ่อมบ ำรุงที่ใช้ภำยในศูนย์ซ่อมบ ำรุงยงัเป็น
ระบบเครื่องยนต์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน EURO IV ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรระบำยมลพษิจำก
ยำนพำหนะ จงึมัน่ใจไดว้่ำกำรใชง้ำนรถซ่อมบ ำรุงและกำรบ ำรุงรกัษำจะไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิใน
ระดบัอนัตรำย 

2.2.4.3  การประกนัภยั 

บริษัทได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภัยกบับริษัทผู้รบัประกนัภยัภำยในประเทศเพื่อครอบคลุม
ควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น ตำมควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำร
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ำของบริษัทโดยมีสำระส ำคัญของกรมธรรม์หลัก      
โดยสรุป ดงันี้ 

กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 
Industrial All Risks Insurance 
(Administration Building) 

ทนุประกนัภยั 366,700,000 บำท  สถำนทีเ่อำประกนัภยั:  
อำคำรบรหิำรและอำคำรโรงอำหำรและ
รอบรัว้บรเิวณทีต่ัง้  
ระยะเวลำคุม้ครอง :  
1 มถิุนำยน 2559 - 1 มถิุนำยน 2560 

Public Liability Insurance 

(Administration Building) 

จ ำกดัควำมรบัผดิ 10,000,000 บำท  

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้และตลอด
ระยะเวลำเอำประกนัภยั 

สถำนทีเ่อำประกนัภยั:  

อำคำรบริหำรและอำคำรโรงอำหำรและ
รอบรัว้บรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลำคุม้ครอง:  
1 มถิุนำยน 2559 - 1 มถิุนำยน 2560 

Property All Risks Insurance 

( BL - Depot & Stations) 

ทนุประกนัภยั 350,000,000 

เหรยีญสหรฐั ส ำหรบัควำมเสยีหำย

รวมต่อครัง้ 

สถำนทีเ่อำประกนัภยั:  

อำคำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงและสถำนีและ 
รอบเสน้ทำงบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลำคุม้ครอง:  
3 กรกฎำคม 2559 - 3 กรกฎำคม 2560 

Public Liability Insurance 

(BL - Depot & Stations) 

จ ำกดัควำมรบัผดิ 30,000,000 

เหรยีญสหรฐั 

สถำนทีเ่อำประกนัภยั:  

อำคำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงและสถำนีและ 
รอบเสน้ทำงบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลำคุม้ครอง:  
3 กรกฎำคม 2559 - 3 กรกฎำคม 2560 
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กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 

Terrorism Insurance (BL) จ ำกดัควำมรบัผดิ 10,000,000 

เหรยีญสหรฐั 

ทรพัยส์นิทีเ่อำประกนัภยั :  

อำคำรบริหำร ศูนย์ซ่อมบ ำรุง  สถำนี 
อุโมงค์ และทรพัย์สินภำยในอำคำรและ
อุโมงค์ รำง รถไฟฟ้ำ และทรพัย์สินอื่นๆ
ของระบบรถไฟฟ้ำใต้ดิน รวมถึงธุรกิจ
หยุดชะงกั 

ระยะเวลำคุม้ครอง :  
3 กรกฎำคม 2559 - 3 กรกฎำคม 2560 

Property All Risks Insurance 

( PPL - Depot & Stations) 

ทนุประกนัภยั 350,000,000 
เหรยีญสหรฐั ส ำหรบัควำมเสยีหำย
รวมต่อครัง้ 

สถำนทีเ่อำประกนัภยั:  

อำคำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงและสถำนีและ 
รอบเสน้ทำงบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลำคุม้ครอง:  
1 พฤษภำคม 2559 - 1 พฤษภำคม 2560 

Public Liability Insurance 

(PPL - Depot & Stations) 

จ ำกดัควำมรบัผดิ 30,000,000 

เหรยีญสหรฐั 

สถำนทีเ่อำประกนัภยั:  

อำคำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงและสถำนีและ 
รอบเสน้ทำงบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลำคุม้ครอง:  
1 พฤษภำคม 2559 - 1 พฤษภำคม 2560 

Terrorism Insurance (PPL) จ ำกดัควำมรบัผดิ 10,000,000 

เหรยีญสหรฐั 

ทรพัยส์นิทีเ่อำประกนัภยั :  

อำคำรบริหำร ศูนย์ซ่อมบ ำรุง  สถำนี 
อุโมงค์ และทรพัย์สินภำยในอำคำรและ
อุโมงค์ รำง รถไฟฟ้ำ และทรพัย์สินอื่นๆ
ของระบบรถไฟฟ้ำใต้ดิน รวมถึงธุรกิจ
หยุดชะงกั 

ระยะเวลำคุม้ครอง :  
1 พฤษภำคม 2559 - 1 พฤษภำคม 2560 

2.2.5 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  
- ไม่ม ี- 

2.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

2.3.1 ลกัษณะบริการ 

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทำงพเิศษ 

ส ำหรับกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทำงพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL ได้ให้
บรษิทัเอกชนและบุคคลเช่ำพืน้ทีเ่พื่อด ำเนินกำรในเชงิพำณิชย ์ดงันี้ 

1. ตดิตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ ์
อนุญำตให้บริษัทเอกชนติดตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรบนสำยทำงหลกัและบรเิวณหน้ำด่ำนเก็บ      
ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์บริเวณต่ำงๆ เช่น หน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ    
หน้ำตูเ้กบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ เสำตอม่อทำงพเิศษ และก ำแพงกนัตกของทำงพเิศษ เป็นตน้  
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2. รำ้นคำ้บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 
อนุญำตใหบ้รษิัทเอกชนและบุคคลทัว่ไปเช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้เพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชท้ำงพเิศษบรเิวณด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่น ศรนีครนิทร ์และบำงปะอนิ 

3. ด ำเนินธุรกจิอื่นๆ 
อนุญำตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทำงพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจำยสญัญำณ 3G เป็นตน้ 

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ 

ในสว่นของรำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณิชยจ์ำกโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ บรษิทั เป็นผูด้ ำเนินกำร
และใหส้ทิธแิก่บรษิทัย่อย คอื BMN เป็นผูด้ ำเนินกำร ดงันี้  

1.  จดัหำ และ/หรอื จดัท ำสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ 

จดัหำ และ/หรอื จดัท ำป้ำยหรอืสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ บรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ 18 แห่ง และ
ภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ 19 ขบวน (รถไฟฟ้ำ MRT) ประกอบดว้ยสื่อโฆษณำหลำกหลำยรูปแบบและ
ขนำด อำทิ กล่องไฟ สื่อสติกเกอร์ ป้ำยโฆษณำ Platform Billboard สื่อโฆษณำผ่ำนระบบ 
Passenger Information Display System (PIDs) สื่อ Digital Media นอกจำกนี้ สื่อโฆษณำใน
รูปแบบต่ำงๆ ไดผ้่ำนกำรพฒันำมำจนถงึกำรใชค้วำมคดิสรำ้งสรรค ์นวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ 
เพื่อใหส้อดรบักบักำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมกำรเดนิทำงของผู้โดยสำร ตลอดจนสร้ำงสสีนัในกำร
เดนิทำงและสภำพแวดลอ้มทีส่วยงำมภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

2.  ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT จ ำนวน 11 สถำนี ประกอบด้วย สถำนีคลองเตย 
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสริิกิติ ์สุขุมวิท เพชรบุรี พระรำมเก้ำ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
รชัดำภิเษก ลำดพร้ำว พหลโยธนิ สวนจตุจกัร ก ำแพงเพชร และพื้นที่ชัน้ใต้ดนิอำคำรจอดแล้วจร 
ทีส่ถำนีลำดพรำ้ว ซึ่งคดิเป็นพื้นที่เช่ำเชงิพำณิชย์รวมทัง้หมดประมำณ 19,490 ตำรำงเมตร (พืน้ที่
ส ำหรบัรำ้นค้ำปลกีและพืน้ทีส่ ำหรบัส่งเสรมิกำรขำย) ปัจจุบนัเปิดด ำเนินกำรไปแลว้ 6 สถำนี ไดแ้ก่ 
สถำนีสุขุมวทิ สถำนีพหลโยธนิ สถำนีสวนจตุจกัร สถำนีก ำแพงเพชร สถำนีพระรำม 9 และสถำนี
คลองเตย ซึ่งเปิดเป็นส ำนักงำนจัดท ำหนังสือเดินทำง เพื่อให้บริกำรจัดท ำหนังสือเดินทำงแก่
ประชำชนทัว่ไป โดยร่วมมือกับกรมกำรกงสุล กระทรวงต่ำงประเทศ เปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 9 
ธนัวำคม 2559 และมแีผนงำนจะเปิดใหบ้รกิำรอกี 2 สถำนีในไตรมำสที่ 1/2560 และไตรมำสที ่
4/2560 ไดแ้ก่สถำนีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย และสถำนีเพชรบุรตีำมล ำดบั 

3.  ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

ให้บริกำรและดูแลรกัษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม โดยเฉพำะเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้ำ ระบบ Hi-Speed Internet 
และระบบ Wi-Fi ระบบสญัญำณโทรคมนำคมในสถำนีรถไฟฟ้ำและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้ำ ปัจจุบนัได้
มกีำรใหบ้รกิำรโครงขำ่ยโทรคมนำคมบนคลื่นควำมถี่ 850, 900, 1800 และ 2100 MHz 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.3.2.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

เน่ืองจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชยใ์นโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ประกอบดว้ย  กำรจดัหำและ/
หรอื จดัท ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ ภำยในสถำนีและขบวนรถไฟฟ้ำ กำรใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ 
และกำรให้บรกิำรและดูแลรกัษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งมลีกัษณะลูกคำ้และกลุ่ม
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ลูกค้ำเป้ำหมำยแตกต่ำงกนัตำมประเภทกำรให้บรกิำร ดงันัน้ กำรพฒันำเชงิพำณิชย์ดงักล่ำว 
สำมำรถแบ่งลกัษณะลกูคำ้และกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยไดด้งันี้ 

1. จดัหำ และ/หรอื จดัท ำสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ 

กำรจดัหำ และ/หรอื จดัท ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ เป็นรูปแบบของกำรสื่อสำรขอ้มูล
จำกเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำรไปยงัประชำชนผูใ้ชบ้รกิำรซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ  MRT กลุ่ม
หลกัประกอบด้วย กลุ่มนักเรยีน นักศกึษำ พนักงำนบรษิทั ซึง่กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์
ผ่ำนสือ่ในรปูแบบต่ำงๆ ของระบบรถไฟฟ้ำ MRT นอกจำกจะเป็นกลุ่มทีใ่ชง้บประมำณหลกั
เพื่อกำรประชำสมัพนัธใ์นธุรกจิอุตสำหกรรมโฆษณำ อำท ิกลุ่มสนิคำ้อุปโภคบรโิภค กลุ่ม
สื่อสำรโทรคมนำคม กลุ่มสถำบนักำรเงนิ เป็นต้น แล้วยงัประกอบไปดว้ยกลุ่มทีป่ระกอบ
ธุรกจิในแนวเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ MRT อำท ิกลุ่มอสงัหำรมิทรพัย ์กลุ่มประกนัภยัและประกนั
ชวีติ กลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น  รวมถึงกลุ่มสนิค้ำที่อำศยัสถำนที่ตัง้ส ำคญัของ
สถำนีรถไฟฟ้ำ เช่น ใกลห้ำ้งสรรพสนิคำ้ มหำวทิยำลยั ประชำสมัพนัธส์นิคำ้และบรกิำรถงึ
กลุ่มเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจง อำทิ กลุ่มภำพยนตร์ กลุ่มเสื้อผ้ำและเครื่องประดับ        
กำรท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

2. ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยแตกต่ำงกนัในแต่ละสถำนีที่เปิดใหบ้รกิำรให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
ของผู้ใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำ กลุ่มลูกค้ำผู้เช่ำพื้นที่ในปัจจุบนัจึงมีควำมหลำกหลำย ตัง้แต่
ผูป้ระกอบกำร SME ไปจนถงึกลุ่มสนิคำ้ Brand หลกัๆ ทีม่กีำรขยำยสำขำควบคู่ไปกบักำร
เปิดให้บริกำรพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนีใหม่ นอกจำกนี้ ยงัได้ร่วมสนับสนุน และส่งเสรมิกำร
ให้บรกิำรของภำครฐัแก่ประชำชน เปิดศูนย์ส ำนักงำนจดัท ำหนังสอืเดนิทำง ซึ่งสำมำรถ
สนองตอบต่อ Life Style ของผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำไดเ้ป็นอย่ำงด ี  

3.  ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

ลักษณะลูกค้ำคือผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงๆ ดังนัน้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ
ผูป้ระกอบกำรทีม่ใีบอนุญำตใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่ำงๆ ประกอบดว้ย AIS, DTAC, 
TRUE MOVE, TOT, CAT เป็นตน้ ซึง่ปัจจุบนัเป็นลกูคำ้ของบรษิทัทุกรำย 

ในสว่นของกำรพฒันำเชงิพำณิชยใ์นระบบทำงพเิศษจะเป็นกำรใหเ้อกชนและบุคคลเช่ำพืน้ทีเ่พื่อ
ด ำเนินกจิกำรต่ำงๆ ดงันัน้กลุ่มลูกคำ้จงึเป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกจินัน้ๆ อำทเิช่น บรษิทัผูผ้ลติ
สือ่โฆษณำ บรษิทัผูใ้หบ้รกิำรเกีย่วกบัระบบโทรคมนำคม ส ำหรบัรำ้นคำ้กลุ่มลูกคำ้จะเป็นบุคคล
ทัว่ไป 

2.3.2.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทำงพเิศษ 

- จดัใหม้ป้ีำยรำยงำนสภำพจรำจรแบบแผนทีแ่ละขอ้ควำม เพื่อใหข้อ้มูลดำ้นกำรจรำจร
แก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ รวมทัง้จัดให้มีป้ำยโฆษณำประชำสมัพันธ์บริเวณหน้ำด่ำนเก็บ      
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ บรเิวณก ำแพงกนัตก บรเิวณเสำตอม่อทำงพเิศษ และบรเิวณหน้ำตู้
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 292 ป้ำย 
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- จดัให้มรี้ำนค้ำและห้องน ้ำสำธำรณะเพื่อให้บรกิำรแก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ บรเิวณด่ำนเก็บ   
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษศรรีชัและอุดรรถัยำ จ ำนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
พเิศษศรนีครนิทร์ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่นฝัง่ขำเขำ้ บรเิวณด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษบำงปะอนิขำเขำ้ และบรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษบำงปะอนิ
ขำออก 

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ 

จดัใหม้บีรกิำรพฒันำเชงิพำณิชยเ์พื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำยและสสีนัของกำรเดนิทำงใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT รวมถงึประชำชนทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 
ซึง่กำรใหบ้รกิำรพฒันำเชงิพำณิชยด์งักล่ำวเป็นกำรเพิม่รำยได ้ไดแ้ก่ 

- ร้ำนค้ำ (Retail Area) บนพื้นที่กว่ำ 25,000 ตำรำงเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลำง)           
มรีำ้นคำ้และพืน้ทีส่ ำหรบักำรจดักจิกรรมเกอืบ 500 รำ้นคำ้ ภำยใน 11 สถำนีรถไฟฟ้ำ 
MRT ปัจจุบนัเปิดบรกิำรแลว้ 6 สถำนี คอื สถำนีสุขุมวทิ สถำนีพหลโยธนิ สถำนีสวน
จตุจกัร สถำนีก ำแพงเพชร สถำนีพระรำม 9 และสถำนีคลองเตย และเปิดให้บรกิำร 
(บำงสว่น) ทีส่ถำนีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

- สือ่โฆษณำแบบป้ำยนิ่ง (Static Media) ทีม่หีลำกหลำยรูปแบบ ประเภทกล่องไฟ และ 
สติกเกอร์ ติดตัง้ อยู่บริเวณผนังทำงเดินของสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ตัง้แต่พื้นที่
ทำงเขำ้ออก สถำนี จนไปถึงชัน้ชำนชำลำ และ พื้นที่อื่น อำท ิเสำ พื้น เพดำน ลฟิต์
โดยสำร เป็นต้น และภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ร่วมกบัเจ้ำของสนิค้ำและบรกิำร หรือผู้แทนซื้อสื่อโฆษณำ ออกแบบงำน
โฆษณำประชำสมัพนัธ์ของลูกคำ้ให้มมีติแิละสรำ้งควำมน่ำสนใจมำกขึน้ อำท ิกำรใช้ 
3D-4D กำรบูรณำกำรพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกนัท ำเป็น Big Campaign (Integrated Media) 
กำรใชน้วตักรรม เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เป็นตน้ ท ำใหส้ือ่โฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำ MRT  
สำมำรถตอบโจทยข์องลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยและท ำใหเ้กดิกำรจดจ ำทีด่ ี

- สือ่โฆษณำบนห่วงมอืจบั (Hand Grip) ภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ สือ่บนเกำ้อีพ้กัคอยทีช่ ัน้
ชำนชำลำ สือ่บนรำวจบับนัไดเลื่อน  

- สื่อโฆษณำที่เคลื่อนไหวได้ (Dynamic Media) ประเภทจอดิจิทัล (Digital) 
ประกอบด้วยสื่อโฆษณำบนจอแสดงข้อมูลผู้โดยสำร (Passenger Information 
Displays: PIDs) ตดิตัง้ตัง้แต่พืน้ทีท่ำงเขำ้ออกสถำนีไปจนถงึชัน้ชำนชำลำ และภำยใน
ขบวนรถไฟฟ้ำ รวม 607 จอ และสื่อ MRT-Digital ทีม่ขีนำดแตกต่ำงกนัตำมพืน้ทีข่อง
แต่ละสถำนี และมกีำรตดิตัง้ภำยในอุโมงคร์ถไฟฟ้ำ รวม 112 ต ำแหน่ง  

- บรกิำรสื่อสำรโทรคมนำคม (Communication) โดยเฉพำะเครอืข่ำยโทรศพัท์มอืถือ 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT และในอุโมงค์เดนิรถไฟฟ้ำ      
ซึง่สำมำรถรองรบักำรให้บรกิำรระบบโครงข่ำยสญัญำณโทรคมนำคมรูปแบบ 3G-4G 
ทีใ่หบ้รกิำรอยู่ในปัจจุบนั บนคลื่นควำมถี่ 850, 900, 1800 และ 2100 MHz 

- บรกิำรเครื่องเบกิถอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) เครื่องฝำกเงนิของธนำคำรต่ำงๆ และเครื่อง
บรกิำรอตัโนมตัอิื่นๆ เช่น เครื่องเตมิเงนิมอืถอืของ AIS Kiosk, True Kiosk และเครื่อง
เตมิเงนิของบุญเตมิ เป็นตน้ 

- บูธแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรไทยพำณิชย์ขึ้นที่สถำนีพระรำม 9 
บรเิวณทีเ่ชื่อมต่อกบัศนูยก์ำรคำ้ Central Plaza Grand Rama 9  
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(2)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

กำรสรำ้งควำมภกัดใีนตรำสนิคำ้ (Brand Loyalty) และสรำ้งกำรรบัรูใ้นตรำสนิคำ้ (Brand 
Awareness) ดว้ยกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด สรำ้งภำพลกัษณ์กำรตอบแทนลูกค้ำ
และสงัคม เป็นกำรปลูกฝังทศันคตินี้ใหแ้ก่เยำวชนกลุ่มเป้ำหมำยและผูใ้ช้บรกิำร โดยกำร
สรำ้งมูลค่ำเพิม่ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง อำท ิควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรและบรษิทั
ผูร้บัสทิธใินกำรพฒันำเชงิพำณิชย ์(BMN) ในกำรจดักจิกรรมแนะแนวกำรท ำขอ้สอบ GAT 
โดยคุณครูสมศร ีภำยใต้กจิกรรม “ MRT พำน้องพชิติ GAT” ตัง้แต่ปี 2552 กำรสนับสนุน
กำรใช้พื้นที่และร้ำนค้ำภำยในศูนย์กำรค้ำ Metro Nine สถำนีพระรำม 9 กบันิตยสำร      
“ชวีจติ” ในกำรท ำกจิกรรมส่งเสรมิกำรออกก ำลงักำยแบบต่ำงๆ เช่น โยคะ  ร ำกระบอง     
เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัมกีจิกรรม “M Care สุขภำพด ีชวีปีลอดภยั” ใหผู้โ้ดยสำรตรวจเชค็
สุขภำพฟร ีกบัโรงพยำบำลและสถำบนัชัน้น ำ และกจิกรรม Share 2 Child ส ำหรบัน้องๆ 
เยำวชน และโรงเรยีนรำยรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำของบรษิทั มำอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยงัได้
จดักจิกรรมร่วมกบั BMN เพื่อจดักจิกรรมต่ำงๆ เช่นกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรศกึษำ       
ทีศ่นูยซ์่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง เป็นตน้ 

(3) กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยมีลักษณะแตกต่ำงกันตำมรูปแบบกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย ์ 
โดยหลกัๆ ซึง่ใช้กำรผสมผสำนในรูปแบบกำรน ำเสนอขำยผ่ำนพนัธมติรทำงธุรกจิร่วมกบั
กำรน ำเสนอโดยตรงไปยงัเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร  

2.3.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

สือ่โฆษณำประชำสมัพนัธ ์ 

กำรใช้งบประมำณกำรซื้อสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ที่ผ่ำนมำ   
ยงัต ่ำกว่ำปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 5 เน่ืองจำกกำรลดลงของงบประมำณในสือ่หลกัประเภททวี ีAnalog, 
Cable & Satellite และสือ่หนงัสอืพมิพร์วมถงึนิตยสำร สำเหตุจำกกำรเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคและกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ทัง้นี้สื่อทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสูงสุด
สำมอันดับแรกเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลำเดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต          
สื่อกลำงแจง้ และสื่อเคลื่อนทีม่อีตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 73.64, 34.17 และ 17.76 ตำมล ำดบั1  
เน่ืองจำกเป็นสือ่โฆษณำทีใ่กลช้ดิกบัผูบ้รโิภคและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนเมอืง 

ในปี 2559 นี้ สื่อเคลื่อนทีม่อีตัรำกำรเตบิโตทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ แมว้่ำกำรเพิม่ขึน้นี้
สำเหตุประกำรหนึ่งมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงฐำนข้อมูลเพิ่มขึ้นของประเภทสื่อเคลื่อนที่ ก็ยัง 
แสดงใหเ้หน็ถงึควำมนิยมสือ่ประเภทดงักล่ำวทีม่แีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นสื่อ
ที่มีควำมใกล้ชิดกับผู้บริโภค ทัง้นี้ในกลุ่มสื่อเคลื่อนที่จะมีควำมแตกต่ำงกันในลักษณะของ
กลุ่มเป้ำหมำย เสน้ทำง และจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร อำท ิสื่อรถไฟฟ้ำ MRT, BTS สื่อสนำมบนิ และ  
สื่อรถประจ ำทำง เป็นต้น ดงันัน้งบประมำณกำรซือ้สื่อในแต่ละประเภทจงึมคีวำมแตกต่ำงกนั
ตำมวตัถุประสงคข์องเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร ปัจจุบนักำรใชบ้รกิำรระบบขนส่งมวลชนประเภท
รถไฟฟ้ำ มอีตัรำกำรเตบิโตของผูโ้ดยสำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึผูโ้ดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำ MRT
ประกอบกับนโยบำยส่งเสริม สนับสนุนกำรเดินทำงด้วยระบบรถไฟฟ้ำของภำครัฐ ที่เปิด
ใหบ้รกิำรระบบรถไฟฟ้ำไปแลว้ คอืรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง อกีทัง้ สำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำยทีจ่ะมำ
เชื่อมต่อกบัเสน้ทำงปัจจุบนัในอนำคต ซึง่จะส่งผลใหจ้ ำนวนผูโ้ดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT มจี ำนวน
มำกขึน้ตำมไปดว้ย สง่ผลเชงิบวกต่อกำรใหบ้รกิำรสือ่โฆษณำประชำสมัพนัธใ์นอนำคต 
แหล่งทีม่ำ  : 1 สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย (aat) 
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พืน้ทีใ่หเ้ช่ำและบรกิำร 

กำรเพิม่ขึน้ของพืน้ทีค่ำ้ปลกีใหม่ๆ สว่นใหญ่จะเป็นโครงกำรคอมมูนิตี้มอลล ์(Community Mall) 
กำรเปิดใหบ้รกิำรศนูยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทีส่งูขึน้ในธุรกจิพืน้ทีเ่ช่ำและ
บรกิำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเขตพื้นที่ศูนยก์ลำงธุรกจิ (Central Retail District) และในห้ำง 
สรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ มอีตัรำค่ำเช่ำ (Rental Rate) สงูกว่ำ 3,500 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน 
และมอีตัรำกำรเช่ำพื้นทีโ่ดยประมำณ 97% ทัง้นี้แนวโน้มของอตัรำค่ำเช่ำจะมกีำรปรบัเพิม่ขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบนั ผู้บรโิภคให้ควำมส ำคญักบักำรบรกิำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม ควำม
บนัเทงิ และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ดงันัน้ กลุ่มผู้เช่ำทีม่คีวำมสนใจพื้นที่ทีส่ ำคญั คอื กลุ่มอำหำร
และเครื่องดื่ม (F&B) ซึ่งผู้พฒันำศูนย์กำรค้ำได้มีกำรปรบัเปลี่ยนพื้นที่ให้มีกำรผสมผสำนกนั
ระหว่ำงพื้นที่ค้ำปลีกและกิจกรรมเพื่อควำมบันเทิง นอกจำกนี้  จำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงหนัมำสนใจชอ้ปออนไลน์ (on-line shopping) ส่งผลถงึกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรบำง
ประเภททีจ่ะลดอตัรำกำรเช่ำพืน้ทีล่งได ้อย่ำงไรกต็ำม พืน้ทีค่ำ้ปลกีภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 
ที่อยู่ใกล้กบัศูนย์กลำงธุรกิจ ห้ำงสรรพสนิค้ำ และจุดเชื่อมต่อกำรเดนิทำงระบบขนส่งมวลชน    
ยงัไดร้บัควำมสนใจจำกผูป้ระกอบกำรทัง้ขนำด SME และ Brand มอีตัรำกำรเช่ำพืน้ทีม่ำกกว่ำ 
90% อำท ิพืน้ทีค่ำ้ปลกี สถำนีสขุุมวทิ พระรำม 9 สวนจตุจกัร เป็นตน้ 

2.3.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.3.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์ 

บรษิัทและบริษัทย่อย (BMN) เป็นผู้ด ำเนินกำรธุรกจิเชงิพำณิชย์ของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำย       
สนี ้ำเงนิในกำร 1) จดัหำ และ/หรอื จดัท ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ 2) ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ใน
สถำนีรถไฟฟ้ำ MRT และ 3) ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

ส ำหรบัในสว่นของทำงพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อย (NECL) ไดใ้หเ้อกชนเช่ำพืน้ทีใ่นเขตทำง
พเิศษเพื่อติดตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ รวมทัง้ให้เช่ำพืน้ที่
รำ้นคำ้บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง และกำรด ำเนินธุรกจิอื่นๆ อำท ิใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทำงพเิศษเพื่อ
ตดิตัง้ระบบกระจำยสญัญำณ 3G เป็นตน้ 

2.3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทให้กำรใส่ใจ ดูแลผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมในพื้นที่ชัน้รำ้นค้ำ ในระบบรถไฟฟ้ำเช่นกนั 
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชน 
รำยละเอยีดปรำกฏตำมหวัขอ้ 2.2.4.2 

2.3.3.3  การประกนัภยั  
กรมธรรม ์ มลูค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 

Property All Risks Insurance 
(Retail Areas) 

ทุนประกนัภยั 
ส่วนที ่1  
393,339,259 บำท 
ส่วนที ่2 
552,703,593 บำท  

ส่วนที ่1 ควำมเสยีหำยต่อทรพัย ์
ส่วนที ่2 ธุรกจิหยุดชะงกั 
สถำนทีเ่อำประกนัภยั :  
พืน้ทีพ่ฒันำเชงิพำณชิยภ์ำยในสถำนรีถไฟฟ้ำ 
ระยะเวลำคุม้ครอง : 1 ปี 
3 กรกฎำคม 2559 - 3 กรกฎำคม 2560 

Public Liability (Retail Areas) จ ำกดัควำมรบัผดิ 
40,000,000 บำท 

สถำนทีเ่อำประกนัภยั :  
พืน้ทีพ่ฒันำเชงิพำณชิยภ์ำยในสถำนรีถไฟฟ้ำ 
ระยะเวลำคุม้ครอง : 1 ปี 
3 กรกฎำคม 2559 - 3 กรกฎำคม 2560 

2.3.3.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ   - ไม่ม ี-  



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                แบบ 56-1 
 

3-1 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิภายใต้การเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายใน
และภายนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
บรหิารกจิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเป็นส่วนที่เสรมิสรา้งศกัยภาพในการ
แข่งขนั อกีทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Good Governance) บรษิทัจงึได้จดัใหม้กีารบรหิาร
ความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั และการใชม้าตรการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
บรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งเพื่อพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมในระดบั
นโยบาย และฝ่ายบรหิารท าหน้าที่ดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัิหน้าที่ประจ าวนั
แทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง ในการติดตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานผลการบรหิาร
ความเสีย่งเพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี และจดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน และมกีารติดตาม ประเมนิผล ทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการจดัท าแผนส ารองฉุกเฉินส าหรบัใช้ปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทนัทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตลอดเวลา โดยก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ดงันี้ 

1. ให้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางปฏบิตัิสากล เพื่อให้การบริหารความเสีย่ง
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัแิละการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั สอดคลอ้งกบันโยบาย
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน การตดัสนิใจทีส่ าคญัในการบรหิารงาน การก าหนดกลยุทธ ์
และการวางแผนงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกจิ และวสิยัทศัน์ของบรษิทัทีก่ าหนดไว้ 

3. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปในลกัษณะเชงิรุก เพื่อบรหิารทัง้ความเสี่ยงที่จะท าใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ และ
สญูเสยีโอกาส 

4. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้ทีต่้องตระหนัก และบรหิารความเสีย่งทีม่ี
ในการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตนและองคก์ร โดยใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

5. ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได ้ในการวางแผนจดัการและควบคุม
ความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ หน่วยงานจะต้องพจิารณาถึงค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนในการจดัให้มมีาตรการ
จดัการความเสีย่งกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

6. ให้มกีารสื่อสารการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรู้  พฒันาและ
น าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 

7. ใหจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิาร
ความเสีย่งถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั 

8. ติดตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าการบรหิารความเสี่ยงได้
ด าเนินไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจท าใหเ้กดิผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั มดีงันี้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจทัว่ไป (Systematic Risk) 

3.1.1 ความเส่ียงเน่ืองจากการด าเนินธรุกิจภายใต้สญัญากบัหน่วยงานภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 

บรษิทัด าเนินธุรกจิภายใตส้ญัญาสมัปทานซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานภาครฐัคอื รฟม. และ 
กทพ. การตคีวามขอ้ก าหนด และเงื่อนไขในสญัญาสมัปทานทีแ่ตกต่างกนัระหว่างคู่สญัญา อาจเกดิขึน้ได้
ในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทางหรอืค่าโดยสาร การพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญาสมัปทาน 
และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งบริษัทอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา จึงอาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงในการบรหิารงานภาครฐั
จากฝ่ายการเมอืงที่เขา้มาก ากบัดูแล อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรอืกฎเกณฑ์ต่างๆ       
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญา หรอืเงื่อนไขตามสญัญาที่ก าหนดไว้
แลว้ แต่ กทพ. หรอื รฟม. อาจไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตามสญัญา หรอืมคีวามประสงคอ์ื่นใหบ้รษิทัปฏบิตัิ     
ทีน่อกเหนือจากสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

รายได้หลกัของบรษิัทมาจากค่าผ่านทางตามสญัญาระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งครบ 30 ปี ในเดอืน
กุมภาพนัธ์ 2563 แม้ว่าตามเงื่อนไขสญัญาระบุไว้ว่าก่อนสิน้สุดระยะเวลาของสญัญา 30 ปี สญัญาอาจ
ต่อไปได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่ กทพ. และบริษัทจะตกลงกัน ความไม่แน่นอน          
ทางการเมอืง หรอืการเปลีย่นแปลงนโยบายภาครฐัอาจมผีลต่อการพจิารณาต่ออายุสญัญา ถ้าหากบรษิัท
ไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาจะท าใหร้ายไดค้่าผ่านทางส่วนนี้หายไป เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้
ยื่นเรื่องขอต่ออายุสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาของ กทพ.แล้ว 
นอกจากนี้ บริษัทจะสร้างระบบการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทัง้ ในระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมทัง้ติดตาม
สถานการณ์ทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงด้านนโยบายอย่างใกลช้ดิสม ่าเสมอ บรษิทัจะทบทวนกล
ยุทธแ์ละแผนงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 

3.1.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ 

บริษัทด าเนินธุรกิจการให้บริการทัง้ทางพิเศษและรถไฟฟ้า ดังนัน้ รายได้หลักของบริษัทจะมาจาก  
ค่าผ่านทางและค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  
การขยายโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้า การมีระบบขนส่งต่อเน่ืองที่ด ีอตัราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่น 
ที่ผู้โดยสารสามารถเลอืกใช้ได้ ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน ราคาน ้ามนั การขยายตวัของ
อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิคอนโดมเินียม และธุรกจิรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าทีจ่ะท าใหเ้กดิเป้าหมายในการเดนิทาง
ของประชาชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจ านวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้  บริษัทจะมีรายได้จากการพัฒนา 
เชงิพาณิชย์ ซึง่เป็นรายไดท้ีอ่าจเปลีย่นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขนั
ในธุรกจิสื่อโฆษณาและธุรกจิการให้เช่าพื้นทีค่้าปลกี รวมทัง้ระยะเวลาในการเปิดให้บรกิารร้านคา้ในสถานี 
ซึง่หลายปัจจยัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัไม่สามารถควบคุมได้ ดงันัน้หากรายไดข้องบรษิทัแตกต่างจากผลการศกึษา
หรือประมาณการที่คาดการณ์ไว้อาจส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการช าระเงิน  
ตามขอ้ผูกพนัทีม่ ีเช่น ดอกเบี้ยจ่าย การช าระคนืเงนิกู้ทีถ่งึก าหนด ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตามสญัญา 
รวมถงึค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนหรอืค่าตอบแทนทีจ่่ายให ้รฟม. เป็นตน้ 

เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิัทจะจดัตัง้หน่วยงานในการติดตามผลกระทบที่อาจมผีลต่อปัจจยัเบื้องต้น
อย่างใกลช้ดิ และปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หเ้หมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถจ ากดัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
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จากปัจจยัเสี่ยง ได้แก่ ราคาน ้ามนั ความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน และอตัราค่าโดยสารของระบบ
ขนสง่อื่นทีผู่โ้ดยสารสามารถเลอืกใชไ้ด ้เนื่องจากว่าบรษิทัมกีารใหบ้รกิารทีค่รบวงจรทัง้บรกิารทางพิเศษและ
รถไฟฟ้า ซึ่งวธิกีารเดนิทางทัง้ 2 แบบนี้ถอืเป็นสนิคา้ทดแทนซึง่กนัและกนัได ้(Substitute product) และใน
ส่วนของการพฒันาเชงิพาณิชย์ บรษิทัจะไดม้กีารพฒันาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่รายได้
จากการพฒันาเชงิพาณิชย ์เช่น การบรหิารสื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger Information Display system 
(PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทัง้ยงัมแีผนที่จะพฒันาพื้นที่ชัน้
รา้นคา้เพิม่เตมิอกีดว้ย 

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 

เนื่องจากบรษิทัยงัมภีาระหนี้สนิทีต่อ้งช าระดอกเบีย้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ รวมทัง้บรษิทัมแีผนการลงทุนในอนาคตอกี
หลายโครงการ จงึอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจ านวนมาก ดงันัน้ ดอกเบีย้จ่าย จงึอาจจะ
เป็นค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ของบรษิัท การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่ปรบัสูงขึน้ อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัท เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของสนิเชื่อบางส่วนเป็นอตัราลอยตวั ท าให้บรษิัท       
มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ในกรณีทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมคีวามผนัผวนหรอืปรบัตวัสงูขึน้ อย่างไร
ก็ตามบริษัท จะได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย โดยบริษัทจะจัด
โครงสร้างของเงินกู้ยืมโดยการแบ่งสดัส่วนของเงินกู้อตัราดอกเบี้ยลอยตัว และเงินกู้อตัราดอกเบี้ยคงที่  
รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ หรอืหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกจิและมุมมองของบรษิัทต่ออัตรา
ดอกเบีย้ในอนาคต 

ในปี 2559 บรษิทัมกีารออกหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงนิ รวม 23,200 ลา้นบาท อายุหุน้กู ้3-12 ปี อตัราดอกเบีย้คงที ่
เพื่อจดัโครงสร้างเงินกู้ยืมให้มีสดัส่วนเงินกู้ที่มีอตัราดอกเบี้ยคงที่ และเงนิกู้ที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัวให้
เหมาะสม และลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

นอกจากนี้ บรษิทัจะมคี่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ คอืค่าจดัซือ้อุปกรณ์รถไฟฟ้าจากต่างประเทศ         
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และค่าเบี้ยประกันภัย ดงันัน้หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง         
กจ็ะส่งผลให้ค่าใชจ้่ายของบรษิัทเพิม่สูงขึน้ อย่างไรกต็าม สดัส่วนค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศอยู่ใน
ระดบัต ่า อกีทัง้บรษิทัจะมกีารก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นใหน้้อยลง เช่น 
การเจรจาลดสดัสว่นค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศ และการซือ้ Forward เป็นตน้ 

3.1.4   ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุา้ยแรง เหตกุารณ์ความไม่สงบ หรอืภยัธรรมชาติ 

ธุรกจิของบรษิัท ทัง้ก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษ และรถไฟฟ้า มคีวามเสีย่งต่อเหตุการณ์ หรอืปัจจยั
ภายนอกที่ก่อให้เกดิเหตุสุดวสิยักะทนัหนั เช่น ภยัพบิตัิ อุบตัิเหตุร้ายแรง แผ่นดนิไหว และเหตุทีอ่าจเกดิ
จากการก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความ  
ไม่สงบ ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องระงบัการให้บริการ และท าให้สูญเสยีรายได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการ
ก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่
ส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินงานบรหิารทางพเิศษเพื่อน าไปเกบ็รกัษายงัสถานทีเ่กบ็ซึง่ปลอดภยั รวมถงึมี
การเตรยีมความพรอ้มเพื่อใหพ้นกังานทีร่บัผดิชอบปฏบิตัหิน้าทีไ่ดท้นัทใีนการเขา้แกไ้ขปัญหาเมื่อเกดิกรณี
ฉุกเฉินขึน้ เช่น การฝึกรบัมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท โดยการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการ 
ขูว่างระเบดิและเหตุระเบดิภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสยีและหยุดภายในอุโมงค ์เหตุเพลงิไหมใ้นขบวน
รถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าหรอืในอุโมงค ์เป็นต้น และจดัตัง้หน่วยงานตดิตามการเตอืนภยัและประสานงานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงและพรอ้มปฏบิตักิารกูภ้ยั 
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ทัง้นี้ บรษิทัมกีารท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ
จากความเสีย่งภยัทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ (Business 
Interruption) การประกันความเสียหายที่ เกิดกับบุคคลภายนอก (Public L iabil i ty) รวมถึง 
ความเสีย่งจากการก่อการรา้ย (Terrorism Insurance) ในสว่นของธุรกจิการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิ  

3.1.5  ความเส่ียงด้านบคุลากร 

เนื่องจากรฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาการเดนิทางและจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะบบ
ขนส่งมวลชนแบบเรว็ ( Mass Rapid Transit System ) จงึมกีารเร่งขยายโครงข่ายการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า 
และระบบเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีองค์กรของรัฐ หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนเขา้มาด าเนินการประกอบธุรกจิขนส่งมวลชนทีต่้องใชบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญ 
และทกัษะในธุรกจิระบบรางมากขึน้ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารดงึตวับุคลากรหลกัออกไปจากบรษิทั 

ความเสีย่งเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มคีุณภาพถือเป็นอกีหนึ่งความเสีย่งหลกัของบรษิัท บุคลากร
ถอืเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการบรหิาร
จดัการความเสี่ยงด้านบุคลากร เริ่มตัง้แต่การสรรหาและคดัเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบับรษิทั การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะในดา้น
ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัิงานตามต าแหน่งหน้าทีข่องพนักงานแต่ละคน การสร้างขวญัและก าลงัใจ 
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม การทบทวนปรับปรุง
กระบวนการปฏบิตังิานและระบบงานใหม้คีวามพรอ้มตลอดเวลา รวมถงึจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
(Succession plan) โดยไดจ้ดัเตรยีมแผนการสบืทอดต าแหน่งและตัง้คณะท างานซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
ระดบัสูงเพื่อวางแนวทางในการคดัสรร และเตรยีมความพร้อมด้านบุคลากร ทัง้ในระดบัผู้บรหิารและ
หวัหน้างาน ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญและ
ทกัษะทางดา้นเทคนิคเฉพาะงาน จดัใหม้กีารรวบรวมองคค์วามรูเ้ฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการ
จดัการความรู ้(Knowledge Management) และเพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 

3.1.6  ความเส่ียงจากการก่อสรา้งและด าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

บรษิทัไดร้บัโอนมาซึง่สญัญาสมัปทานของ BECL และ BMCL ไดแ้ก่ สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบ ารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปนู (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) 
สญัญาที ่4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อม
บ ารุงรกัษา  

เน่ืองจากบรษิทัมภีาระผกูพนัทีต่อ้งท าตามขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ซึง่จะมกีารก าหนดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง และมลูค่าของการก่อสรา้ง ดงันัน้ ถา้หากเกดิความล่าชา้ในการก่อสรา้งจนท าใหไ้ม่สามารถเสรจ็
สิน้ตามที่ก าหนดไว้ได้ หรือหากในอนาคต มูลค่าอุปกรณ์ ระบบรถไฟฟ้า หรอืต้นทุนการก่อสร้างอื่นๆ    
ที่เกิดขึ้นจริงมีจ านวนที่แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในสญัญา บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะต้องรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ ความเสีย่งเกีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) 
และโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯได้หมดลงแล้ว เนื่องจากบริษัทได้ด าเนินการ
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเปิดใหบ้รกิารแลว้เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 และ 22 สงิหาคม 2559 ตามล าดบั  
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3.2   ความเส่ียงเฉพาะบริษทั (Corporate Specific Risk) 

3.2.1 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัและ NECL มขีอ้พพิาทกบั กทพ. จ านวนทัง้สิน้ 11  เรื่องโดยขอ้พพิาทดงักล่าวเกดิจากการตคีวาม
ในสญัญาทีแ่ตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทาง และความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายตาม
สญัญา ซึง่มกีารน าขอ้พพิาทเขา้สูก่ระบวนพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาท
ตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง แบ่งเป็นขอ้พพิาทที่บรษิัท และ NECL น าเสนอเขา้สู่กระบวนการ
ระงบัข้อพิพาทตามสญัญาและเรียกร้องค่าเสยีหาย ซึ่งมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัที่ยื่นข้อพิพาททั ้งสิ้น
ประมาณ 28,179.8 ลา้นบาท และเป็นขอ้พพิาทที ่กทพ. เป็นผูเ้รยีกรอ้งความเสยีหายซึง่มมีูลค่าฟ้องรอ้ง
จนถงึวนัทีย่ื่นขอ้พพิาททัง้สิน้ประมาณ 1,589.2 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ขอ้พพิาทหลกัทีม่ทีุนทรพัยส์งูส่วนใหญ่เป็นขอ้พพิาททีบ่รษิทัเป็นฝ่ายฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจาก 
กทพ. ผลการตดัสนิจงึไม่มคีวามเสีย่งทีเ่ป็นเชงิลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างเป็นสาระส าคญั 

3.2.2   ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการทีผ่ลตอบแทนการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณไว ้ถ้าหาก
ว่าผลประกอบการของบรษิทัต่างๆ ทีบ่รษิทัถอืหุน้ไม่เป็นไปตามคาด เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว บรษิทัจะ
ค านึงถึงสดัส่วนการลงทุนในบรษิัทต่างๆ ให้เหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของบรษิัท ที่ท าให้บรษิัท
สามารถมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3.2.3   ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของต้นทุนธรุกิจระบบราง   

ต้นทุนธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร และต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าถือเป็น
ค่าใชจ้่ายหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า
และโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนรายได้ค่า
โดยสาร  

ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) บรษิทัมสีญัญาเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ และ  
เงนิบาท ตอ้งปรบัเปลีย่นตามดชันีราคาผูบ้รโิภคตามทีร่ะบุในสญัญา  เนื่องจากเป็นสญัญาระยะยาวท าให้
บรษิทัจะมคีวามเสีย่งอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาดงักล่าว 

ส าหรบัค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีและใช้ในการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลี่ยน
ตามอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษิทัมภีาระตน้ทุนทีส่งูขึน้  

ดงันัน้ ต้นทุนธุรกจิระบบรางส่วนที่เป็นต้นทุนค่าโดยสารของบรษิัท จงึมคีวามผนัแปรไปตามค่าใช้จ่ายที่
กล่าวขา้งต้น  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทยงัสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนี้ ลกัษณะของต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทุนคงที่ ไม่ได้ผนัแปรโดยตรงไปกบัจ านวน
ผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ หากผูโ้ดยสารไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัจนท าใหต้้องเพิม่จ านวนรถไฟฟ้าที่
ใหบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร  

ส าหรบัสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงนัน้ ได้มีการก าหนดค่าจ้างส าหรบัการให้บริการ  
การจดัการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาที ่รฟม. จะต้องจ่ายใหแ้ก่บรษิทั โดยอา้งองิและค านวณจาก
ประมาณการค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีค่าดการณ์โดยบรษิทั ซึง่ค่าจา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลีย่น
ไดต้ามอตัราเงนิเฟ้อและอตัราค่าไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิตามวธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทานเท่านัน้ ดงันัน้ 
ก าไรทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบรษิทั ในการบรหิารต้นทุน
และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิใหใ้กลเ้คยีงกบัประมาณการทีก่ าหนด ซึง่หากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ
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มจี านวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัท ในกรณีที่บรษิัท  
ไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขึน้ค่าบรกิารจาก รฟม. ได ้

อย่างไรกต็าม ดว้ยความเชีย่วชาญและประสบการณ์จากการบรหิารจดัการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัมี
ความมัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้
ประมาณการทีก่ าหนดไว ้

3.2.4   ความเส่ียงจากการปฏิบติังานของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารงานทางพิเศษ 

บรษิทัได้ค านึงถึงความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานในธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารงานทางพเิศษทีอ่าจเกดิขึน้
เนื่องจากปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบตัิการ และปัจจัยภายนอก ซึ่งท าให้เกิด  
ความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการท างาน พนักงาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้การทุจริตของพนักงานและเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือ  
ความมัน่คงของบรษิัท จึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างละเอยีดรอบคอบและ  
ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทได้จดัให้มหีน่วยงานโดยเฉพาะท าหน้าที่ดูแลและบ ารุงรกัษาเสน้ทางและ
ระบบจดัเกบ็รายไดค้่าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ซึง่จะสามารถเชื่อมัน่ไดว้่า ดว้ยประสบการณ์
และความช านาญของพนักงานซึ่งดูแลรบัผิดชอบจากทุกฝ่ายงานจะน ามาซึ่งคุณภาพและความพร้อม  
ของการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างสมบรูณ์และต่อเนื่อง  

รวมทัง้บริษัท ได้ก าหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างส าคัญของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยมีการก าหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทัง้ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ  
อุดรรถัยา ทัง้นี้ใหส้อดคลอ้งกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั JMI Pacific จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัผูอ้อกแบบและ
เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้าง และมีการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัดูแลและบ ารุงรกัษาไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการใช้งานของทางพเิศษ ส าหรบัระบบจดัเก็บรายได้ค่าผ่านทาง ระบบสื่อสาร และควบคุม
การจราจร ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท บริษัท จะได้ใช้การบ ารุงรกัษาแบบป้องกัน 
(Preventive Maintenance) มีระบบข้อมูลส ารอง ระบบไฟฟ้าส ารอง และมีการบริหารการจัดซื้อวัสดุ 
เพื่อส ารองการใชง้าน 

นอกจากนี้บริษัท ยงัอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จดัเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้าไม่ท างานเนื่ องจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง 
ระบบปฏิบตัิการเกิดการประมวลผลผดิพลาด หรือการมีไวรสัเข้าสู่ระบบและเข้าท าลายข้อมูลต่างๆ  
ในระบบปฏบิตักิาร รวมถงึการมผีูก้่อกวนแอบลกัลอบเขา้ท าลายขอ้มูลข่าวสาร ท าใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อระบบ เป็นต้น ซึง่บรษิทัจะให้ความส าคญัอย่างมากในการจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยจะจดัให้มี
ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงระบบงานที่ส าคญัจากบุคคลภายนอก  
มกีารก าหนดระดบัในการเขา้ถงึขอ้มลูและอุปกรณ์ต่างๆ การตดิตัง้โปรแกรมส าหรับตรวจสอบไวรสั และ
มรีะบบส ารองขอ้มลูในระบบปฏบิตักิารซึง่สามารถท างานทดแทนไดใ้นทนัท ี
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3.2.5   ความเส่ียงจากการว่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผูร้บัเหมาหลกัในการจดัหาและบ ารงุรกัษา
อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

บรษิทัได้รบัมาซึง่สญัญาจดัหาอุปกรณ์งานระบบ และสญัญาบ ารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า กบั 
ผูร้บัเหมาหลกั Siemens Limited ประเทศไทย และ Japan Transportation Technology (Thailand) 
ดงันัน้ ในกรณีที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึง่เป็นผู้รบัเหมาหลกัดงักล่าว ไม่สามารถให้บรกิารตาม
สญัญาแก่บรษิทั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงสญัญาบ ารุงรกัษา อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิทัได ้

จากการศกึษาขอ้มลูจากสมาชกิในสมาพนัธผ์ูป้ระกอบการขนสง่มวลชนในระดบัสากล เช่น UITP, APTA, 
NOVA Group of Metros รวมทัง้การเรยีนรูจ้าก Lloyd’s Register Rail ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ มคีวาม
เป็นไปได้ที่จะสามารถเลอืกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกบั
ระบบทีม่อียู่ได ้ทัง้นี้ บรษิัทจะมนีโยบายทีจ่ะพฒันาคุณภาพของบุคลากรให้มคีวามสามารถเพยีงพอใน
การท างานร่วมกบัผู้ผลติอุปกรณ์และผู้รบัเหมาทัง้ในและต่างประเทศ ในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยมติ้องพึง่พาผูผ้ลติรายเดมิเพยีง
รายเดยีว  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นหลกั   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิตามรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559  

1. อาคารและอุปกรณ์ 341    

2. สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้ 41,552  

3. สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 1,021    

4. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน            
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 

16,960  

ทรพัยสิ์นหลกั 59,874 

ทัง้นี้  รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด 
จ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจ าแนกตามบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559  

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทั 284 เจา้ของ* ไม่ม ี
NECL 40  เจา้ของ** ไม่ม ี
BMN 17  เจา้ของ ไม่ม ี

รวม 341   

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรบัปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 แม้ว่า
กรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิทัได้สทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา บรษิัทได้เช่าอาคารส าหรบัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่587 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสญัญา
เช่าปีต่อปี อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท 

**  NECL ไมม่ทีีด่นิ อาคารและเครือ่งจกัร NECL ไดเ้ช่าอาคารส าหรบัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ ซึ่งตัง้อยู่ที่
เลขที่ 587 ถนนสุทธสิารวนิิจฉัย แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสญัญาเช่าปีต่อปี 
อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท NECL ใชอ้าคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอนิ-ปากเกรด็ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ในการควบคุมงานปฏบิตักิาร แมว้่ากรรมสทิธิ ์
ในอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL ไดส้ทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสาย   
บางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา 
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4.1.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งท่ีเสรจ็แลว้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ 
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

บรษิทั 34,809  
NECL 6,743   

รวม 41,552  
 

สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้เป็นต้นทุนในการก่อสรา้งทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสาย
ศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรถัยา โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.2559 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั สว่นเอ 
บ ีและซ ี

6,633  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 

ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี 4,118  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 
ทางพเิศษสายศรรีชั-     
วงแหวนรอบนอกฯ 

24,058 เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 

ทางพเิศษอุดรรถัยา  6,743  เป็นของ กทพ. * 
รวมมูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 
41,552    

หมายเหตุ  * NECL ไดน้ าสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการทางพเิศษ
อุดรรถัยาไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการค ้าประกนัเงนิกูย้มืจากบรษิทั 

เน่ืองจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งตน้เป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) 
กรรมสิทธิใ์นทางพิเศษทัง้หมดรวมทัง้สิ่ง ก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์  
อนัเกีย่วเน่ืองกบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีีบ่รษิทัและ NECL จดัสรา้งขึน้ และเมื่อเปิด
ใชง้านแล้ว บรษิทั และ NECL มสีทิธทิีจ่ะใช้ทรพัยส์นินัน้ โดยบรษิทัและ NECL มหีน้าทีบ่ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิดงักล่าวตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพเิศษ     
ศรีรชั) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปได้อีก 2 ครัง้     
ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกนัต่อไป สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 
(สว่นด)ี ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2540 สญัญาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 และ
สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรถัยา) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 และสามารถต่ออายุไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี สญัญาก าหนดใหบ้รษิทั
และ NECL เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง และค่าใชจ้่ายในการจดัจราจรและการ
กูภ้ยับนทางพเิศษ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาทางพเิศษตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งตลอดอายุสญัญา 
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4.1.3 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีก่อสรา้งทางด่วน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ตามงบการเงนิรวม
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

บรษิทั  
    สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 6,645 
    หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,624) 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,021  

สทิธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่      
เสรจ็แลว้ บรษิทับนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสทิธใินการใชพ้ื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึง่เท่ากบั
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัในการจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนใหก้บั กทพ. 
ตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรกสทิธใินการใช้พืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม บรษิทัตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามปรมิาณรถทีใ่ชบ้รกิาร  

4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 

บรษิทั 16,635 
BMN 325 

รวม 16,960  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเป็นตน้ทุนในการก่อสรา้ง
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี  31 ธ.ค.2559 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 19,111  เจา้ของ ไมม่ ี
อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีใ่ห้

เช่าบรเิวณสถานี 
537  เจา้ของ ไมม่ ี

อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 412  เจา้ของ ไมม่ ี
อุปกรณ์ระบบโฆษณา 185  เจา้ของ ไมม่ ี
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 448  เจา้ของ ไมม่ ี
รวมต้นทุนโครงการ 20,693    
หกั ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการสะสม (3,733)   

 รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ  16,960    
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4.2 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

4.2.1 สรปุมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค.2559 

สดัส่วน 
การลงทุนใน
แต่ละบริษทั  

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค.2559 
 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลกัษณะ 
การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ  

เงนิลงทนุสุทธ ิ

2,604 

(2,450) 

     154-     

99.99  

 

5,250 บรษิทัย่อย - ด า เนินการก่อส ร้า งและ
บริหารโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร 
เน็ตเวริค์ส ์จ ากดั 

166 65.19 254 บรษิทัย่อย - พฒันาพื้นทีร่้านค้าในสถานี
รถ ไฟ ฟ้ า  แล ะชั ้น ใ ต้ ดิน 
อาคารจอดแลว้จร 

- จดัหาโฆษณาในรปูแบบป้าย
หรือสื่อโฆษณาในบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าและภายใน
รถไฟฟ้า 

- ให้บริการและดูแล รักษา
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ  สื่ อ ส า ร
โ ท ร ค ม น า ค ม ใ น ส ถ า นี
รถไฟฟ้า 

3. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 6,976 19.45 3,990 บรษิทัรว่ม - ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

3,223 19.40 7,370 บรษิทัรว่ม - ลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) ซึง่ประกอบธรุกจิ
ดา้นพลงังาน 

5. บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 1,238  

 

7.50 16,505 

 

บรษิทัอื่น - ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

 
4.2.2  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย  

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสรา้งความมัน่คง และผล
การด าเนินงานของบรษิทั โดยก าหนดใหม้นีโยบายการลงทุนดงัต่อไปนี้  

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ด าเนินโครงการในลักษณะการลงทุน      
ระยะยาว  

2. สดัส่วนการลงทุนตามสดัส่วนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทสามารถมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3. ไม่ลงทุนในโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัอื่น ดงันี้ 

บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”)  

บริษัทจัดตัง้ NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุน้ของ NECL ทัง้นี้สบืเนื่องจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายของ
ภาครฐัที่ท าการก่อสร้างทางในลกัษณะที่เป็นทางแข่งขนั ท าให้รายได้ของ NECL ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกนิทุนส่วนของผูถ้อืหุ้น
ตดิลบ เมื่อปี 2546 NECL จงึไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 3,000 ลา้นบาทเป็น 6,000 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนั
ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ 3,000 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิให้
กูย้มืแก่ NECL เป็นจ านวนมาก และเป็นเจา้หนี้รายเดยีวของ NECL บรษิทัไดส้่งกรรมการบรหิารของ
บรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการบรษิทัใน NECL จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 6 คนของ NECL 
กรณี NECL มกีารด าเนินการทีก่ระทบต่อบรษิทัอย่างมสีาระส าคญั NECL จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการของบรษิทัก่อน นอกจากนี้บรษิทัยงัเป็นผูร้บัจา้งด าเนินงานทัง้หมดของ NECL 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 NECL มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 5,250 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้ของ
บรษิทัใน NECL เท่ากบัรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ตเวิรค์ส ์จ ากดั (“BMN") 

บรษิัทจดัตัง้ BMN เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกจิจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณาใน
รูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าสาย        
สนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรทีส่ถานีลาดพรา้ว ในปัจจุบนัเปิดด าเนินการไปแลว้ 5 
สถานี ไดแ้ก่ สถานีสุขุมวทิ สถานีพหลโยธนิ สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร และสถานีพระราม
เกา้ รวมทัง้ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559  BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 254 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่ใน 
BMN ร้อยละ 65.19 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ BMN ร่วมกบักลุ่มผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกจิสื่อโฆษณา ธุรกิจการตลาดและอสงัหาริมทรพัย์ และเป็น
ผูช้ านาญการดา้นเทคโนโลยกีารสือ่สารโทรคมนาคมถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 34.81  

ส าหรบันโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนัน้ บรษิทัยงัคงมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ใน 
BMN ในสดัสว่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดใน BMN โดยบรษิทัจะไดร้บัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปของส่วนแบ่งรายได้และเงนิปันผลรบัจากการลงทุนใน BMN ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายการ
ควบคุมหรอืมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบรษิทัไดส้่งผูแ้ทนบรษิทั
เขา้เป็นกรรมการใน BMN จ านวน 3 คน จากกรรมการทัง้หมด 6 คน 

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”)  

บริษัทลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กับการประปา       
ส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จงัหวัดนครปฐมและจงัหวัดสมุทรสาคร โดยมีสญัญาซื้อขายน ้าประปากับ  
การประปาส่วนภูมภิาค ซึง่สญัญามอีายุ 30 ปี นับจากวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทุนใน
บริษัท ประปาปทุมธานี  จ ากัด คิดเ ป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว 
เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานี และรงัสติ โดยมสีญัญาซื้อ
ขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค สญัญามอีายุ 25 ปี นับจากวนัที ่15 ตุลาคม 2541 อกีทัง้ยงั
ลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่าย
น ้าประปาและการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี โดย TTW ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 68.50 ของทุนจดทะเบยีน และ
ลงทุนในธุรกจิพลงังานโดยผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25.31 ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)      
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ซึง่เป็นบรษิทัทีล่งทุนในบรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิดา้นพลงังาน ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจาก
การลงทุนใน TTW คอื รายไดเ้งนิปันผล  

ปัจจุบนั บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 19.45 ของทุนจดทะเบยีน  

บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนจัดตัง้  CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 CKP มกีารลงทุนในบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั รอ้ยละ 56 บรษิทั นครราชสมีา    
โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขนชยั จ ากดั รอ้ยละ 
100 บรษิทั บางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั รอ้ยละ 65 และบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 
ผลประโยชน์ทีบ่รษิัทคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปันผลจากการลงทุน ปัจจุบนั บรษิัทในฐานะผู้ถอืหุน้ไดส้่ง
ผูแ้ทนเขา้เป็นกรรมการใน CKP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 19.40 ของ
ทุนจดทะเบยีน 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

บริษัทลงทุนใน XPCL ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตย    
ประชาชนลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน ้า ไซยะบุรี เป็น
ระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอืเงนิปันผลจาก
การลงทุน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัถอืหุน้อยู่ใน XPCL รอ้ยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน 
โดยหุน้สามญัของ XPCL ที่บรษิทัถอือยู่ทัง้หมดไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของ XPCL 
บรษิทัในฐานะ ผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน XPCL  
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)   

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทกับ กทพ. จ านวนทัง้สิ้น 11 เรื่อง ซึ่งมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของ               
คณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาทตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง  สาระส าคญัของแต่ละ        
ขอ้พพิาท มดีงันี้ 

5.1.1 ข้อพิพาทท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูย้ืน่เรียกรอ้งค่าเสียหาย จ านวน 8 เรือ่ง โดยมีมูลค่าฟ้องรอ้ง
จนถึงวนัท่ียื่นข้อพิพาททัง้ส้ินประมาณ 28,179.8 ล้านบาท 

1.  วนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่่วนแรก (Priority Component Opening Date) ตามสญัญาโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 

 บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดเชยรายไดท้ีข่าดไปพรอ้มดอกเบีย้เป็นเงนิจ านวน 
3,831.4 ลา้นบาท มสีาเหตุมาจากการนับวนัเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรกที่แตกต่างกนั ซึง่มผีลต่อ
การเริม่ตน้แบ่งสว่นแบ่งรายไดค้่าผ่านทางใหแ้ก่บรษิทัตามสญัญา 

 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดขอ้พพิาทให ้กทพ.ช าระเงนิตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้งพรอ้มดอกเบีย้
ตามสญัญา ซึง่ต่อมา กทพ. ไดม้หีนงัสอืปฏเิสธการปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

และเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2552 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรอืมคี าสัง่ปฏเิสธไม่รบับงัคบัตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
และเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2554 บรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศ้าลบงัคบัตามค า   
ชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยค านวณดอกเบีย้เพิม่เตมิจนถงึวนัฟ้องจ านวน 1,189.7 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,021.1 ลา้นบาท  

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ.ที่ขอให ้        
เพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ และใหบ้งัคบัตามค ารอ้งของบรษิทั  

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาล                            
ปกครองสงูสดุ  

ศาลปกครองสงูสดุก าหนดใหว้นัที ่5 มกราคม 2560 เป็นวนัสิน้สดุการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ  

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการแต่งตัง้ตุลาการเพื่อท าความเหน็ ก าหนดวนันัง่พจิารณาคดคีรัง้แรก และก าหนด
นดัฟังค าพพิากษา 

2. ทางแขง่ขนัของทางพเิศษอุดรรถัยา 

บรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดเชยรายไดท้ีข่าดไป จากการทีร่ฐัอนุญาตให้
มกีารก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมืองโทลล์เวย์  ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถาน     
ถึงรงัสติ ซึ่งถือเป็นทางแข่งขนัตามสญัญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทย่อย                                   
คดิเป็นค่าเสยีหายจนถงึวนัทีย่ื่นขอ้พพิาท (ไม่รวมดอกเบีย้) จ านวน 1,790 ลา้นบาท  
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 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ.ช าระเงินตามที่บริษัทย่อยเรียกร้อง          
พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา ซึ่ง กทพ. ได้มหีนังสอืถงึบรษิทัย่อยปฏเิสธการปฏบิตัติามค าชีข้าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2552 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอให้
ศาลเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2554 บรษิัทย่อยได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลบงัคบัตาม                
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยมทีุนทรพัยท์ีเ่รยีกรอ้ง 3,296.7 ลา้นบาท 

 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ. ที่ขอให ้               
เพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และศาลปกครองกลางได้มคี าพพิากษาให้บงัคบัตาม               
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลาง                  
ต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

3. การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 

 บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชเ้งนิจากการที ่กทพ. ออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงาน
ก่อสรา้งทางพเิศษศรรีชับางสว่นเป็นการเพิม่เตมิ รวมเป็นเงนิ 209.1 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบีย้) 

 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ช าระค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ               
ตามหนงัสอืบอกกล่าวเปลีย่นแปลงงาน เป็นเงนิรวม 382.5 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา 

 เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2557 กทพ. ไดม้หีนงัสอืปฏเิสธการปฏบิตัติามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ
และเมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2557 กทพ. ได้ยื่นค าร้องขอเพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ต่อศาลปกครองกลาง  

 ศาลปกครองกลางก าหนดใหว้นัที ่23 กนัยายน 2559 เป็นวนัสิน้สดุการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ 

 เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2559 บรษิทัยื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลาง ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอ กทพ. ยื่นค าใหก้าร 

4.   การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั 

บริษัทยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บริษัทจากการปรบัอัตรา       
ค่าผ่านทาง ปี 2546 ส าหรบัทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา
คดิเป็นค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้รวมเป็นเงนิจ านวน 4,368 ลา้นบาท  

คณะอนุญาโตตุลาการเสยีงขา้งมากชี้ขาดให้ กทพ. ช าระค่าเสยีหายตามที่บริษัทเรยีกร้องจ านวน 
4,368 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา  

กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวันที ่            
30 พฤษภาคม 2559 กทพ. ได้ยื่นค าร้องขอเพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลาง 

เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ ารอ้งต่อศาลปกครองกลาง  

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอ กทพ. ยื่นค าคดัคา้น 
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5.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บริษัทยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บริษัทจากการปรบัอัตรา        
ค่าผ่านทางปี 2546  ส าหรบัทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 
1,048.2 ลา้นบาท  

สถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดนดัคู่พพิาทยื่นค าแถลงการณ์ปิดคดภีายในวนัที ่16 มกราคม 2560 

6.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั 

บรษิัทยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัรา    
ค่าผ่านทางปี 2551 (ทางพเิศษเฉลิมมหานครและทางพเิศษศรรีชั) ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา       
รวมเป็นเงนิ 9,091.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา  

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอน
ทีจ่ าเป็น 

7. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บรษิัทยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัรา        
ค่าผ่านทางปี 2551 ส าหรบัทางพเิศษศรรีชั สว่นด ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา พรอ้มดอกเบีย้ค านวณ   
ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นเงนิ 4,062.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา   

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอน
ทีจ่ าเป็น 

8. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษอุดรรถัยา  

บรษิทัย่อยได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิัทจากการปรบั
ค่าผ่านทางปี 2546 ส าหรบัทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสญัญาจ านวน 908.7 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา 

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอน
ทีจ่ าเป็น 

5.1.2   ข้อพิพาทท่ี กทพ. เป็นผูย้ื่นเรียกรอ้งค่าเสียหาย จ านวน 3 เรือ่ง โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัท่ียื่น
ข้อพิพาททัง้ส้ินประมาณ 1,589.2 ล้านบาท 

1. การก่อสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา สว่นที ่2 

กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทย่อยด าเนินการก่อสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา ส่วนที ่2 
ตามเงื่อนไขของสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ขอ้ 8.5 ก. ใหแ้ลว้เสรจ็ และให้
บรษิทัย่อยชดใชเ้งนิจ านวน 1,587.7 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา ตามสญัญาระบุว่าแมค้รบ
เงื่อนไขตามสญัญาใหเ้ริม่ก่อสรา้ง แต่หาก กทพ. ผดิสญัญาจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัย่อยไดร้บัผลกระทบ
ทางการเงนิอย่างรา้ยแรง บรษิทัย่อยยงัไม่ต้องเริม่ก่อสรา้ง ซึง่ กทพ. ผดิสญัญาเรื่องทางแข่งขนัและ
การปรบัอตัราค่าผ่านทาง บรษิทัย่อยจงึได้รบัสทิธยิงัไม่ต้องเริม่ก่อสรา้ง และ กทพ.  ไม่มสีทิธเิรยีก
ค่าปรบั 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอน  
ทีจ่ าเป็น 
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2. ค่าใชพ้ืน้ทีอ่าคารศนูยค์วบคุม (บางพนู) 

กทพ. ยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรยีกร้องให้บริษัทย่อยรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่อาคารศูนย์
ควบคุม (บางพนู) จ านวน 1.1 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัย่อยเหน็ว่าค่าใชจ้่ายที ่กทพ. เรยีกมานัน้ ไม่อยู่ ใน     
ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัย่อยตามสญัญา  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอน  
ทีจ่ าเป็น 

3. ค่าใชจ้่ายท าทางเขา้ - ออก และแกปั้ญหาขอ้รอ้งเรยีน 

กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชค้่าใชจ้่ายในการจดัท าทางเขา้-ออกของผูร้อ้งเรยีน 
และค่าจดัท าท่อรบัน ้าฝนจากฟรโีฟลว ์รวมเป็นเงนิ 0.4 ลา้นบาท ซึง่คณะอนุญาโตตุลาการไดช้ีข้าด
ว่า กทพ. ไม่มสีทิธเิรยีกค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

เน่ืองจากขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณา บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึยงัมไิดบ้นัทกึรายการไวใ้นงบการเงนิ 

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)         แบบ 56-1 
 

 

6-1 
 

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมลูทัว่ไป 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 
(เรียกช่ือย่อว่ำ “BEM”)   

ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบ
ขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107558000491 

ทุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 15,285 ลา้นบาท 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  0 2641 4611 และ 0 2354 2000 
โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040 
เวบ็ไซต ์ www.bemplc.co.th 

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (1) 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์  0 2641 4611 
โทรสาร  0 2641 4610     

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (3) 189/1 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (4) 189/2 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์  0 2354 2000 
โทรสาร  0 2354 2040      

(2) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทำงด่วนกรงุเทพเหนือ จ ำกดั (เรียกช่ือยอ่วำ่ “NECL”) 
ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา  
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  
ทุนจดทะเบยีน 6,000 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 5,250 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 99.99   
โทรศพัท ์  0 2641 4647  
โทรสาร  0 2641 4646     
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ำกดั (เรียกช่ือยอ่วำ่ “BMN”) 
ประกอบธุรกจิ 1.   ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานรีถไฟฟ้า MRT และพืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิอาคาร

จอดแลว้จรสถานีลาดพรา้ว 
2. จดัหา และ/หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในบรเิวณสถานีรถไฟฟ้า และภายใน

ขบวนรถไฟฟ้า MRT 
3. ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานี

รถไฟฟ้า MRT 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 832 ถนนสทุธสิาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบยีน 254 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 254 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 65.19   
โทรศพัท ์  0 2690 8200 
โทรสาร  0 2690 8212    
เวบ็ไซต ์ www.bmn-mrt.com 
 
บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (เรียกช่ือยอ่วำ่ “TTW”) 
ประกอบธุรกจิ ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนใน

บรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอื่น  
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 30/130 หมู่ที ่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขงิ  
 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
ทุนจดทะเบยีน 3,990 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 3,990 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 19.45 
โทรศพัท ์  0 2811 7526 
โทรสาร  0 2420 6064 
เวบ็ไซต ์ www.ttwplc.com 
 
 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ซีเค พำวเวอร ์ จ ำกดั (มหำชน) (เรียกช่ือย่อวำ่ “CKP”) 
ประกอบธุรกจิ ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง  
 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบยีน 9,240 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 19.40 
โทรศพัท ์  0 2691 9720 
โทรสาร  0 2691 9723  
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 

 
 
 
 

http://www.bmn-mrt.com/
http://www.ttwplc.com/
http://www.ck/
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(3) บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์ :  0 2009 9382  
 โทรสาร   :  0 2009 9476  

 

ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั  
 193/136-137 อาคารเลครชัดา  
 ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 33 
 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์  :  0 2264 0777 
 โทรสาร    :  0 2264 0789 

6.2 ข้อมลูส ำคญัอ่ืน  

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำ 

6.2.1 สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ท่ี 2 

วนัท่ีท ำสญัญำ 22 ธนัวาคม 2531 
คู่สญัญำ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 

รวมทัง้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  
เป็นระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที่ 1 มนีาคม 2533 จนถึงวนัที ่ 
29 กุมภาพนัธ ์2563 ระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ประกอบดว้ย ส่วนเอ (พระราม 9-
รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท -บางโคล่) ส่วนซี (รัชดาภิเษก -แจ้งวัฒนะ)      
รวมระยะทางทัง้สิน้ 29.8 กโิลเมตร โดยบรษิัทมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรายได้    
ค่าผ่านทางในสว่นของทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วน
ขัน้ที ่1) ซึง่ก่อสรา้งและบรหิารโดย กทพ.ตลอดระยะเวลาสมัปทาน 

6.2.2 สญัญำเพือ่กำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ท่ี 2 (ส่วนดี) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 17 เมษายน 2540 
คู่สญัญำ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 

ในส่วนต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่  2 ส่วนดี (พระราม 9-             
ศรนีครนิทร)์ ระยะทาง 8.7 กโิลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่
22 เมษายน 2540 ถงึวนัที ่21 เมษายน 2570 โดยบรษิทัมสีทิธไิดร้บัรายได้  
ค่าผ่านทางทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทาน 
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6.2.3 สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำงบริหำรจดักำรให้บริกำรและบ ำรงุรกัษำโครงกำร
ทำงพิเศษสำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร 

วนัท่ีท ำสญัญำ  15 กนัยายน 2555 
คู่สญัญำ  การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั  บรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการออกแบบ ก่อสรา้ง และบริหารทางพิเศษสายศรีร ัช 

-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่มสีายทางเริม่ต้นทีถ่นนกาญจนาภเิษก และเชื่อมต่อ
กบัทางพเิศษศรรีชับรเิวณดา้นเหนือของสถานีขนส่งหมอชติ 2 รวมระยะทาง
ทัง้สิ้น 16.7 กิโลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที่ 15 ธนัวาคม 
2555 ถงึวนัที่ 14 ธนัวาคม 2585 โดยบรษิัทมสีทิธไิดร้บัรายได้ค่าผ่านทาง
ทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทาน  
ระยะเวลาสมัปทาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1  การออกแบบ ก่อสรา้งทางพเิศษ การจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบควบคุมการเกบ็เงินค่าผ่าน
ทางพิเศษ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมการจราจร และ
ระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของทางพเิศษ โดยมรีะยะเวลาก่อสรา้ง
ไม่เกนิ 48 เดอืนนบัจากวนัที ่15 ธนัวาคม 2555  

 ระยะที ่2  การบริหารจัดการ และการให้บริการ ได้แก่ การเรียกเก็บ 
ค่าผ่านทาง การกูภ้ยั และการบ ารุงรกัษาทางพเิศษ 

6.2.4 สญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกรด็ 

วนัท่ีท ำสญัญำ 27 กนัยายน 2539 
คู่สญัญำ บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) และ 

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย ("กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั NECL มหีน้าทีด่ าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วน 

สายบางปะอนิ-ปากเกรด็) ซึง่มเีสน้ทางทีเ่ชื่อมต่อระบบทางพเิศษศรรีชัทีถ่นน 
แจง้วฒันะ และสิน้สุดทีอ่ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ระยะทาง
ทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัที ่27 กนัยายน 2539 
ถงึวนัที ่26 กนัยายน 2569 

6.2.5 สญัญำจ้ำงผู้จดักำรโครงกำรส ำหรบังำนก่อสร้ำงทำงพิเศษสำยศรีรชั - วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหำนคร 

วนัท่ีท ำสญัญำ 15 กนัยายน 2555 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัว่าจา้ง บมจ.ช.การช่างในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เป็นผูจ้ดัการ

โครงการ มีหน้าที่ออกแบบก่อสร้างทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
จัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบควบคุมการเก็บ      
ค่าผ่านทางพเิศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจร ระบบกู้ภยั และ
ระบบอื่นๆ รวมทัง้การบรหิารการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ โดยมรีะยะเวลาก่อสรา้ง 
48 เดอืนนบัแต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 หรอืจนถงึวนัที1่4 ธนัวาคม 2559 โดย
มมีลูค่างานตามสญัญา 22,500 ลา้นบาท 
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6.2.6 สญัญำสมัปทำนโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรชัมงคล 

วนัท่ีท ำสญัญำ 1 สงิหาคม 2543 

คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 

สรปุสำระส ำคญั รฟม. ตกลงใหส้ทิธแิก่บรษิทัเพยีงผูเ้ดยีว ในการด าเนินการ  

 ออกแบบ ผลติ จดัหา ติดตัง้ ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และ
ด าเนินการทดสอบและทดลองใช้งานระบบโดยรวมเพื่อเปิดบรกิารระบบ
รถไฟฟ้าแก่สาธารณชน  

 ด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าในลกัษณะการประกอบกจิการ
พาณิชยโ์ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัใหม้รีะบบบรกิารขนสง่สาธารณะ  

 จดัหาเงนิทุนเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทั ตามสญัญานี้  

บริษัทเข้าท าสัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม       
รชัมงคล (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) กบั รฟม. และไดเ้ปิดการเดนิรถอย่าง
เป็นทางการเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยบรษิัทมสีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวใน
การจดัเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรมและการพฒันาเชิง
พาณิชย์ใดๆ และ/หรือ ทัง้หมดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงการ
โฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการและธุรกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม
ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัที่ 2 
กรกฎาคม 2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 

6.2.7 สัญญำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบและระบบรำงรถไฟฟ้ำ รวมถึงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 
(Maintenance Contract for the Maintenance of the M&E Equipment and Trackwork) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 19 ธนัวาคม 2544 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

คู่สญัญำ บรษิทั ซเีมนส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ("ซเีมนส"์) 

สรปุสำระส ำคญั ซเีมนสม์หีน้าที่ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และระบบ 
รางรถไฟฟ้า (Trackwork) จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์อะไหล่ทีจ่ าเป็นส าหรบังาน
ระบบ วางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภยั การจดัเก็บและการจดัซื้อ
อุปกรณ์อะไหล่ จดัหาบุคลากรที่จ าเป็น เพื่อประจ าอยู่ในหน่วยงานซ่อมบ ารุง 
ของบรษิัท และจดัเกบ็และมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน
ภายในระยะเวลา 1 ปีให้กบับริษัท เมื่อสิ้นสุดสญัญาซ่อมบ ารุงรกัษาแล้ว  
โดยสญัญาจะสิน้สดุในเดอืนกรกฎาคม 2567 
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6.2.8 สญัญำจดัหำอุปกรณ์อะไหล่ รวมถึงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม (Spare Supply Contract for the 
Delivery of Spares and Rendering of Engineering Support Services for the M&E 
Equipment and Trackwork) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 30 มกราคม 2545 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
คู่สญัญำ Siemens AG, Germany (ไดม้กีารเปลี่ยนคู่สญัญาจาก Lincas Electro 

Vertriebs-Gesellschaft m.b.H เป็น Siemens AG, Germany ซึง่เป็นบรษิทั 
ในกลุ่มเดยีวกนั) 

สรปุสำระส ำคญั Siemens AG มหีน้าทีซ่่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และ
ระบบรางรถไฟฟ้า (Trackwork) จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์อะไหล่ที่จ าเป็น
ส าหรบังานระบบ วางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภยั การจดัเกบ็และ
การจดัซื้ออุปกรณ์อะไหล่ จดัหาบุคลากรที่จ าเป็นเพื่อประจ าอยู่ในหน่วยงาน
ซ่อมบ ารุงของบรษิทั และจดัเกบ็และมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปี ให้กับบริษัท เมื่อสิ้นสุดสญัญาซ่อม
บ ารุงรกัษาแลว้ โดยสญัญาจะสิน้สดุในเดอืนกรกฎาคม 2567 

6.2.9 สญัญำให้สิทธิพฒันำเชิงพำณิชยก์บับริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ำกดั 
วนัท่ีท ำสญัญำ 11 มนีาคม 2548  (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
คู่สญัญำ บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) 

สรปุสำระส ำคญั BMN มสีทิธใินการเขา้ด าเนินการพฒันาเชงิพาณิชย ์ดงันี้  

 สทิธดิ าเนินการพฒันาพืน้ทีใ่นสถานีรถไฟฟ้า จ านวน 11 สถานี ตลอดจน
พืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิอาคารจอดแลว้จร สถานีลาดพรา้ว  

 สทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชยเ์พื่อรบัจดัหา และ / หรอืจดัท าสื่อโฆษณา 
ในรูปแบบต่างๆ เช่นรูปแบบสติกเกอร์ รูปแบบป้ายกล่องไฟขนาดต่างๆ 
รูปแบบป้ายในอุโมงค์ (Platform Billboard) บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ
และภายในขบวนรถไฟฟ้าใตด้นิ  

 สทิธิในการจัดให้มีการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้า 
ใตด้นิและบนรถไฟฟ้าใต้ดนิ รวมทัง้การใหบ้รกิารระบบ IRDN (Integrated 
Radiating Distributed Network) เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารติดต่อสื่อสาร
ของระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีทุ่กระบบ รวมถงึระบบบรกิารโทรคมนาคมอื่นๆ 
ทุกรปูแบบในอนาคต  

 สิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบหน้าจอแสดงข้อมูลส าหรับ
ผูโ้ดยสาร (Passenger Information Display) ทีต่ิดตัง้ในบรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า 
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6.2.10 สญัญำสมัปทำนโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงบำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ 
(สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบ
รถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 4 กนัยายน 2556 
คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 
สรปุสำระส ำคญั สญัญานี้ เป็นสัญญาสัมปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า  

การให้บริการเดนิรถ และซ่อมบ ารุงรกัษามีระยะเวลาสมัปทานทัง้สิ้น 30 ปี  
นับจากวนัที ่4 กนัยายน 2556 จนถงึวนัที ่3 กนัยายน 2586 โดยเป็นสญัญา 
ในรูปแบบ PPP Gross Cost หรอืเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน  
โดยภาครฐัเป็นผูล้งทุนงานโยธาและใหเ้อกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและ
ขบวนรถไฟฟ้ารวมทัง้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงตามมาตรฐาน 
การใหบ้รกิารทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
หน้าทีห่ลกัของบรษิทัตามสญัญาสมัปทานนี้คอื 
 ระยะที ่1 การออกแบบและก่อสรา้ง 

เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้าซึ่งรวมถงึ ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้ประกอบ จ านวน 21 ขบวน 
ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบเก็บเงิน
อัตโนมัติ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง ประตูกัน้ชานชาลา และอุปกรณ์อื่นๆ          
ที่เกี่ยวขอ้งในสถานีรถไฟฟ้าทัง้ 16 สถานี บนทางวิง่ระยะทางทัง้สิน้ 22 
กโิลเมตร และในศูนยซ์่อมบ ารุงที่คลองบางไผ่ การก่อสรา้งอาคารหอพกั
และฝึกอบรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ในศูนย์ซ่อมบ ารุงที่คลองบางไผ่ 
รวมทัง้การบรหิารการก่อสร้าง การจดัเตรยีมบุคลากรส าหรบัการเดนิรถ 
และการทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิ จนแลว้เสรจ็สามารถส่งมอบกรรมสทิธิ ์
ให้แก่ รฟม. และพร้อมเปิดให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าภายใต้ขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 ระยะที ่2 การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า 
เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า      
สายสมี่วง ช่วงสถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน ตลอดระยะเวลาสญัญา
สมัปทาน โดยจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนด
ความตอ้งการดา้นคุณภาพที ่รฟม. ระบุในสญัญาสมัปทาน รวมถงึการจดั
ให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาและการปรับปรุงอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งทัง้งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและอุปกรณ์งานระบบ รวมทัง้
การจดัใหม้บีุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญงานทีจ่ าเป็นและพอเพยีง
ส าหรบัการปฏบิตังิานตามสญัญา ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ทัง้นี้งานใน
ระยะที ่2 นี้ไม่รวมถงึการบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาอาคารจอดแลว้จร
ทัง้ 4 แห่ง 
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6.2.11 สญัญำว่ำจ้ำงผูบ้ริหำรโครงกำร จดัหำ และติดตัง้อปุกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) 
สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำ 
และซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 4 กนัยายน 2556 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิารโครงการนี้คอื 

 รบัจา้งด าเนินงานระยะที ่1  ของสญัญาสมัปทานใหแ้ลว้เสรจ็เพื่อใหร้ะบบ
รถไฟฟ้าพร้อมเปิดให้บริการ โดยงานระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทานนี้
ประกอบด้วย  การออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้าซึง่รวมถงึ ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้ประกอบ จ านวน 21 ขบวน 
การบรหิารการก่อสร้างงานระยะที่ 1 การจดัเตรียมบุคลากรส าหรบัการ
เดินรถ และการทดลองเดินรถเสมือนจริง   โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายใน 1,200 วนั นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดล้งนามในสญัญาสมัปทาน หรอื
สามารถด าเนินการไดจ้นถงึวนัที ่17 ธนัวาคม 2559 และมมีูลค่างานตาม
สญัญาไม่เกนิ 20,011 ลา้นบาท 

 บมจ.ช.การช่างจะเป็นผูด้ าเนินการจดัหาการสนับสนุนทางการเงนิส าหรบั
การด าเนินงานระยะที ่1 ของสญัญาสมัปทาน และรบัช าระคนืค่าอุปกรณ์
งานระบบจากบริษัท ตามแผนการช าระคืนที่บริษัทจะได้รับจาก รฟม. 
ตามสญัญาสมัปทาน (สญัญาที ่4) 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพืน้ฐานโยธา รวมถึงสถานี ทางวิง่ยกระดบั และ     
ศูนย์ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายใน
สถานี ทางวิ่งยกระดับ และศูนย์ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท์และ     
บนัไดเลื่อนภายในสถานีและศนูยซ์่อมบ ารุง จดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ 
และบุคลากร ส าหรับงานซ่อมบ ารุง โดยจะให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี ตัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 จนถงึวนัที ่
16 พฤศจกิายน 2566 โดยมมีูลค่างานตามสญัญาจ านวนไม่เกนิ 1,520 
ลา้นบาท 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการ
รถไฟฟ้าสายสมี่วง มลูค่างานตามสญัญา จ านวน 155 ลา้นบาท ระยะเวลา 
7 ปี นบัแต่วนัที ่1 มกราคม 2560 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 
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6.2.12 สญัญำให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้ำและกำรเตรียมควำมพร้อมกำรให้บริกำร 
เดินรถไฟฟ้ำ ในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ 
(สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบ
รถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถ และซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 2 พฤษภาคม 2557 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 
สรปุสำระส ำคญั บรษิทัมหีน้าทีห่ลกัตามสญัญานี้คอื 

 สนับสนุนข้อมูลเอกสาร และจัดส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม
ด าเนินการคดัเลอืกผูร้บัจา้งช่วง / ผู้ผลติระบบรถไฟฟ้า ซึง่รวมถึงการ
จดัเตรยีมเอกสารขอ้ก าหนดในการเสนอราคา การประเมนิขอ้เสนอ การ
เจรจารายละเอยีดและเงื่อนไข 

 จดัสง่บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญเขา้ร่วมด าเนินงานการออกแบบ จดัหา ตดิตัง้
และทดสอบระบบรถไฟฟ้า ให้แก่ บมจ.ช.การช่าง เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามสญัญา 

 จดัเตรยีมคู่มอื ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ระเบยีบและแผนการให้บรกิาร 
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา และฝึกอบรมบุคลากรส าหรับการ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อให้พร้อมให้บริการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญา 

ทัง้นี้ บรษิัทต้องด าเนินการตามสญัญาให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกนิ  
32 เดอืนนบัแต่วนัทีล่งนามในสญัญา หรอืจนถงึวนัที ่1 มกราคม 2560 โดย
มมีลูค่างานตามสญัญาไม่เกนิ 450 ลา้นบาท 
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6.2.13 สัญญำว่ำจ้ำงผู้บริหำรโครงกำร รวมถึงจัดหำ ติดตัง้อุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ และ
บริหำรงำนซ่อมบ ำรุงรกัษำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำและไฟฟ้ำเครื่องกลของโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ (สถำนีบำงซ่ือ-สถำนีเตำปูน 
โดยไม่รวมสถำนี) สัญญำท่ี 5 สัมปทำนส ำหรับกำรลงทุน กำรจัดหำระบบรถไฟฟ้ำ             
กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำ รวมถึงเป็นผู้จดัหำและติดตัง้อุปกรณ์
เพื่อกำรปรบัปรงุระบบส่ือสำรของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน 

วนัท่ีท ำสญัญำ 5 พฤศจกิายน 2558 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญา ดงันี้ 

 การด าเนินการตามขอบขา่ยงานระยะที ่1 ของสญัญาสมัปทาน โดย บมจ. 
ช.การช่าง จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า อนัไดแ้ก่ ระบบอาณัติ
สญัญาณ ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบสื่อสาร ระบบ SCADA และระบบ AFC 
และระบบอื่นๆ ตามรายละเอยีดในสญัญาสมัปทาน อกีทัง้ยงัต้องเตรยีม
งานต่างๆ และจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใชท้ างานในระยะที ่1 

 บมจ .ช .การช่าง มีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบสื่อสารของโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ)   เพื่อใหส้ามารถใชง้านร่วมกบั
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงได ้

 บมจ .ช .การช่าง มหีน้าที่ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ
ไฟฟ้าเครื่องกล เพื่อใหก้ารท างานของระบบดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทานระยะที ่2 

โดยมมีลูค่างานตามสญัญาไม่เกนิ 1,056 ลา้นบาท 
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6.2.14 สญัญำว่ำจ้ำงผู้บริหำรงำนซ่อมบ ำรุงรกัษำโครงสร้ำงพื้นฐำนโยธำและไฟฟ้ำเครื่องกลของ
โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรชัมงคล (สถำนีหวัล ำโพง-สถำนีบำงซ่ือ) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 17 พฤศจกิายน 2558 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 
สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญา ดงันี้ 

 ซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี อุโมงค์ และ 
ศนูยซ์่อมบ ารุง 

 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายในสถานี อุโมงค์ และ 
ศนูยซ์่อมบ ารุง 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาลฟิทแ์ละบนัไดเลื่อน ภายในสถานี 
 จดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และบุคลากร ส าหรบังานซ่อมบ ารุง 
ทัง้นี้ บมจ. ช.การช่าง จะให้บรกิารซ่อมบ ารุงรกัษาดงักล่าวเป็นระยะเวลา    
8 ปี ตัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 จนถงึวนัที ่16 พฤศจกิายน 2566 
โดยมมีลูค่างานตามสญัญาจ านวนไม่เกนิ 1,270 ลา้นบาท 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

7.1.1 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      
เรยีกช าระแลว้ 15,285 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.1.2 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 หุน้สามญัของบรษิทัมกีารออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรอื 
NVDR จ านวน 692,743,721 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.53 ของจ านวนหุน้บรษิทัทัง้หมด โดยหุน้ดงักล่าวมี
สทิธใินการรบัเงนิปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบัจ านวนเงนิปันผลทีบ่รษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 
ได้รบัจากบรษิัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สทิธิออกเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได ้     
นกัลงทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ทีเ่ป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
www.set.or.th/nvdr 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่15 กนัยายน 2559 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสดุ มดีงันี้ 

ล าดบัท่ี ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1 บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)   4,544,912,129    29.73  
2 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย   1,256,259,584      8.22  
3 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   1,047,025,175      6.85  
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั      790,751,929     5.17  
5 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)      432,872,909      2.83  
6 นายวชิยั  วชริพงศ ์      348,793,348      2.28  
7 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account      287,897,900      1.88  
8 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED      221,526,347      1.45  
9 นายมนิ  เธยีรวร      201,000,000      1.32  
10 นางวลยัพร  สมภกัด ี      146,742,138      0.96  
11 CHASE NOMINEES LIMITED    139,147,406      0.91  
12 บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 136,659,952      0.89  
13 GIC PRIVATE LIMITED 118,437,964      0.78  
14 กองทุนเปิด ไทยพาณิชยห์ุน้ระยะยาวปันผล 70/30 102,225,923      0.67  
15 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 101,247,380     0.66  

 ยอดรวม 9,875,500,084  64.60  
 อื่นๆ 5,409,499,916 35.40 

รวมทัง้สิน้ 15,285,000,000 100.00  

หมายเหตุ : ขอ้มูลตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่มี
สดัส่วนการถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 0.5 ขึน้ไป 

 

http://www.set.or.th/nvdr
http://www.set.or.th/
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(1) กลุ่ม ช.การช่าง ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 30.67 ของทุนช าระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่ม ช.การช่าง จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 

1. บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (2) 4,544,912,129 29.73 

2. บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (3) 136,659,952 0.89 

3. บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั (4) 4,327,949 0.03 

4. บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั (5) 2,077,291 0.01 

(2)  บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป และมกีลุ่ม      
ตรวีศิวเวทย์ ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ของทุนช าระแล้ว (ขอ้มูล ณ วนัที่ 9 พฤศจกิายน 2559) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 1.  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั 316,412,365  18.68 
 2.  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั 175,496,530  10.36 
 3.  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั (6) 93,348,212  5.51 
 4.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 13,631,497  0.80 
 5.  บรษิทั ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั (7) 8,134,812 0.48 
 6.  นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 4,561,142 0.27 
 7. นางปราณ ีทองกติตกิุล 4,508,417 0.27 
 8. นายณฐัวุฒ ิตรวีศิวเวทย ์ 2,455,785 0.14 
 9. นางสาวสุภามาส ตรวีศิวเวทย ์ 1,700,000 0.10 
 10. นายสทิธเิดช ตรวีศิวเวทย ์ 1,550,000 0.09 
 11. นายภวูเนศวร ์ตรวีศิวเวทย ์ 993,255 0.06 
 12. นางสาวสวรรยา ตรวีศิวเวทย ์ 958,025 0.06 
 13. นางกรกช ตรวีศิวเวทย ์ 700,250 0.04 
 14. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 154,285 0.01 
 15. นางสาวสุนนัท ์ตรวีศิวเวทย ์ 90,000 0.01 

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ไดจ้าก Website ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

(3)  บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทุกชนิด มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 
1,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บมจ.ช.การช่างถือหุ้นจ านวน 549,996 หุ้น คิดเป็น     
รอ้ยละ 55 

(4)  บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจ านวนทัง้สิ้น 9,000,000 หุ้น และ
โครงสรา้งการถอืหุน้ คอื กลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 8,378,787 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.10 

(5)  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ ากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และทีป่รกึษา มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 8,400,000 หุ้น 
และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 2,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
25 และกลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 5,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.5  

(6)  บรษิัท ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่อาคารส านักงาน มหีุ้น
จ านวนทัง้สิ้น 3,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 
750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย์ ถอืหุน้จ านวน 2,250,000 หุน้ คดิเป็น  
รอ้ยละ 75 

(7)  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่บางปะอิน มีหุ้นจ านวนทัง้สิ้น 
2,400,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คอื กลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย์ ถือหุ้นจ านวน 1,000,000 หุ้น   
คดิเป็นรอ้ยละ 41.67 บรษิัท มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถือหุน้จ านวน 600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 และ     
บรษิทั ซเีค.ออฟฟิช ทาวเวอร ์จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25   

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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7.2.2 สดัส่วนของหุ้น Free Float ของบริษทั 

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามญัที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders  
ณ วนัที ่11 มนีาคม 2559 ตามทีบ่รษิทัน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัส่วนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย 
(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 55.55 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น    

7.3.1  เงินกู้ยืมระยะยาว 

ในปี 2559 บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาเงนิกูร้ะยะยาว และเบกิใชส้นิเชื่อทัง้จ านวนกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 
จ านวน 8,000 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี และเบิกใช้เงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบั
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,850 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 19,084 ลา้นบาท 

7.3.2 หุ้นกู้ 

ในปี 2559 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู ้ทัง้หมด 3 ครัง้ มูลค่ารวมสุทธ ิ23,200 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบัการลงทุน
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทุนหมุนเวยีนของบรษิทัและทดแทน
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตามแผนการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
บรษิทัมหีุน้กูท้ีย่งัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน รายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่3 
ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM196A BEM216A BEM236A 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 5,000 ลา้นบาท 1,615 ลา้นบาท 2,000 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 5,000,000 หน่วย 1,615,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 2.22 % 2.52 % 3.00 % 
อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถุินายน 2559 24 มถุินายน 2559 24 มถุินายน 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 มถุินายน 2562 24 มถุินายน 2564 24 มถุินายน 2566 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้ -ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 
ชุดที ่4 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่5 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่2/2559 

 

ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM266A BEM286A BEM286B 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 3,335 ลา้นบาท 2,750 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 3,335,000 หน่วย 2,750,000 หน่วย 500,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 3.30 % 3.61 % 3.61 % 

อายุหุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 11.9 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถุินายน 2559 24 มถุินายน 2559 11 สงิหาคม 2559 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 มถุินายน 2569 24 มถุินายน 2571 24 มถุินายน 2571 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่3/2559 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่3 
ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM20OA BEM25OA BEM27OA 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,500 ลา้นบาท 2,500 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ
ไมม่หีลกัประกนั 

ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 2,500,000 หน่วย 2,500,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 2.62 % 3.78 % 3.95 % 
อายุหุน้กู ้ 4 ปี 9 ปี 11 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2568 21 ตุลาคม 2570 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองแต่ละปี โดยค านึงถงึผลประกอบการ 
โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสม ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเหน็ว่า บรษิัทมีก าไรและกระแส  
เงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 

การจ่ายเงนิปันผล 

จากการด าเนินงาน 

เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 

จา่ยเงนิปันผล 

หุน้ละ (บาท) 

ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) % เงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ

งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2559 
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
764 

 
0.05 

 
1,218 

 
1,206 

 
62.50% 

 
63.29% 

- งวดครึง่ปีหลงั (1) 917 0.06   1,345 1,400  68.18% 65.22% 
รวมปี 2559 1,681 0.11     2,563 2,606  65.48% 64.71% 

 

หมายเหตุ  :  (1)  เป็นวาระเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที ่11 เมษายน 2560 

7.5 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

NECL ไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล นอกเหนือจากทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 40 ซึง่ก าหนดให้ NECL 
ตอ้งจดัสรรทุนส ารองทุกครัง้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล อย่างน้อยหนึ่งในยีส่บิของก าไรจนกวา่ทุนส ารองจะมจี านวนถงึ
หนึ่งในสบิของทุนของ NECL โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราวๆ ไป 
เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า NECL มกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และหาก NECL ขาดทุน หา้มมใิหม้ ี
การประกาศจ่ายเงนิปันผลจนกว่า NECL จะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุน 

BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหกัเงินส ารองต่างๆ  
ตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้น        
รอบปีบญัช ีและตามเงื่อนไขสญัญาเงนิกู ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒจิ านวนทัง้สิน้ 17 คน โดยประกอบดว้ย กรรมการที่
เป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 6 คน ถอืว่ามกีารถ่วงดุลของกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยบรษิทัมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน เกนิกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ  

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ และผูบ้รหิารมดีงันี้ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 17 คน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรษิัท 
ประกอบดว้ย 

ล าดบัที ่ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

1 ดร.วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 6/6 
2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/6 

3 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 6/6 

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 5/6 

5 พลเอกส าเภา ชศูร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 6/6 

6 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั (1) กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 4/5 
7 นางวลัลภา อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 
กรรมการอสิระ 6/6 

8 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/6 

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/6 
10 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณชิยก์ุล กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3/6 

11 นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/6 
12 นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 5/6 
13 นายยุทธนา  หยมิการุณ (2) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร N/A 
14 นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกุล กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 5/6 
15 นายด าเกงิ  ปานข า (3) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร N/A 
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ล าดบัที ่ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

16 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 4/6 

17 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/6 

 
หมายเหตุ : รายละเอยีดกรรมการบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-1 ถงึ A1-8 

(1)  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 แทน ศ.ศุภชยั  
พศิษิฐวานิช ซึง่ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559  

(2)  นายยุทธนา  หยมิการุณ ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2559 แทนนายธนา       
จานุสรณ์  ซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2559   

(3)  นายด าเกงิ  ปานข า  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 แทนนางอุรวด ีชูศร ี
ซึ่งลาออกเมือ่วนัที ่4 ตุลาคม 2559 โดยนางอุรวด ีชูศร ีไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่5 เมษายน 
2559 แทนนายประสทิธิ ์เดชศริ ิซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษทั 

บรษิทัไดก้ าหนดกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์
นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัติสุวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มรติตนะพร 
โดยกรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 6 คน ซึง่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ
บรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้รายละเอยีดคุณสมบตัขิองกรรมการ
อสิระมดีงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั 

 



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                         แบบ 56-1 
 

  8-3 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิของบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร  หรอืการใหห้รอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
การพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธท์าง
ธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ 
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรอื
บรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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8.2 ผูบ้ริหาร  

8.2.1 รายช่ือผูบ้ริหาร  

ผูบ้รหิารตามโครงสรา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจี านวน 8 คน (ประวตัผิูบ้รหิารปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 หน้า A1-7 ถงึ A1-10) 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสงวน คุณาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  วศิวกรรมทางพเิศษ 
4. นางสดุฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
5. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรหิาร 
6. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ  การเงนิ 
7. นายวทิรูย ์หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  
8. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนบัสนุนปฏบิตักิาร 



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                         แบบ 56-1 
 

  8-5 

8.2.2 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั  
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8.2.3  โครงสรา้งกรรมการของบริษทัย่อย 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการของบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 6 คน ดงันี้  

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรษิทั  

2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั  

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล (1) กรรมการบรษิทั 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ (2) กรรมการบรษิทั 

5. นายวชิาญ เอกรนิทรากุล (3) กรรมการบรษิทั 

6. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : (1), (2)  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 
  (3) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่ 17 พฤษภาคม 2559 แทนนายณรงค ์ เขยีดเดช   

ซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั   

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรวีศิวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกจิ และนางพเยาว ์     
มรติตนะพร โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการของบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 6 คน ดงันี้   

1. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ ประธานกรรมการบรษิทั  

2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั  

3. นายอนุกลู ตนัตมิาสน์ กรรมการบรษิทั  

4. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล  กรรมการบรษิทั  

5. นางทพิยส์ดุา ยิม้วไิล  กรรมการบรษิทั  

6. นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการบรษิทั 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั  

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้ม ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนั
บริษัท จ านวน 6 คน โดยนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ หรือ นายอนุกูล 
ต ันติมาสน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกบั นางทิพย์สุดา ยิ้มว ิไล หรือ นายพงษ์สฤษดิ ์   
ตันติสุวณิชย์กุล หรือ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 
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8.3 เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นเลขานุการบรษิทั โดยเมื่อวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ซึ่งมคีวามรู้ความสามารถด้านบญัช ี
กฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทัง้มีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัท         
จดทะเบยีนเป็นอย่างด ีใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั (รายละเอยีดประวตัปิรากฏตามเอกสารแนบ 1 ล าดบัที ่
20) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 

1. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

2. จดัให้มกีารปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

3. ดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

4. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก าหนด จัดท าและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึง
ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
ก) ทะเบยีนกรรมการ 
ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

6. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7. ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. ติดต่อและสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอ
ขอ้มูลต่างๆ ทีต่้องการทราบ โดยตดิต่อสอบถามไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์0 2641 4611 หรอืส่งค าถามผ่านทาง 
email ที ่companysecretary@bemplc.co.th  

9. สง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

11. ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคอื 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

1. มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็น
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่งจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามต าแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรู้ความสามารถ และมคีุณภาพในการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั 

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ  

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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4. มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง ซึง่ค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
เดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จดัการที่มี
คุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

การพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารแต่ละคน
ดว้ยระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System : PMS) 

ในปี 2559 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวม
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในปี 2559 เป็นเงนิ 35,698,338 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 37,250,000 บาท 
เป็นโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2558 ไม่เกนิ 19,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบั       
ปี 2559 ไม่เกนิ 18,000,000 บาท   

(1.2) ในปี 2559 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงนิเดอืน และโบนัสให้กบัผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่
กรรมการผู้จ ัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จ ัดการจ านวน 9 คน รวมทัง้สิ้น 
69,897,500 บาท  

(1.3) ในปี 2559 NECL ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ NECL ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน 
รายปี เบีย้ประชุม และโบนัส รวมเป็นเงนิจ านวน 3,719,483 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญั   
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 4,700,000 บาท เป็นโบนัส
กรรมการส าหรบัปี 2558 ไม่เกนิ 1,600,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 ไม่เกนิ 
3,100,000 บาท   

(1.4) ในปี 2559 BMN ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ BMN ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปี 
และเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิจ านวน 831,000 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2559 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 ไม่เกนิ 1,014,000 บาท  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
- ไม่ม ี- 

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของ
เงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2559 
บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิาร 9 คน จ านวน 4,436,710 บาท 

ทัง้นี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตาม
ความสามารถในการด าเนินงานของบรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทัเป็นส าคญั 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมจี านวนพนกังานทัง้หมด 3,032 คน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ธุรกจิทางพเิศษ มพีนักงานทัง้หมดจ านวน 962 คน ประกอบดว้ยบุคลากร ใน 2 สายงานหลกั ไดแ้ก่   
สายงานปฏบิตักิาร และสายงานวศิวกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 83 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากรในสายงาน
สนบัสนุน คอื สายงานบรหิาร และสายงานการเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของพนกังานทัง้หมด  

ธุรกิจระบบรางมพีนักงานทัง้หมดจ านวน 2,070 คน ประกอบด้วยบุคลากร ในสายงานหลกั ได้แก่      
สายงานปฏบิตักิารเดนิรถ สายงานวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง สายงานพฒันาโครงการ ฝ่ายความปลอดภยั
และคุณภาพ ฝ่ายขอ้มูล และผลปฏบิตักิาร คดิเป็นรอ้ยละ 87 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากรในสายงาน
สนบัสนุน ไดแ้ก่ สายงานบรหิาร ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ส านักกรรมการผูจ้ดัการ ส านักตรวจสอบภายใน
และส านกัทรพัยากรบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของพนกังานทัง้หมด 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมพีนกังานในแต่ละสายงานหลกั (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานหลกั 2,600  
2. สายงานสนบัสนุน 432  

รวม 3,032  

NECL ไม่มกีารจา้งผูบ้รหิารและพนักงานประจ า แต่ประกอบธุรกจิบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยาโดยจา้งให ้
BEM เป็นผูด้ าเนินการ ภายใตส้ญัญาบรกิาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 BMN มพีนกังานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ 47 
ฝ่ายบญัชกีารเงนิและธุรการ 24 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 48 

รวม 119 
 

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  
- ไม่ม ี- 
 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
- ไม่ม ี- 

8.5.2 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

1. บรษิทัมนีโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรกัษาบุคลากรของบรษิทั ดว้ยการใหค้่าตอบแทนในรูป
ของเงนิเดอืน สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑท์ีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

2. บรษิทัถอืว่าพนกังานคอืทรพัยากรทีม่คี่าของบรษิทั โดยทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งประการ
หนึ่งที่จะท าให้องค์กรสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างกา้วหน้า มศีกัยภาพในการแข่งขนั และท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของบริษัท ทัง้นี้ บรษิัทได้ให้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาบุคลากรจากภายใน 
ด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การจัดส่ง
พนกังานไปดงูานและฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสรา้งจติส านึกและการ
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ฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร โดยพนกังานของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ดา้นความปลอดภยัของบรษิทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครดั   

3. บรษิัทได้จดัใหม้รีะบบบริหารงานบุคคลที่มปีระสทิธภิาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค
และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันา และใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเตม็ขดีความสามารถ 

4. บริษัทให้ความส าคญักบัการสร้างขวญัก าลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบตัิงานให้กบัพนักงาน     
ดว้ยการก าหนดระบบผลตอบแทนและความเจรญิกา้วหน้าในอาชพีการงานบนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบสวสัดกิารทีเ่หมาะสม ตลอดจนพฒันาชวีติ
ความเป็นอยู่ของพนกังานใหด้ขีึน้ เพื่อธ ารงไวซ้ึง่ทรพัยากรบุคคลอนัมคี่าของบรษิทั 

5. การรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั  

บรษิทัมกีารดแูลพนกังานทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพสงูในการท างาน ใหโ้อกาสในการกา้วหน้า
ในสายอาชพี หรอื Career Path 

8.5.3 ผลตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

เพื่อให้การก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขนัได้ในการรกัษาพนักงานที่ดีมี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมส ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อ
เปรยีบเทียบกบัตลาดแรงงานและบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้มกีารทบทวนค่าจ้าง
เริม่ตน้ (Starting Salary) ส าหรบัผูท้ีจ่บใหม่และเงนิเดอืนมลูฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่าน
สถาบนัที่ด าเนินการส ารวจค่าจ้างเป็นประจ าท าให้มัน่ใจได้ว่า บรษิัทมีโครงสร้างและการก าหนด
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังาน  

ในการพิจารณาปรบัค่าจ้างประจ าปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัผ่านตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร (Competency  KPIs) และความสามารถในการจ่าย 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัดูแลพนักงานในระยะยาว  เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานในการร่วมงานกบับริษัท อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างวนิัยการออมให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทีพ่นักงานจะไดม้เีงนิออมจ านวนมากพอเมื่อถงึวนั เกษียณอายุ และมี
ชวีติในวยัเกษียณอย่างมคีุณภาพ ซึง่พนักงานสามารถสมคัรเป็นสมาชกิได้ โดยพนักงานจ่ายเงนิ
สะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงนิเดอืนตามความสามารถในการออม และบรษิทัสมทบใหใ้น
อตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ตามอายุงานและขอ้ก าหนดของกองทุน ซึง่พนักงานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุน
จะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการบรหิารตามสดัส่วนของเงนิทีแ่ต่ละคนมอียู่ในกองทุน  อกีทัง้
ยงัไดจ้ดัท าประกนักลุ่มใหก้บัพนกังานเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัครอบครวัของพนกังานดว้ย 

2) สวสัดิการพนักงาน 

นอกเหนือจากสวสัดิการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทยงัได้มีการจดัสวสัดิการที่เหมาะสม
เพิม่เติมให้กบัพนักงาน และยงัได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวสัดิการพนักงาน 
ตัง้แต่การจดัใหม้กีารเลอืกตัง้อย่างถูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อท าหน้าที่ร่วมให้ค าปรกึษา
หารือและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท ในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดย
สว่นรวม และร่วมกนัดแูลสวสัดกิารทีบ่รษิทัจดัใหแ้ก่พนกังานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย น ามาซึง่
การแก้ไขปรบัปรุงสวสัดกิารของบรษิัทในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกดิความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  
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3) แรงงานสมัพนัธ ์ 

บรษิทัก าหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบงัคบับญัชา (Line Management) โดย
หน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคลท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา สนับสนุน และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูใ้น
เรื่องการบรหิารงานบุคคลและความรู้ความเขา้ใจในเรื่องขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัแก่หัวหน้า
งานอย่างต่อเนื่อง บรษิทัไดก้ าหนดขัน้ตอนการสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีพนกังานกระท าผดิทางวนิยัอย่าง
ชดัเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงมิให้เกิดการกระท าซ ้าเดิม 
รวมทัง้การก าหนดวธิปีฏบิตัใินการร้องทุกขท์ี่ชดัเจนและรวดเรว็ นอกจากนี้ บรษิัทยังส่งเสรมิและ
สนบัสนุนงบประมาณในการท ากจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่คีวามสนใจในการท า
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์รวมตวักนัขอจดัตัง้กลุ่มกจิกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาท ิชมรม
กฬีา และชมรมดนตรี โดยชมรมกฬีาได้มกีารจดักจิกรรมตลอดทัง้ปี ทัง้การวิง่ออกก าลงักาย เพื่อ
สขุภาพ รวมทัง้การเขา้ร่วมกจิกรรมกบัภาครฐัในรายการวิง่การกุศลในวาระต่างๆ การจดัการแข่งขนั
กฬีาภายใน เพื่อส่งเสรมิการออกก าลงักายของพนักงานและการคดัสรรนักกฬีาของบรษิัทเขา้ร่วม
แข่งขนักบัองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างหน่วย งาน 
ส าหรบัชมรมดนตรไีดม้กีารจดักจิกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพื่อการสนัทนาการ และการส่งเสรมิ
การแสดงออกทางดา้นศลิปะและการแสดง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงในงานพธิต่ีางๆ 
ของบรษิทัรวมทัง้แบ่งปันความสขุใหก้บัสงัคมโดยเฉพาะสงัคมดอ้ยโอกาส  

4) ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน 

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน โดยก าหนดเป็นนโยบายให ้           
ทุกหน่วยงานก าหนดมาตรการและแนวปฏบิตัิในการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัที่เหมาะสมในแต่ละ
งาน พร้อมทัง้สนับสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้านอย่าง
ไดผ้ลและเพยีงพอ รวมทัง้การทบทวนการใชอุ้ปกรณ์อย่างสม ่าเสมอตลอดปี การซอ้มแผนฉุกเฉินใน
เหตุการณ์จ าลองเสมอืนจรงิ นอกจากนี้ยงัจดัให้มกีารอบรมพนักงานเพื่อใหต้ระหนักในเรื่องความ
ปลอดภยัในการท างาน ในชวีติและทรพัยส์นิของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร  

5) คณุภาพชีวิตของพนักงาน 

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของคุณภาพชวีติของพนกังาน ทัง้พนกังานของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร
ทางพเิศษและรถไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้บรกิารและสงัคมบรเิวณตามแนวสายทางพเิศษ จงึก าหนดเป็น
นโยบายเรื่องของสขุอนามยัทัง้ในสถานทีท่ างานและสายทาง  

 น าระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองจาก
บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศองักฤษ และ NAC 
แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2551 และดว้ยความมุ่งมัน่ของฝ่ายจดัการและการมี
ส่วนร่วมของพนักงานที่เลง็เหน็ความส าคญัและจ าเป็นในฐานะประชาคมโลกทีม่หีน้าทีใ่นการ
รกัษาสิ่งแวดล้อม ท าให้บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 
14001 อย่างต่อเนื่อง 

 น าระบบการจดัการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 พรอ้มทัง้ไดว้่าจา้ง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็น
บรษิัทที่ปรกึษางานด้านความปลอดภยั เพื่อให้ค าแนะน าในการบรหิารความเสีย่งและการน า
เทคนิคในการบรหิารความปลอดภยัใหม่ๆ  มาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการท างานของบรษิทัให้
มคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 
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6) กิจกรรมรณรงคต่์อต้านยาเสพติดในส านักงาน 

บรษิทัไดต้ระหนักถงึปัญหาของประเทศในเรื่องภยัจากยาเสพตดิทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม ความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกบั
คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสขีาวของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ดว้ยการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัองคก์รภายนอก และการใหค้วามร่วมมอืในการตรวจ
สารเสพตดิพนักงานทัง้บรษิทั ซึง่ในการด าเนินการโครงการดงักล่าว บรษิทัไดก้ าหนดเป็นนโยบาย 
เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ และเป็นแนวทางในการด าเนินการ ไดแ้ก่ 

1. ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ โดยการใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเกีย่วกบั
พษิของยาเสพติด และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี หรือ
เฉพาะกจิ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมบีทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและร่วมกนัสอดส่องบรเิวณภายในและภายนอกบรษิทั เพื่อป้องกนัมใิห้มกีาร
แพร่ระบาดของยาเสพตดิเขา้มาภายในบรษิทั 

3. ใหค้วามร่วมมอืกบัทางราชการส าหรบัมาตรการต่างๆ ในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ 

4. แต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ เป็นคณะท างานเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการโครงการโรงงาน      
สขีาวให้บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการและสอดคล้องกบันโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิในสถานประกอบกจิการ 

ทัง้นี้ บรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสวสัดกิารของบรษิทัเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสขีาว          
โดยต าแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสขีาวด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะท างานโครงการโรงงาน     
สขีาว มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 
1. เสนอแนะแนวทางการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
2. ปฏบิตัติามนโยบายและแผนปฏบิตักิารป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
3. สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรม เพื่อเสรมิสรา้งจติส านึกและรณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิในบรษิทั 
4. เผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องยาเสพตดิและวธิกีารป้องกนัทีถู่กตอ้งใหก้บัพนกังาน 
5. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการและรายงานต่อบรษิทั 

บรษิัทเป็น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่งที่ได้รบัมอบเกียรติบตัรสถานประกอบการสขีาวจาก          
กรมสวสัดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะบรษิัทที่มี “ระบบการจดัการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการระดบัที่ 1” จากจ านวนผ่านเกณฑ์ทัง้หมด 258 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถาน
ประกอบการอื่นทีบ่รษิทัสามารถกระตุน้ใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมต้านยาเสพตดิในสถานประกอบการ
จนประสบความส าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม 

7) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

ดว้ยการท างานทีอ่อกแบบใหม้ขี ัน้ตอนของการคานอ านาจ (Check & Balance) และการทวนสอบ
โดยหน่วยงานอสิระ รวมทัง้การน าระบบ SAP มาใช ้ท าใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน รวมทัง้
การตรวจสอบป้องกนัความผดิปกตทิีจ่ะเกดิขึน้ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานได ้ 

ระบบ SAP ทีน่ ามาใชป้ระกอบด้วย ระบบจดัซือ้จดัจา้ง ระบบบ ารุงรกัษา ระบบสนิคา้คงคลงั ระบบ
บญัชแีละการเงนิ ซึง่เป็นระบบทีเ่ชื่อมโยงกนัทัง้หมด (Intergrated System) ท าใหส้ามารถตรวจสอบ
การท างานทุกขัน้ตอนและขา้มระบบงาน รวมทัง้สามารถสอบยนัยอ้นหลงัส าหรบัรายการทางการเงนิ
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ท าใหส้ามารถป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดอ้ย่างด ี
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบ  
การบริหารจดัการที่มีประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยบริษัทยึดถือ  
แนวปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัซึง่เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 5 หมวด คอื 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

ส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุน้ได้ใชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ และดูแลผู้ถอืหุน้มากกว่าสทิธติามที่กฎหมายก าหนด 
โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ก ากบัดูแลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏบิตัิ  
อย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ในทางมชิอบ ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

ดูแลผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิ
ของผู้มสี่วนไดเ้สยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผูม้สี่วนไดเ้สยีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิ 
มกีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงนิ และความยัง่ยนืของบรษิทั  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกฝ่าย พรอ้มทัง้ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูล 
ทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย มคีวาม 
เท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและ 
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึ
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั 

เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการจะท าการทบทวนนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการอย่างสม ่าเสมอทุกปี โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 
บนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ผ่านอเิลก็ทรอนิกส์เมลเพื่อ
สือ่สารใหพ้นักงานในบรษิทัรบัทราบนโยบายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั และส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน
การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ของบรษิทั และไดจ้ดัท าแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อใหถ้อืปฏบิตัิ  
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จากการบรหิารงานโดยยดึถอืแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ตระหนักถงึความส าคญัและความ
รบัผดิชอบที่มต่ีอผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัเป็นผลให้ในปี 2559 บรษิทัไดร้บัการประเมินการก ากบั
ดแูลกจิการอยู่ในระดบัดมีาก 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ 5 หมวด ดงันี้ 

9.1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการตระหนกัถงึสทิธคิวามเป็นเจา้ของกจิการของผูถ้อืหุน้ ซึง่มสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั คณะกรรมการใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ พร้อมทัง้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยให้ผู้ถือหุ้น  
ไดร้บัทราบกฎเกณฑ ์และวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อการพจิารณาในแต่ละวาระ
ก่อนการประชุมตามเวลาอนัควรตามแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

1. การประชมุผูถ้ือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้ารว่มประชมุผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ  
ใหท้ าหน้าทีแ่ทน โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการไวช้ดัเจนว่า บรษิทั
สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิและ
ผูถ้ือหุ้นประเภทสถาบนั ไดใ้ช้สทิธขิองตนโดยไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิี่กฎหมายก าหนดเท่านัน้  
คณะกรรมการได้ก ากบัดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รบัการคุ้มครองสทิธิข ัน้พื้นฐานทางกฎหมาย โดย
บรษิทัไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มี
สทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั โดยด าเนินการใหผู้ถ้ือหุ้นได้รบัข่าวสาร
ขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสียงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
แต่งตัง้กรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่า
สอบบญัช ีรวมถงึการใชส้ทิธลิงคะแนนในเรื่องส าคญัของบรษิทัเป็นตน้ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทอ านวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และ เสนอชื่อ 
กรรมการอิสระจ านวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธ ิ
ในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ โดยจดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 
3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันี้  
-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) 
-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดและ

ชดัเจน 
-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พรอ้มทัง้เปิดเผยหนงัสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช้
ตามทีเ่หน็เหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิารแก่ผูถ้อืหุน้ทีม่อบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย  
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1.2 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บริษัทจดัท าหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ     
วนั เวลา สถานที ่รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 
โดยเอกสารจะจัดท าทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็น 
ชาวต่างประเทศ ทัง้นี้ บริษัทได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเว็บไซต์ของ
บรษิทัล่วงหน้า 30 วนั ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัที่ 5 เมษายน 
2559 บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่4 มนีาคม 2559 
พรอ้มทัง้ส่งหนังสอืเชญิประชุมใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วนัก่อนประชุม คอืวนัที่ 21 
มนีาคม 2559 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาพจิารณารายละเอยีดของแต่ละวาระ และด าเนินการประชุม  
ผูถ้อืหุน้ตามล าดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระ 
ซึง่ไม่ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศกึษาขอ้มูล
ประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ 

1.3 การอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ารว่มประชุมและออกเสียง 

บรษิทัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงอย่างเตม็ที่ โดย
ไม่มกีารก าหนดเงื่อนไขพเิศษในลกัษณะที่จะเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผู้ถือหุ้น 
โดยไม่ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยุดต่อเนื่องหรอืวนันักขตัฤกษ์ ก าหนดเวลาประชุม
ไม่เชา้หรอืเยน็เกนิไป และสถานทีป่ระชุมซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีารคมนาคมสะดวก เช่น ใกลเ้คยีง
กบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ หรอืใกล้จุดขึน้ลงทางด่วน และมสีถานที่จอดรถเพยีงพอ พร้อมแนบ
แผนที่สถานที่ประชุมและการเดนิทาง โดยในปี 2559 บรษิัทได้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นจ านวน      
1 ครัง้ คอืการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โดยผูถ้อืหุน้สามารถเดนิทางโดยใชร้ถไฟฟ้า  

1.4 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละ
ระเบยีบวาระหรอืส่งค าถามหรอืขอ้คดิเหน็ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการน าส่งหนังสอืเชิญประชุม ทัง้นี้รายละเอียดขัน้ตอนการส่ง
ค าถามล่วงหน้าเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท www.bemplc.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่ง
ค าถามผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัหรอืที ่E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 
โทรศพัท ์: 0 2641 4611 โทรสาร : 0 2641 4610 และทางไปรษณียม์ายงัส านักกรรมการ
ผู้จ ัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา 1) เลขที่ 238/7        
ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทได้
ล่วงหน้า ซึง่การตอบค าถามกรณีที่ผูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้า บรษิทัจะพจิารณาตอบค าถาม
ผ่านทาง E-mail โทรสาร หรอืผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม หรือชี้แจงเพิม่เติม 
ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามส าหรบั
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดล่้วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซตไ์ดต้ัง้แต่วนัที ่1  ตุลาคม 2559 

http://www.bemplc.co.th/
http://www.becl.co.th/
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2) การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม โดยจดัเจา้หน้าทีค่อยดแูลตอ้นรบัเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทัง้ก่อน -หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทัง้จัดให้มีของว่างส าหรับ 
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้บรษิทัไดน้ าสิง่อ านวยความสะดวกและวธิกีารต่างๆ มาใช ้ดงันี้ 

2.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บรษิัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมและการนับคะแนน ทัง้นี้เพื่อความถูกต้องแม่นย า และความสะดวกรวดเรว็  ซึง่สามารถ
แสดงผลการนบัคะแนนไดท้นัทแีบบ Online   

2.2 การเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 จ านวน 15 คน จากกรรมการทัง้สิน้ 16 คน ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และ
คณะผูบ้รหิารของบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุ้น  

2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสยีง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ในวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 
ส าหรบักรณีอื่น คะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั กฎหมาย และระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง  
และวาระเพื่อทราบ ไม่มกีารลงมต ิ 

2.4  การตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัใช้ระบบบารโ์คด้ในการบนัทกึและแสดงผลการลงคะแนน โดยจดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมาย
และบุคคลที่เป็นอสิระซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนท าหน้าทีพ่ยานในการนับคะแนน 
เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยประธานกรรมการบรษิัทในฐานะ
ประธานทีป่ระชุมได้แนะน าผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจดัให้มกีารบนัทกึไว้ใน
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในการแสดงผลมติต่อทีป่ระชุมจะแสดงผลทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสยีง และบตัรเสยี ส าหรบัผลการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย
บริษัทเปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดังกล่าว 
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  

1. จดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกระเบยีบวาระส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอื 
ผู้รับมอบฉันทะที่มีอ านาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยอ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่งใส บริษัทจดัให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 
ท าหน้าทีพ่ยานในการนบัคะแนน  
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2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้
ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้า
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นท าหน้าที่สอบทาน 
ความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ กรณีนี้ จึงไม่ได้จัดเตรียม 
บตัรลงคะแนนใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  

3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์กบัผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้
บรษิทัจงึใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะออก
เสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

4. ส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมทุกรายเพื่อความ
โปร่งใส ในการนบัคะแนน และสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั  

2.6  แนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเหน็หรอืสอบถามข้อมูล  

ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้น
ไดแ้สดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. แสดงความเหน็หรอืสอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกบัวาระการประชุมในระหว่างการด าเนินการ
ประชุมภายหลงัจบการรายงานหรอืน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม 

2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม  
ภายหลงัจากทีป่ระชุมด าเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

โดยบรษิทัจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลอ านวยความสะดวกในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัต้องการเขยีน
ค าถามสง่ใหก้รรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม 

3) การจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม  

1. บริษัทท าการเผยแพร่มติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) 
ทัง้นี้ภายในวนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้้ถอืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติ
ไดอ้ย่างรวดเรว็  

2. บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่ต้องประกอบด้วย
ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
 จ านวนผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม (ดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ) 
 ค าชีแ้จงโดยสรุปทีเ่ป็นสาระส าคญั เช่น ขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนน

ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม  
 ชื่อผูถ้าม ค าถาม-ตอบ หรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป  
 มตทิีป่ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

3. เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรบัทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภายหลัง
จากทีไ่ดจ้ดัสง่รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมเสรจ็สิน้  
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4. จดัท าวีดิทศัน์บรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืผู้ทีส่นใจขอ้มูลของบรษิัท สามารถรบัทราบรายละเอยีดการประชุม
นอกเหนือจากที่บันทึกในรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เปิดเผยวีดิทัศน์ดังกล่าว 
ไวบ้นเวบ็ไซตจ์นถงึการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 

9.1.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการให้ความส าคัญในการก ากบัดูแลให้บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิใหไ้ดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั และ
เป็นธรรมในการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัการปกป้องสทิธขิ ัน้พื้นฐาน พร้อมทัง้ได้ก าหนด
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม ดงันี้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทภายในวันท าการถัดไป พร้อมทัง้ดูแลให้บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมรายละเอยีดของแต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของ 
ผูถ้ือหุ้นทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ โดยบรษิทัเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพร้อมรายละเอยีดของแต่ละ
วาระบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 1 เดอืนก่อนวนัประชุม ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ในวนัที ่5 เมษายน 2559 บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมตัง้แต่วนัที ่4 มนีาคม 
2559 พรอ้มกนัน้ี คณะกรรมการไดด้แูลใหบ้รษิทัแจง้กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม 
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า  

2) การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการก ากบัดูแล
กิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะ  
ผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอ
ชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธิไ์ดล่้วงหน้า 3 เดอืนก่อนสิน้ปีบญัช ีส าหรบัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
เป็นการล่วงหน้าบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่http://www.bemplc.co.th ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์
ฯ รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ทัง้นี้
คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชุม
ตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ฝ่ายบริหารจะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาน าเสนอ
คณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป  

ก าหนดใหด้ าเนินการประชุมผูถ้ือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และ  
ไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ  

http://www.becl.co.th/
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เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการ  
ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทัง้นี้บริษัทมีการก าหนด
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยแจง้ทุกท่าน
ใหร้บัทราบบทบาทภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 
หลกัทรพัยท์ุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต่์อส านักงานงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ซึง่บรษิทัมกีารแจง้
เตอืนคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที่
รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืถอืครองหลกัทรพัย์ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 
นอกจากนี้กรรมการและผูบ้รหิารยงัไดร้บัทราบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดรวมถึงบท
ก าหนดโทษตามกฎหมาย และบรษิทัไดก้ าหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในกระท าการ
ใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

4.1  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จ ัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย  
โดยให้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูล  
การถอืหุน้ในนิตบิุคคลอื่น กรณีทีถ่อืเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
ทัง้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ทัง้นี้  เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูล 
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารพร้อมทัง้จัดส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจ าปี 2559 
รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 

 ณ วนัที ่  
31 ธ.ค.2558 

การเปลีย่นแปลง 
ในปี 2559  

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2559 
 จ านวน สดัส่วน (%) 
กรรมการ     
1. ดร. วรีพงษ์ รามางกรู - - - - 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 21,706,878 - 21,706,878 0.1420 
คู่สมรส 2,102,527 300,000 2,402,527 0.0157 

3. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 2,906,393 (2,102,500) 803,893 0.0053 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี - - - - 
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รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 
 ณ วนัที ่  

31 ธ.ค.2558 
การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2559  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2559 

 จ านวน สดัส่วน (%) 
6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั (1) N/A - - - 
7. นางวลัลภา อสัสกลุ 1,496,296 (1,496,296) - - 
8. นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ 2,102,527 (2,102,527) - - 
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ุล - - - - 
11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ - - - - 
12. นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ - - - - 
13. นายยุทธนา หยมิการุณ (2) N/A - - - 
14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู - - - - 
15. นายด าเกงิ  ปานข า (3) N/A - - - 
16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 4,699,141 (2,100,000) 

1,000,000 
3,599,141 

 
0.0235 

17. นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 
ผูบ้รหิาร     
18. นายสงวน คุณาธนินัท ์ - - - - 
19. นางสุดฤทยั พรหมมาตร - - - - 
20. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ - - - - 
21. นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร - - - - 
22. นายวทิรูย ์หทยัรตันา 2,102,527 (2,102,527) - - 
23. นายอลัวนิ จ ี -  - -  - 

คู่สมรส 447,210 (302,938) 144,272 0.0009 

หมายเหตุ  : (1) ดร.อรรณพ ตนัละมยั  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559  
(2) นายยุทธนา หยมิการุณ  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559  
(3) นายด าเกงิ ปานข า  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559   

4.2  การเข้ารว่มประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมสี่วนไดเ้สยี
กบัวาระทีจ่ะพจิารณาเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้กรรมการ
และผู้บรหิารซึ่งไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม หรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการ
ล่วงหน้า ทัง้นี้การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการจะพจิารณา
จากรายงานการมสี่วนไดเ้สยีซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าทีจ่ดัท าและเปิดเผยรายงาน
ดงักล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมี
นโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

5) การท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5.1 นโยบายการท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารท ารายการระหว่างกนั / รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามความหมายของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

1. บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั
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หรอืบรษิทัย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ หากมรีายการ
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ การว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา คณะกรรมการบรษิทั 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็น และ ความ
สมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึง่รวมถงึการก าหนดราคา และเงื่อนไขการท า
รายการว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิปกติ และพิจารณาเปรยีบเทยีบการก าหนดราคากบั
บุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยทีผู่ม้สี่วนได้เสยีจะไม่มสี่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตัิ
การท ารายการ  

2. บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค ้าประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.  

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็น 
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจ  
ของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี  

4. บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอื
สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

5.2 หลกัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัิหลกัการในการทีบ่รษิทัจะเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่เีงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มขี้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพงึกระท า  
กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล  
ในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งในการท าธุรกรรม
ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. การว่าจ้างบรษิัทหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเพื่อท าการซ่อมแซม ปรบัปรุง
หรอืก่อสร้างเพิม่เติมทางพเิศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิติบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบรษิทั 

2. การว่าจ้างบริษัท หรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือ
จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์พรอ้มค่าแรง เพื่อบ ารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศูนยซ์่อมบ ารุงในอนาคต 
ซึง่ธุรกรรมเหล่านัน้มเีงื่อนไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่คา้อื่น 

3. ธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงันี้ 

(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่ อสนับสนุน 
การด าเนินงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

(2)  การสนบัสนุนนโยบายของภาครฐั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดนิทาง
โดยรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นครัง้คราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรือ 
ยกเว้นการจดัเกบ็ค่าโดยสารจากผู้ใช้บรกิาร ทัง้นี้ โดยมเีงื่อนไขว่า รฟม. จะชดเชย
รายไดใ้นวนัเวลาดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

4.  การท าธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทีป่รกึษาใหก้บันิตบิุคคลซึง่เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 
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5. การเช่าพื้นที่อาคารส านักงานโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตัง้
ส านกังานตามกฎหมาย 

6. การท าธุรกรรมอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
ตามนิยามทีก่ าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.3 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืรายการเกีย่วโยง
ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์กบับริษัท ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ ให้มกีารน าเสนอรายการ  
ที่เกี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนุมตัิ 
ต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบงัคบัของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ  
ถอืปฏบิตัขิองพนักงานทัว่ทัง้บรษิทั  

9.1.3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้
เสยีภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บรหิารของบรษิัทและบรษิทัย่อย หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก ไดแ้ก่  
ลูกค้า ผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า สงัคม และชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ โรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีง ภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีประสงคท์ีจ่ะตดิต่อ
หรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการว่า บรษิัทจะดูแลผู้มสี่วนได้เสยีตามสทิธิ 
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิสทิธิของผู้มสี่วนได้เสยี และก าหนด
มาตรการชดเชยกรณีผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิ และมุ่งเน้นการด าเนินงาน 
โดยเคารพสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ดงันี้  

1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

1.1 กลุ่มลูกค้า : บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ในการให้บรกิารที่มคีุณภาพและเชื่อถือได้ โดยมุ่งมัน่ที่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลตลอดจนใหค้วามส าคญัในการบรกิารลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และมีโครงการ/
แผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรบัปรุงบรกิารทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้ผู้ใช้บรกิารได้รบัความสะดวกรวดเรว็และมคีวามปลอดภยัได้มาตรฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ทีน่ ามายดึเป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิารมดีงันี้ 

1. ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร 

2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารดว้ยความรวดเรว็ และจดัใหม้ชี่องทางเพื่ออ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร กรณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงบรกิาร 
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3. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารทีถู่กตอ้ง และรวดเรว็ 

4. เปิดโอกาสโดยการจดักจิกรรมพเิศษ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน และ 
การบริหารจดัการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รับสมัปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 
การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

1.2  กลุ่มผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ : บรษิัทได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญากบั กทพ. และ รฟม.  
ในฐานะคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกบับริษัทด้วยหลัก  
ความเสมอภาค ไม่กีดกัน ไม่ให้สทิธิพิเศษไม่เลือกปฏิบตัิ ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรอบกติกา  
ธรรมเนียมปฏบิตัิต่างๆ ระหว่างกนั และส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดดี้วยไมตรจีติ ซึง่ไดก้ าหนด
เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณของบรษิัท ตลอดจนวธิปีฏบิตัิงานตามระบบ
บรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อด าเนินการร่วมกบั กทพ. และ รฟม. ในการ
ให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสม ่าเสมอ โดยบรษิัทจดัให้มกีารประเมินความพงึพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน โดย กทพ. เป็นผู้ประเมินทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุง
ประสทิธิภาพการท างาน ซึ่งผลการประเมินนัน้ พบว่า กทพ. มคีวามพอใจในการปฏบิตัิงาน
ร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียีย่ม 

บรษิัทได้จดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานของบรษิัท และของ  กทพ.  
ทุกไตรมาส และประชุมร่วมกบั รฟม. ทุกเดอืน ซึง่นอกจากจะเพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้งความ
พึงพอใจให้กบัผู้ใช้บริการแล้วยงัลดข้อขดัแย้งหรือลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทต่างๆ  
จากการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างสองหน่วยงาน  

1.3 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รบัเหมา : บรษิัทมคีวามประสงค์ให้การได้มาซึง่สนิคา้และบรกิารเป็นไปอย่าง 
มมีาตรฐาน โดยยดึมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้า โดยมีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และ  
มคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่สมอภาคและมคีวาม
เป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 ซึง่มขีอ้ปฏบิตัดิงันี้ 
1. ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกคู่ค้า โดยมกีารคดักรองคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

เพื่อใหม้กีารด าเนินกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน 
2. มกีารแข่งขนับนขอ้มูลทีไ่ด้รบัอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารกดีกนัไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใด  

เขา้ร่วมแขง่ขนัทางธุรกจิ 
3. จดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
4. จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามสญัญาครบถว้น มรีะบบ

การควบคุมภายในที่ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ
จดัซือ้จดัจา้ง 

5. จ่ายเงนิใหคู้่คา้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงนิทีต่กลงกนั 
6. ไม่มนีโยบายใหก้รรมการ และ/หรอืพนกังานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคู่คา้ 
7. จดัใหม้กีารประเมนิคู่คา้เป็นประจ าทุกปี และแจง้ผลการประเมนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ 

คู่คา้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้
คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติ 
อย่างไม่เป็นธรรม 
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8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  
การจ่ายสนิจา้งใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แขง่ 

9. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 

1.4 กลุ่มผูใ้ห้กู้  / ผูถ้ือหุ้นกู้ : บรษิทัปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่ออย่างเคร่งครดั ทัง้นี้เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจแก่สถาบนัการเงนิ ผูส้นับสนุนเงนิทุนตามโครงการของบรษิัท และไม่ปฏบิตัิฝ่าฝืน
เงื่อนไขทีต่กลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑด์งันี้ 
1. ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทางการแกไ้ข 

2. ปฏบิตัิต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

3. รายงานขอ้มลูทางการเงนิใหก้บัผูใ้หกู้อ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา และสม ่าเสมอ 
4. ละเวน้การเรยีก รบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ 
5. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รบั หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจริตเกิดขึ้นจะเปิดเผย

รายละเอยีดต่อผูใ้หกู้ ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

ส าหรบักลุ่มผูถ้อืหุน้กู ้: บรษิทัด าเนินการออกหุน้กูต้ามขอ้ก าหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ 
ของ ก.ล.ต. และปฏบิตัิตามนโยบาย วตัถุประสงค ์และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้อย่างเคร่งครดั 
และใหค้วามส าคญักบัการรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละ
หน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้และเงื่อนไขตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น 

1.5 กลุ่มพนักงาน : บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิและ 
เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิทั จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัต่ิอพนักงาน และไดก้ าหนด
ขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอพนกังานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมี
การประเมนิผลการปฏบิตัทิุกปี นอกจากนี้บรษิัทมกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั
ความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างาน ดงันี้ 

1. แนวปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

1) การใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังานตามศกัยภาพการท างาน ดว้ย
การน าระบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนักงานในการวดัความสามารถเพื่อเป็น
หลกัในการพฒันาสมรรถนะ (Competency) และมกีารวดัผลการปฏบิตังิานที่ชดัเจน
ก าหนดเป็นดชันีชีว้ดัผล (KPI) ในทุกกจิกรรมทีส่ าคญัประกอบการพจิารณาความดี
ความชอบของพนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพฒันางาน และผลตอบแทนที่
เชื่อมโยงกบัการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บักจิการในระยะยาว  

2) การสรา้งบรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วม และการท างานเป็นทมีโดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานไดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

3) การมุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สกึผูกพนัต่อองค์กร โดยการเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

4) การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึง 
การใหร้างวลับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ  
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5) การใหค้วามส าคญั และส่งเสรมิใหพ้นักงานไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถ โดยบรษิทั 
ไดเ้ปิดโอกาสในการพฒันาความรูด้้วยการส่งเสรมิให้พนักงานมกีารอบรมหรอืศกึษา
เพิม่เตมิ เพื่อเพิม่พนูทกัษะและศกัยภาพในการท างาน อกีทัง้สนบัสนุนการจดักจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อให้มคีวามสมดุลระหว่างประสทิธิภาพการท างานและ
สุขภาพพลามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมในเรื่องของ
ระบบงานคุณภาพและจติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มอย่างทัว่ถงึและ
สม ่าเสมอ โดยในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร้บัการอบรมเฉลีย่ 42.27 ชัว่โมง
อบรม / คน  

6) การให้ความส าคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชนในการไม่เลอืกปฏิบตัิ การให้โอกาส 
ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอายุ  

7) การก ากบัดูแลให้พนักงานปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่งครดั รวมถึงการให้ค าแนะน าและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชดิเพื่อ
ไม่ให้มกีารกระท าผดิกฎหมายโดยหลงผดิ โดยบรษิัทก ากบัดูแลให้พนักงานมกีารใช้
สนิคา้ถูกกฎหมาย และป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจน
ส่งเสรมิให้ใช้แนวทางการด าเนินงานและปฏบิตัิหน้าที่โดยสุจรติไม่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่เพื่อผลประโยชน์และความส าเรจ็ของบรษิทั 

2. นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยั 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่
ประกอบการ ดูแลให้พนักงานมีคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตจากการท างาน โดยได้
ก าหนดเป็นนโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัดงันี้ 
1) บรษิทัจะพยายามป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วยเนื่องจากงานอาชพี 

ด้วยความร่วมมอือย่างจรงิจงัของพนักงานทุกคน รวมทัง้จะจ ากดั และจดัการความ
เสีย่งต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการท างานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานปกต ิ

2) บรษิทัจะจดัใหม้กีารออกแบบเครื่องมอื อุปกรณ์การจดัท าระเบยีบปฏบิตักิารอบรมและ
การควบคุมการปฏิบตัิงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวติ และทรพัย์สนิของ
พนกังาน รวมถงึสว่นรวมทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ 

การจดัให้มสีภาพแวดล้อม และสุขอนามยัในสถานที่ท างาน ให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีิต
ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท บริษัทยังได้ค านึงถึงความปลอดภัย  
ทัง้ต่อการปฏิบตัิงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้บริการด้วยการจดัให้มีการอบรมให้กับ  
ทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและจัดการจราจร  
บนทางพิเศษอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ส าหรับธุรกิจรถไฟฟ้าได้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างาน 
ให้กบัพนักงานทุกคน มีการด าเนินงานด้านความปลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศและระดบัสากล ไดแ้ก่ TIS 18001 : 2001 และ 
OHSAS 18001 : 2007 ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพในการปฏบิตัิงาน 
ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า  

โดยในปี 2559 บรษิัทมสีถติิการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างานบนทางพเิศษจ านวน 5 ครัง้ 
และมสีถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าจ านวน 2 ครัง้ 
โดยไม่มพีนกังานทีเ่สยีชวีติแต่อย่างใด   
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1.6  กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั 
ดว้ยการใหค้วามรู้ความเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชดิท าให้มัน่ใจได้ว่าห่วงโซ่
อุปทานของคู่คา้ที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัด าเนินงานด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อความยัง่ยนืในการท าธุรกจิร่วมกนั  

1.7 กลุ่มชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทตัง้อยู่ : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิัทที่มต่ีอสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้ทางพเิศษ ใกล้
รถไฟฟ้า หรอืใกลส้ านกังานทีบ่รษิทัตัง้อยู่ โดยการจดักจิกรรมพเิศษ และใหค้วามดูแลสนับสนุน
กจิกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการป้องกนัการทุจรติทัง้ภายใน
และภายนอกขององค์กร โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้ค านึงถึง  
ความเสยีหายที่จะเกดิจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ จงึได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  พนักงานทุกระดบัของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัิตามพนัธสญัญา 
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. สนับสนุนให้มกีารปลูกจติส านึกของผู้บรหิารและพนักงานให้ละเว้นการทุจรติและตระหนักถึง
โทษภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พงึรบัหรอืให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่โดยก าหนดขัน้ตอน
การปฏบิตังิานทีช่ดัเจนรดักุม และหน่วยงานตรวจสอบภายในมหีน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตังิานจรงิ
เพื่อเป็นการป้องกนั/ป้องปราบไม่ใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3)  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบาย ห้าม 
การด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. พนักงานทุกคน มหีน้าทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัท

เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านัน้รัว่ไหล และต้องไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท  
ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงาน 
อนัมทีรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 
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4)  นโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน มหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสทิธิ
มนุษยชน หรอืศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สผีิว เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม 
ทรพัยส์นิ ถิน่ก าเนิด ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอื่นๆ รวมถงึตระหนักในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบุคคลอื่น โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี้ 
1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการ 

ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
2. บรษิัทปฏบิตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิในการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน  
อนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สผีวิ ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มคีรรภ ์
ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทั 

5)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทมีความมุ่ งมัน่ ในการด า เนินธุ รกิจ  โดยค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  
เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส  
เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 
อย่างเหมาะสม ดงันัน้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

1. การน าองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน  
วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

2. ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และ
กระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทาง  
ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ  
เป็นสว่นหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทุกภาคสว่นอย่างแทจ้รงิ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 
ในปี 2559 ปรากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

6)  นโยบายส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัด าเนินธุรกจิให้บรกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ บรษิัทจงึมคีวาม
มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน และชุมชน 

2.  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่าง
จรงิจงัและสม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดต่ีอผู้ใชบ้รกิาร พนักงาน ผูร้บัเหมาและชุมชน
รอบขา้ง 

7)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน  

7.1 การแจ้งข้อรอ้งเรียน 

บรษิัทจดัให้มชี่องทางที่ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจท าให้เกิด
ความเสยีหายต่อบรษิทั หรอืพบพฤตกิรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรอืการไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการอสิระ หรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทั  
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอสิระ  
เลขานุการบรษิทั 

: บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่238/7 ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 0 2641 4611 

อเีมล ์ :  companysecretary@bemplc.co.th 

7.2 การด าเนินการเมื่อได้รบัข้อรอ้งเรียน 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  
กรรมการอสิระจะแต่งตัง้มอบหมายคณะท างานใหด้ าเนินการรวบรวมเรื่องรอ้งเรยีน  

2. การประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู 
คณะท างานที่ได้รบัการมอบหมายประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพจิารณาขัน้ตอน 
และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่อง  

3. มาตรการด าเนินการ 
คณะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืน  หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความ
เสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4. การรายงานผล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสยีซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หาก      
ผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

7.3 มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียนหรอืผูท่ี้ให้ความรว่มมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูร้้องเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย
ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  

2. กรณีเปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 
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3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  
ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้ 

4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น  
โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ  
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้หากเหน็ว่า
เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ  
ทีม่คีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 

9.1.4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

1) คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยให้บริษัทมีการด าเนินการ 
ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอและเท่าเทยีมกนัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ทุกฝ่าย โดยกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มอี านาจในการเปิดเผยขอ้มูล พร้อมทัง้ดูแลให้มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ตามก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านช่องทางที่
เขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ท่าเทยีมกนั  

ส าหรบัการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางในการเปิดเผย
ข้อมูลพร้อมทัง้ดูแลให้บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี และนโยบายต่างๆ 
รวมถงึเรื่องทีบ่รษิทัมไิดป้ฏบิตั ิพรอ้มเหตุผล  

2) บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัท 
ในการสือ่สารขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู ้ผูล้งทุน นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์สื่อมวลชน 
ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย (Thai IR Club) 
และมแีผนกนักลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าทีต่ิดต่อสื่อสาร มทีมีงานเฉพาะพรอ้มใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสาร 
แก่ผูล้งทุน นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และสื่อมวลชน ตดิต่อนัดหมาย ตลอดจนการประสานงานกบั 
ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู้ และผูล้งทุน เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มูลตามความเหมาะสมอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 
โดยไม่เลอืกปฏบิตัเิฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพเิศษ ทัง้นี้ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูล
ไดท้ีแ่ผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท์ 0 2641 4611 หากผูล้งทุนทีไ่ม่สะดวกเดนิทางมายงั 
ทีท่ าการบรษิทั เลขที ่ 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         
กส็ามารถตดิต่อนดัหมายเพื่อท าการประชุมผ่านทางโทรศพัท์ (Conference Call) หรอืสมคัรสมาชกิ 
เพื่อรบัข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืฝากค าถาม หรอื email ที ่ir@bemplc.co.th  
ไดเ้ช่นกนั  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหน้าทีภ่ายใต้แนวปฏบิตัแิละขอ้บงัคบัของกฎหมายแลว้ บรษิทั
ยงัมีนโยบายหมุนเวยีนผู้บรหิารระดบัสูงในการมสี่วนร่วมให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถามต่อผู้ลงทุน
เพื่อใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบความคดิเหน็และตระหนกัถงึความต้องการของผูล้งทุนทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศดว้ยตนเอง ทัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ และเลขานุการบรษิทั ทุกคนไดร้่วมกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธม์าโดยตลอด  

 

mailto:ir@becl.co.th
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3)  บรษิทัไดก้ าหนดระดบัการรบัรูข้อ้มลูของผูบ้รหิารในแต่ระดบัชัน้อย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลส าหรับเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ของข้อมูลส าหรับผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบริษัท พร้อมทัง้ติดต่อ
ประสานงานกับผู้ลงทุน รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ลงทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผู้บริหา รระดับสูง 
จนถงึระดบัพนกังานทุกคนดงันี้ 

3.1 การสือ่สารภายในองคก์ร 

แม้คณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงเป็นผู้ทีร่บัรูข้อ้มูลของบรษิัททัง้หมด  แต่ไดก้ าหนดให้
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อข้อซักถามต่างๆ ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยถอืเป็นหน้าทีส่ าคญัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา
บรษิทั และพนกังานทีต่อ้งรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั โดยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบรษิทั
ได้ก าหนดห้ามพนักงานบรษิัทเปิดเผยความลบัของบรษิัทแก่บุคคลภายนอกหรอืใช้ต าแหน่ง
หน้าทีใ่นบรษิัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ  หากฝ่าฝืนถอืว่ามี
ความผดิทางวินัยซึ่งมีโทษคือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกบัการ
น าเสนอขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น  

นอกจากนี้บริษัทยงัได้มีการพฒันาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท  โดยน าระบบ 
ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล 
ของบรษิทั โดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัใหก้บัพนักงานระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสม
กบัความรบัผดิชอบเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการใชข้อ้มูลภายในของบรษิัทในการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องผูบ้รหิาร บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานน าขอ้มูล
ภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น  

ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อพนกังาน บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อพนักงานเทยีบเท่าการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน โดยยึดหลกัความถูกต้อง สม ่าเสมอและเวลาในการเปิดเผยข้อมูล  
แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ไดม้กีารจดัท ารายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR Report) รวบรวมสรุป
ประเดน็ค าถามและความเหน็ของผู้ลงทุนที่มีต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทเพื่อรายงานสรุป  
เสนอต่อผูบ้รหิารเป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอขอ้แนะน าทีด่หีรอืผลตอบรบั
จากผูล้งทุนต่อผูบ้รหิารเพื่อมาปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป  

3.2  การสือ่สารภายนอก 

คณะกรรมการมนีโยบายให้บรษิัทมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตามนโยบายและเกณฑท์ี่ก าหนด  
โดยเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ อาทเิช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) แนวการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอ้มูลบรษิทั นโยบายบรษิทัในดา้นต่างๆ สถานะเงนิกู ้ผลการด าเนินงาน 
อตัราสว่นทางการเงนิ ราคาหลกัทรพัย ์ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ เช่น  การ
ด าเนินกจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  
ดงักล่าว ส าหรบัผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถึงขอ้มูลการ
น าเสนอต่อผูล้งทุน (Presentation) เป็นรายเดอืนและมกีารปรบัปรุงขอ้มลูเป็นประจ าทุกวนัที่ 10 
ของเดอืนถดัไปเพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถรบัทราบขอ้มูลใหม่อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ
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ผ่านทางเวบ็ไซต์ ผูใ้ชข้อ้มูลสามารถรบัขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ เขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 
และไดร้บัประโยชน์มากทีสุ่ด อกีทัง้ไดม้กีารเชื่อมโยงขอ้มูลความเหน็และประเดน็การวเิคราะห์
ขอ้มลูการลงทุนของบรษิทัซึง่จดัท าโดยนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหลกัทรพัยต่์างๆ จาก
เวบ็ไซต์ www.settrade.com ซึง่รวบรวมไวเ้ป็นบทวเิคราะหข์องบรษิทั Analyst Consensus 
เพื่อประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน  

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงินนัน้ คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี รายละเอยีด
ปรากฏในหน้า 13-11 

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบับริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรพัย์เป็นอีกหน้าที่ส าคญัของแผนก 
นักลงทุนสมัพนัธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบท
วิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ 
จงึเป็นผูใ้หข้อ้มูล และสร้างความเขา้ใจทีถู่กต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดต่ีอนักวเิคราะห์
หลกัทรพัย์ โดยอาจท าการตรวจทานแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถู้กต้องไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิการชีน้ า
หรอืบดิเบอืนบทวเิคราะหข์องนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยไ์ด ้หรอืแกไ้ขเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ
ในอดตี หรอืทีไ่ดเ้ผยแพร่สูส่าธารณชนแลว้ จงึไม่จดัเป็นการชีน้ าการลงทุน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสื่อสาธารณะ บรษิทัจะเขา้ร่วมกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เป็นช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล ท าให้สามารถพบปะและรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ลงทุนได้
โดยตรงตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น Roadshow, 
Opportunity Day, Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบธูในงานต่างๆ เป็นตน้ โดย
มนีโยบายในการหมุนเวยีนเจา้หน้าทีร่ะดบัผูบ้รหิารพรอ้มเจา้หน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อสื่อสาร
ชีแ้จงขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดด้ยีิง่ขึน้ 

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัมกีจิกรรม Company Visit Conference Call แถลงข่าว และการให ้     
สือ่สมัภาษณ์ (Press Interview) ในส่วนของการใหข้อ้มูลต่อผูล้งทุนต่างประเทศ บรษิทัเขา้ร่วม
กจิกรรม Roadshow ทีจ่ดัโดยสถาบนัต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงันี้ 
- งาน Non deal Roadshow ร่วมกบั บมจ.ช.การช่าง และ บล.ซแีอลเอสเอ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ณ ประเทศองักฤษ ประเทศเดนมาร์ค ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเยอรมนี และ
ประเทศฝรัง่เศส   

- งาน “Thailand Corporate Day” ร่วมกบั dbTISCO Thailand Corporate Day ณ อาคาร 
TISCO  

- งาน Roadshow “SET Thai Corporate Day 2016-Driving Economy with Sustainable 
Growth” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จดัโดย SET & CIMB Securities (Thailand) 
Co., Ltd.    

- งาน Roadshow “CLSA Asean Forum 2016” ณ โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ 
จดัโดย CLSA Securities (Thailand) Ltd.   

- งานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 16 (Money Expo 2016) ร่วมกับ บมจ.ช.การช่าง               
บมจ.ททีดีบับลวิ และบมจ.ซเีค พาวเวอร ์ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี   

-  งาน “Thailand Corporate Access Day” ร่วมกบั SET & DBS Vickers Securities            
ณ ประเทศสงิคโปร ์ 

 

http://www.settrade.com/
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-  งาน SET US Roadshow ร่วมกบั SET & Maybank Kim Eng ณ เมอืง New York, Boston, 
และ San Francisco ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

-  งาน Non deal Roadshow ร่วมกบั Credit Suisse ณ ประเทศสงิคโปร ์ 
-  งาน “Thailand Focus 2016: A New growth Strategy” ร่วมกบั The Stock Exchange of 

Thailand, Bank of America Merrill Lynch และ Phatra Securities ณ โรงแรม Grand Hyatt 
Erawan กรุงเทพฯ  

-  งาน Non deal Roadshow ร่วมกบั Bualuang Securities ณ ประเทศฮ่องกง  

ทัง้นี้ เพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ผู้บริหารตอบข้อซกัถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้
รบัทราบโดยทัว่กนั ตลอดจนการเขา้ร่วมงาน Opportunity Day ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ตามโอกาส เพื่อใหข้อ้มลูทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างถูกตอ้งส าหรบัการตดัสนิใจการลงทุนต่อบุคคล
ทัว่ไปรวมถงึนกัลงทุนและนกัวเิคราะหส์ถาบนั 

บรษิัทได้จดัให้มโีครงการผู้ถือหุ้นสมัพนัธ์ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นไดม้โีอกาสเขา้เยี่ยมชม
กจิการและพบปะคณะผูบ้รหิาร ทัง้ยงัไดจ้ดัท าสารศรรีชั (Newsletter) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลธุรกจิ 
และได้น าส่งให้กบัผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบรษิัททุกรายเป็นประจ า และบรษิัทยงัได้ท าการ
ส ารวจความคดิเหน็และความตอ้งการของนกัวเิคราะหแ์ละผูล้งทุนทีม่ต่ีอคุณภาพของการสื่อสาร
และการด าเนินกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธใ์นปี 2559 (BEM IR SURVEY) เพื่อน ามาปรบัปรุงการ
ท างาน พบว่า ผลส ารวจการประเมนิความพงึพอใจของการใหบ้รกิารงานนักลงทุนสมัพนัธอ์ยู่ที่
ระดบัรอ้ยละ 91.32%   

4) เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรพัยข์องผูใ้ช้ข้อมูลภายใน 

นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิารตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 
ในส่วนของผู้บรหิารคนอื่นตลอดจนพนักงานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลส าคญัของบรษิทัซึ่งอาจมผีลต่อ
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการ 
เอาเปรยีบผู้ลงทุนทัว่ไป อาทเิช่น ขอ้มูลการเพิม่ทุน ลดทุน ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผล ขอ้มูล 
ผลประกอบการของบรษิัท ขอ้มูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บรษิทัจงึป้องกนัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ 
ของบุคคลภายใน โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งต่อเกณฑท์ี่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และบุคคลภายในควรละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืรอคอยจนกระทัง่
ประชาชนไดร้บัขอ้มลูแลว้และมเีวลาประเมนิขอ้มลูนัน้ตามสมควร 

9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงาน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมี
การก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดให้แก่บรษิัทและความ     
มัง่คัง่สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี โดยคณะกรรมการไดต้ดิตามดูแล
ใหม้กีารน ากลยุทธไ์ปบรหิารกจิการใหเ้กดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตั ิทกัษะ ความรู ้
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ
จ านวน 17 คน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
โดยบรษิทัมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน เกนิกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการ
ซึง่เป็นตวัแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัด าเนินการอยู่
เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน  

1.2 คณะกรรมการมกีรรมการที่เป็นอสิระจ านวน 6 คน สอดคล้องกบัสดัส่วนที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด ซึง่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างอสิระ โดยบรษิทัได้
ก าหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ใหเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

1.3 กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้
ใหม่ โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  
1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ด
กบัสว่น 1 ใน 3 

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ 
ในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า โดยคณะกรรมการได้ก าหนด
อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  

1.5 คณะกรรมการไม่มนีโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัททีก่รรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ
และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่ า เสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ชุดย่อยแต่ละชุดดงัมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหน้า 9-33 ถงึ 9-36 

3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกจิ และจากหลายสาขาอาชพี ซึ่งมภีาวะผู้น ามี
วสิยัทศัน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมคีวามเป็นอสิระในการ
ตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มสี่วนร่วมใน
การก าหนด ใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณ
ของบรษิทั ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณ
ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ 
และความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

2) คณะกรรมการไดจ้ดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและก าหนดให้มกีารทบทวนอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครัง้ 
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3) บรษิทัไดม้กีารจดัท าจรรยาบรรณของบรษิทั โดยคณะกรรมการไดเ้หน็ชอบในการน าไปปฏบิตัิ 
ซึง่จรรยาบรรณของบรษิทัประกอบดว้ยขอ้พงึประพฤตพิงึปฏบิตัขิองกรรมการและผูบ้รหิาร และ
ของพนักงาน ทีก่ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินต่อบรษิทั ผูร้่วมงาน บุคคลภายนอก 
และสงัคมตามหลกัจรยิธรรมทีด่ี ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ทุกคนได้รบัทราบและเข้าใจอย่างดถีึงข้อพึงประพฤติปฏิบตัิตนที่เหมาะสม และถูกต้องทาง
จรยิธรรม และยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิตัิหน้าที่ตามภารกจิของบรษิัทด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม รวมทัง้
สาธารณชนและสงัคม  

4) ในการพจิารณาการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี  
จะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน้ 

5) ในด้านการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการติดตามและรบัทราบแผนการจดัการความเสี่ยง  
ของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายบริหารในรายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่ง 

นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจ า หากปรากฏว่า  
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมทันที  นอกจากการจัดให้มีการส ารวจการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณของบรษิัท ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปีพร้อมให้มี
การลงนามรบัรองเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั และการอบรม
และทดสอบหลกัสตูรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning ส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัแลว้ 
บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารทัง้ระดับสูง และระดับกลาง เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ  
การก ากบัดูแลกจิการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิม่พูนความรู้ ความเขา้ใจ วสิยัทศัน์ ทศันคติทีด่ต่ีอ
การบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อสร้างภาวะผู้น าและสบืทอดต าแหน่งในการ
บรหิารงาน รวมถงึการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรมต่อไป 

4. การประชุมคณะกรรมการ   

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั  
 การเขา้รว่มประชมุ / จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชมุปี 2559   

ชือ่-นามสกุล คณะกรรมการ
บรษิทั 

 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกูร 6/6     
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 6/6 11/11  3/3  
3. นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 6/6  4/4 3/3  
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/6  4/4 2/3  
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี 6/6  4/4  4/4 
6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั (1) 4/5  3/3   
7. นางวลัลภา อสัสกลุ 6/6    4/4 
8. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ 6/6 11/11  3/3  
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ 6/6     
10. นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล 3/6 11/11   2/4 
11. นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ 6/6     

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 5/6     
13. นายยุทธนา หยมิการณุ (2) N/A     
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 การเขา้รว่มประชมุ / จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชมุปี 2559   
ชือ่-นามสกุล คณะกรรมการ

บรษิทั 
 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู 5/6     
15. นายด าเกงิ  ปานข า (3) N/A     
16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 4/6 11/11   2/4 
17. นางพเยาว ์มรติตนะพร 6/6 11/11   4/4 

หมายเหตุ  : (1)  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559  
  (2) นายยุทธนา  หยมิการุณ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559  
  (3) นายด าเกงิ  ปานข า ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559  

1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระหลกัประจ าปีให้กรรมการ
ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได ้  
ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวใ้หป้ระชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และในการประชุมตอ้ง
มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้ค าแนะน า
ค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร และตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานดา้นต่างๆ ของ
บรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคณะกรรมการบรหิารมกี าหนดประชุมทุกเดอืน ท าให้
สามารถตดิตามการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารอย่างใกลช้ดิ  

ส านักกรรมการผู้จดัการ จะส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการ
ก าหนดชดัเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อน
เข้าประชุม  

ระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู ้จดัการ รวมทัง้จะจดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้
อย่างมีประสทิธิภาพ โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการ    
ทุกท่านได้มีการแสดงความคดิเห็นและอภิปรายร่วมกนั และผู้บริหารระดบัสูงจะเข้าประชุม
เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติ
ในแต่ละวาระ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการ และผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื
มสี่วนได้เสยีกบัวาระที่จะพจิารณาเข้าร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบริหาร
จะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 
ทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้ การพิจารณาว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้ เสีย 
คณะกรรมการจะพจิารณาจากรายงานการมสีว่นไดเ้สยี ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าที่
จดัท ารายงานดงักล่าว ตามที่คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงาน
การมสี่วนไดเ้สยี เพื่อเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
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2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการน านโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ 
โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาวาระส าคญัต่างๆ และจดัท ารายงาน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ดงันี้ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีก าหนดการประชุมอย่างสม ่ าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อย 
ทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิาร และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ
เกี่ยวกับบัญชีการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รวมทัง้ประชุมร่วมกับ 
ผู้ตรวจสอบบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงินประจ าปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
หรอืในกรณีทีฝ่่ายบรหิารจะมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้า
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่จะตอ้งพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ
และประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชุมเพิม่เตมิ  

ในปี 2559 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ และไดม้กีารประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏบิตัิ
หน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบ
ปีทีผ่่านมา ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ในปี 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจ านวน 3 รายการ  

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะจดัการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสม
เพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและกรรมการ  
ที่ลาออกก่อนครบวาระ และพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ าปี 
เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีพจิารณาอนุมตัิ และพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จ ัดการ ตามผลประเมินการปฏิบตัิงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมตัิ ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีการทบทวนหลกัเกณฑ ์
การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้หลักเกณฑ์ 
มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและเพื่อให้หลกัเกณฑ์
พจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐานเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดูแลและ
รกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ทัง้นี้  บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี  

ในปี 2559 มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้สิน้ 3 ครัง้ เพื่อ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่   
ว่างลง และพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 เพื่อน าเสนอทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 พจิารณาอนุมตัิ และพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะจัดการประชุมเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การปรับปรุงแนวปฏิบัติ 
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ให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึ
การดูแลติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับ  
ทีเ่หมาะสม 

โดยก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย  
ไตรมาสละ 1 ครัง้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารทบทวนการปฏบิตัขิองบรษิทัตามนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการทัง้ 5 หมวด ตามแนวปฏิบัติที่ดีในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท        
จดทะเบยีนปี 2555  

ในปี 2559 มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
เพื่อติดตามและทบทวนแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสทิธิผู้ถือหุ้น    
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยี การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในด้านการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการได้พจิารณาการบรหิารความ
เสีย่งแต่ละไตรมาส และการทบทวนความเสีย่งและแผนบรหิารความเสีย่งปี 2560 โดย
พบว่าบริษัทสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงให้เป็นตามแผนที่ก าหนดไว้ ไม่พบสิง่ที่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และแผนบรหิารความ
เสีย่งประจ าปี 2560 มคีวามพอเพยีงและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั 
รวมทัง้มแีผนการด าเนินการและวธิกีารเพื่อบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม 

2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีก าหนดการประชุมเป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และพจิารณา
กลัน่กรองเรื่องทีจ่ะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

ในปี 2559 มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร ทัง้สิน้ 11 ครัง้ เพื่อพจิารณากลัน่กรองวาระ
ที่น าเสนอคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนุมตัิรายการที่วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
รวมทัง้พจิารณาเงนิเดอืน และโบนสัส าหรบัพนกังาน 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมนีโยบายให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้วยตนเอง (Self Assessment) ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้การประเมนิผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท และคณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจ้ดัการทุกปี ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด ทัง้นี้
คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวนหวัขอ้ประเมนิเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบาท 
หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย 

โดยในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยใหก้รรมการแต่ละคณะ ส าหรบัประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยโดยรวมทัง้คณะ เพื่อน าผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏบิตังิาน ทัง้นี้ความเหน็ของกรรมการสว่นใหญ่สรุปตามหวัขอ้ไดด้งันี้ 
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1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  :  โครงสรา้งและคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑด์ ีมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
หลากหลายเพยีงพอ และท าหน้าที่โดยรวมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการ   
ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอีกจ านวน 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหน้าทีช่่วยในการก ากบัดแูลกจิการ สรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้
อทิธพิลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถงึค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแข่งขนัไดใ้นการรกัษากรรมการ
ทีด่มีคีวามสามารถ ก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ของบรษิทั จรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ดูแลและใหค้ าแนะน าแก่
ฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการ : ไดใ้หค้วามส าคญัและใช้เวลาอย่างเพยีงพอในการพจิารณาเรื่องส าคญัที่
เกีย่วกบัทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัท การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของ
บริษัทพร้อมทัง้ดูแลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณ
บรษิัท และดูแลให้มกีารปฏบิตัิตาม พรอ้มกนันี้คณะกรรมการไดม้กีารก าหนดนโยบายเพื่อ
ดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ส าหรบัรายการเกีย่วโยงกนัและรายการทีม่คีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้โดย
ค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส าคญั คณะกรรมการไดท้บทวนระบบควบคุมภายใน
อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่า มรีะบบภายในทีด่พีอมกีารบรหิารและจดัการความ
เสีย่งที่เหมาะสม รวมถึงการตดิตามและดูแลการปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   

- คณะกรรมการตรวจสอบ : มกีารดูแลใหก้ารจดัท างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองโดยทัว่ไป การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพื่อใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่หมาะสม
และมีประสทิธิผล การพิจารณาให้การท ารายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้
ด าเนินการตามกระบวนการทีก่ าหนดไวแ้ละเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  การก ากบัดูแลให้
บริษัทมกีารปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่น     
ทีเ่กีย่วขอ้ง การเสนอแต่งตัง้ ก าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลผูส้อบบญัชอีย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการให้มคีวามเหมาะสม การพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเสนอ
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท การก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ       
ใหม้คีวามเหมาะสมและโปร่งใส การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
เพื่อน าเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที ่  
ก าหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จ ัดการให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมนิ 

- คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง : มกีารศกึษาและตดิตามความเคลื่อนไหว 
แนวโน้มการปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการพฒันา และเสนอแนะนโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ การตดิตามและประเมนิผลตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท การพิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบริหาร    
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ความเสีย่ง การดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการ
บรหิารความเสีย่ง และระบบเตอืนภยัของความเสีย่งทุกประเภท การรายงานความเสีย่งและ
การด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 

- คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่   
กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายบรหิาร การก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ  และอ านาจการบรหิาร
ต่างๆ ของบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั การตรวจสอบ ตดิตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
การศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ การอนุมตัเิขา้ท านิตกิรรมมคีวามเหมาะสม 
การอนุมตั ิแต่งตัง้ และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารมคีวามเหมาะสม   

3) การประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ด ีโดยบรษิัทได้แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบยีบวาระ
ประจ าปีใหก้รรมการได้รบัทราบล่วงหน้า ซึง่ช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชุมได้
ทุกครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการประชุมและระเบยีบวาระมคีวามเหมาะสม ช่วยใหค้ณะกรรมการ
ปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถก ากบัดูแลให้บรษิทัด าเนินธุรกจิอย่างประสบ
ความส าเร็จ นอกจากนัน้กรรมการจะได้รบัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมเีวลา
เพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูเพื่อเตรยีมตวัเขา้ประชมุ ซึง่ในเอกสารประกอบการประชุมจะมขีอ้มลู
อย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของกรรมการ ซึง่คณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ
เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  อีกทัง้บรรยากาศในการประชุม
คณะกรรมการเอือ้อ านวยใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรคข์องกรรมการทุกคน และ
ไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภปิรายปัญหาส าคญัอย่างเตม็ทีใ่น
ทีป่ระชุม  

4) การท าหน้าที่ของกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การท าหน้าที่ของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ด ีมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชุมในแต่ละครัง้ และเขา้ประชุมอย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้กรรมการไดแ้สดงความคดิเหน็อย่าง
เป็นอสิระ และมคีวามเป็นกลางในการพจิารณาเรื่องต่างๆ มอีสิระในการตดัสนิใจ ลงมติ รวมถงึ
การให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมี
ความส าคญัและใช้เวลาในการพจิารณาประเดน็นัน้ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรบัความเหน็ที่
แตกต่างระหว่างกนัโดยไม่เกดิความขดัแยง้ 

5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร  :  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิารอยู่ในเกณฑด์ ีกรรมการสามารถ
หารอืกบักรรมการผู้จดัการได้อย่างตรงไปตรงมาและมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัฝ่ายบรหิาร โดย
กรรมการผูจ้ดัการสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการไดเ้มื่อจ าเป็น ซึง่คณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้
ไปแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที่ของฝ่ายบรหิาร อกีทัง้คณะกรรมการไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการ
พจิารณาแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีทีก่ารปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิารไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไว ้

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร : การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผูบ้รหิารอยู่ในเกณฑด์ ีโดยกรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
การเป็นกรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิัทอย่างเพยีงพอ  มคีวามใส่ใจหา
ขอ้มูลหรอืติดตามข่าวที่ส าคญัเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎระเบยีบต่างๆ และสภาพการแข่งขนั ซึง่จะช่วยใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการมปีระสทิธภิาพ 
โดยคณะกรรมการทุกท่านไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัิหน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  
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และเมื่อมกีรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัเอกสารหรือจดับรรยายสรุป 
(Briefing) เพื่อใหก้รรมการใหม่เขา้ใจธุรกจิ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ 
ไดม้กีารก าหนดแผนการสบืทอดต าแหน่ง เพื่อใหก้ารท าหน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   

6. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั 

คณะกรรมการไดก้ าหนดจรรยาบรรณบรษิทั เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนินธุรกจิของ
บริษัท และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานจะประเมนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัอย่างต่อเนื่องทุกปี ทัง้นี้ผลการ
ประเมนิสรุปโดยรวมกรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัดงันี้ 
1. การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั 
2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใช้กบับริษัทและธุรกิจการค้าอย่าง

เคร่งครดั  ตามหลกัจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตั ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั  
3. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่น าขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

หลกีเลีย่งการกระท าทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของ
บรษิทัไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใดๆ ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแยง้ทาง
ธุรกจิต่อบรษิทั 

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์ : ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะอนัสง่ผลกระทบต่อราคาหรอืการซือ้ขายของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. หน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ : ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ทีีส่ดุเพื่อเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหอ้งคก์รมี
ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และต่อยอดทางธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง และเพิม่มลูค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้
ในระยะยาว 

6. การปฏบิตัต่ิอคู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกจิ : รกัษาความลบัของคู่คา้และคู่สญัญา ในการด าเนิน
ธุรกจิอย่างเป็นธรรม และอสิระ ไม่ด าเนินธุรกจิโดยมชิอบระหว่างคู่คา้และคู่สญัญา ไม่ตดิสนิบน
หรอืจดัหาสิง่ของใหผู้อ้ื่นโดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกจิ   

7. ความรบัผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการก าหนดแนวและวธิีปฏบิตัิเพื่อดูแลรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิอยู่เสมอ 

8. การปฏบิตัต่ิอคู่แข่งขนัทางธุรกจิ : ปฏบิตัติามนโยบายด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ตามกตกิา
และกรอบแห่งกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 

9. หน้าทีต่่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและภาครฐั : ให้ความร่วมมอืในการท าประโยชน์แก่ชุมชน 
สงัคม สิง่แวดลอ้มและภาครฐั ตามโอกาสและความพรอ้ม   

10. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล ์และสิ่งเสพตดิ : ไม่ท าการครอบครอง ซือ้-ขาย หรอืดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ยาเสพตดิ ในขณะอยู่ทีท่ างาน หรอืระหว่างท าธุรกจิของบรษิทั ยกเวน้การจดัเลีย้ง
สงัสรรคโ์ดยบรษิทั และไม่ท าการเล่นหรอืเป็นผูม้สีว่นสนบัสนุนใหม้กีารเล่นการพนันทุกประเภท
ในระหว่างเวลาท างาน หรอืในพืน้ทีบ่รษิทั 

11. การเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบั : ปฏบิตัิตามนโยบายในการจดัการขอ้มูลในบรษิัท
อย่างมปีระสทิธภิาพ และเผยแพร่ขอ้มูลที่จ าเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสงัคมตามแต่โอกาส 
และไม่เปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทที่ยงัมไิด้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืน า
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากหน้าทีก่ารงาน ไปใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สว่นตน 
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12. ทรพัย์สนิของบริษัท : ก าหนดแนวปฏบิตัิในการดูแลรบัผิดชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิัทมใิห้     
สญูหาย เสยีหาย หรอืน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ   

13. ของก านัลและการเลีย้งรบัรอง : ก าหนดแนวปฏบิตัิเรื่องการใหข้องก านัลและการเลีย้งรบัรอง 
โดยหลกีเลีย่งการรบัสิง่ของหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ คู่สญัญา หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมโดยพงึพจิารณาว่าอยู่ในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

14. ความปลอดภยัและสุขอนามยั : ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความปลอดภยัและ
สุขอนามยัอย่างเคร่งครดั และใหค้วามร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็
และความเจบ็ป่วย   

15. การยกเว้นไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ : รบัทราบและปฏบิตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท โดยไม่
กระท าการฝ่าฝืนอนัอาจจะท าใหไ้ดร้บัโทษทางกฎหมายและโทษทางวนิยัได้ 

7. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการทุกคนยกเว้นกรรมการผู้จดัการจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
ผู้จ ัดการทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก า หนด และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมส าหรับกรรมการผู้จดัการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้ว ัด 
ระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้
คณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ  

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ผู้จ ัดการไว้อย่ างชัดเจนและโปร่ง ใสโดยสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
ที่เ ป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั ้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน 
เป็นผู้พจิารณากลัน่กรอง ซึง่ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบั
อุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ ให้สอดคล้องกบัผลการ
ด า เ น ิน ง านของบ ร ษิ ัท ต าม เกณฑ ์ชี ้ว ดั ร ะด บั องค ์ก ร 
(Corporate KPIs) และผลการปฏบิตั ิงานของกรรมการ
ผู้จดัการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  : ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จ ัดการเป็นไปตาม
หลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  
ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลประเมิน
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2559 ปรากฏในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารหน้า 8-7 ถงึ 8-8 
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9. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1)  การอบรมส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ  
การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรบัปรุงและการปฏิบตัิงาน  
อย่างต่อเนื่อง ทัง้หลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกบรษิัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 
ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทให้ความส าคญัในการเข้าร่วมอบรมหรือ
สมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิทัไดผ้่านการอบรม
หลักสูตรกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร 
Board Performance Evaluation หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit 
Committee Program หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) (ตามรายละเอยีด
เกีย่วกบัผูบ้รหิารบรษิทัหน้า A1-1 ถงึ A1-10)  

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏบิตัใิหบ้รษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
โดยบรษิัทจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกจิ และ 
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้     
กรรมการผู้จดัการ เลขานุการบริษัท และส านักกรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการปฐมนิเทศ
กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร 
และ/หรอืเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม ในปี 2559 มกีารแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่ 4 คน ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท พร้อมทัง้
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของบรษิทั อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการทัง้ปี พรอ้มกนันี้บรษิทัจดัใหก้รรมการได้
เขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

10. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการจัดท าและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนต าแหน่งงาน 
(Succession Plan) ส าหรบัต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูง และต าแหน่งงาน 
ในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล  
เป็นหลกั ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสบืทอดงานในกรณีที่กรรมการ
ผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารในต าแหน่งส าคญัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและ
ต าแหน่งในสายงานหลกั ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะก าหนดให้ม ี
การพจิารณาเลื่อนต าแหน่งตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่แีละ
มีศักยภาพได้เติบโตในต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดับขัน้ของพนักงานทัง้ผู้บริหารระดับกลางและ
พนกังานโดยคณะกรรมการพจิารณาประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขึน้ไป หรอืผู้บรหิารระดบักลางเป็นผู้พจิารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้อย่างชดัเจน ในส่วน
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ของการด าเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บรหิาร
ระดบัสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการด ารงต าแหน่งหรือ เกษียณอายุ ที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลกัการ ตลอดจนคดัเลอืกผู้มีความรู้
ความสามารถและมคีุณสมบตัเิหมาะสม โดยมคีณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ 
และคณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

ส าหรับผู้บริหารที่ได้รับการก าหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต าแหน่ง นอกจากจะต้องเป็น  
ผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับ  
การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบตัิงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 
เขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ เพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และ 
การบรหิารงานอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัท มกีารวางระบบ 
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม ตดิตาม ประเมนิผลอย่างเพยีงพอ ทัง้ใน
ดา้นกระบวนการสรรหาเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามทีก่ าหนด มรีะบบค่าตอบแทน 
ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม มกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของบุคลากร มาตรฐาน
การปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อให้พนักงานมคีวามรู้
ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเหมาะสม   
เน้นที่ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและความชัดเจนในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานส าหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ  
ผลการปฏบิตังิาน  
 

9.2 โครงสรา้งกรรมการ  

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยมกีรรมการผู้จดัการเป็นผูบ้รหิารสงูสุดของทมีผูบ้รหิารรวมจ านวน    
8  คน 

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  
ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรดงันี้ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
1. ดร. วรีพงษ์  รามางกรู  ประธานกรรมการบรษิทั 
2. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  รองประธานกรรมการบรษิทั 
3. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร  กรรมการบรษิทั 
4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  กรรมการบรษิทั 
5. พลเอกส าเภา  ชศูร ี  กรรมการบรษิทั 
6. ดร. อรรณพ  ตนัละมยั   กรรมการบรษิทั 
7. นางวลัลภา  อสัสกุล  กรรมการบรษิทั 
8. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรษิทั 
9. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์  กรรมการบรษิทั 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ลุ  กรรมการบรษิทั 
11. นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์  กรรมการบรษิทั 
12. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ  กรรมการบรษิทั 
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13. นายยุทธนา  หยมิการุณ   กรรมการบรษิทั 
14. นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู  กรรมการบรษิทั 
15. นายด าเกงิ  ปานข า   กรรมการบรษิทั 
16. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรษิทั 
17. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. ก ากบัดแูล และจดัการใหก้ารด าเนินการของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตข้อบวตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพืน้ฐานของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัและก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
สงูสดุใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี
สิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อมคีวามจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุม ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

5. พจิารณาอนุมตัิงบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกจิการของบรษิัทประจ าปี รวมทัง้ดูแล  
การใชท้รพัยากรของบรษิทั 

6. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัท และข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัต่อผู้ถือหุ้น  
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน 

7. จดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง  
ทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

8. จดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

9. พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารสื่อสารบทบาทหน้าที ่และ  
ความรบัผดิชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 
ของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

10. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบรหิาร  
มอี านาจอนุมตักิารเขา้ท ารายการใดๆ ซึ่งผูกพนับรษิัทในวงเงนิไม่เกนิครัง้ละ 200 ล้านบาท ทัง้นี้  
ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบ  
จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบรษิัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ  
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 
หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ไดต้ามความเหมาะสม 

12. ก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั   
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อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

1. พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

2. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

3. ให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการอย่างสม ่าเสมอ  
โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจ าซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทัง้ยังมีส่วนส าคัญ  
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรื่องนโยบายของบรษิทั  

4. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้  
การประชุมมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วม 
ในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

5. ให้มีการปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครดั โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  
เป็นส าคญั 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
โดยไดแ้ต่งตัง้ให ้นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร ซึง่เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระจ านวน 4 คน ดงันี้  

1. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

2. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

3. พลเอกส าเภา  ชศูร ี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

4. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

หมายเหตุ : (1) นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร  เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท 
และรวมถงึเสนอค่าตอบแทนและเลกิจา้งบุคคลดงักล่าว การเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มี
ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
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6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  

แต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตัิงาน ความเป็นอสิระ และ
แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ และ 
มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทและมาตรฐานสากล 
รวมถงึการพจิารณาและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัท  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยไดแ้ต่งตัง้ใหพ้ลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึง่เป็นกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งก าหนดว่าประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอสิระ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี้ 

1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   (กรรมการอสิระ) 
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2. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
   (กรรมการอสิระ) 
3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
4. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม  
ทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าชื่อเสนอต่อทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้หรอืน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้   

3. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

5. พจิารณาก าหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ 
และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยไดแ้ต่งตัง้พลเอกส าเภา ชูศร ีซึง่เป็น
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  โดย ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 
คน ดงันี้ 
1. พลเอกส าเภา  ชศูร ี ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
   (กรรมการอสิระ) 
2. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
   (กรรมการอสิระ) 
3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ลุ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทั 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ  
ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทัง้รายงาน  
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ   
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4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณา 

5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ี่ใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

6. รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  

7. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการให้ค าแนะน าค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 
และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรหิาร 
3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล  กรรมการบรหิาร 
4. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรหิาร 
5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรหิาร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหแ้นวนโยบาย ก ากบัดแูล ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา แก่กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิาร   

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รบัมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบรษิทั 

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไป 
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกจิ   

5. มอี านาจที่จะอนุมตัิการเขา้ท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพนับรษิัทในวงเงนิไม่เกิน 200 ล้านบาท  
ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื
บรษิทัย่อยของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้
รายการทีต่้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. มอี านาจอนุมตัิ แต่งตัง้ การปลด การก าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ  
สิง่อ านวยความสะดวกของเจา้หน้าทีห่รอืพนักงานบรษิทัซึง่มตี าแหน่งตัง้แต่ผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 
แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการ 

7. คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชุมตามทีเ่หน็สมควร 

8. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

9. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
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อ านาจหน้าท่ีกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้  

1. ด าเนินการควบคุม และบรหิารธุรกจิหลกัของบรษิทั 

2. ดแูลกจิการทัง้ปวงของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมตแิละนโยบายทีไ่ดร้บัมอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบรษิทั 

3. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี านาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

4. มอี านาจอนุมตั ิแต่งตัง้ ปลด ก าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและสิง่อ านวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งในระดับตัง้แต่ต ่ ากว่าระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถงึรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝ่าย)  

5. มีอ านาจอนุมัติการเข้าท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ 

6. มอี านาจลงนามพร้อมประทบัตราบรษิัทในเชค็ และเบกิถอนเงินจากบญัชีทัง้หมดของบรษิัทและ  
ใช้สนิเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) หรอืเทียบเท่าต่อครัง้ ทัง้นี้ต้องไม่เกิน 40,000,000 บาท (สีส่บิล้านบาทถ้วน) 
หรอืเทยีบเท่าต่อเดอืน 

7. ให้มีอ านาจที่จะมอบอ านาจให้พนักงานระดบับริหารของบริษัท อนัได้แก่  รองกรรมการผู้จดัการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จ ัดการ  
ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจา้ง การสัง่จ่ายเงนิ) ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

8. ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตัง้รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลอื่นเป็นผูร้กัษาการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมอี านาจ
หน้าทีเ่ท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 

9. มอี านาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ
ผู้จดัการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการ
เหน็สมควร และมอี านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข ยกเลกิเพกิถอนอ านาจนัน้ๆ ได้ 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
เป็นครัง้คราว 

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการเทยีบกบัเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้จ ัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติามหลกัเกณฑ ์

9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กบับรษิัท และมคีุณสมบตัิกรรมการอสิระ โดยนิยามของกรรมการอสิระ
บรษิทั ดงันี้ 
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1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของ            
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว        
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น     
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ 
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ 
ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค า ขออนุญาต 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร  หรอืการใหห้รอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ส ัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ 
ต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า  
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้  
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงาน  
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื  
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง  
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบัเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

(2) การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

(2.1.1) หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและทีค่รบก าหนดออก
ตามวาระตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของส านกังาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ  

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคดิเหน็ ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัย ์  
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
ด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
ประกอบดว้ย  

5.  ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัิที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจาก
ทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัิสอดคล้องกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข
สญัญาสมัปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อ
เพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิัท 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

(2.1.2) วิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ท าการสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
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2. พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไข 
ทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน 

3. พจิารณาคุณสมบตัิบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถา้ม)ี 

4. น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ (กรณีเป็นต าแหน่งว่างลงระหว่างกาล) 

5. พจิารณาน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมตัแิต่งตัง้ 

ทัง้นี้ตามขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก 
โดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ดงันัน้กรรมการบรษิทั จงึมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึ่งบรษิัทไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการหรือจ านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ แต่จะพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระเขา้ด ารงต าแหน่งอกี 

ในขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการโดยผูถ้อืหุน้ ดงันี้    

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อทุกหนึ่งหุน้ทีต่นถอือยู่ 

2. การเลอืกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้น  
ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นนัน้มอียู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1. โดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3. ในกรณีที่ท าการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก  

(2.2) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

1. ผูบ้รหิารในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอื
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี  
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. ส าหรับผู้บริหารตั ้งแ ต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จ ัดการจะน า เสนอ   
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  
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9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัมกีลไกในการก ากบัดแูลการจดัการ และการด าเนินงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงันี้  

(1)  คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาสง่ตวัแทนของบรษิทัไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายที่ส าคัญ  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและมอบนโยบายใหก้รรมการตวัแทนบรษิทัในการออกเสยีงในวาระส าคญั
ต่างๆ ของบรษิทัย่อย  

(2) มกีารก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (NECL) ประกอบด้วย  

 กรรมการซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั จ านวน 5 คน 
 กรรมการตวัแทนจาก กทพ. จ านวน 1 คน 
 กรรมการผูจ้ดัการของ NECL จ านวน 1 คน 

บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (BMN) 

 บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนไปเป็นกรรมการใน BMN จ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้หมด 7 คน 

(3) กลไกก ากบัดแูลบรษิทัย่อยเรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

ส าหรับกรณีการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทได้
ด าเนินการให้บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงในข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องการท ารายการตามหลกัเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการ โดยกรรมการซึ่งเป็นตวัแทนบรษิัทมกีารก ากบัดูแล  
ให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด โดยจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายละเอยีดการท ารายการตามหลกัเกณฑท์ุกครัง้ 

(4) บรษิทัมกีารก าหนดใหบ้รษิัทย่อยมกีารทบทวนระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยใหม้คีวามเพยีงพอ 
และเหมาะสมเป็นประจ าทุกปี โดยส านักตรวจสอบภายในของบริษัทได้เข้าไปสอบทานและติดตาม  
การปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี  

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดงันี้ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลกัทรพัย์  
ของบริษัท ของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในลกัษณะที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก  
โดยอาศยัข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรอืหลกัทรพัย์ที่ยงัมิได้
เปิดเผยต่อประชาชนโดยทัว่ไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีต าแหน่งในบริษัท มีความรับผิด  
ตามกฎหมาย  

เพื่อเป็นการป้องกนัมใิห้พนักงาน กรรมการ ตลอดจนตวับรษิัทเอง ต้องเผชญิกบัการกระท าที่อาจฝ่าฝืน
กฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบริษัท บริษัท  
จงึได้ก าหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในขึ้น แนวทางดงักล่าวนี้ จะได้มีการปรบัปรุงแก้ไข  
ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนจะต้องปฏบิตัิ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญส านึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณี
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ประกอบดว้ย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทั
จะน ามาใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว ้

(2) การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทีไ่ม่ควรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัลกูของบรษิทั รวมถงึบรษิทัในเครอื 
3. พนกังานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัลกู 
4. คู่สมรสและบุตรของกรรมการและพนกังาน 
5. เครอืญาตทิีอ่าศยัร่วมชายคาเดยีวกนั 

หลกัทรพัย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู ้
แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable 
subscription rights) ทีอ่อกโดยบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป 

1. บุคคลต้องหา้มขา้งต้นไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ในขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าวรู ้หรอืควรรู้
ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัอาจสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทีย่งัมไิด้
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. บุคคลตอ้งหา้มทีไ่ดรู้ข้อ้มลูซึง่มสีาระส าคญัดงักล่าว จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งและฐานะเจา้หน้าที่
ในบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผย  
ต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรื่อง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทัว่ไปในเรื่องการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี้ 
บุคคลตอ้งหา้มพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนี้ดว้ย 

1. ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดท างบการเงินและงบดุลบริษัท ท าการซื้อหรือขาย  
นบัแต่เริม่จดัเตรยีม จนถงึสิน้สดุวนัถดัจากวนัทีไ่ดม้กีารเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าวแลว้ 

2. ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานผู้ใดที่ได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าวข้างต้น ท าการซื้อหรอืขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัท นับแต่วนัที่ตนได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าว จนถึงสิน้สุดวนัที่ได้มกีารเผยแพร่
ขอ้มลูตามงบการเงนินัน้แลว้ 

3. ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบรษิัทจะมีการเผยแพร่ขอ้มูลซึ่งมีสาระส าคญัที่อาจมีผลกระทบ  
ต่อการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ท าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์นับแต่วนัรูห้รอื
ควรรูด้งักล่าว จนถงึสิน้สดุวนัถดัจากวนัทีไ่ดท้ าการเปิดเผยและเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวแลว้ 

(3)  การรายงานของบุคคลตอ้งหา้ม 

ก.  หน้าทีก่ารจดัท ารายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยค์รัง้แรก และการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าว  
ต่อบรษิทัพรอ้มกนัดว้ย 
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ข.   วธิกีารรายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารตามข้อ ก.  ข้างต้น ซึ่งมีหน้าที ่
ตามกฎหมายต้องจดัท าและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ  
นิตภิาวะ มหีน้าทีต่อ้งสง่ส าเนารายงานทีส่ง่ใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานก ากบัดูแล ต่อบรษิทั 
ในวนัทีส่ง่รายงานดงักล่าว 

การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนั  
มิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
โดยข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบริษัทได้ก าหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิด เผยความลบัของบริษัท 
แก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
หากฝ่าฝืนถือว่ามคีวามผิดทางวนิัย นอกจากนี้ยงัก าหนดเป็นเงื่อนไขส าคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม่  
โดยพนักงานจะต้องรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัทางธุรกิจของบรษิัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กบับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งทราบ ซึ่งความลบัทางธุรกจิ
หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการด าเนินธุรกจิ ค่าจา้ง เป็นตน้  

(2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั
ใหก้บัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ และก าหนด password ของผูใ้ชง้านส าหรบั 
การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับุคคลอื่นผ่านระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมรีะยะเวลาการเปลีย่น password ทุก 3 เดอืน 

(3) บริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บรหิารที่ได้รบัทราบข้อมูลภายใน กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 241  
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายบรหิารถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็น
อิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และ  
การรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา โดยน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี  

ซึง่ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี
บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2559 ใหแ้ก่ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวน
เงนิ 2,505,000  บาท โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอื่น
ในหมวดเดยีวกนัพบว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั มกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชปีี 2559 เป็น
จ านวนเงนิ 350,000 บาท และบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,050,000 บาท 
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(2) ค่าบรกิารอื่น  
ในปี 2559 บริษัทมีการใช้บริการอื่นจากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จ านวน  845,000 บาท เป็น
ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิภายหลงัการควบบรษิทั และจากการเปิดใหบ้รกิารโครงการใหม่ในระหว่างปีและจาก
บรษิัท อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั จ านวน 200,000 บาท เป็นค่ารายงานภาษีโครงการระบบ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ทัง้หมดยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวาระด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ : คณะกรรมการไม่ไดก้ าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการไว้อย่างชัดเจน ส าหรบัการก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่อเนื่องไม่
เกนิ 9 ปีนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การแต่งตัง้กรรมการอสิระให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และสรา้งมลูค่าของกจิการใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดด้กีว่า 

2. การก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่น : คณะกรรมการไม่มี
นโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากพจิารณาแลว้เห็นว่า 
กรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

อย่างไรกต็ามในปี 2559 ไม่มกีรรมการของบรษิทัคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 
5 บรษิทั 

3. การก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการผูจ้ดัการจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่น : คณะกรรมการไม่มี
นโยบายจ ากดัจ านวนบรษิทัทีก่รรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น เนื่องจากพจิารณา
แลว้เหน็ว่า กรรมการผูจ้ดัการสามารถอุทศิเวลาในการบรหิารงาน และเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

อย่างไรกต็ามในปี 2559 กรรมการผูจ้ดัการทัง้ 2 คน เป็นตวัแทนบรษิทัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั
จดทะเบยีนอื่นทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนจ านวน 1 บรษิทั 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิทัในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ และรถไฟฟ้า ดว้ยความมุ่งมัน่ด าเนินงานตามเจตนารมณ์ทีจ่ะมสี่วนช่วยบรรเทา
ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจร 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และขบัเคลื่อนอนาคตของระบบขนสง่และระบบคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บรษิทั
ด าเนินธุรกจิอยู่บนพืน้ฐานของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ในธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร
ทางพเิศษ และธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจริญเติบโต 
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิัท โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งใหเ้กดิประโยชน์
และการเตบิโตไปพรอ้มกนัของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  จงึได้มกีารก าหนดนโยบายในการ
ปฏบิตังิานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อใหน้ าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และเป็น
ส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน
อย่างแทจ้รงิ ดงันี้ 

1. การน าองค์กรด้วยแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัิทีเ่ป็น
เลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

2. ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการใหค้ าแนะน าทีมุ่่งเน้นวธิปีฏบิตัิตามแนวทางด้านการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

10.2 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าไดม้กีารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.2.1  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

ในฐานะผู้ให้บรกิารทางพเิศษของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส าคญัส่วนหนึ่งของการ
พฒันาประเทศ บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัชัน้น าดา้นการใหบ้รกิารทางพเิศษดว้ยระบบการจดัการทีด่ ี
มีความสะดวก ปลอดภัย ภายใต้การบริหารงานที่มีคุณภาพและมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ 
ยงัค านึงถงึมติทิางสงัคม ไดแ้ก่ การมพีนัธกจิทางสงัคม (Social Mission) ทีช่ดัเจนเพื่อใหมุ้่งสู่การเป็น
บริษัทที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและมีการเติบโตที่ยัง่ยืนได้โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

การทีจ่ะสามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการเตบิโตของบรษิทัตามพนัธกจิทางสงัคม 
(Social Mission) ทีไ่ดก้ าหนดไวเ้พื่อเป็นการสรา้งพืน้ฐานทีด่ใีหแ้ก่คนในสงัคมอนัน าไปสูก่ารพฒันาของ
สงัคมในอนาคต สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งม ีไดแ้ก่  

- กระบวนการสร้างพื้นฐานแนวคิดที่ค านึงถึงพันธกิจทางสงัคมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงาน สอดประสาน และพัฒนาสังคมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพของสงัคมโดยรอบเสน้ทางใหด้ขีึน้ ซึง่จะเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะ
ส่งผลกระทบต่อการขยายแนวคดิไปสู่การด าเนินงานในบรษิทัความส าคญัต่อการปลูกฝังแนวคดินี้ 
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เกิดจากลักษณะบริบทของการด าเนินงานของบริษัทที่จะต้องส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
ตามแนวของเสน้ทางพเิศษตัง้แต่เริม่ตน้ก่อสรา้งไปจนถงึการใหบ้รกิารนัน่เอง  

- การปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพของเสน้ทางซึง่มกีระบวนการทบทวนการท างาน
อยู่เสมอ โดยไม่ไดค้ านึงเพยีงแค่ความเหมาะสมกบัการด าเนินงานในปัจจุบนัเท่านัน้แต่ยงัค านึงถงึ
การปรบัปรุงและพฒันาเพื่ออนาคตอกีดว้ย (Preventive Thinking) อนัน ามาซึง่การลดความเสีย่ง 
ผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้เพื่อก่อใหเ้กดิการบรหิารการจดัการทีร่วดเรว็ ตอบสนองอย่างทนัท่วงท ี
และบรหิารตน้ทุนไดอ้ย่างแม่นย ายิง่ขึน้อกีดว้ย  

- การเป็นส่วนส าคญัในการบรรเทาปัญหาจราจรใหแ้ก่คนในสงัคม เป็นทีท่ราบกนัดอียู่แลว้ว่าปัญหา
การจราจรแออดันัน้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านของสงัคมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ  
การประสานงานทางธุรกจิของคนในสงัคม ดา้นสงัคมที่ส่งผลถึงสภาวะทางอารมณ์ของผู้คน และ
สิง่แวดล้อมอนัเนื่องจากการปล่อยมลพษิสู่สงัคมและโลกใบนี้ บรษิัทจงึมุ่งทีจ่ะลดผลกระทบต่างๆ 
เหล่าน้ีผ่านการค านึงถงึการสรา้งเสน้ทางทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุใหแ้ก่สงัคม  

- การได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ของบริษัท ที่ด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคมอย่างแท้จริงผ่านการ
ด าเนินงานของพนักงานที่ดูแลคุณภาพของเสน้ทางให้พร้อมใช้งานและปลอดภยัอยู่เสมอ รวมถึง  
ยงัดูแล แบ่งปันความรู้ โอกาส ให้แก่สงัคมโดยรอบเส้นทางที่ด าเนินการอยู่  และในอนาคตที่จะ 
เขา้ไปด าเนินการอกีดว้ย 

จากอุดมการณ์ความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบคมนาคมของประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและ  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นบริษัทจึงให้ความส าคัญกับ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด โดยยดึถือเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกจิ  
การมุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” โดยการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยโครงข่ายทางพิเศษในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล มคีวามพรอ้มในการลงทุนโครงการทางพเิศษ ทางต่อเชื่อม รวมถงึโครงการ  
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ฐับาลมนีโยบายใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติ พฒันาสงัคมไทยใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 

การมุ่งมัน่ให้บรกิารทางพเิศษที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในทุกขัน้ตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาและส่ง เสริมนวัตกรรมที่มุ่ ง เ น้น  
สร้างประสทิธภิาพ ประสทิธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและผู้ที่เกี่ยวขอ้งด้วยความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนใจผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และสงัคมโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ทีไ่ดก้ าหนดไวทุ้กกลุ่ม ดงันี้ 

1.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย  
2.  ผูม้สี่วนได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ผูใ้ห้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สงัคม ชุมชน 

โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงความสมัพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เป็นประจ า ทัง้การประชุม การสานเสวนา การพบปะเยี่ยมเยยีน การระดม 
ความคดิเหน็ การศกึษาส ารวจความตอ้งการและความพงึพอใจ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถงึความสนใจและ 
ข้อห่วงใยส าหรบัน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี
แผนการในการพฒันาแนวทางการเชื่อมโยงกบัผูม้สี่วนได้เสยีใหเ้ป็นกระบวนการทีทุ่กหน่วยงานได้มี
โอกาสมสีว่นร่วม รวมถงึการน าเสนอขอ้มูลส าหรบัการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการก าหนดกลยุทธข์อง
องคก์รในปีต่อไป 
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เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางในการปฏบิตัอิย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดหลักส าคัญคือ  
ความครอบคลุมต่อผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้และอาจมต่ีอผูม้สี่วนไดเ้สยีส าคญั 
และพจิารณาจากกระบวนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัได้ก าหนดขอบเขตของความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมไว ้3 ขอบเขตดงันี้ 

1. ต้นทางแห่งความสุข มุ่งเน้นต่อการปฏิบัติ พัฒนาและดูแลพนักงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต  
มศีกัยภาพมคีุณธรรม จรยิธรรมในการด าเนินงาน การมสีว่นร่วมในการด าเนินงานทัง้ภายในองคก์ร
และกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งมอบคุณภาพของการบรกิารทีด่ใีหก้บัผูใ้ชบ้รกิารสงูสุดทัง้ในยาม
ปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2.  เสน้ทางแห่งความสุข มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภยันับตัง้แต่การก่อสร้าง การดูแลบ ารุงรกัษา 
รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ คู่ค้า ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นธรรม และการมุ่งสร้างนวตักรรม 
ในการใหบ้รกิารทีม่คีุณค่าต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตลอดกระบวนการด าเนินงาน 

3.  สงัคมแห่งความสุข มุ่งเน้นการปฏิบตัิตนเป็นพลเมอืงดีมีความรบัผิดชอบต่อชุมชนรอบเส้นทาง 
ในการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีการใหค้วามส าคญักบัสงัคมในวงกวา้งจากการด าเนินงานของบรษิทั  

ผลการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

จากแนวคิดในการด าเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของบริษัทเพื่อมุ่งสร้าง “เส้นทางแห่ง
ความสขุ” จงึน าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิผ่านการด าเนินงานของพนกังานของบรษิทัร่วมกบัชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อมที่ตอบสนองต่อพนัธกิจทางสงัคมของบริษัทให้บรรลุผลและด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
ดงัต่อไปนี้ 

1.  ต้นทางแห่งความสุข  

บรษิัทจดัให้มกีารพฒันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลกั  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการบริการบนทางพิเศษที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการบรกิารทีเ่ป็นหนึ่ง สรา้งความพอใจและประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทัไดจ้ดั
หลกัสตูรอบรมความรูใ้นการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื 
ที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทัง้ด้านกู้ภัยจัดจราจร จัด เก็บค่าผ่านทาง และ 
การบ ารุงรกัษาระบบและสายทาง  

1.1  งานกูภ้ยัและจดัการจราจร  

มีการฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ  การอบรม 
ด้านความปลอดภยัทุกปี การอบรมทกัษะการใช้รถปฏิบตัิการช่วยเหลอืบนทางพิเศษ การ
อบรมอาสาจราจรการอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิ (On The Job Training) การอบรมพนกังานใหม่
ก่อนขึน้ไปปฏบิตังิานจรงิบนทางพเิศษเป็นระยะเวลา 3 เดอืน การอบรมดา้น Service Mind  

1.2  งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง  

บุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานดา้นน้ี ประกอบดว้ย บุคลากรซึง่มหีน้าทีจ่ดัเกบ็ค่าผ่านทางจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรษิัทจดัให้มกีารอบรมทกัษะในด้านการ
จดัเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ
สามารถช าระค่าผ่านทางได้โดยสะดวกรวดเร็ว บุคลากรของบรษิัทที่ปฏิบตัิงานด้านรายได้     
ค่าผ่านทางมหีน้าทีค่วบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางใหถู้กต้อง โปร่งใสและเทีย่งตรง โดยท างาน
ร่วมกบัภาครฐั คอื กทพ. ซึง่มหีน้าทีใ่นการจดัเกบ็ค่าผ่านทางจากผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทั
จดัใหม้กีารอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิภายใน (On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าที่
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ของพนกังานควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ ทีส่ าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบ
ขอ้มลูการนบัรถและบนัทกึการปฏบิตังิานตอ้งถูกตอ้งและแม่นย า  

นอกจากนี้ตอ้งตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เกบ็ค่าผ่านทางใหส้มบูรณ์พรอ้มใชง้านตลอดเวลา เพื่อ
ความถูกต้องของการจดัเกบ็ค่าผ่านทางซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่มัน่คงของบริษัทเพื่อดูแลรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และผู้มสี่วนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้บุคลากรด้านนี้ได้มี
โอกาสศกึษาดงูานระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

1.3  งานด้านบ ารุงรกัษาโครงสร้างเพื่อให้ทางพเิศษมสีภาพพร้อมใช้งานและปลอดภยั  บรษิัทมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้
มาตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อย่างต่อเนื่องตลอดปี  

2.  บนเส้นทางแห่งความสุข 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษเปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้มส่งมอบและปรบัปรุงการบรกิาร 
บนทางพเิศษใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย บริษัทให้ความส าคัญต่อนวัตกรรมที่          
ลดผลกระทบจากการด าเนินงานทีม่ต่ีอสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยี นับตัง้แต่การก่อสรา้ง 
การซ่อมบ ารุง ดูแลรกัษาใหท้างพเิศษมศีกัยภาพรองรบัการใช้งานของผู้ใช้บรกิารไดอ้ย่างสะดวก
ปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของความ
รบัผดิชอบทีบ่รษิทัมต่ีอผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ 

2.1  การก่อสร้างทางพิเศษ  บริษัทน าเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบคานรูปตัดเหลี่ยมกลวง 
(Segmental Box Girder) ไดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO 
(American Association of State Highway Transportation Officials) ซึง่ทนัสมยัมาก 
ในขณะนัน้ เกิดผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุด ช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเสียง
รบกวนระหว่างการก่อสร้าง การก่อสรา้งเป็นไปตามแผนงาน ไม่มกีารต่อต้านจากสงัคมและ
ชุมชน ทางพิเศษมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทาง  
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2  การบ ารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิทัมกีารตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาโครงสรา้งหลกัของทางพเิศษ
อย่างสม ่าเสมอ โดยมวีศิวกรที่ปรกึษาอสิระเพื่อติดตามควบคุมการบ ารุงรกัษา และประเมิน
คุณภาพของทางพิเศษมาโดยตลอด ทางพิเศษมีสภาพที่มัน่คงแข็งแรง มีมาตรฐานและ
ปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นทางยกระดบัและมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทัง้สิ้น 256.1 กิโลเมตร  
จงึท าใหท้างพเิศษเป็นเสน้ทางยุทธศาสตรส์ าคญัในการล าเลยีงความช่วยเหลอืไปสู่ประชาชน 
ทีป่ระสบเหตุ การขนสง่ยุทธปัจจยั และการสญัจรของทัง้ภาครฐัและเอกชน เมื่อเกดิเหตุการณ์
หรอืภยัต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพืน้ล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี
ซึง่ยนืยนัการเป็นเสน้ทางยุทธศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้บรษิทัในฐานะทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบใน
การบรหิารจดัการทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดร
รถัยา จงึก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิเพื่อใหท้างพเิศษสามารถ
ใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉินและกลบัคนืสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1.  มศีูนย์ควบคุมทางพเิศษ โดยมพีนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูล
การเดินทางแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV       
บนทาง มรีะบบวทิยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรบัการท างานตลอด 24 ชัว่โมง  
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มกีารประสานงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิมทีมีกู้ภยัวิง่ตรวจตราบนทาง
พิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่าง
ทนัท่วงที นอกจากนี้ยงัประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏบิตัิงานบนทางพิเศษและ   
ถนนพืน้ล่างเพื่ออ านวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง โดยเจา้หน้าทีต่ ารวจพืน้ล่างสามารถดู
สภาพการจราจรบนทางพเิศษผ่านกลอ้งวงจรปิดทีบ่รษิทัด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้

2.  การใหบ้รกิารช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัหิรอื Easy Pass ซึง่เป็นระบบเกบ็เงนิอตัโนมตัิ 
บรษิทัใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐันอกเหนือจากขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ดว้ยเจตนาใน
การปรบัปรุงบรกิาร และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากปัญหาจราจร ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ทางพเิศษประหยดัเวลาในการเดนิทางและน ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็นการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ลดมลพษิหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ และสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

3.  ส าหรบันวตักรรมความปลอดภยั บริษัทมีหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการวจิยัและพฒันา 
(R&D) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม ่าเสมอ มีการศึกษาและ
ตรวจสอบความปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้น าผลที่
ไดม้าปรบัปรุงทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้  

ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภยัพิบตัิ ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ หรอืมปัีจจยัภายนอกที่ก่อให้เกิด 
เหตุสุดวิสยักะทนัหนั เช่น ภัยพิบตัิ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจาก  
การก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกดิจากกลุ่ม 
ผู้ก่อความไม่สงบ บริษัทได้มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงาน มีแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ รวมถึงมกีารเตรยีมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รบัผิดชอบปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ทันที และจัดตัง้หน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุร้ายแรง มกีารควบคุมดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ อย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ยงัเพิม่มาตรการในการตรวจแนวเสน้ทาง และพืน้ที่
ในเขตทางมากยิง่ขึน้ รวมถงึประสานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจในบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ บรษิัท
ไดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัย์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  
ความเสยีหายของโครงสรา้งทางด่วน (Property Damage) ของทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสาย
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ 
(Business Interruption) รวมถงึการประกนัความเสยีหายทีเ่กดิกบับุคคลภายนอก (Public 
Liability) เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบจากความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้  

ภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สง่ผลใหก้ารจราจรบนพืน้ราบตดิขดั รวมถงึเสน้ทาง
ขึ้น-ลงทางพิเศษบางแห่งที่อยู่ใกล้บริเวณจุดชุมนุม เกิดการจราจรติดขัดเช่นกัน เพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้มีการจดัท าแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกดิขึน้ ซกัซอ้มพนกังานทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้แกไ้ขปัญหา มกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ตดิตามการเตอืนภยัและประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเฝ้าสงัเกตการณ์และ 
เขา้ด าเนินการแกไ้ขระงบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดท้นัท ี

ในช่วงเทศกาลพิเศษ บริษัทร่วมกับ กทพ. จัดโครงการอ านวยความสะดวก มัน่คง และ
ปลอดภยั รองรบัการเดนิทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยจดัตัง้หน่วยบรกิารบนทางพเิศษ
เพื่อให้บรกิารตรวจเชค็เครื่องยนต์เบื้องต้นโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย รวมทัง้บรกิารน ้าดื่ม ผ้าเย็น 
เพื่อเพิม่ความสดชื่นในการเดนิทางไกลเป็นการช่วยลดอุบตัเิหตุอกีทางหนึ่งดว้ย 
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2.4 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ เนื่องดว้ยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นบรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะและต้อง
ใชเ้งนิทุนในการด าเนินงาน ดงันัน้ การสรา้งความเชื่อถอืดว้ยการประกอบกจิการดว้ยความเป็น
ธรรมกบัคู่คา้และผูส้นับสนุนทางการเงนิถอืเป็น Key Success Factor ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถ
ส่งมอบบรกิารที่มคีุณภาพให้กบัผู้ใช้บรกิารทางพเิศษได้แม้ในยามวกิฤต จงึได้ก าหนดแนว
ปฏบิตัิต่อคู่ค้า โดยการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม ให้การได้มาซึ่งสนิค้าและบรกิาร
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยดึมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า โดยมี
วตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทาง
เทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่     
เสมอภาค และมคีวามเป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานว่าดว้ย
การจดัซือ้จดัจา้งตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 โดยวธิกีารและมาตรการ
ที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม ก าหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของคู่คา้ และปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิ ด าเนินธุรกจิต่อห่วงโซ่อุปทานตาม
มาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดล้อม        
ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ด้วยการให้ความรู้ความเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชดิท าให้มัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิัทที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัด าเนินงานด้วยการ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนในการท าธุรกิจร่วมกัน ส าหรับกลุ่ม
ผูส้นับสนุนทางการเงนิ ได้แก่ ผูใ้ห้กู ้ผู้ถอืหุน้กู้ เจ้าหนี้ บรษิทัยดึมัน่ปฏบิตัิตามสญัญา และ    
ขอ้ผกูพนั รกัษาวนิยัทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

3.  สงัคมแห่งความสุข 

บริษัทใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างทางพิเศษ ไม่ให้การด าเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการส ารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมใกล้เขตทางพิเศษตามแผนงาน  
อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัมกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ 
ผลกระทบหรอืก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อชุมชนรอบขา้ง ในขณะเดยีวกนัไดม้กีารจดัท ามวลชนสมัพนัธช์ีแ้จง
ถงึขอ้มูลพรอ้มรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากโครงการต่างๆ ที่บรษิทัได้ด าเนินการ เพื่อมใิหชุ้มชนโดยรอบทาง
พเิศษไดร้บัความเดอืดรอ้น  

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามชดัเจน สามารถวดัผลได้ 
และเป็นที่ยอมรบั บรษิัทจงึได้ประยุกต์ใช้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบาย
สิง่แวดลอ้มดงันี้ 
 ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของผู้ใช้บริการทางพิเศษ พนักงาน และ
ชุมชน 

 สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

 เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1  การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ  
บรษิทัแต่อย่างใด 
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3.2  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการบริหาร
จดัการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผู้ถือหุ้น และการให้ความส าคญักบัชุมชน
โดยรอบ รวมทัง้การดูแลสงัคมใกล้ และสงัคมไกล โดยปี 2559 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมที่มปีระโยชน์ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนแม่ลูกเท่ียวฟารม์ออแกนิก CORO field จ.ราชบุรี”  

เน่ืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิซึง่ถอืเป็นวาระพเิศษของครอบครวั บรษิทัจงึเป็นสว่นหนึ่งในการ
เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีในครอบครวัโดยน าครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษจ านวน 14 
ครอบครวั รวม 42 คน ร่วมเดนิทางโดยใชท้างพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไป จ.ราชบุร ี
เรียนรู้การเกษตรรูปแบบใหม่ พร้อมท ากิจกรรมกระชับความสมัพนัธ์ในครอบครวัซึ่งเ ป็น
ช่วงเวลาพเิศษทีพ่่อแม่ลูกร่วมกนัตกแต่งต้นไม ้ท่ามกลางบรรยากาศอนัอบอุ่นของความรกัใน
ครอบครวั  

“กิจกรรมพ่อลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนพ่อลูกเท่ียววงั ย้อนถ่ินศิลป์ท่ี จ.นครปฐม” 

บริษัทให้ความส าคัญกับกิจกรรมกระชับความสมัพันธ์ในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และใน             
เดือนธนัวาคมซึ่งเป็นเดือนของวนัพ่อ บริษัทจึงได้จดักิจกรรม “BEM ชวนพ่อลูกเที่ยววงั     
ยอ้นถิ่นศลิป์ที ่จ.นครปฐม” โดยน าผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ จ านวน 13 ครอบครวั รวม 39 คน 
ร่วมเยีย่มชมศนูยค์วบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7)  และเดนิทางโดยใช้
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ทางพเิศษเชื่อมสุข กรุงเทพ-กรุงธน ไป จ.นครปฐม 
ชมความงดงามของพระราชวงัสนามจนัทร์ เรยีนรู้ประวตัิศาสตร์ในสมยัรชักาลที่ 6 ไหว้พระ
สกัการะขอพรองค์พระปฐมเจดีย์ เที่ยวชมตลาดนัดในสวน Little Tree พร้อมกระชับ
ความสมัพนัธใ์นครอบครวักบักจิกรรมวาดภาพดว้ยสธีรรมชาต ิ

2) กิจกรรมปลูกจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกัน 
อย่างจรงิจงั บรษิทัจงึไดจ้ดัโครงการ “BEM ชวนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม” เพื่อรณรงคส์รา้งจติส านึก
การอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยน าคณะผู้บรหิารและพนักงานร่วมกจิกรรมก าจดั
วัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อเพิ่มพื้นที่พืชอาหารให้กับสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่           
จ.นครราชสมีา  

3)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม  

“BEM ชวนฟังธรรม” เพื่อการส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดสีู่พนักงานจะ
สามารถปลูกฝังใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมฟังการ
บรรยายธรรม โดยหลวงปู่ ไม อินทสิริ เจ้าอาวาส วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา ให้แก่    
คณะผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อใหส้ามารถน าหลกัธรรม ค าสอนมาเป็นแนวทางในด าเนินชวีติ
ปัจจุบนัและการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม  
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“บริจาคโลหิต” การให้เลือดต่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับ
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จดักจิกรรม
บรจิาคโลหติ จ านวน 3 ครัง้ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมบรจิาค
เป็นจ านวนมาก 

4)  กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

การร่วมมอืร่วมใจเพื่อส่งมอบการบรกิารที่ดสีู่ผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ
สูงสุด ถือเป็นเป้าหมายหลกัของทัง้ 3 หน่วยงานที่ท างานร่วมกนั คือ พนักงานของบริษัท 
พนกังาน กทพ. และเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชบัความสมัพนัธอ์นัจะท าใหเ้กดิ
ความสามคัคใีนการท างานและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการบรกิารสงูสดุ บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรม 
ดงันี้  

“ทางด่วนชวนดหูนัง” ครอบครวัพนักงาน กทพ. ครอบครวัเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 
แ ละค รอบครัวพนัก ง าน ของบริษัท ร่ วมพบปะสัง สร รค์แ ล ะชมภาพยนตร์ เ รื่ อ ง               
“Batman v Superman : Dawn of Justice” ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์โดย
สมาชกิทุกครอบครวัร่วมเล่นเกม และชมภาพยนตรใ์นรปูแบบ 3 มติอิย่างสนุกสนาน  

“มอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แก่ กทพ. และสถานีต ารวจ สน.ทางด่วน 2” บรษิัท
ดูแลและให้ความส าคญัในการส่งเสรมิการปฏบิตัิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ท างานคล่องตัว สามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ โดยมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และต ารวจจราจร  
สน.ทางด่วน 2 ส าหรบัใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่บนทางพิเศษศรีรัช เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการเดนิทางและความปลอดภยัสงูสดุแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  

5) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้กบัเยาวชน 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชน 
อย่างยัง่ยนื เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมอืงที่ดแีละมคีุณภาพของสงัคม บรษิัทจงึได้ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี” บรษิทัมอบทุนการศกึษาแก่บุตร-ธดิาพนักงาน
ของบรษิทัทีม่ผีลการเรยีนดเีด่นระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอุดมศกึษา  

“มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” บริษัทจัดโครงการ “BEM มอบ
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มี 
ผลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละทุนพฒันาโรงเรยีน เพื่อสรา้งประโยชน์ดา้นการศกึษา
ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตทางพิเศษศรีรชั ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และ     
ทางพเิศษอุดรรถัยา จ านวน 15 โรงเรยีน 

“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กทพ.”  บรษิทัร่วมกบั กทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน 
กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน กทพ. ที่ปฏิบัติงานในทางพิเศษศรีรัช และ  
ทางพเิศษอุดรรถัยา โดยมผีูบ้รหิารจากทัง้สองหน่วยงานร่วมมอบทุน 

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการต ารวจ สน. ทางด่วน 2” บรษิทัมอบทุนการศกึษา
แก่บุตรขา้ราชการต ารวจ สน.ทางด่วน 2 ทีป่ฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในการอ านวยความสะดวก
และปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  
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6)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูน้อกห้องเรียน  

บรษิทัเหน็ว่าการเรยีนรูไ้ม่ไดม้เีพยีงในหอ้งเรยีนเท่านัน้ การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจสิ่งต่างๆ  
ไดอ้ย่างลกึซึง้และชดัเจนยิง่ขึน้ เพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ไดใ้นอนาคต บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ดงันี้ 

“โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด” บริษัทตระหนักถึง
ความส าคญัของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างยัง่ยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วม
โครงการหอ้งสมุดเสยีง สอ่งทางสรา้งฝันใหน้้องในโลกมดืซึง่จดัโดยบรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
ต่อเนื่องเป็นปีที ่4 เพื่อช่วยเหลอืและแบ่งปันความรูใ้หก้บัเยาวชนทีบ่กพร่องทางการมองเหน็ 
โดยการบนัทึกหนังสอืเสยีงส าหรบัจดัท าเป็นห้องสมุดเสยีงให้น้องๆ “ชวนน้องปลุกยกัษ์ 
กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติปี 2559”  เพื่อให้น้องๆ ได้ค้นหาความสามารถที่ตนเองถนัดจาก
กจิกรรมทีส่นุกสนาน โดยมบีุตรพนักงาน และบุตรเจา้หน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 นักเรยีน
จากโรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษ และเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก”   

7)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

“สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพฒัน์” ตามแนวพระราชด าริ” 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ ทรงห่วงใย  
ในชวีติและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกๆ ด้านตลอดมา ทรงค านึงถึงการพฒันาบุคคลและ
ชุมชนให้มสีุขภาพกายที่แขง็แรงและสุขภาพใจที่ด ีส านักราชเลขาธิการ ในฐานะหน่วยงาน  
ที่ปฏิบตัิงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีภารกิจ
ประการหนึ่ง คอื การมุ่งปฏบิตังิานถวายสนองพระราชประสงคใ์นดา้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
ของราษฎร เพื่อสนองพระราชประสงค์นี้ จึงได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างลานกีฬาส าหรับ
ประชาชนชื่อ “โครงการลานกีฬาพฒัน์” อนัหมายถึง “ลานกีฬาเพื่อความเจรญิ” ด าเนินการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรม การสนัทนาการ การกีฬา การพัฒนาชุมชน และกิจกรรม  
เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคคลและชุมชน
อย่างยัง่ยนื อนัเป็นการสบืสานพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสบืสานพระราชปณิธานดงักล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน และ 
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกฬีาพฒัน์”  
มีโครงการน าร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒน์ 1 บริเวณเคหะชุมชนคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
ซึง่ปัจจุบนัไดแ้ลว้เสรจ็และเปิดบรกิารประชาชนแลว้ และลานกฬีาพฒัน์ 2 บรเิวณพืน้ทีใ่ต้ทาง
พเิศษอุรุพงษ์ เขตราชเทวทีีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  

“ร่วมมอบรายได้จากกิจกรรมว่ิงสามคัคีให้กบั สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 
(โรงพยาบาลเดก็)” บรษิทัร่วมกบั การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มอบรายไดโ้ดยไม่
หกัค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมวิ่งสามัคคี ศรีรัช -วงแหวนรอบนอกฯ ให้กับสถาบันสุขภาพเด็ก      
มหาราชนิี (รพ.เดก็) เพื่อสนับสนุน “โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษามหาราชนิี” ในการพฒันา
สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิีใหพ้ร้อมในการเป็นหลกัของประเทศดา้นการดูแลรกัษา
ทารกและเดก็พกิารแต่ก าเนิดรวมทัง้คลอดก่อนก าหนดครบวงจร  
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10.2.2  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

10.2.2.1 ภาพรวม  

จากการที่บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็น
ส าคญัเพื่อการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื บรษิทัยงัค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
ต่อผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม  

โดยผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 
ประกอบดว้ย พนกังาน ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ คู่แขง่ คู่ความร่วมมอื เจา้หนี้ หน่วยงานก ากบั
ดแูล สือ่มวลชน สงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกคู่ค้าตลอดจนการ
ส่งเสริมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้า งที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม มกีารดูแลและพฒันาศกัยภาพพนักงาน รวมถึงดูแลสงัคมด้วยการพฒันา
อาชพีและส่งเสรมิการศกึษา การมรีะบบจดัการด้านสิง่แวดล้อม การจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรหมุนเวยีน และสง่เสรมินวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม และบรษิทั
ยงัไดร้่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเครอืขา่ยพฒันาก าลงัคนและความเชีย่วชาญ
เทคโนโลยรีะบบขนสง่ทางรางของประเทศอกีดว้ย   

10.2.2.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลดา้นการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื (CSR in Process และ CSR 
after Process) ผ่านรายงานประจ าปีของบรษิทั โดยใชแ้นวทางการรายงานความยัง่ยนื
ของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ผ่านตวัชีว้ดั 4 มติ ิคอื เศรษฐกจิและการเงนิ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สังคมและชุมชน การก ากับดูแล  นอกจากนี้บริษัทยังให้
ความส าคญัต่อการประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึสงัคม/ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ เพื่อจะไม่เอารดัเอาเปรยีบต่อสงัคมส่วนรวม โดย
ค านึงถึงความรบัผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัในการท าประโยชน์ต่อ
สงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

10.2.2.3  การด าเนินการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ส าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 5 ดา้น อนัจะน าไปสูค่วามยัง่ยนืของบรษิทั 

1.     พนักงาน  บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานทุกคนมคีุณค่าและเป็นสว่นส าคญัในการด าเนิน
ธุรกจิจงึสนับสนุนการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ และยดึมัน่การปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเรื่องการ
ไม่เลอืกปฏบิตัิและให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานภายใต้ระเบยีบปฏบิตัิงาน
และกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชือ้
ชาติและศาสนา ทุกต าแหน่ง หรือทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทียมกัน     
ทุกคนไดร้บัการปฏบิตัดิแูลทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นลกัษณะงาน ความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ โอกาสและ
ความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารโดยการก าหนดหลกัเกณฑท์ี่
ชดัเจนในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งตาม Career Path และการให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมด้วยการ Benchmark กบัอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ และด้านอื่นๆ อีก     

หลายดา้น ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการท างานร่วมกับบรษิทั อนัน าไปสู่
การเกิดแรงผลกัดนัที่จะท างานจนบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิัทและการ
สรา้งบรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วมและการท างานเป็นทมี รวมถงึการจดัใหม้ี
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สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ปลอดภยัและมสีุขอนามยั และการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงออกซึ่งศกัยภาพ ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีค่า 
และเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีม่อียู่ภายใน ท าใหพ้นกังานเกดิความภาคภมูใิจ และมุ่งมัน่ใน
การปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บรษิทัยงัไดด้ าเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใน
สถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
“Happy Workplace” จากการที่บรษิทัตระหนักว่าความสุขในการท างานเป็นเรื่อง
ส าคญั เมื่อพนักงานมคีวามสุขในการท างาน กจ็ะส่งผลใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และส่งมอบงานทีม่คีุณภาพใหก้บัลูกค้าขององคก์รได้ ซึง่ท าใหอ้งคก์ร
สามารถเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัท ากจิกรรมตามโครงการ “Happy 
Workplace”ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และท างานได้อย่างมีความสุข 
ควบคู่กนัไป โดยครอบคลุมองคป์ระกอบ 8 ดา้น ไดแ้ก่  

1) Happy Body : เป็นการส่งเสรมิสุขภาพใหพ้นักงานมคีวามแขง็แรงทัง้ร่างกาย
และจิตใจ โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ด้านสุขภาพ ให้ค าแนะน าปรกึษาด้านโภชนาการ การออกก าลงักาย การดูแล
สขุภาพจติ และการควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน แก่พนกังาน เพื่อน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี เ ป็นต้น นอกจากนี้              
ยงัส่งเสรมิดา้นกฬีา อาทเิช่น การจดัตัง้ชมรมเดนิวิง่เพื่อสุขภาพ ชมรมฟุตบอล 
รวมทัง้มกีจิกรรมกฬีาเชื่อมความสมัพนัธก์บัพนักงานในกลุ่ม ช.การช่าง  และ
บริษัทในเครือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกันอย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2) Happy Society : เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานอยู่รวมกนัดว้ยความรกัและ
สามัคคี เอื้อเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างานและพักอาศัย เพื่อให้สังคมและ
สภาพแวดลอ้มโดยรวมดขีึน้ โดยบรษิทัไดม้กีารสือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร 
(Intranet) อย่างสม ่าเสมอ 

2.1)  สงัคมภายใน บริษัทได้ดูแลใส่ใจพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว 
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพนักงานเจบ็ป่วยไดม้กีารเยี่ยมเยยีนใหก้ าลงัใจเสมอ
มา และในยามทีโ่ศกเศรา้เมื่อสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กั เพื่อนพนักงานก็
ไดร้่วมแสดงความเสยีใจ และร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภธิรรมศพ พรอ้ม
ทัง้มอบเงนิช่วยเหลอืในการจดัพธิ ี

2.2)  สงัคมภายนอก บรษิทัจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานเอือ้เฟ้ือต่อสงัคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานมอบทุนการศกึษา และบรจิาคอุปกรณ์
สิง่ของ เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา หนังสอื และเครื่องเขยีนต่างๆ ให้แก่เด็ก
นักเรยีนและโรงเรยีนที่ขาดแคลน หรอืมูลนิธิต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต่้อไป 

3) Happy Heart : กิจกรรมส่งเสรมิการมนี ้าใจและเอื้อเฟ้ือซึ่งกนัและกนั และ
เอือ้เฟ้ือน ้าใจจากภายในสู่ภายนอก ไดแ้ก่ การท าบุญในกจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น 
ท าบุญตกับาตรเนื่องในโอกาสขึน้ปีใหม่ ท าบุญครบรอบการเปิดให้บรกิารเดิน
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รถไฟฟ้า MRT การบรจิาคสิง่ของใหก้บัวดั การฟังบรรยายธรรม กจิกรรมบรจิาค
โลหติใหส้ภากาชาดไทย การจดังานพธิทีอดกฐนิสามคัคปีระจ าปี กบัวดัทีต่ัง้อยู่
ในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท านุบ ารุงพุทธศาสนา และ
สรา้งพฤตกิรรมในการใหข้องพนักงาน อนัเป็นความสุขทางใจอนัพงึไดจ้ากการ
ท าบุญ และเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวจติใจในการท างานให้กบัพนักงาน นอกจากนี้ ยงั
เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าดว้ย 

4) Happy Relax : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดผ้่อนคลายและมโีอกาสไดแ้สดง
ความสามารถ เช่น กิจกรรม “เลี้ยงขอบคุณพนักงานประจ าปี” การแสดง
ดนตรขีองพนกังาน  และการแสดงกจิกรรมบนเวท ีเป็นตน้ 

5) Happy Family : กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้กีจิกรรมร่วมกนั และสรา้ง
ความผูกพันกนัเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนัทัง้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ท างาน ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีไทย และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแรง ได้แก่ กิจกรรม 
“สงกรานตร์วมใจ สืบสานประเพณีไทย” โดยไดจ้ดัซุม้สรงน ้าพระ และรดน ้า
ขอพรจากผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

6) Happy Money : กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหพ้นักงานรูจ้กัการบรหิารการเงนิ ใชช้วีติ 
แบบพอเพียง รู้จ ักใช้ รู้จกัเก็บและไม่มีหนี้สิน เช่น โครงการคลินิกกฎหมาย  
เพื่อพนกังาน เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัค าปรกึษาดา้นกฎหมายทีถู่กต้อง เหมาะสม  
โดยไม่มคี่าใชจ้่าย และโครงการ Happy Hour by Happy Workplace ทีเ่ปิด
โอกาสให้พนักงานและครอบครัวจ าหน่าย สินค้า ขนม อาหารว่าง และงาน
ประดษิฐ์ต่างๆ ที่พนักงานและครอบครวัท าเอง มาจ าหน่ายที่ห้องอาหารของ
บรษิทัไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย ตลอดจนกจิกรรม “ Marketplace” ทีบ่รษิทัจดัอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อจ าหน่ายสนิค้าราคาพิเศษให้กบัพนักงาน  หรือการให้ข้อมูล
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่พนกังานในเรื่องการออมทรพัย ์หรอืการบรหิารหนี้สนิ
จากสถาบนัการเงนิต่างๆ เป็นตน้ 

7) Happy Soul : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดใ้ชห้ลกัธรรมะในการด าเนินชวีติ  
ทัง้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน  ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ได้แก่           
ให้พนักงานมสี่วนร่วมในพธิสีงฆใ์นวนัส าคญัทางประเพณี กิจกรรม “ฝึกสติ
เจริญสมาธิ ใจเบิกบานงานผ่อนคลาย” โดยพนักงานร่วมกนัสวดมนต ์       
นัง่สมาธิ และฟังการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการท างาน      
ทัง้ทางร่างกายและจติใจ มีสมาธิในการท างานผ่านการท ากจิกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เป็นตน้ 

8) Happy Brain : กจิกรรมส่งเสรมิความรูใ้ห้พนักงาน ซึ่งมหีลากหลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่ รปูแบบการสง่เสรมิความรูผ้่านช่องการการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นอาหาร
สมองให้พนักงานทนัต่อข่าวสารต่างๆ ที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา อาทเิช่น การ
ดแูลสขุภาพ รายงานตดิตามสถานการณ์โรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ การใหค้วามรู้
ผ่านบทความของสถาบันการเงิน และความรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการดูแล
ตนเองและสามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัของพนกังานได ้
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“โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน”  บริษัทได้มีการปรบัปรุงโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างระดบัต าแหน่งงาน เสน้ทางความกา้วหน้า (Career Path)  และ
โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาส
ความกา้วหน้าในการท างานใหก้บัพนกังาน ประกอบกบัการเพิม่จ านวนบุคลากรอย่าง
น้อย 3 เท่าตวัเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง รวมถงึ
โอกาสในการเป็นผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้าในเสน้ทางใหม่ที่จะเกดิขึน้ ดงันัน้ การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนด
แนวทางในการเพิม่ศกัยภาพดา้นทรพัยากรบุคคลใหม้ีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรปัจจุบัน และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพียงพอกับการ
ขยายตวั พรอ้มทัง้พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม่และพนักงานปัจจุบนั 
และปรบัเปลีย่นลกัษณะงานใหม้คีวามเหมาะสม รวมถงึการโอนยา้ยพนกังานเพื่อใหม้ี
ความเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ และเพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการท างาน
มากยิง่ขึน้ 

“การพฒันาศกัยภาพพนักงาน”  บรษิทัมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร          
ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร เพื่อรกัษาองคค์วามรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองคก์ร และเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บับุคลากรเพื่อกา้วไปสูก่ารใหบ้รกิารรถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพระดบัสากล 
โดยมกีารฝึกอบรมดงันี้ 

1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management: KM)  

บรษิทัด าเนินโครงการบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge Management Project)  
ซึง่เป็นแผนกลยุทธใ์นระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการ
บ่งชี้องค์ความรู้หลักที่ส าคัญและจ าเป็นขององค์กร และเพื่อให้มีการจดัเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้อย่างทัว่ถึง มกีารน าความรู้เหล่านัน้มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกระทัง่สามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูไ้ด ้(Learning Organization) นอกจากการบรหิารจดัการองคค์วามรู้หลกั
เกีย่วกบัการเดนิรถแลว้ บรษิทัยงัตอ้งการจะส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
(Community Of Practice : CoPs) เพื่อให้เกดิการเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท างาน ปัญหา รวมทัง้แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ  

2) โครงการอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจ 

การอบรมหลกัสตูรนี้ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นักงานทุกคนไดต้ระหนัก
ถงึความรบัผดิชอบในการท างานในหน้าทีข่องตนเอง โดยมคีวามรู้ ความเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิที่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ 
ภารกิจและวฒันธรรมขององค์กร ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนื้อหาของ
หลกัสตูรและทดสอบความรูด้ว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) และ
จดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้  
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3) การฝึกอบรมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรประจ าปี (Annual 
Training & Development) 

บรษิัทมแีนวคดิในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานด้วยการปรบัปรุงแผนการ
ฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดบั 
ได้แก่ ระดบัผู้บริหาร ระดบัหวัหน้างาน และระดบัปฏิบตัิการ เพื่อให้มัน่ใจว่า
พนกังานมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิาน ทัง้ใน
ส่วนทีเ่ป็นความรูด้า้นทกัษะในการปฏบิตังิานเฉพาะต าแหน่ง (Technical Skill) 
และทกัษะการบรหิารและจดัการทัว่ไป (Soft Skill) ซึง่ทัง้ 2 หลกัสตูรไดร้บัการ
ก าหนดเป็นหลกัสูตรพื้นฐานภาคบังคบั (Mandatory Program) ส าหรับ 
พนักงานใหม่ ไดแ้ก่ หลกัสูตรปฐมนิเทศ เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัระบบรถไฟฟ้า รวมถึงกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ หลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน หลกัสตูร
เกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นต้น และส าหรบัพนักงานเดมิที่เป็นพนักงาน
ประจ า จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้พื้นฐานต่างๆ ทุกปี        
ซึง่ทัง้หมดน้ีกเ็พื่อใหพ้นกังานไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและ
การปรบัตัวให้เข้ากับวฒันธรรมองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและ
พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร   

2. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชัน้น าของโลกดว้ย
คุณภาพการบรกิารที่ประทบัใจ บรษิัทจงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการให้บรกิารเทยีบเท่า
ระบบขนส่งมวลชนชัน้น าของโลก ดว้ยการยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารให้เป็นที่
ประทบัใจแก่ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้ บรษิทัจงึเอาใจใสใ่นการดแูลลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารใน
ทุกด้าน พร้อมทัง้ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเนื่องตามผลการ
ส ารวจความพงึพอใจ ความต้องการและความคาดหวงัของผูโ้ดยสารทีม่ต่ีอคุณภาพ
การบริการของรถไฟฟ้า MRT ประจ าปี ผลการตรวจติดตามกระบวนการภายใน    
ผลการตรวจตดิตามจากหน่วยงานภายนอก เป็นตน้ เพื่อสรา้งความพงึพอใจในการใช้
บรกิารรถไฟฟ้า MRT แก่ลูกค้าผู้ใช้บรกิารซึง่เป็นผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีส าคญั อนัจะ
น าไปสูค่วามประทบัใจทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร และดว้ยภารกจิของบรษิทัทีมุ่่งมัน่ในการ
ใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถอืไดแ้ละตรงเวลา 
จงึไดถู้กน ามาประยุกตส์ูแ่ผนการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่มลูค่าการใหบ้รกิาร 
ดงันี้ 

1) การสร้างคุณค่าด้านความปลอดภยั บรษิัทให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความปลอดภยัทัง้ต่อผูโ้ดยสาร พนกังาน ผูร้บัเหมา รวมไปถงึผูท้ีอ่ยู่ในระบบ
รถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จึงได้น าระบบการจัดการความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลมาใช้เ ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่  มาตร ฐาน 
OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยงัไดว้่าจา้ง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็น
บริษัทที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย เพื่อให้ค าแนะน าในการบริหารความ
เสีย่งและการน าเทคนิคในการบรหิารความปลอดภยัใหม่ๆ มาใชใ้นการปรบัปรุง
กระบวนการท างานของบริษัทให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สถิติ
อุบตัเิหตุในการท างาน รวมถงึสถติกิารไดร้บับาดเจบ็ของผูโ้ดยสารระหวา่งการใช้
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บรกิารรถไฟฟ้า MRT มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยทีผ่่านมา บรษิทัไดร้บั
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศ ปี 2556-2557 ต่อเนื่องตดิกนั 2 ปี 

2) การสรา้งคุณค่าดา้นความสะดวก เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มี
ความรวดเรว็ และมตีารางเวลาในการใหบ้รกิารทีแ่น่นอน ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บั
ความสะดวกในการเดนิทาง เพราะสามารถคาดการณ์เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางได้
ค่อนขา้งแม่นย าและสามารถวางแผนการเดนิทางได ้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัใน
การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกในการให้บรกิาร ตัง้แต่เขา้สถานี การเขา้ใช้
บรกิาร จนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบรษิัทไดเ้ตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ 
เพื่อให้เกดิความสะดวกต่อผู้โดยสารผูใ้ช้บรกิารในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ระบบการให้ขอ้มูล ระบบการเชื่อมต่อระบบบตัรโดยสาร และสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

3) การสร้างคุณค่าดา้นความรวดเรว็  เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่
น าเสนอบรกิารดว้ยความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลส าคญัทีท่ าใหป้ระชาชนเลอืก
เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึส่งเสรมิการบรกิารดา้นอื่น ตัง้แต่ผูโ้ดยสาร
เดินเข้ามาในสถานี จนกระทัง่เดินออกจากสถานี ที่มีความรวดเร็ว โดยการ
พฒันาประสทิธิภาพในการให้บรกิาร ตัง้แต่ขัน้ตอนที่ผู้โดยสารเดนิทางเขา้ใช้
บรกิารภายในสถานีและระหว่างการใชบ้รกิาร จากการลดบางขัน้ตอนที่ซ ้าซอ้น
หรอืก่อให้เกดิความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรอืเพิม่บางขัน้ตอนที่ก่อให้เกดิความ
ประทับใจต่อผู้โดยสารมากขึ้น เช่น ระบบการจัดการปริมาณผู้โดยสาร 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชัน้ชานชาลา การให้บริการที่รวดเร็วในช่วงที่มี
ผูโ้ดยสารคบัคัง่หรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบตัรโดยสารหรอืเตมิ
เงนิบตัรโดยสาร โดยพนกังานทีร่วดเรว็และใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

4) การสรา้งคุณค่าดา้นความเชื่อถอืได ้บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องการใหบ้รกิารให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการ
เข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการก าหนด
แผนการบ ารุงรกัษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทัง้ในรูปแบบ Preventive และ 
Corrective การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุกปีโดยเป็นการ
จ าลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก      
การปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏบิตัิต่อผูโ้ดยสาร อย่างมี
จรยิธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้  ทางบรษิัทยงัรบัฟังขอ้ร้องเรยีนจากลูกค้า 
เพื่อน าไปปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้นต่อไป โดยความสามารถในการ
ใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ไดป้ระเมนิจาก Train Service Delivery ซึง่ทีผ่่านมา
บรษิัทมคีวามสามารถในการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT มากกว่า 99% มาโดย
ตลอด โดยในปี 2559 บรษิทัมคีวามสามารถใหบ้รกิารรถไฟฟ้า (Train Service 
Delivery) คดิเป็น 99.78% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.70% 

5) การสร้างคุณค่าด้านการให้บรกิารตรงต่อเวลา  จากการก าหนดตารางเวลาใน
การใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทีช่ดัเจนและสามารถใหบ้รกิารไดต้ามตารางเวลาที่
ก าหนดไว้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทางและ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของ
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ผูโ้ดยสารโดยตรง ซึง่การใหบ้รกิารตรงต่อเวลาสามารถประเมนิไดจ้ากการเทยีบ
จอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality 
(Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2559 บรษิทัมคีวามสามารถการเทยีบจอดของ
รถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality (Delay 
within 5 Min.)) คดิเป็น 99.93% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.75% 

นอกจากนี้ การที่บรษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึง่เป็นกลุ่ม
ของประเทศสมาชกิผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาติเพื่อการเปรียบเทียบ    
ผลการปฏิบัติงานของระบบรถไฟฟ้า มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ
ปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานใหม้ผีลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ ซึง่นอกจากตวัชีว้ดัทีใ่ช้
สะท้อนผลการปฏิบตัิงานในด้านการให้บริการแล้ว บริษัทได้จดัท าดชันีชี้วดัที่
แสดงผลการปฏบิตังิานเพื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการ (Benchmarking) กบั
สมาชกิ NOVA Group of Metros ในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีจ่ะน ามาสู่การปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารใหด้ียิง่ขึน้ และจาก
การเปรยีบเทยีบขอ้มูลในกลุ่ม NOVA พบว่าบรษิทัมผีลการด าเนินงานที่อยู่ใน
ล าดบัตน้ๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อเทยีบจากตารางเดนิรถ 
การซ่อมบ ารุงทีท่ าใหม้รีถพรอ้มใชบ้รกิาร และการดแูลดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

3. คู่ค้า 

บรษิทัมนีโยบายการปฏบิตัต่ิอคู่ธุรกจิอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิใหเ้กดิความรูค้วาม
เขา้ใจการปฏบิตั ิการพฒันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกจิ
ของบรษิทัซึง่เป็นสว่นส าคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้ารด าเนินธุรกจิมคีวาม
แขง็แกร่งและหากห่วงโซ่ทางธุรกจิ (Business Supply Chain) ของบรษิทัมคีวาม
แขง็แรงแลว้ ย่อมสง่ผลใหบ้รษิทั เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง 

การปฏบิตัทิางธุรกจิอย่างเป็นธรรมมุ่งเน้นการปฏบิตัใิดๆ อย่างมจีริยธรรมของบรษิทั 
กบัองค์กรอื่นหรือภาครฐั ทัง้ที่เป็น คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่สญัญา คู่แข่ง รวมถึงการสร้าง
ความสมัพนัธ์อันดีกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเหล่านี้  โดยมุ่งเน้นที่การต่อต้านการ
คอร์รปัชัน่ ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ การแข่งขนัอย่างยุติธรรม การสนับสนุน
ความรบัผดิชอบทางสงัคม และการเคารพต่อสทิธทิางทรพัยส์นิ โดยมุ่งเน้นแนวทาง
และแนวปฏิบัติที่บริษัทกระท าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ เช่น การด าเนิน
ธุรกรรมใดๆ ต่อคู่คา้/ผูส้่งมอบ และคู่แข่ง ภายใต้แนวทางการด าเนินธุรกจิอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส การส่งเสรมิการใชแ้รงงานทีถู่กต้อง และการส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื   

ความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา 
บรษิทัมกีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัสอดคลอ้งกบักฎหมายไทย และมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่ TIS 18001:2011 และ 
มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึง่ไดร้บัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานโดย
บรษิทั ทูฟ นอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดัวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพ ในการ
ปฏบิตังิานในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของ
พนกังานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า รวมถงึมกีารจดัท า
เอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสือ่สารกบัพนกังานใหต้ระหนกัใสใ่จในเรื่อง
ความปลอดภยั คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 
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4. สงัคม 
เนื่องดว้ยบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) 
และสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) หรอืรถไฟฟ้า MRT ทีค่รอบคลุมเสน้ทางส าคญั   
ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ดังนัน้ชุมชนที่อยู่บริเวณเส้นทางการให้บริการ       
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัทให้ความส าคัญ การให้บริการที่ไม่สร้าง
ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของชุมชนและสงัคม รวมถึงการส่งเสรมิและพฒันา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่ด าเนินธุรกิจ และสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น         
จงึนบัเป็นความรบัผดิชอบทีส่ าคญัในฐานะของการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองบรษิทั 

ทัง้นี้บรษิัทได้ก าหนดเป้าหมายที่การพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนเป็นหลกั  
โดยเน้นการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและชุมชน ด้านสุขภาพกายของคนในชุมชน ด้านสุขภาพใจและด้าน
สิง่แวดลอ้มในชุมชน และบรษิทั เชื่อมัน่ว่าปัจจยัทีด่เีหล่าน้ีจะก่อใหเ้กดิผลเชงิบวกต่อ
คุณภาพชวีติของคนในชุมชนและส่งผลต่อสงัคมที่ดขี ึน้ในอนาคต ซึง่ทีผ่่านมาบรษิัท
ไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติให้กบัชุมชนและสงัคม อาท ิโครงการ
ส่งเสรมิการบรกิารในดา้นการศกึษา (MRT พาน้องพชิติ GAT) โครงการร่วมมอืกบั
ภาครฐัและเอกชนในการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัในการ
ใชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT (โครงการ M Care สุขภาพดชีวีปีลอดภยั) โครงการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวัน
สงกรานต)์ โครงการส่งเสรมิความส าคญัของสถาบนัครอบครวั ชุมชน องคก์รพฒันา
เอกชน รวมทัง้สถาบนัศาสนา (เช่น กจิกรรมวนัพ่อ วนัแม่ วนัผู้สงูอายุ กจิกรรมกฐนิ
สามคัค)ี และกจิกรรมสง่เสรมิสงัคมภายใน ภายใตโ้ครงการ Happy Society 

5. ส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมุ่งมัน่ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 14000 โดย
ไดม้กีารด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม และ
การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน บนพื้นฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ด้าน คอืด้าน
สงัคม (Society) ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)  

โดยที่ผ่านมา ไดย้ดึมัน่ในแนวทางการด าเนินธุรกจิที่มุ่งเน้นการใช้นวตักรรมทีช่่วย
อนุรกัษ์พลงังานควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืตามนโยบายอนุรกัษ์
พลงังาน และคู่มือการจดัการพลังงาน (Energy Management Manual) และ
ก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและแผนตรวจตดิตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้กับส านัก
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ ยงัมกีารก าหนดนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม และมกีารใชท้รพัยากรหมุนเวยีน เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื 
เช่น โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โครงการคนืบตัรรถไฟฟ้า โครงการแปรรูป
กระดาษและหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่  

ส าหรบัปี 2559 ได้ด าเนินงานตามแผนโครงการประหยดัพลงังาน เพื่อการประหยดั
พลงังาน และเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด ์(CO2) ให้ไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
ต่อปี โดยด าเนินงานโครงการหลกั คอื 
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1) ควบคุมการเดนิระบบปรบัอากาศหลกัที่สถานีให้เหมาะสม โดยเลอืกเดนิระบบ
ปรบัอากาศหลกัชุดทีม่กีารใชก้ าลงัไฟฟ้าต ่า และสามารถท าความเยน็ใหก้บัพืน้ที่
ไดต้ามความตอ้งการ ทีส่ถานีสวนจตุจกัร และสถานีหว้ยขวาง 

2) จดักจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนักงานหรอืเจ้าหน้าที่ทุกคน โดย
การน าไปดงูานทีอ่งคก์รหรอืบรษิทัชัน้น าอื่น ทีม่กีารด าเนินงานเรื่องการประหยดั
พลงังานประสบความส าเรจ็ เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาปรบัปรุงการท างานให้
องคก์รมกีารใชพ้ลงังานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป และน าไปสู่ภาพลกัษณ์ คอื 
“BEM คอื องค์กรชัน้น าแห่งหนึ่งที่ให้ความส าคญัในเรื่องการสนับสนุนการลด
การใชพ้ลงังานใหก้บัประเทศ” 

ส าหรบัปี 2560 มแีผนการด าเนินงานโครงการประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื ดงันี้   

1) โครงการตดิตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซน็ต ์ที ่9 สถานี (สว่นใต)้ 
2) โครงการจดัท า Energy Baseline ที่สถานีเพื่อประเมนิประสทิธภิาพของ 

การจดัการพลงังานขององคก์ร 
3) จดักจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนกังานหรอืเจา้หน้าทีทุ่กคน 

การส่งเสริมนวตักรรมด้านส่ิงแวดล้อม  บริษัทมุ่งเน้นการใช้นวตักรรมที่ช่วยอนุรกัษ์
พลงังานควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื โดยก าหนดเครื่องมอืในการด าเนินการ
ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด อาท ิคู่มือการจดัการพลงังาน 
แผนการอนุรกัษ์พลงังานประจ าปี โดยทีผ่่านมา บรษิทัไดส้รา้งนวตักรรมในการท างานเพื่อ
ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานในการใหบ้รกิารการเดนิรถอย่างต่อเนื่อง และมกีารเทคโนโลยมีา
เพื่อช่วยประหยดัต้นทุนในการให้บรกิารเดนิรถ ซึ่งเป็นการอนุรกัษ์พลงังานควบคู่กบัการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญัในการก าหนด และออกแบบรถไฟฟ้าในส่วนของ
สายใหม่ๆที่ดูแล ให้ระบบรถไฟฟ้ามีโครงสร้าง มีอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถไฟฟ้า และระบบ
ความคุม ใหม้ผีลการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และในส่วนของอุปกรณ์หลกั
ในสถานีกม็กีารน าเอาเทคโนโลย ีVSD (Variable Speed Drive) มาใชค้วบคุมการท างาน
ระบบปรบัอากาศภายในสถานี การศกึษาน าหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED มาทดสอบเพื่อ
ใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบธรรมดาที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานี โครงการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการพลังงานกับ
หน่วยงานในระดบัสากล จาก NOVA group of metros เป็นตน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสรา้ง
และปลูกจิตส านึกเรื่องการประหยดัพลงังานและการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับมุ่งมัน่ในการสร้างภาพลักษณ์ของรถไฟฟ้า       
ว่า รถไฟฟ้าคอืทางเลอืกใหม่ในการเดนิทาง เพื่อลดปัญหาจราจรทีต่ดิขดัในกรุงเทพมหานคร 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศสิ่งแวดล้อม(ควนัรถ) และ ลดการใช้พลังงานของประเทศ 
(น ้ามนัเชือ้เพลงิ) และถอืเป็นองคก์รชัน้น าแห่งหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญัในเรื่องการสนับสนุนการ
ลดการใชพ้ลงังานใหก้บัประเทศ 
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10.2.2.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) ในปีท่ีผา่นมา 

“โครงการคืนบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาส่ิงแวดล้อม พร้อมพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน” 
บริษัทมุ่งมัน่ในการรกัษาสิง่แวดล้อม ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม เพื่อการพฒันาสงัคม
อย่างยัง่ยนืและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม อย่างครบถว้น ดว้ยการด าเนินกจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอื
สงัคมควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษา
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” เชญิชวนใหผู้โ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมคนืบตัร
โดยสารชนิดบตัรจ ากดัวนัทีห่มดอายุแลว้ บตัรโดยสาร 1 ใบ มคี่าแทนเงนิบรจิาค 10 บาท 
เพื่อน าเงนิทุนไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชน ผ่านการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเป็นอยู่ของชุมชน อาท ิการจดักจิกรรม Share 2 child 
เพื่อน้องฉลาดคิด โดยการน าเยาวชนเรียนรู้ระบบการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อ        
ทศันศกึษาตามสถานทีต่่างๆ และการจดักจิกรรม M Care สุขภาพด ีชวีปีลอดภยั ร่วมกบั
หน่วยงานพนัธมติร เพื่อใหค้วามรูด้า้นสาธารณสุขแก่ผูโ้ดยสารและประชาชนทัว่ไป รวมถงึ
กจิกรรมเพื่อสงัคมกรณีพเิศษอื่นๆ อกีดว้ย  

โครงการฯนี้ จงึเปรยีบเสมอืนก าลงัใจจากผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทุกท่าน บรษิทัมคีวาม
มุ่งมัน่สร้างสรรค์และมสี่วนร่วมผลกัดนัการพฒันาคุณภาพชีวติของสงัคมควบคู่ไปกบัการ
ช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อคุณภาพชวีติที่ดขีองทุกคนในสงัคม และเพื่ออนาคตที่สดใส
ของลกูหลานของเราทีจ่ะพฒันาและเจรญิเตบิโตต่อไปอย่างยัง่ยนื 

โดยในปี 2559 บริษัทได้น าเงินทุนที่ได้รบัจากโครงการฯดงักล่าว ไปด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพในดา้นต่างๆของชุมชนรายลอ้มเสน้ทางการเดนิรถไฟฟ้า MRT ทัง้โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้ าเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร        
สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

1. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านการศึกษา 

“กิจกรรม Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด” 

9 มกราคม 2559 บรษิทัร่วมกบัศนูยร์าชการจงัหวดันนทบุร ีออกบูธกจิกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ ประจ าปี 2559 โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ความรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับการใช้บริการระบบ โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่- 
เตาปนู) ใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและประชาชนทีม่าร่วมกจิกรรม ไดแ้ก่ 
กิจกรรม ตอบสนุก คิดสนัน่ / กิจกรรมแต้มสีสนั น้องเอ็ม
สดใส /กิจกรรม ทอยสนุกไปกับรถไฟฟ้า MRT  กิจกรรม
ดงักล่าวจะช่วยเสรมิสรา้งทกัษะความรูน้อกหอ้งเรยีนเพิม่ความคดิ
สร้างสรรค์ สนุกไปกบัรถไฟฟ้า MRT พร้อมมอบรองเท้าแก่
เยาวชนที่ขาดแคลน และยงัออกบูธแจกไอศครีมและน ้าดื่มฟร ี
ตลอดงานอกีดว้ย 
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4 มนีาคม 2559 บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเดก็นักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรยีนวดัประชาศรทัธาธรรม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่
แนวเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม(สถานี
วงศส์ว่าง) ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหไ้ด้ทดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ ช่วงหวัล าโพง-บางซื่อ) 
เพื่อเดนิทางไปเปิดประสบการณ์เรยีนรูด้า้นพระพุทธศาสนา ร่วม
ท ากิจกรรมเสริมสร้างสมาธิปัญญา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวหิาร และพพิธิภณัฑพ์ระพุทธศาสนา วดัเทพศรินิทราวาส  

19 สงิหาคม 2559 บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเดก็นักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรียนวัดมะเดื่อ จ.นนทบุรี ซึ่งตัง้อยู่แนวเส้นทางโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีสามแยกบางใหญ่
และสถานีบางพลู) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลองใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร    
สายเฉลมิรชัมงคล เพื่อเดนิทางไปเปิดประสบการณ์ ท่องแหล่ง
เรยีนรูด้า้นพุทธศาสนาตามแบบนิกายฌาน เขา้ชมความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมวดัจีน ณ วดับรมราชากาญจนาภเิษกอนุสรณ์ 
(วดัเล่งเน่ยยี่ 2) จ.นนทบุร ีและพพิธิภณัฑเ์ดก็กรุงเทพ เพื่อเปิด
จนิตนาการ สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เยาวชน  

4 กนัยายน 2559 บรษิทัร่วมกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
และบรษิัท บางกอก เมโทร เน็ตเวริค์ จ ากดั (BMN) จดักจิกรรม 
“MRT พาน้องพชิติ GAT ปี 8.1” เนื่องในวาระการเปิดใหบ้รกิาร
เดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จึงเปิดโอกาสให้
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
น าไปใชเ้ตรยีมการทดสอบความถนัดทัว่ไป (GAT) ส าหรบัการ
เขา้ศกึษาต่อระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อเป็นการสนับสนุนการศกึษา
ของเยาวชนไทย อกีทัง้ยงัเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของบรษิทัที่
มคีวามมุ่งมัน่ในการช่วยเหลอืสงัคมโดยเฉพาะในดา้นการพฒันา
การศกึษาของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเยาวชนอนัจะเป็นก าลงัส าคญั
ในการพฒันาประเทศชาตใินอนาคต 

16 กนัยายน 2559 บริษัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์จาก
โรงเรยีนวดับางรกัใหญ่ จ.นนทบุร ีซึง่ตัง้อยู่แนวเสน้ทางโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สถานีบางรกัใหญ่) ซึง่เป็น
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดท้ดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง
รชัธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล เพื่อเดินทางไป
เปิดประสบการณ์ ท่องแหล่งเรยีนรูด้า้นอารยธรรมไทย เพื่อเสรมิ
ความรู้ตามหลกัสูตรการเรียนการสอนวชิาประวตัิศาสตร์ ภาษา
และวรรณคด ี ณ หอไทยนิทศัน์ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
ปิดท้ายด้วยกจิกรรมสนุกๆ พาน้องๆเพลดิเพลินไปกบัภาพวาด
เสมือนจริงที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งแรกของกรุงเทพ    
(Art in Paradise Bangkok) เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนการ
สงัเกต ผ่านการสมัผสัจากภาพวาดจรงิ  

 

https://th-th.facebook.com/lordbuddha.museum
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6 ตุลาคม 2559 บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเดก็นักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี ซึ่งตัง้อยู่แนวเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สถานีแยกนนทบุร ี
1) ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดท้ดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร 
สายฉลองรชัธรรม เพื่อเดนิทางไปเปิดประสบการณ์ ท่องแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ เพื่อเปิด
จนิตนาการ สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เยาวชน  

18 พฤศจกิายน 
2559 

บรษิัทจดักจิกรรมร่วมกบัคณะเด็กนักเรยีน และครูอาจารย์ จาก
โรงเรยีนธมัมสริิศกึษา (วดัน้อยนอก) จ.นนทบุร ีซึ่งตัง้อยู่แนว
เสน้ทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สถานี
สะพานพระนัง่เกลา้) ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดท้ดลองใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม และสายเฉลมิรชัมงคล เพื่อ
เดนิทางไปเปิดประสบการณ์  ท่องแหล่งเรยีนรูด้า้นประวตัศิาสตร ์
ยุคกรุงศรีอยุธยา จนถึงยุครัตนโกสินทร์ ณ อาคารนิทรรศน์
รตันโกสนิทร ์ถนนราชด าเนิน 

 

2. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 

“กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร  
จดักจิกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการใหค้วามรูใ้นดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และบรกิาร
ตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่มประชาชนที่พักอาศัย 
อยู่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT รวมถงึชุมชนใกลเ้คยีง ดงันี้ 

 การออกบธูใหค้วามรูแ้ละรบับรกิารตรวจสขุภาพ จากโรงพยาบาลเอกชน การออกบูธ
แสดงนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิีและ
ปลอดภยั (โดยสว่นความปลอดภยัและคุณภาพ) อาทเิช่น การแจง้เตอืนใหร้ะมดัระวงั
ผู้ไม่หวงัดีล้วงประเป๋า ความปลอดภัยในการใช้บนัไดเลื่อน เป็นต้น พร้อมบอร์ด
แนะน ากจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ผูโ้ดยสารลงทะเบยีนรบัคปูองเพื่อไปร่วมกจิกรรมตามบูธต่างๆ และน าคูปองดงักล่าว
มาจบั รางวลั ภายในงาน ไดแ้ก่ บตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT จ านวน 50 รางวลัๆ ละ 
50 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท ตุ๊กตาน้อง M /Flash drive พดั พวงกุญแจ ถุงผ้า 
สมุดโน๊ต เป็นตน้   

 บริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี จากมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

 บริการตรวจสุขภาพ (แมะ) และให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนจนี โดยอาจารยแ์พทยจ์นี วทิยาลยัการแพทยท์างเลอืก มหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 

 บริการตรวจสุขภาพ (แมะไฟฟ้า) ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรอืน ตรวจแรงบบีมอื 
ตรวจวดัสายตาเบือ้งตน้ จาก ร.พ.กลว้ยน ้าไท  

 ตรวจน ้าตาลในเลือด ตรวจวดัความดนัโลหิต ประเมินความเส่ียง ปรึกษา
สุขภาพ กบัพยาบาลวิชาชีพ จาก ร.พ.บางโพ 

 สอนและสาธิตวิธีตรวจหามะเรง็เต้านมเบือ้งต้น จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
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 “พจญภยัแดนไรพ้งุ” กบั ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)   

 สาธิตการท าอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทัง้ให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ จาก       
ร.พ.อนิเตอรเ์มดคลั แคร ์แลบ็ จ ากดั 

 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบือ้งต้น จากคณะทนัตแพทยศ์าสตร ์หาวทิยาลยัมหดิล 

 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรงัสิต บริการตรวจสุขภาพ 
ค าแนะน าในการดแูลสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและแพทยแ์ผนจนี 

3. กิจกรรมส่งเสริมสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  

“งานทอดกฐินสามคัคีประจ าปี 2559” บรษิทัร่วมกบัชุมชนรายรอบเสน้ทาง โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสนี ้าเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร      
สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนักงาน ร่วมเป็นเจา้ภาพใน
การทอดกฐนิสามคัค ีประจ าปี 2559 ณ วดัมะเดื่อ จงัหวดันนทบุร ีเพื่อร่วมสมทบทุนบรูณะ 
กุฏ ิเสนาสนะ และท านุบ ารุงสบืทอดพระพุทธศาสนา โดยผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT มจีติ
ศรทัธาร่วมท าบุญกบับรษิทัรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 817,000 บาท  

 “กิจกรรมคืนบตัรฯ ลุ้นโชคกบั MRT” กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้โดยสารเกิดการรบัรู้
เกีย่วกบัโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาสิง่แวดลอ้ม พรอ้มพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” 
มากขึน้ โดยการแจกซองบตัรโดยสารของโครงการฯ แก่ผูโ้ดยสารทีอ่อกบตัรโดยสารหรอื
แสดงบตัรโดยสารชนิดจ ากดัวนั ประเภท 1 วนั 3 วนั หรอื 30 วนั จากนัน้กรอกชื่อ-ทีอ่ยู่
บนซองบัตรโดยสารของโครงการ พร้อมบรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ  
30 วนั ทีห่มดมลูค่าแลว้ หย่อนลงกล่องรบัคนืบตัรโดยสารของโครงการฯ เพื่อลุน้รบัรางวลั 

   “MRT รว่มถวายความอาลยั บริการน ้าด่ืมฟรีให้กบัประชาชน” 
บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) น้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธคิุณ อนัหาที่สุดมไิด ้ร่วมถวายความอาลยั พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 
โดยตัง้จุดบรกิารน ้าดื่มฟรใีหก้บัประชาชน ทีเ่ดนิทางไปร่วมถวายบงัคมพระบรมศพ เบือ้ง
หน้าพระบรมโกศ ในวนัที่ 29-30 ต.ค.59 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหวัล าโพง ทางออก
ประตู 2 

10.3 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่   

10.3.1  นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่ของบริษทั 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ และการป้องกันการทุจริต  
ทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร โดยบรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิี่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้ค านึงถึง 
ความเสยีหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รปัชัน่ จงึได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่    
โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏิบตัิตามพนัธสญัญา  
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 
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3. สนบัสนุนใหม้กีารปลกูจติส านึกของผูบ้รหิารและพนกังานใหล้ะเวน้การทุจรติและตระหนักถงึโทษ
ภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พงึรบัหรอืให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บริษัทซึ่งด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจดัการโครงการขนส่ง
มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ไดม้นีโยบายการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรปัชัน่และการด าเนินงาน
ตามนโยบายดงักล่าว สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.3.2  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

บริษัทได้ก าหนดมาตรการทัง้ทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอรัปชัน่ ในทางวินัย  
จะมีกระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก  
แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสงักัดของผู้กระท าผิด และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณา
ความผดิก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นพจิารณาลงโทษส าหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และการเลกิจ้าง และหากความผดิเขา้ข่ายยกัยอกจะพจิารณาด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยก าหนดแนวทางไวด้งันี้ 

1.  ไม่ด าเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ 

2.  มกีารลงโทษพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ตามนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทและเป็นธรรม 
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี และไม่มกีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอก  

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อต้าน ขจัดการจ่ายหรือ  
การรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่ รวมถึงการกระท าการใดๆ ซึ่งขดัต่อศีลธรรมและวฒันธรรม  
อนัดงีาม โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณบรษิทั
ของบริษัทและข้อตกลงเกี่ยวกับการท างาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ถอืปฏบิตัริ่วมกนั 

2. บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งของธรุกจิภายใตก้ารเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบริษัทจึงได้จดัให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการ     
เฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ อง โดยได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาระดบันโยบาย และมฝ่ีายบรหิาร
ท าหน้าทีด่แูลกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ติดตาม ประเมนิผล  และจดัท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ 
นอกจากนี้ ยงัได้มกีารจดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่งและแผนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน รวมทัง้มกีารตดิตาม ประเมนิผล ทบทวนความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้มกีารจดัท าแผนฉุกเฉินส าหรบัทุกหน่วยงาน
ใชป้ฏบิตัเิมื่อเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัท ี 
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3. ในส่วนของการด าเนินการของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่นัน้ 
นอกจากได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตส านึกป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้วยวิธีการทัง้      
ทางกายภาพและพฒันาทางจติทีจ่ะช่วยใหเ้กดิจติส านึกทีด่เีพราะบรษิทัเชื่อว่า การเป็นคนดตี้อง
เกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางด่วนชวนฟังธรรม ที่บริษัทจัดต่อเนื่องตลอดปี 2559 
นอกจากนี้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการขอรบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติบรษิทัไดด้ าเนินการใหแ้ผนกต่างๆ ท าการประเมนิตนเองเพื่อ
ระบุจุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ในโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ พร้อมกนันี้บรษิัทได้มอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบ
ด้านการก ากับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร            
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

4. บรษิทัจดัท าแบบส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บรหิารทบทวนการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามแนวทางจรรยาบรรณ   

5. บริษัทได้ก าหนดความผิดส าหรับการปฏิบัติงานที่ทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็นความผิดทางวินัย  
ที่ร้ายแรง ซึ่งหากฝ่าฝืน ละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขัน้เลิกจ้าง  
โดยไม่ตอ้งเตอืนล่วงหน้า ลกัษณะความผดิดงักล่าว จ าแนกไดด้งันี้ 
(1) เปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บุคคลภายนอก 
(2) ทุจรติต่อหน้าที ่และหรอืต่อบรษิทัรวมทัง้การใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่นใหก้ระท าการนัน้ดว้ย 
(3) ใชต้ าแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
(4) รบัสิง่ตอบแทนเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงานโดยมชิอบ 
(5)  แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือท าร้ายร่างกาย

ผูบ้งัคบับญัชา รวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าตดิต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

10.3.3  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่   
โดยบริษัทได้ด าเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ภายใต้หลักการ  
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้กับพนักงาน 
ทุกคนไดร้บัทราบและเผยแพร่นโยบายดงักล่าวในเวบ็ไซต์เพื่อสื่อสารภายใน ( Intranet) และเวบ็ไซต์
หลกัของบรษิทัหวัขอ้บรรษทัภบิาล รวมถงึมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนกังานใหม่ทุกคนของบรษิทั
เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกในเรื่องดงักล่าวตัง้แต่เริ่มแรกและจดัให้เป็นหลักสูตร
ทบทวนความรูแ้ละทดสอบประจ าปีให้กบัพนักงานทุกคนอกีดว้ยเพื่อทบทวนการประพฤตปิฏบิตัติน
ตามแนวทางจรรยาบรรณ และบรษิทัไดค้ านึงถงึความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดย
เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิัทโดยสามารถ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
11.1 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทัง้แนวทาง 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการ
ปฏบิตังิาน แผนการจดัองคก์ร และระบบงานทีด่ ีสามารถน ามาใช้เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
หรอืภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ช่วยลดความเสีย่งและป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ด าเนินการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธผิล โดยมสี านกัตรวจสอบภายในซึง่มคีวาม
เป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานระบบการปฏบิตังิาน
ในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏบิตัิงานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการใช้ทรพัยากรต่างๆ ของบริษัท  
อย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ได้มกีารควบคุมการด าเนินงานและการ
รายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา มกีารปฏบิตัติามนโยบายและเป็นไปตามขอ้ก าหนด
กฎหมายและขอ้บงัคบัของทางราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารทบทวนความมปีระสทิธผิลของระบบ
การควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานความ
เป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที่ในการ
พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

11.2 การบริหารจดัการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และระบบเตอืนภยัความเสีย่ง เพื่อสามารถเตรยีมพรอ้ม
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทัง้การจัดการอบรมให้ความรู ้
กบัผูบ้รหิารและพนักงานถงึแนวทางการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้เกดิความเขา้ใจและมสี่วนร่วมในการบรหิาร
ความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้ในระดบัองค์กร และระดบัปฏิบตัิงาน โดยฝ่ายบริหารด าเนินการ
พจิารณาปัจจยัเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะประสบ น ามาวเิคราะหผ์ลกระทบและโอกาสทีค่วามเสีย่งนัน้
จะเกดิขึน้ แลว้ก าหนดมาตรการป้องกนัและการจดัการความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดแ้ละสอดคลอ้งกบั
นโยบายของบริษัท น าเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยก าหนดใหม้กีารทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งทุกปีและในทุก
ช่วงเวลาที่พบว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิาร
ความเสีย่งท าการตดิตามผลเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลใหฝ่้ายบรหิารและคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งรบัทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบโดยรวม ทัง้นี้ ปัจจยัเสีย่ง
และการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้เรื่องปัจจยัเสีย่งหน้า 3-1 ถงึ 3-7 
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11.3 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร          
การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม 
สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ ไม่มี
ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิัท
ย่อยจากการที่ผู้บรหิารหรอืพนักงานน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มีอ านาจ รายงานทางการเงนิของบรษิัท มี
ความถูกตอ้งเชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งครบถว้น  

คณะกรรมการบร ิษ ัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และผู ้สอบบ ัญช ี ม ีความ เห ็นสอดคล ้องก ันว ่า  
การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานน าไปใช้  
ในทางมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั คอื นางสาววาสนา วฒันานุกูลชยั ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-1 ถงึ A3-2) 

ส าหรบัหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของบริษัท คอื นายภาคภูมิ ทวีวทิยรศัมิ ์รองกรรมการผู้จดัการ 
บรหิารและเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ทางด้านกฎหมายและบญัชมีคีวามสามารถ และประสบการณ์     
ในงานเลขานุการบรษิทัเป็นเวลานาน เป็นผูร้บัผดิชอบดูแล (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-3 
ถงึ A3-4) 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
12.1 หลกัการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑต์ามปกตธิุรกจิ การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การพิจารณาอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั บริษัทมีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการ
บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน  
เพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
จะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น 

ในส่วนของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปที่บริษัทและบริษัทย่อยม ีหรอือาจมีในอนาคต 
บรษิทัไดข้ออนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 
12.2 นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดย  
สภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ หากมรีายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่มผูท้ีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสร้าง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา คณะกรรมการบรษิัท โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็น และสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถึงการก าหนด
ราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการก าหนดราคา  
กบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ ทัง้นี้ บรษิทั 
ไม่มนีโยบายในการใหกู้ย้มืหรอืค ้าประกนัเงนิกูแ้ก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามของส านกังาน กลต.  

หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยที่
บรษิัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 
ของบรษิทั 
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12.3 รายการระหว่างกนัของบริษทั และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งส าหรบัปี 2559 และปี 2558 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง  
 

- เ ป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท  โดยมี
สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่15 กนัยายน 
2559 รอ้ยละ 29.73 
- กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร
ของ บมจ. ช.การช่าง คือ นายปลิว  
ตรวีศิวเวทย ์เป็นกรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิารของบรษิทั  
- กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวุ โ สของ  บมจ .  ช .ก า รช่ า ง  คื อ  
นายประเสริฐ มรติตนะพร เป็นคู่สมรส
ของนางพเยาว์ มรติตนะพร กรรมการ 
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษัท และรักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการของ NECL 
- ผู้บ ริหาร ใน  บมจ .  ช .ก า รช่า ง  คือ  
นายพงษ์สฤษดิ ์ตันติสุวณิชย์กุล เป็น
กรรมการและกรรมการบรหิารของบรษิทั  

บรษิทั 
- เงนิจา่ยลว่งหน้า 
 
 
- ค่าบรหิารโครงการ 

 
 
- เจา้หนี้การคา้  

 
 
 
 

 
- 
 
 

4,100,011,478 
 
 

65,002,500 
 
 

 
398,250,000 

 
 

8,370,000,000 
 
 

1,954,890,000 
 
 

 
- เงนิจา่ยล่วงหน้าและค่าบรหิารโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร : 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 บริษัทได้ว่าจ้าง 
บมจ.  ช.การช่างให้เ ป็นผู้บ ริหารโครงการ 
ทา งพิ เ ศษ ส า ย ศ รี ร ั ช -ว ง แห ว น ร อบนอ ก
กรุงเทพมหานคร วงเงนิทัง้สิ้น 22,500 ล้านบาท 
มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ เ กิ น  48 เ ดื อ น  
เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2555 
 

 
- เ นื่ อ ง จ า ก  บม จ . ช . ก า ร ช่ า ง เ ป็ น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างที่มีศักยภาพ มี
ประสบการณ์ และความรูค้วามช านาญ
ในก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ บ บ 
Segment Box Girder ตามขอ้ก าหนด
ของโครงการทางพิ เศษสายศรี ร ัช - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และ
มีประสบการณ์ด า เนินการสัญญา 
ในลักษณะ Lump Sum Turnkey 
ใหก้บับรษิัทโดยได้ผลงานทีม่คีุณภาพ
ท าให้ค่าบ ารุงร ักษาต ่ าและสามารถ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลา 
แ ล ะ ง บป ร ะ ม าณที่ แ น่ น อน  แ ล ะ 
เป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท  
ท า ใ ห้ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ 
ความผกูพนัในการด าเนินการโครงการ
ใหป้ระสบความส าเรจ็ 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 

 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 
 
 
 

 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 
 
 
- เจา้หนี้การคา้  

 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

6,300,106 
 
 
 

2,416,794 

 
14,644,976 

 
 
 

14,644,976 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- ง า น ต ร ว จ ส อ บ  ซ่ อ ม แ ซ ม  โ ค ร ง ส ร้ า ง 
ทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่3: 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทได้ท าสัญญา
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่3 ใน
วงเงินทัง้สิ้น 26,771,325 บาท โดยมรีะยะเวลา
ของสญัญา 10 เดอืน นบัตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 
 
 
 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษ    
ศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่5: 
เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ท าสญัญา
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่5 ใน
วงเงนิทัง้สิ้น 32,341,810 บาท โดยมีระยะเวลา
ของสญัญา 10 เดอืน นบัตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 
 
 

 
- ราคาค่างานมีความเหมาะสมและ 
ต ่ ากว่าราคาประเมินของบริษัทและ 
ที่ปรึกษาอิสระ โดยผู้ร ับจ้างมีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
เ ค ย ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง พิ เ ศ ษ ศ รี ร ั ช  
จงึมศีกัยภาพในการด าเนินงานไดด้แีละ
มีความพร้อมสามารถด า เนินการ 
ไดท้นัท ี
 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ก าไรจากการขาย 
เงนิลงทนุ 
 
- ดอกเบีย้รบั 

 
- ลูกหนี้ค่าหุน้ 
สุทธจิากรายได้
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี

 

 
- 
 
 

35,985,138 
 

756,834,379 
 

 
1,235,536,377 

 
 

44,994,038 
 

1,320,849,241 

 
- การขายหุน้สามญั บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ: 
เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2558 บรษิทัไดข้ายหุน้ บมจ.
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ านวน 2,050,134,895 หุ้น 
ใหแ้ก่ บมจ. ช.การช่าง ในราคาหุน้ละ 1.79 บาท 
โดยบรษิทัได้รบัเงนิในวนัซื้อขาย จ านวน 2,000 
ล้านบาท ส่วนที่เหลือทยอยรับช าระเสร็จสิ้น
ภายในเดอืนสงิหาคม 2560 
 

 
- ราคาขายหุ้นมีความสมเหตุสมผล 
เ พ ร า ะ เ ป็ น ร า ค าที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ 
ราคาตลาด โดยราคาดงักล่าวเป็นราคา
ทีไ่ด้จากการเจรจาตกลงกนัโดยอา้งองิ
จากราคาหุ้นถัว เฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก 
ของหุ้ น  บ มจ . รถ ไฟ ฟ้ าก รุ ง เ ทพ  
เ ป็นเวลา 60 วันย้อนหลัง หักด้วย
ส่วนลดประมาณร้อยละ 5 เนื่องจาก
เ ป็ น ก า ร ซื้ อ ข า ย ใ นป ริม าณม า ก  
(Big Lot) และเงื่อนไขการช าระเงนิ
เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถขายหุ้น 
ได้ทัง้จ านวนในครัง้เดียวด้วยราคา 
ทีต่กลงกนั 
 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ลูกหนี้อื่น 
 
 
- เ งินรับล่ ว งห น้าตาม 
สัญญารับจ้างบริการ
ด้ า นวิศ วกร รม  ( ซึ่ ง
บันทึกรายการรวมอยู่
ในบญัชตีน้ทุนโครงการ
รถไฟฟ้ารอตัดจ่ายใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ของบรษิทั) 

 
 

 
12,840,000 

 
 

104,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17,120,000 

 
 

86,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- งานบริการด้านวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าและ 
การให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้า
สายสมีว่ง สญัญาที ่4 
เมื่อวนัที ่2 พฤษภาคม 2557 บรษิทัได้ท าสญัญา
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ในงานบริการด้าน
วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้าและการให้บริการเดิน
รถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง สญัญาที ่4 
สัมปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบ
รถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง 
(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดยมีมูลค่า
สญัญารวม 450 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 

 
- มกีารจดัท าสญัญาว่าจา้ง ซึ่งระบุเงื่อนไข
การช าระเงนิชดัเจน และบมจ. ช.การช่าง 
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ 
ความช านาญเ ป็นอย่ า งดี  แล ะ เ ป็น
ผูร้บัเหมางานโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา
ของสถานีรถไฟฟ้า มีข้อมูลงานระบบ
ไฟฟ้าและโยธาซึง่จะท าใหก้ารด าเนินการ
ก่อสรา้งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั 
- ค่าซ่อมบ ารงุรกัษา 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ทางโยธาและไฟฟ้า 
เครื่องกล 

 
- เจา้หนี้การคา้  
 
 
 

 
87,555,556 

 
 
 
 

41,441,667 

 
2,444,444 

 
 
 
 

2,615,556 

 
- งานบรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (Civil Infrastructure 
and Electrical and Mechanical Systems 
Maintenance) โครงการสายเฉลมิรชัมงคล (สายสี
น ้าเงนิ) 
เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัได้ท าสญัญา
ว่าจ้างบมจ.ช.การช่าง ในการบริหารงานซ่อม
บ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า
เครื่องกล (Civil Infrastructure and Electrical and 
Mechanical Systems Maintenance) โครงการสาย
เฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงนิ) ระยะเวลา 9 ปี โดยมี
มลูค่าสญัญารวม 1,270 ลา้นบาท 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
- สัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็น 
ผู้บริหารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ มูลค่างาน
มคีวามเหมาะสมและต ่ากว่าราคาประเมนิ
ของวศิวกรอสิระ ภายใต้ขอบเขตของงาน
ประเภทเดยีวกนั อกีทัง้ บมจ. ช.การช่าง 
เป็นบรษิัทที่รบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
ของประเทศที่มีประสบการณ์ ความ
ช านาญ และคุ้นเคยกบัอุปกรณ์ รวมถึง
โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของรถไฟฟ้า 
เนื่องจากเป็นผู้รบัเหมาก่อสร้างอุโมงค์
และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนใต้ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จงึมคีวาม
พร้อมในการบริหารงานซ่อมบ ารุงและ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือส าหรับการ
บ ารงุรกัษา 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ค่างานซ่อมบ ารงุ
โครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธาและไฟฟ้า 
เครื่องกล 

 
- งานปรบัปรุงโครงสรา้ง
พื้นฐานทางโยธาใน
สถานี และศู นย์ซ่ อม
บ า รุ ง พ ร้ อ ม จั ด ห า
อะไหล่และอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง 
( ซึ่ ง บั น ทึ ก ร า ย ก า ร
รวมอยู่ในบัญชีต้นทุน
โครงการรถไฟฟ้ารอตดั
จ่ายในงบแสดงฐานะ
การเงนิของบรษิทั) 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
55,000,000 

 
 
 
 

53,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,715,333 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
- เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558  บรษิทัได้ท าสญัญา
ว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ในงานซ่อมบ ารุงร ักษา
โครงสร้างพื้นฐานโยธา ซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซ่อมบ ารุงรกัษาลฟิทแ์ละ
บนัไดเลื่อนภายในสถานี ทางวิ่งยกระดบัและศูนย์
ซ่อมบ ารงุ และจดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และ
บุคลากรส าหรบังานซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 17 
พฤศจกิายน 2558 จนถงึวนัที ่16 พฤศจกิายน 2566 
มลูค่างานตามสญัญา จ านวน 1,520 ลา้นบาท   
ต่อมาเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2559 บรษิทั ท าสญัญา
ว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ในงานซ่อมบ ารุงร ักษา
โครงสร้างพื้นฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกล 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงเพิม่เตมิ มูลค่างานตาม
สญัญา จ านวน 155 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปี นับแต่
วนัที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2566  

 
 

 
- สัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็น 
ผู้บริหารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล
รวมถงึจดัหาอปุกรณ์และเครื่องมอืส าหรบั
การเดินรถ และซ่อมบ ารุงต่างๆ ส าหรบั
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง มูลค่างานมี
ความเหมาะสมและต ่ากว่าราคาประเมนิ
ของวศิวกรอสิระ ภายใต้ขอบเขตของงาน
ประเภทเดยีวกนั อกีทัง้ บมจ. ช.การช่าง 
เป็นบรษิัทที่รบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
ของประเทศที่มีประสบการณ์ ความ
ช านาญ และคุ้นเคยกบัอุปกรณ์ รวมถึง
โครงสร้างทางวิศวกรรมของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมีว่ง 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก.ทางดว่นกรงุเทพเหนือ 
(“NECL”) 
 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 

 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
 
 

24,972,181 
 
 
 
- 

 
 
 

608,350 
 
 
 

650,935 

 
 

 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษ  
อดุรรถัยา รอบที ่3 ระยะที ่4:  
เมื่อวันที่ 1 ธนัวาคม 2558 บริษัทย่อย (NECL) 
ได้ท าสญัญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบ
ซ่อมแซมโครงสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา รอบที ่3 
ระยะที ่4 ในวงเงนิทัง้สิน้ 25,580,531 บาท โดยมี
ระยะเวลาของสญัญา 10 เดอืน นบัตัง้แต่วนัลงนาม
สญัญา 
 

 
 

 
- ราคาค่ า งานมีความเหมาะสมและ 
ต ่ ากว่าราคาประเมินของบริษัทและ 
ที่ปรึกษาอิสระ โดยผู้ร ับจ้างมีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
เคยก่ อสร้า งทางพิเ ศษศรีร ัช  จึงมี
ศกัยภาพในการด าเนินงานได้ดีและมี
ค ว า มพ ร้ อ ม ส า ม า ร ถด า เ นิ น ก า ร 
ไดท้นัท ี
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก.แบงคอก เมโทร เน็ท
เวริค์ส ์จ ากดั  
(“BMN”)  
- ค่าเชา่และคา่บรกิาร   
ส านกังาน 

 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
 
 
 
  

 
 
 

7,188,358 
 
 

1,800,900 
 
 
 

 
 
 

6,675,592 
 
 

81,187 
 
 
 
 

 
 
 
- BMN ท า สัญญา เ ช่ า อาคา ร วิริย ะ ถา วรกับ  
บมจ. ช.การช่าง เป็นระยะเวลา 3 ปี  สิ้นสุด  
9 กุมภาพนัธ ์2559 และขยายระยะเวลาอกี 5 เดอืน 
สิน้สุด 9 กรกฎาคม 2559    
ต่อมา BMN ย้ายส านักงานใหม่ โดยทีท่ าสญัญา
เช่าอาคารวริยิะถาวร 2 กบั บมจ.ช.การช่าง เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่ 10 กรกฎาคม 2559 ถงึ 
9 กรกฎาคม 2562  
 
 

 
 
 

 
 
 
- อตัราค่าเช่าส านักงานดงักล่าว เป็นอตัรา
ทีเ่ทยีบเคียงได้กบัอตัราค่าเช่าทีผู่้ใหเ้ช่า
คดิกบัผูเ้ชา่รายอื่นทีเ่ป็นบุคคลภายนอก  
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

2. การรถ ไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย  
(“รฟม.”) 
  

 

- เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยมสีดัส่วน 
การถอืหุน้ ณ 15 กนัยายน 2559  
รอ้ยละ 8.22  
- กรรมการของ รฟม. คอื นาย ยุทธนา  
หยมิการณุ เป็นกรรมการบรษิทั 
- ผูบ้รหิาร รฟม. คอื นาย ธรีพนัธ ์ 
เตชะศรินุิกุล เป็นกรรมการบรษิทั  

บรษิทั 
- ค่าตอบแทนจาก 
รายไดค้่าโดยสารและ 
รายไดพ้ฒันา 
เชงิพาณิชย ์ 
 

 
- ค่าภาษโีรงเรอืน  

 
 
- เจา้หนี้การคา้ และ
เจา้หนี้อื่น (ค่าตอบแทน
จากรายไดแ้ละอื่นๆ) 
 

 
503,539,074 

 
 
 
 
 

3,521,496 
 
 

102,915,876 

 
466,697,678 

 
 
 
 
 

14,481,380 
 
 

103,204,494 
 

 
- เงินตอบแทนให้แก่ รฟม. จากรายได้ค่าโดยสาร 
และรายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชย ์ 

 
 
 
 

- ในปี 2558 ค่าภาษีโรงเรอืน 3.14 ล้านบาท และ   
ค่าภาษีโรงเรือนเรยีกเก็บย้อนหลงั ปี 2548-2556 
11.34 ลา้นบาท  

 
- เ ป็นไปตามเงื่ อนไขสัญญาสัมปทาน       
ทีก่ าหนดใหบ้รษิทัตอ้งปฏบิตัติามสญัญา 
 
 
 
 
- เป็นรายการค่าใชจ้า่ยทีม่กีารท าและจา่ย
ตามสญัญา 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2559 ปี 2558 

2. รฟม. (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 BMN 
- ค่าตอบแทนจากรายได้
พฒันาเชงิพาณิชย ์ 

 
 
 
- ค่าภาษโีรงเรอืน 
 
 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
236,963 

 
 
 
 

6,675,561 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
484,160 

 
 
 
 

22,568,816 
 
 
 
- 

 
 

 

 
- BMN เช่าพื้นที่ติดตัง้ป้ายโฆษณาบริเวณอาคาร
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานี
สุขมุวทิ พืน้ที ่12 ตร.ม. สญัญาสิน้สุดแลว้ในเดอืน 
ส.ค.59 
 
- ในปี 2558 มีค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5.54      
ล้านบาท และค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินส่วนที่
ภาครฐัเรยีกเกบ็ยอ้นหลงั ประจ าปีภาษ ี2548-2557 
17.03 ลา้นบาท  

 

 
- อตัราค่าเชา่สื่อโฆษณาดงักล่าวเป็นอตัรา
ทีเ่หมาะสม 
 
 
 
- เป็นไปตามเงื่อนไขสญัญา 
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ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

สรปุรายงานการสอบบญัชี 

บรษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมซึง่ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมคีวามเหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
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                                            (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
2559 2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มนุเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 777,001,145 0.94 4,483,374,825 5.74 2,377,047,712 3.39 
เงนิลงทุนชัว่คราว 5,941,349,949 7.18 497,356,702 0.64 2,347,869,300 3.35 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 1,614,563,463 1.95 84,628,359 0.11 101,814,657 0.15 
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 756,834,379 0.91 564,014,862 0.72                       -     -  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 129,541,368 0.16 239,884,440 0.31 198,265,173 0.29 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 9,219,290,304 11.14 5,869,259,188 7.52 5,024,996,842 7.18 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 756,834,379 0.97                       -    -  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9,667,680,300 11.68 9,836,588,559 12.60 8,893,834,811 12.70 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 1,237,849,790 1.50 913,087,490 1.17 699,337,490 1.00 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 120,357,493 0.15 120,357,493 0.15 120,357,493 0.17 
อาคารและอุปกรณ์  340,732,838 0.41 154,365,572 0.20 152,078,567 0.22 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง - - 19,600,400,995 25.10 10,744,375,635 15.34 
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วนทีเ่สรจ็แลว้  41,551,825,215 50.19 20,327,463,226 26.03 23,146,990,149 33.05 
สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 1,020,623,701 1.23 1,320,193,685 1.69 1,611,877,302 2.30 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 16,959,960,538 20.49 16,987,640,143 21.75 17,245,678,953 24.63 
เงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งทางด่วน - - 398,250,000 0.51 1,235,250,000 1.76 
ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 627,255,954 0.76 271,396,970 0.35 136,820,680 0.20 
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจ่าย 1,614,607,949 1.95 942,249,276 1.21 308,832,264 0.44 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 68,228,569 0.08 36,236,800 0.05 34,591,734 0.05 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 201,887,940 0.24 474,860,502 0.61 622,207,992 0.89 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 155,262,494 0.18 85,418,857 0.09 48,734,082 0.07 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 73,566,272,781 88.86 72,225,343,947 92.48 65,000,967,152 92.82 
รวมสินทรพัย ์ 82,785,563,085 100.00 78,094,603,135 100.00 70,025,963,994 100.00 
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 (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2559 2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

              

หน้ีสินหมนุเวียน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 4,715,775,247 5.70 22,410,000,000 28.70 2,000,000,000 2.86 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 819,413,535 0.99 2,579,553,648 3.30 2,009,237,107 2.87 
เจา้หนี้จากการซื้อเงนิลงทุนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - -                    -    -  313,695,000 0.45 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,066,750,000 2.50 118,500,000 0.15 40,500,000 0.06 
รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 111,971,378 0.14 89,973,896 0.12 86,935,236 0.12 
เงนิมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 43,313,997 0.05 34,738,933 0.04 35,474,683 0.05 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - -                    -    -  3,000,000,000 4.28 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 31,444,025 0.04 306,735,926 0.39 308,734,049 0.44 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,500,000,000 1.81 1,500,000,000 1.92 1,500,000,000 2.14 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น           
   เงนิประกนัผลงาน 70,983,137 0.09 161,068,581 0.21 208,666,119 0.30 
   อื่นๆ 198,105,957 0.23 114,148,191 0.15 133,895,027 0.19 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 9,557,757,276 11.55 27,314,719,175 34.98 9,637,137,221 13.76 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน           
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16,952,402,523 20.48 17,329,066,575 22.19 12,089,017,683 17.26 
หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23,167,912,861 27.99                    -     -  16,384,594,851 23.40 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 18,608,408 0.02 - - - - 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ           
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,817,151,698 3.40 4,066,671,698 5.21 5,262,381,698 7.51 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 471,043,876 0.57 237,842,102 0.30 211,263,100 0.30 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 17,982,160 0.02 16,269,432 0.02 232,982,188 0.34 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 43,445,101,526 52.48 21,649,849,807 27.72 34,180,239,520 48.81 
รวมหน้ีสิน 53,002,858,802 64.03 48,964,568,982 62.70 43,817,376,741 62.57 
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(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2559 2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น             
ทุนเรอืนหุน้             
   ทุนจดทะเบยีน             
      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 18.46 15,285,000,000 19.57 28,500,000,000 40.70 
   ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้           
      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 18.46 15,285,000,000 19.57 28,200,000,000 40.27 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 5,816,938,084 7.03 5,816,938,084 7.45 5,816,938,084 8.31 
เงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั - -                       -    -  (2,340,328,827) -3.34 
ก าไรสะสม            
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 928,690,000 1.12 800,490,000 1.02 800,000,000 1.14 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,763,596,451 9.38 7,254,261,049 9.29 (6,390,591,344) -9.13 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (104,972,966) -0.13 (113,097,160) -0.14 (34,442,517) -0.05 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 29,689,251,569 35.86 29,043,591,973 37.19 26,051,575,396 37.20 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 93,452,714 0.11 86,442,180 0.11 157,011,857 0.23 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 29,782,704,283 35.97 29,130,034,153 37.30 26,208,587,253 37.43 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 82,785,563,085 100.00 78,094,603,135 100.00 70,025,963,994 100.00 
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุน 
2559 2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้         
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 9,300,724,132 70.28 8,814,588,007 67.26 8,485,017,698 71.40 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 3,230,064,080 24.41 2,373,562,621 18.11 2,247,826,551 18.92 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 573,349,010 4.33 549,431,372 4.19 501,051,472 4.22 
รายไดอ้ื่น         
    ดอกเบีย้รบั 68,199,690 0.52 57,843,948 0.44 43,267,448 0.36 
    ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั - 

 
- 1,235,526,377 9.43 - - 

    ก าไรจากการขายเงนิลงทุน 31,090,443 0.23 62,222,728 0.47 536,651,350 4.52 
    อื่นๆ 29,967,268 0.23 11,636,374 0.10 69,584,458 0.58 
รวมรายได้ 13,233,394,623 100.00 13,104,811,427 100.00 11,883,398,977 100.00 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนธุรกจิทางพเิศษ 1,345,932,621 10.17 1,239,604,475 9.46 1,101,541,468 9.27 
ตน้ทุนธุรกจิระบบราง 1,959,861,340 14.81 1,444,542,770 11.02 1,369,850,563 11.53 
ตน้ทุนธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 199,943,914 1.51 210,151,434 1.60 185,867,601 1.56 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนทีแ่ลว้เสรจ็ 
ทีเ่สรจ็แลว้ 

        
    และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 3,470,883,807 26.23 3,422,566,022 26.12 3,326,864,677 28.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการ         
    รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน 851,636,080 6.44 777,584,371 5.93 572,317,474 4.82 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 92,540,321 0.70 79,252,582 0.60 54,459,803 0.46 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,038,036,681 7.84 1,035,883,873 7.92 868,993,631 7.30 
รวมค่าใช้จ่าย 8,958,834,764 67.70 8,209,585,527 62.65 7,479,895,217 62.94 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,274,559,859 32.30 4,895,225,900 37.35 4,403,503,760 37.06 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 347,349,465 2.63 461,212,789 3.52 546,426,651 4.59 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,621,909,324 34.93 5,356,438,689 40.87 4,949,930,411 41.65 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (1,446,116,624) -10.93 (1,934,186,129) -14.76 (1,437,191,010) -12.09 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,175,792,700 24.00 3,422,252,560 26.11 3,512,739,401 29.56 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (562,927,698) -4.26 (721,234,596) -5.50 (702,302,531) -5.91 
ก าไรส าหรบัปี 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 2,810,436,870 23.65 



 

              บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                      แบบ 56-1      
 

 
13-6 

 

งบก าไรขาดทุน 
2559 2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
การแบง่ปันก าไร             
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,605,854,468 19.69  2,649,736,343 20.22 2,744,542,901 23.10 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 7,010,534  0.05  51,281,621  0.39  65,893,969  0.55 
 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 2,810,436,870 23.65 
       
ก าไรต่อหุ้น       
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน       
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ                 0.170              0.173  0.180  
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2559 2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

  
 

          
ก าไรส าหรบังวด 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 2,810,436,870 23.65 

            
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ (14,886,726) -0.11 - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด         

   ของบรษิทัร่วม  19,198,381 0.15 (46,505,941) -0.35 (1,754,805) -0.01 

ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายของบรษิทัร่วม 3,812,539 0.02 - - - - 

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         
   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 8,124,194 0.06 (46,505,941) -0.35 (1,754,805) -0.01 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ (134,132,646) -1.01 5,606,050 0.04 (4,689,568) -0.04 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัของบรษิทัร่วม 13,580 - - - - - 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         
   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (134,119,066) -1.01 5,606,050 0.04 (4,689,568) -0.04 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด (125,994,872) -0.95 (40,899,891) -0.31 (6,444,373) -0.05 
       
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 2,486,870,130 18.79 2,660,118,073 20.30 2,803,992,497 23.59 

การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม         
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,479,859,596 18.74 2,608,836,452 19.91 2,738,098,528 23.04 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 7,010,534 0.05 51,281,621 0.39 65,893,969 0.55 

    2,486,870,130 18.79 2,660,118,073 20.30 2,803,992,497 23.59 
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 2559 2558 2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      

ก าไรก่อนภาษ ี 3,175,792,700   3,422,252,560  3,512,739,401 
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จา่ย)     
   จากกจิกรรมด าเนินงาน  

 
 

   คา่ตดัจ าหน่ายและคา่เสื่อมราคา 3,422,513,416 3,270,656,984 3,144,375,105 
   คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 471,546 - - 
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 17,883,479      39,449,343 21,491,782 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั - (1,235,526,377) - 
   ก าไรจากเงนิลงทุน (31,090,443) (62,222,728) (536,651,350) 

(536,651,350) 
(536,651,350) 

  ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัย์     
      ไมม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 1,197,724      (3,481,422) (4,397,582) 
   คา่ทดแทนการจดัหาพืน้ที่ก่อสรา้งทางดว่น 550,049,984     595,973,617  625,658,983 
   คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 63,285,807        36,803,472  38,572,363 
   สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (347,349,465)   (461,212,789) (546,426,651) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 509,200           552,419  (5,710,436) 
   ดอกเบี้ยรบั (67,646,250)     (57,085,937) (41,230,197) 
   คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,173,937,460   1,330,203,885  1,363,648,694 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์     
   และหน้ีสนิด าเนินงาน 7,959,555,158 6,876,363,027 7,572,070,112 
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง  

 
 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (1,530,393,882)       21,466,299  (6,252,094) 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 100,361,854 (41,775,407)     

(41,775,407) 
(72,219,772) 

   คา่ตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจา่ย (672,358,673)   (633,417,011) (227,082,264) 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (59,034,205) (27,667,427)     

(27,667,427) 
(575,606) 

หน้ีสนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 35,153,974     133,650,482  (233,224,883) 
   รายไดค้า่โดยสารรบัล่วงหน้า 21,997,482        3,038,660  9,468,703 
   เงนิมดัจ าคา่บตัรโดยสารแบบสะสมมลูคา่ 8,575,064         (735,750) 3,114,102 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (14,279,907)     (75,632,327) 110,347,238 
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (2,731,699)     (12,808,430) (12,856,850) 
   จา่ยช าระคา่ทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางดว่น (1,500,000,000) (1,500,000,000) (1,200,000,000) 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,346,845,166 4,742,482,116 5,942,788,596 
   รบัดอกเบีย้ 14,076,604        4,537,910  20,704,737 
   จา่ยภาษเีงนิได ้ (515,595,620)   (585,484,131) (505,029,424) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,845,326,150 4,161,535,895 5,458,463,909 
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2559 2558 2558 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) (5,419,545,593) 1,901,788,886    

1,901,788,886  
(1,543,142,652) 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ - (154,000,000)    
(154,000,000) 

- 
เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (1,402,165,044) (400,000,000) 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 46,971,310 42,514,120        

42,514,120  
1,097,300,894 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั 600,000,000 2,300,000,000    
2,300,000,000  

- 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ขึน้ (324,762,300) (213,750,000)   

(213,750,000) 
(265,106,250) 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใต้    
   สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเพิม่ขึน้ 8,074,075 3,514,566          

3,514,566  
4,650,462 

ซือ้อุปกรณ์  (233,560,594) (39,352,287)     
(39,352,287) 

(49,625,222) 
รบัดอกเบี้ย 12,907,263 9,339,041          

9,339,041  
21,897,342 

รบัเงนิปันผล 498,953,704 528,855,465       
528,855,465  

524,972,500 
เงนิสดจา่ยค่าตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (362,076,317) (134,104,815)    

(134,104,815) 
181,837,781 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า  
 

 
   สายเฉลมิรชัมงคลเพิม่ขึน้ (412,493,534) (141,867,979)   

(141,867,979) 
(81,439,260) 

เงนิสดจา่ยค่างานก่อสรา้งทางดว่น (5,732,648,468) (7,038,885,967) 
(7,064,315,341) 

(6,361,914,211) 
ดอกเบีย้จา่ยส่วนทีบ่นัทกึเป็นต้นทุนโครงการ (301,989,908) (385,316,949)    

(385,316,949) 
(249,509,380) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่นเพิม่ขึน้ (43,075,180) (8,680,720)       
(8,680,720) 

(7,462,181) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11,663,245,542)  (4,732,111,683) (7,127,540,177) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

 
 

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 10,400,000,000 20,410,000,000  
20,410,000,000  

2,000,000,000 
เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (28,090,000,000) -  
เงนิสดช าระคนืเจา้หน้ีคา่ก่อสรา้งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                      -  (60,185,781) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12,344,000,000 5,356,000,000    

5,356,000,000  
2,460,185,781 

เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (10,759,185,781) (40,500,000)     
(40,500,000) 

(2,259,064,970) 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 23,500,000,000                     -  4,000,000,000 
เงนิสดจา่ยไถ่ถอนหุน้กู้ (300,000,000) (19,400,000,000) (2,700,000,000) 
เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (67,423,644) (21,495,301)     

(21,495,301) 
(14,143,028) 

จา่ยดอกเบีย้ (1,081,644,863) (1,702,101,798) (1,104,272,809) 
จา่ยเงนิปันผล (1,834,200,000) (1,925,000,000) 

(1,925,000,000) 
(1,309,000,000) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,111,545,712  2,676,902,901 1,013,519,193 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (3,706,373,680) 2,106,327,113    

2,106,327,113  
(655,557,075) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 4,483,374,825 2,377,047,712    
2,377,047,712  

3,032,604,787 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 777,001,145 4,483,374,825    

4,483,374,825  
2,377,047,712 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

      หน่วย 2559 2558 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       
1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เท่า 0.96 0.21 0.52 
2. อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เท่า 0.87 0.19 0.50 
3. อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่า 0.21 0.23 0.65 
4. อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้* เท่า N/A N/A N/A 
5. ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่* วนั N/A N/A N/A 
6. อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี้* เท่า N/A N/A N/A 
7. ระยะเวลาช าระหนี้* วนั N/A N/A N/A 
8. Cash Cycle* วนั N/A N/A N/A 
     
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)     
9. อตัราก าไรขัน้ตน้ % 40.26 39.56 41.64 
10. อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร % 92.07 86.24 127.22 
11. อตัราก าไรสุทธ ิ % 19.69 20.22 23.10 
12. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 8.87 9.76 11.04 
     
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
13. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 3.25 3.65 4.15 
14. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 12.53 15.31 14.21 
15. อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.16 0.18 0.18 
     
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     
16.  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.78 1.68 1.67 
17.  อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 6.62 6.03 5.88 
18.  อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 3.32 1.67 1.32 
19.  อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่า 5.96 5.48 4.87 
     
ข้อมลูต่อหุ้น (Per Share DATA)     
20.  มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ บาท 1.94 1.90 1.70 
21.  ก าไรสุทธต่ิอหุน้ บาท 0.17 0.17 0.18 
22.  เงนิปันผลต่อหุน้ บาท      0.11      0.07 - 

หมายเหตุ *  เป็นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมส าหรับการพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้ การค้า  
และเจา้หนี้การคา้อยู่ในระดบัทีไ่มม่นียัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดูแลกจิการบรษิทัใหม้กีารจดัการทีด่ใีหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไป โดยก ากบัดูแลให้รายงานทางการเงินของบรษิัทมกีารบนัทกึขอ้มูล     
ทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทีเ่ป็นจรงิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการอสิระที่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยให้เขา้มาท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานการเงนิ
อย่างถูกต้องเพยีงพอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจ าปี 2559 ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได ้  
สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญัชีของบรษิัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน      
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 

 (ดร.วรีพงษ์  รามางกรู) (นางพเยาว ์ มรติตนะพร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ 
 22 กุมภาพนัธ ์2560  22 กุมภาพนัธ ์2560 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

สรปุเหตกุารณ์ส าคญัในปีน้ี 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษและ     
ผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าไดเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการส าคญัในปี 2559 ตามล าดบัดงันี้  

เมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2559 บรษิัทได้เปิดให้บรกิารเดนิรถโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ         
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดยบริษัทเป็นผู้รบัสมัปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในลกัษณะ PPP Gross Cost กล่าวคอื รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด 
บริษัทลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้ารวมทัง้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตาม
มาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม.เป็นผู้มสีทิธิในรายได้ค่าโดยสารและรายได้       
เชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายคนืบรษิทั
ในลกัษณะค่าจา้งบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาและค่าอุปกรณ์งานระบบ โครงการรถไฟฟ้าสายนี้     
มรีะยะทาง 23 กโิลเมตร 16 สถานี เริม่จากสถานีคลองบางไผ่มาสิน้สุดทีส่ถานีเตาปูน ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถเลอืก
เดนิทางเขา้พืน้ทีช่ ัน้ในของกรุงเทพฯ โดยใชร้ถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิไดท้ีส่ถานีบางซื่อ  

เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารโครงการทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(SOE) บรษิทัได้รบัสมัปทานโครงการ SOE จากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยบรษิทัเป็นผู้ลงทุน
ออกแบบก่อสร้าง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาโครงการเพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรายได้ค่าผ่านทาง
และรายได้อื่นๆ (ถ้าม)ี โครงการ SOE มรีะยะทาง 16.7 กโิลเมตร เริม่จากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ     
(ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกลโ้รงกรองน ้ามหาสวสัดิ)์ เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัที่ดา้นเหนือของสถานีขนส่ง
สายเหนือ (หมอชติ2) ซึง่ท าใหก้ารเดนิทางระหว่างฝัง่กรุงเทพฯและฝัง่ธนบุรสีะดวกรวดเรว็ และผูใ้ชท้างสามารถ
เลอืกเดนิทางเขา้พืน้ทีช่ ัน้ในของกรุงเทพฯ โดยเดนิทางต่อเขา้สูร่ะบบทางด่วนขัน้ที ่2 ทีด่่านบางซื่อ 2 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2559 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 2,606 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัก าไรสทุธจิาก
การด าเนินงานปกตขิองปี 2558 ทีไ่ม่รวมรายการพเิศษจากการขายหุน้ บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ก่อนการควบบรษิทั ซึง่มกี าไรสุทธจิากภาษี จ านวน 969 ลา้นบาทแลว้ ก าไรเพิม่ขึน้ จ านวน 925 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 55 โดยบรษิัทมรีายได้จากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ จ านวน 1,366 ล้านบาท กล่าวคือรายได้จากธุรกิจ     
ทางพเิศษเพิม่ขึน้ จ านวน 486 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.5 เนื่องจากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกสายทาง รวมถงึ
การเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2559 รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง
เพิม่ขึน้ จ านวน 856 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 36.1 เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึง่เปิดใหบ้รกิาร เมื่อ
วนัที่ 6 สงิหาคม 2559 ในดา้นต้นทุนการให้บรกิาร เพิม่ขึน้ตามโครงการที่เปิดให้บรกิารเพิม่ ส่วนของค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิภายหลงัจากการเปิดใหบ้รกิารโครงการ SOE ดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูเ้พื่อการก่อสรา้งทีเ่คยบนัทกึเป็น
ตน้ทุนงานจะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ีท าใหด้อกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ แต่ผลจาก
การปรบัลดต้นทุนทางการเงนิยงัท าใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลงจากปีก่อน จ านวน 488 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 25.2 

หากเปรยีบเทยีบก าไรสทุธปีิ 2559 จ านวน 2,606 ลา้นบาท กบัก าไรสทุธปีิ 2558 จ านวน 2,650 ลา้นบาท ซึง่รวม
รายการพเิศษจากการขายเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี จ านวน 969 ลา้นบาทแล้ว ก าไรสุทธจิะต ่ากว่าปีก่อน จ านวน   
44 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 เน่ืองจากไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1.  ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 9,301 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 486 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 5.5 จากปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกสายทาง ส าหรบัทางด่วนขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 มปีรมิาณจราจร
เพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลีย่วนัละ 15,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 1.4 ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก มปีรมิาณ
จราจรตัง้แต่เปิดใหบ้รกิารวนัที ่22 สงิหาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 เฉลีย่วนัละ 39,400 เทีย่ว ส่งผลใหร้ายได้
ค่าผ่านทางในปีนี้ของทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 ซึง่รวมโครงการ SOE เพิม่ขึน้ จ านวน 371 ลา้นบาท หรอื 
รอ้ยละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณจราจรเพิม่ขึน้จากปีก่อน
เฉลีย่วนัละ 7,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 9.4 เน่ืองจากการขยายตวัของชุมชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่ว
การเดินทางเพิ่มขึ้น รายได้ค่าผ่านทางในปีนี้จึงเพิ่มขึ้น จ านวน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัปี 2559 มจี านวน 
4,817 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 154 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.3 ซึง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณจราจรทีใ่ช้
ทางพเิศษและการเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

2.  ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 3,230 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 856 ลา้นบาท หรอื   
รอ้ยละ 36.1 จากรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิทีม่จี านวนผู้โดยสารทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลี่ย     
วนัละ 13,400 เที่ยวต่อวนั หรือร้อยละ 5.1 และจากรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ-สว่นของการ
เดนิรถและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน ส าหรบัปี 2559 มจี านวน 2,769 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 
576 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.3 ซึง่เพิม่ขึน้ตามจ านวนผูโ้ดยสารและจากตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและ
ซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3.  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิัทมรีายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2559 จ านวน 573 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 24       
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.4 โดยสาระส าคญัมาจากการพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิระบบราง 
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 หมายเหตุ  :  ทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปิดใหใ้ชบ้รกิารวนัที ่22 สงิหาคม 2559 
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หมายเหตุ  :  เดอืนมถุินายน 2558 ไมร่วมการปรบัปรุงรายไดบ้ตัรโดยสาร 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                  แบบ 56-1 
 
 

14-6 
 

ฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสนิทรพัย์รวม จ านวน 82,786 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,691     
ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -             
วงแหวนรอบนอก ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในเดือนสงิหาคมที่ผ่านมา มหีนี้สนิรวม จ านวน 53,003 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 4,038 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมาซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
จ านวน 29,783 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 653 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2558 จากก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน และ
ลดลงจากการจ่ายปันผล 1,834 ลา้นบาท   

กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 3,845 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดใชไ้ปใน
กจิกรรมลงทุน จ านวน 11,663 ล้านบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6,035 ล้านบาท (2) ลงทุนในเงนิลงทุนชัว่คราวและลงทุนในบรษิัทอื่น จ านวน 5,744 
ลา้นบาท(3) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิ
จ านวน 766 ลา้นบาท (4) ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิจ านวน 277 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการขายเงนิ
ลงทุนและเงนิปันผลจาก TTW และ CKP จ านวน 1,159 ลา้นบาท 

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 4,112 ล้านบาท มาจาก (1) รบัเงนิจากการออกหุ้นกู้สุทธ ิ
23,200 ลา้นบาท (2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิ1,585 ลา้นบาท (3) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้สทุธ ิ17,690 ลา้นบาท             
(4) จ่ายเงนิปันผล 1,834 ลา้นบาท และ (5) ช าระดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,149      
ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 777 ลา้นบาท ลดลงจาก
สิน้ปีก่อน 3,706 ลา้นบาท  

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัปี 2559 บริษ ัทม ีอตัราก าไรสุทธ ิร ้อยละ 19.69 อตัราผลตอบแทนผู ้ถ ือหุ ้นร ้อยละ 8.87 อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 3.25 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.78 เท่า และอตัราส่วน
หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.33 เท่า 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงินรวม มีองค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและ

บริหารทางพิเศษ ธุรกิจบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงใน
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้ 
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บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลระหว่างปีฉบบันี้แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรอืไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้ 
การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บรษิทั ไดม้อบหมายให ้นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์เลขานุการบรษิทั เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์ก ากบัไว้บรษิทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิัทไดร้บัรอง 
ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 

1. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม              

2. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูม้อี านาจลงนาม              
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 - ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง)  2551 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุ่นที ่1  2547 - 2559  - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพือ่มติรภาพ

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร กระทรวงการต่างประเทศ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547  2538 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)  

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  2555 - 2556  - ประธานกรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

2 นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 71  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  0.1577%  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองประธานกรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (24,109,405 หุน้) 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

 - ประธานกรรมการบรหิาร  - วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ (ตนเอง 0.1420% , 2555 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร 

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น คู่สมรส 0.0157%) 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

   ค่าตอบแทน  - M.Sc. (Electrical Engineering) 2551 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการบรษิทั

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    Osaka University, Japan 2550 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง บมจ. ช. การช่าง 

   ผกูพนับรษิทั  - B.Sc. (Electrical Engineering) 2546 - ปัจจุบนั  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    Osaka University, Japan 2537 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร  

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุ่นที ่6 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - ประธานกรรมการบรหิาร  
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2558  - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547  - ประธานกรรมการบรหิาร 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 2537 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช. การช่าง 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์

   (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่4/2550 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2 
2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี
2539 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนือ 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

3 นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 76  - ปรญิญาตร ีสาขาพาณชิยศาสตร ์ 0.0053%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (803,893 หุน้) 2557 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ช. การช่าง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุ่น 2/2543 2550 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารความเสีย่ง  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่25 ก.พ. 2559)  - กรรมการอาชพีในท าเนียบ IOD  2542 - ปัจจุบนั  - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    CDC  รุ่น 1/2550 (IOD Chartered Director) 2550 - 2557  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ค่าตอบแทน  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 - Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุ่นที ่3/2553 บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรปีระกนัภยั 
 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ มลูนิธอิาซาฮกีลาสแหง่ประเทศไทย

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2534 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี

 2534 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. กลาสเวย์
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตธิานี คนัทรคีลบั
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. พทัยา เอสเตท
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตแิลนด์
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ศรรีาชา รสีอรท์
2530 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไดอะโฆรม เคมเิคลิ

2529 - ปัจจุบนั  - กรรมการและกรรมการบรหิาร บจก. ซากาตะ-ไทย คอรป์อเรชัน่

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 78  - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ 0.0138%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2,102,527 หุน้) 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วทิยาศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ย  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ก าหนดค่าตอบแทน    พระจุลจอมเกลา้ รุ่นที ่9 2542 - 2546  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูรนายทหารราบชัน้ตน้ และการรบแบบจูโ่จม บริษทัอ่ืน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    โรงเรยีนทหารราบ กองทพับก สหรฐัอเมรกิา 2539 - ปัจจุบนั  - ประธานทีป่รกึษา โครงการพฒันาตามพระราชด าริ
 - หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 2548 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)
 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน 2548 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล พ ีเอน็ เพลทมลิ
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่6 2547  - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงกลาโหม

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 2546 - 2547  - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND)  รุ่น 7/2546

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 -  Board & CEO Assessment รุ่น 2/2546

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

5 พลเอกส าเภา  ชศูรี 75  - โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  - Royal Military Academy (Saint Cyr), France 2547 - 2558  - กรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

 - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ  - โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก รุ่นที ่51  - กรรมการตรวจสอบ

   บรหิารความเสีย่ง  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุ่นที ่6 2550 - 2558  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 - กรรมการตรวจสอบ    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสีย่ง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 15/2547  บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2556 - ปัจจุบนั  - นายกสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
2555 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. ท ีไอ พ ีเอส
2544 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. ทศภาค 

6 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 67  - Ph. D. Engineering Management,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั     University of Missouri, USA 2555 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรษิทั  และ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

 - กรรมการตรวจสอบ  - M.B.A. (Quantitative Business Analysis),    ประธานกรรมการตรวจสอบ

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่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  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) 2554 - 2558  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสีย่ง

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 พ.ย.2559 - ปัจจุบนั  - คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - ก.ย.2559  - คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล

2550 - 2554  - คณบด ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
2542 - 2550  - ประธานคณะกรรมการด าเนินงานหลกัสตูร

   บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)
   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

7 นางวลัลภา  อสัสกุล 66  -  Master of Economics, University of Detroit, USA  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  -  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ไทยสมุทรประกนัชวีติ

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน

   บรหิารความเสีย่ง  -  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551  - กรรมการก ากบัและตรวจสอบ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2559  - กรรมการ บมจ. วนีิไทย

  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550 2553 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2552 - 2558  - กรรมการอสิระ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)รุ่น 37/2548 2555 - 2558  - ประธานคณะกรรมการความเสีย่ง  

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2548 - 2550  - กรรมการ  

 -  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 2547 - 2550  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

    รุ่น 5/2551    และวาณชิธนกจิ

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี้  
2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีน ดเิวลลอปเมน้ท์
2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. สยามเอสเตท
2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. อ าพนั
2553 - 18 ม.ค.2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนือ  

8 นายสุพงศ์  ชยุตสาหกจิ      75  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการจดัการ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  

 - กรรมการบรหิาร  - รฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการเมอืงการปกครอง 2556 - 21 ก.ย.2559  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

   ค่าตอบแทน  - Executive Master of Business Administration 2546 - 2558  - รองประธานกรรมการบรหิาร

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    Sasin Graduate Institute of Business 2550 - 2558  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ผกูพนับรษิทั    Administration of Chulalongkorn University  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - Master of Engineering (Electrical) 2552 - 2558  - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

   University of Tokyo, Japan 2545 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

 - Bachelor of Engineering (Electrical) บริษทัอ่ืน

   University of Tokyo, Japan 2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 2552 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ทเวริค์ 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2  

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น

 2539 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนือ

   2554 - 2556  - กรรมการ บจก. ซเีค พาวเวอร ์
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

9 ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ 61  - M.S. (Civil Engineering)  และ M.S. (Operations Research)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Stanford University, USA , 1979 2537 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - B.S. (Civil Engineering , Mathematics) บริษทัอ่ืน

   Virginia Military Institute, Virginia, USA , 1976 ต.ค.2558 - ปัจจุบนั  - นายทหารนอกราชการ (เกษยีณ) กระทรวงกลาโหม

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน 2556 - ก.ย.2558  - ประธานคณะทีป่รกึษากระทรวงกลาโหม

   รุ่น 3 พ.ศ. 2556 สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน. 3) 2555 - 2556  - รองปลดักระทรวงกลาโหม 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่50 (วปอ. 2550)    (ดา้นพลงังานและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ)

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2552 - 2553  - ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนุน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546    ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

10 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณชิย์กุล 44  - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ก่อสรา้งและบรหิารจดัการ)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    University of  Michigan - Ann Arbor ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ 

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) 16 ก.พ.2559 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง

   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    กลุม่งานปฏบิตักิาร

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 2554 - ปัจจุบนั  - รกัษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    สายงานพฒันาธุรกจิ

   ผกูพนับรษิทั  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance  Directors (FND) รุ่น 35/2550 2557 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Understanding the Fundamental ก.พ.2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนือ  
   of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2558  - กรรมการ บจก. ทรานสทิ เอก็ซ์เพริท์

11 นายวรีะพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศกัดิ ์ 50 - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  -    - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2559 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน บมจ. ธนาคารกรงุไทย
(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558) - TLCA Executive Development Program (EDP), Class 14/2014 2557 - 2559  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ผูบ้รหิารสายงาน 

  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 2554 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), รุ่น 100/2013 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. กรงุไทยพานิชประกนัภยั
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ

- Executive Development Program (ELDP) , 2555 - 2558  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

  Fiscal Policy Research Institute Foundation 2011 2554 - 2557  - กรรมการ บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ
บริษทัอ่ืน

 - ไม่ม ี-
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

12 นายปณติ  ตุลย์วฒันจติ 60  - M.B.A. (Finance)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Washington University, St.Louis, USA 2543 - ปัจจุบนั  - ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - Bachelor of Arts & Science 2546 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

   Washington University, St.Louis, USA 2546 - 2555  - กรรมการบรหิาร  

 - หลกัสตูร Board and CFO Assessment บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2544 2537 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. กรงุเทพ เอน็ยเินียริง่ คอนซลัแตนท ์

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2546 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนือ  

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่น 14/2555 2543 - 2553  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย)  

   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน
 - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูกจิการกระจายเสยีงและ
   กจิการโทรทศัน์ รุ่นที ่1/2556
   ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
   และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 4/2557
   สถาบนัวทิยาการพลงังาน

13 นายยุทธนา  หยมิการณุ (1) 55  - ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 2556-ปัจจุบนั  - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั บมจ. เอราวณั

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 พ.ย.2559)  - ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง บริษทัอ่ืน

 - ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ย.2559-ปัจจุบนั         - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย
 - ประกาศนียบตัรโรงเรยีนศุลการกัษ์ กรมศุลกากร 2558-ปัจจุบนั         - ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั
 - หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 2557-ปัจจุบนั  - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั โรงงานยาสบู
   ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่13 สถาบนัพระปกเกลา้ 2558  - ทีป่รกึษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
 - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุ่นที ่71 ส านกังาน ก.พ. 2554-2558  - รองอธบิดกีรมศุลกากร  
 - หลกัสตูรนกับรหิารยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 2553-2554  - ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากร ท่าเรอืแหลมฉบงั
   ระดบัสงู (นยปส.) รุ่นที ่3 2552-2553  - ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากรภาคที ่1
 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่25 2551-2552  - ผูอ้ านวยการส านกับรหิารกลาง
 - หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่18 2547  - ผูอ้ านวยการส่วนปราบปรามทางบก
 - หลกัสตูรนกับรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัระดบัสงู (บงส.) รุ่นที ่2
 - หลกัสตูรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง

หมายเหตุ   :   (1) นายยุทธนา หยมิการณุ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 แทนนายธนา  จานุสรณ์ ซึง่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2559
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

14 นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกูล 54  - Master of Engineering Science (Development Technologies)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    University of Melbourne, Australia 2557 - 2558  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์ บริษทัอ่ืน

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2557 - ปัจจุบนั   - รองผูว้่าการ  (ฝ่ายกลยุทธแ์ละแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2558 2555 - 2557  - ผูช้่วยผูว้่าการ
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ

15 นายด าเกงิ  ปานข า (2) 54  - ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  - ไม่ม ี-

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 พ.ย. 2559)  - เนตบิณัฑติไทย บริษทัอ่ืน

   ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติสภา 2558 - ปัจจุบนั  - รองผูว้่าการ ฝ่ายปฏบิตักิาร การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย

 - ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกจิ 2554  - ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัเกบ็ค่าผ่านทาง
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552  - ผูอ้ านวยการ กองจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ 

   ฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
2549  - ผูอ้ านวยการกองนิตกิาร ฝ่ายกฎหมาย 

16 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 59  - ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ปฐพวีศิวกรรม)               0.0235%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัอนิสบ์รคุ  ประเทศออสเตรยี (3,599,141 หุน้) 2543 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  และกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) 2549 - 2558  - กรรมการ บมจ. ช. การช่าง

   บรหิารความเสีย่ง    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 2554 - 2557  - รองประธานกรรมการบรหิาร

 - กรรมการผูจ้ดัการ    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2558  - กรรมการ

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 2547 - 2554  - กรรมการบรหิาร

   ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2544 - 2553  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ บมจ. ช.การช่าง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 2543 - 2554  - กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

ก.พ.2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนือ  

2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

หมายเหตุ   :   (2) นายด าเกงิ  ปานข า ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 แทนนางอุรวด ี ชศูร ีซึง่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่4 ตุลาคม 2559
โดยนางอุรวด ี ชศูร ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 แทนนายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ซึง่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัตัง้แต่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

17 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 59  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  - กรรมการบรหิารความเสีย่ง

 - กรรมการบรหิาร  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 2550 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

 - กรรมการผูจ้ดัการ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   - กรรมการผูจ้ดัการ
 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 2556 - 2557  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

    ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552  - กรรมการบรหิารความเสีย่ง

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2550 - ปัจจุบนั  - รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนือ  

   (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่11/2553 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร
2554 - 2557  - กรรมการ บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

18 นายสงวน  คุณาธนินัท์ 56  - ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

   วศิวกรรมทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์    สายงานวศิวกรรม

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 101/2551    สายงานวศิวกรรม

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - ไม่ม ี-

19 นางสุดฤทยั  พรหมมาตร 53  - M.B.A. (Financial Accounting)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      Northrop University, Inglewood,California, USA 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  
   ปฏบิตักิารทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ    สายงานปฏบิตักิาร

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  2550 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 151/2554    สายงานปฏบิตักิาร

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - ไม่ม ี-
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

20 นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ 50  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

   บรหิาร  - ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร์  สายงานบรหิาร

 - เลขานุการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558 )  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  สายงานบรหิาร  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - 2558  - เลขานุการบรษิทั

 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 2554  - ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทัว่ไป

 - ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 2551 - 2554  - ผูอ้ านวยการอาวุโสส านกักรรมการผูจ้ดัการ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551 บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ไม่ม ี-

 - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

21 นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร 49  - ปรญิญาโท สาขาบญัชี  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

   การเงนิ  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี  สายงานการเงนิ

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2555  สายงานการเงนิ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - 2554  - ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิ
 - หลกัสตูร CFO Certification Program รุ่น 1/2004 บริษทัอ่ืน

   สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย  - ไม่ม ี-
 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นที ่13
   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

22 นายวทิรูย์  หทยัรตันา 59  - ปรญิญาโท Master of Science (Business Administration)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      California University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

   ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP 13)     สายงานปฏบิตักิารเดนิรถ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร
2550 - 2555  - รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาดและ

   พฒันาเชงิพาณชิย์
2548 - 2558  - กรรมการความเสีย่ง
2547 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายฏบิตักิาร
2545 - 2547  - ผูจ้ดัการส่วนการเดนิรถ

บริษทัอ่ืน

 - ไม่ม ี-
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

23 นายอลัวนิ จี 45  - ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ 0.0009% คู่สมรสของบุตรของ บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Boston College ประเทศสหรฐัอเมรกิา (144,272 หุน้) นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์

   สนบัสนุนปฏบิตักิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 (คู่สมรส) 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ี

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

   ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
2551 - 2554  - เจา้หน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

บริษทัอ่ืน

2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2
 - กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ
2550 - 2551  - Business Analyst, TMB Maquarie Securites (Thailand)

   Corporate Finance
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง

บจก.แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวิรค์ส์

บจก.ทางด่วนกรงุเทพ
เหนือ

บมจ.ช.การช่าง

บจก.มหาศิริ สยาม

บมจ.ซีเค พาวเวอร์

บจก.ช.การช่าง โฮลดิ้ง

บจก.ช.การช่างโตกิว 
คอนสตรคัชัน่

บจก.ซี.เค ออฟฟิซ
ทาวเวอร์

บมจ.ทีทีดบับลิว

บจก.ที่ดินบางปะอิน

บจก.เซาทอ์ีสท ์เอเชีย
 เอนเนอรจ์ี

บจก.ไซยะบรุี พาว
เวอร์

บจก.ไฟฟ้าน ้างึม 2

บจก.ช.การช่างเรียล
เอสเตท

บจก.คอนสตรคัชัน่ 
แมททีเรียล ซพัพลาย

1 ดร.วรีพงษ์  รามางกูร 2 2 2

2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 3,4 2,4 1,4 1 1,4 1 1 1 1,3 1 1,4 1,4 1,4 1 1

3 นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 1 1

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1

5 พลเอกส าเภา ชศูรี 1

6 ดร.อรรณพ ตนัละมยั (1) 1

7 นางวลัลภา  อสัสกุล 1

8 นายสุพงศ์  ชยุตสาหกจิ  1,4 2 1,4 1 1 1

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ 1

10 นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณชิย์กุล 1,4 1,4 1,4 5

11 ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 1,4 1 1,4 1,4

12 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 1,4 1,4 1

13 นายวรีะพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศกัดิ ์ 1    

14 นายปณติ  ตุลย์วฒันจติ 1

15 นายยุทธนา หยมิการณุ (2) 1

16 นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกูล 1

17 นายด าเกงิ ปานข า (3) 1

18 นายสงวน คุณาธนินัท์ 5

19 นางสุดฤทยั พรหมมาตร 5

20 นายภาคภมูิ ทววีทิยรศัมิ ์ 5

21 นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร 5

22 นายวทิรูย์ หทยัรตันา 5

23 นายอลัวนิ จี 5

หมายเหตุ
1.  ค านิยาม         1 = กรรมการ   2 = ประธานกรรมการ   3 = รองประธานกรรมการ   4 = กรรมการบริหาร   5 = ผูบ้ริหาร

2.  (1)  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559
        (2)  นายยทุธนา  หยิมการณุ ได้รบัแต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แทนนายธนา  จานุสรณ์ ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559
        (3)  นายด าเกิง  ปานข า ได้รบัแต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แทนนางอรุวดี  ชศูรี ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2559 โดยนางอรุวดี ชศูรีได้รบัแต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559

           แทนนายประสิทธ์ิ  เดชศิริ ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559

1 2
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทั

83 4 14 15

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

5 6 7 139 10 11 12
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย

บรษิทั ทางด่วน บรษิทั แบงคอก 
รายชือ่กรรมการ กรงุเทพเหนือ จ ากดั เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั

1.  นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 2, 3  -

2.  นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ 1, 3 2

3.  นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยก์ุล (1) 1, 3 1, 3

4.  นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล (2) 1  -

5.  นางพเยาว ์มรติตนะพร 1, 3  -

6.  นายสมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ (3) 1, 3 1

7.  นายอนุกูล  ตนัตมิาสน์  - 1

8.  นางทพิยส์ุดา  ยิ้มวไิล  - 1, 3

9.  นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย์  - 1, 3

หมายเหตุ
1. ค านิยาม       1 = กรรมการ     2 = ประธานกรรมการ    3 = กรรมการบรหิาร
2. บรษิทัย่อยใหห้มายถงึ บรษิทัย่อยทีม่นีัยส าคญั เช่น มรีายไดเ้กนิกว่ารอ้ยละ10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชลี่าสุด

3. (1) และ (3)  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559

4. (2)            ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2559 แทนนายณรงค์  เขยีดเดช ซึง่ลาออกจากต าแหน่งเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559
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บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 
หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 
 

1.  หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา  วฒันานุกลูชยั 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี   
 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ประสบการณ์การท างาน 2551 - ธ.ค.2558 -  ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2550 -  ผูอ้ านวยการฝ่ายรายไดค้่าผ่านทาง 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
- Integrated Management ISO 9001 and ISO 14001 
- การบรหิารความเสีย่งขององคก์รมาตรฐานสากล ISO 31000 
- Compliance Audit 
- การควบคุมภายในเกี่ยวกบัการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่ม

มลูค่ากจิการ 
- Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing 
- เทคนิคเชงิลกึในการจดัการความเสีย่งสมยัใหม่แบบครบวงจร 
- หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)  
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานตรวจสอบภายใน  

1.1 จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

1.2 ควบคุมการด าเนินการสอบทานผลการปฏบิตัิงาน ความเพยีงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายใน
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 

1.3 สรุปผลการสอบทาน พรอ้มขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
ในงานให้ผู้รบัการตรวจรบัทราบ และติดตามผลการปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ 

1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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2. งานสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 สอบทานงบการเงนิประจ าปี และรายไตรมาส 
2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

ประจ าปีของบรษิทั 
2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและ

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
2.4 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3. งานสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองคก์รในการจดัท าและทบทวนแผน
ฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี และรวบรวมสรุปผลเป็น
แผนฉุกเฉินและแผนบรหิารความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร 

3.2 ตดิตามและสรุปผลการบรหิารความเสีย่งจากทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นรายไตรมาส และน าเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ      
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

3.3 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และบรหิารความเสีย่ง  

 
4. งานดา้นกจิกรรมระบบบรหิารคุณภาพและจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ตดิตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจตดิตาม และหน่วยงาน
ภายนอกผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 
 

5. งานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 

หมายเหตุ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.  หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 

ชื่อ-สกุล นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์

ต าแหน่ง - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน ต.ค.2557 - ธ.ค.2558 - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ก.ย.2557    -  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย.2554 - ธ.ค.2554  -  ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ส.ค.2554 - ผูอ้ านวยการอาวุโสส านกักรรมการผูจ้ดัการ  
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง -  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 

-  ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 

-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 1. ก าหนดกรอบการก ากบัดูแลกจิการทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพโครงสรา้ง
การด าเนินงานของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการทีเ่ป็น
สากล 

2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการก ากับดูแล
กจิการของบรษิทั และจรรยาบรรณบรษิัท ตลอดจนปรบัปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทัก าหนดและเปิดเผยในรายงานประจ าปี   

4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ รวมทัง้จดัท าสรุปขอ้มูลผลการประเมนิและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

5. เสนอแนะการจัดท าแผนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนดไว้ 

6. ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
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รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบรษิทั 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 4 ท่าน โดยม ีนายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกส าเภา ชูศรี และ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ          
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ  ตนัละมยั เป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัชแีละการเงนิ และมผีูอ้ านวยการ
ส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ไดม้กีารหารอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายใน 
และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างอสิระในสาระส าคญัของการ
จดัท างบการเงนิและแผนการสอบบญัชปีระจ าปี 

สรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีรายการปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนีัยส าคญั และ
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่าง
ถูกตอ้งเพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้หรอืผูใ้ชข้อ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน 

ในการสอบทานงบการเงนิและการปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ว่าบรษิัทได้ปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงินมคีวามถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
เปิดเผยอย่างเพยีงพอ  

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอ สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ได ้
โดยมสี านักตรวจสอบภายในท าหน้าทีต่รวจสอบ ประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมภายในอย่างอสิระ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาในเรื่องการด าเนินงาน การใช้ทรพัยากร การดูแล
ทรพัย์สนิ การป้องกนัและลดความเสีย่ง ความเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการ
ควบคุมภายในดา้นระบบสารสนเทศ โดยมกีารตรวจสอบและตดิตามผลทัง้จากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ี

3. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตการปฏบิตังิาน และพจิารณารายงานผลการตรวจสอบ การตดิตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ 
ให้ข้อแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและ            
มีประสทิธิผล รวมทัง้พิจารณาแผนการพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้ก้าวทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัทศิทางการด าเนินงานขององค์กรและ
มาตรฐานสากล ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
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4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัิงานของบรษิทัใหเ้ป็น    
ไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิ รวมถงึภาระผูกพนัทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก ซึง่พบว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัเวลา   

5. การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลง        
เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

6. การพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมหีน้าที่ในการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม่ หรอืเลกิจ้างผู้สอบบญัชแีละพจิารณา
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

  ในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลงานการตรวจสอบทีผ่่านมา
และพจิารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีและมคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั     
มคีวามเป็นอสิระ มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตัิงานสอบบญัช ีการให้ค าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ี
การรบัรองงบการเงนิได้ทนัเวลา และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีติเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณา
และขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 3,350,000 บาท 

7. การเตรียมความพรอ้มในการเข้ารว่มโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหฝ่้ายจดัการร่วมกบัส านกัตรวจสอบภายในศกึษาในรายละเอยีด และประเมนิ
ตนเองตามแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ท าการตรวจตดิตามการปฏบิตัติาม
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการยื่นขอการรบัรอง  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ดร้ะบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอใน
การใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมกีาร
รายงานข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
และการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธิผล มกีารปฏิบตัิงานที่สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและมกีาร
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

                                                    
(นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ       
ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน            
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมจ านวน 3 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุป
สาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดย 

1) เสนอแต่งตัง้บคุคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระ
จ านวน 6 ท่าน และเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก      
วาระหนึ่ง  

2) เสนอแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตับิุคคลเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่าง
ลงเนื่องจากมกีรรมการลาออกและเสยีชวีติ โดยไดเ้สนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัคุณสมบตักิรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีน เป็นกรรมการบรษิทัแทนต าแหน่งทีว่่าง จ านวน 4 ท่าน   

2. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เหน็ว่า
หลกัเกณฑข์องบรษิทัยงัมคีวามเหมาะสม 

3. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 โดยไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการ     
แต่ละคน อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรูค้วามสามารถ 
และมคีุณภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั มอีงคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการ
เขา้ใจ โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

                                              พลเอก 
(เชษฐา  ฐานะจาโร) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บริหารความเสี่ยง โดยมีพลเอกส าเภา ชูศรี เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง                   
นางวลัลภา อสัสกุล นายพงษ์สฤษดิ ์ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ และนางพเยาว์  มริตตนะพร เป็น
กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ และเพื่อใหม้คีวามโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
แนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดพีิจารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงการดูแล
ตดิตามตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง                
ทุกไตรมาสรวมจ านวน 4 ครัง้ เพื่อพจิารณาทบทวนนโยบาย และตดิตามความกา้วหน้าในการปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละตามแผนบรหิารความเสีย่งของบรษิทัโดยสรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการได้ติดตาม และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท           
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ 
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลู และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ซึง่ในปี 2559 
ผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทอยู่ในระดบัดมีาก และผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญั         
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 อยู่ในเกณฑด์มีาก 

2. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการไดร้่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาศกึษาและตดิตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผน
บรหิารความเสีย่งและกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
ทีเ่ปลีย่นแปลง และสอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิทัในปี 2559  

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการให้ความเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

 

 

 

                                                   พลเอก 
(ส าเภา  ชศูร)ี 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
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