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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เกิดขึน้จากการควบบริษัทตามพระราชบญัญัติ   
บรษิทัมหาชนจ ากดั ระหว่างบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมาซึง่ทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมด
ของทัง้สองบรษิทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 
15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ธุรกจิหลกัของบรษิัทคอืการใหบ้รกิารทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันาเชงิพาณิชย์    
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึง่จะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทางและโครงข่าย
การใหบ้รกิาร ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถเป็น   
ผู้ด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมิภาค นอกจากนัน้     
ยงัสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพฒันาเชงิพาณิชย์ หรอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ    
เป็นตน้ 

1.1  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธธ์รุกิจ และภาพรวมการประกอบธรุกิจ    

วิสยัทศัน์ 

วิสยัทัศน์ของบริษัท คือการเป็นผู้น าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและ         
ในภูมภิาคอาเซยีน 

พนัธกิจ 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะ 

1. ให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว     
เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

2. พฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพของโครงขา่ยระบบคมนาคมขนสง่ทีท่นัสมยัและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทา 
ปัญหาจราจร ชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

3. สรา้งมลูค่าเพิม่และประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

เป้าหมายและกลยุทธธ์รุกิจ 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพเิศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่งมวลชน
ระบบราง และโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งตามที่รฐับาลมนีโยบายให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ โดยพจิารณาโครงการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2. สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่าย
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อธ ารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 
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3. สร้างความผูกพนักบัผู้มสี่วนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility) และสือ่สารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สรา้งบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผู้น าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรทีส่รา้งการเดนิทางทีด่เีพื่อชวีติที่ดี   
โดยธุรกจิของบรษิทัประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ารวมถงึธุรกจิ
พฒันาเชงิพาณิชย์ทีเ่กีย่วเนื่องโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัแบ่งออกเป็น 4 
ธุรกจิหลกั ดงันี้ 

1.1.1  ธรุกิจทางพิเศษ 

บริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) เป็นผู้รบัสมัปทานในการ
ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษรวม 4 สายทางประกอบดว้ย  

1) ทางพิเศษศรีรชั  

ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 กบัการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2533 และ    
ทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี กบั 
กทพ. โดยมรีะยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2540  

บรษิทั และ กทพ.ไดร้่วมกนัลงทุนในโครงการระบบทางพเิศษในกรุงเทพและปรมิณฑล โดยบรษิทั
เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารทางพเิศษศรรีชั ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 4 ส่วน คอื ส่วนเอ 
(พระราม 9-รชัดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซี (รชัดาภิเษก-แจ้งวฒันะ) และส่วนด ี
(พระราม 9-ศรีนครินทร์) 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
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 

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใตส้ญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555    

บรษิทัมหีน้าทีใ่นการออกแบบและก่อสรา้ง จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ
มหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ ให้บรกิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษรวมทัง้การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง 
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โดยบริษัทเป็นผู้รบัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมดตลอดระยะเวลา
สมัปทานและแบ่งผลตอบแทนหรอืใหผ้ลประโยชน์แก่รฐัตามทีไ่ดต้กลงกนัในสญัญาสมัปทาน    

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  

ในการบริหารจัดการโครงการนี้  บริษัทเป็นผู้จ ัดเก็บค่าผ่านทาง และมีสิทธิที่จะได้รับรายได้          
ค่าผ่านทางทัง้หมดและรายไดอ้ื่น (ถา้ม)ี ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ซึง่อตัราค่าผ่านทางและการปรบั
อตัราค่าผ่านทางเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญา ทางพเิศษสายนี้เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2559   

3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยด าเนินการผ่าน NECL ภายใต้สญัญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 

NECL เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรถัยา ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ      
ระยะที ่1 แจง้วฒันะ-เชยีงราก และระยะที ่2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทีบ่รเิวณ
ถนนแจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร ส าหรบัขาเขา้เมอืงผู้ใช้ทางช าระค่าผ่านทาง       
ที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ ส าหรับขาออกจากเมืองช าระค่าผ่านทางที่จุดลงทางพิเศษ        
โดย กทพ.เป็นผู้จดัเก็บค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วส่งมอบให้ NECL รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของ    
ทางพเิศษอุดรรถัยาเป็นของ NECL ทัง้หมด 

 

 1.1.2  ธรุกิจระบบราง 

บรษิัทเป็นผูร้บัสมัปทานการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ไดแ้ก่  

1)  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สถานี 
หวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ใต้ดนิสายแรกของไทย มรีะยะทาง
ทัง้สิน้ 20 กโิลเมตร เป็นสถานีใต้ดนิจ านวน 18 สถานี เปิดใหบ้รกิารเดนิรถเมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 
2547 และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัล าโพง-หลกัสอง และช่วงบางซื่อ-  
ท่าพระ) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย มรีะยะทางรวม 27 กโิลเมตร เป็นทางวิง่  
ใตด้นิประมาณ 5 กโิลเมตร และทางวิง่ยกระดบัประมาณ 22 กโิลเมตร มสีถานีรวมทัง้สิน้ 20 สถานี 
เป็นสถานีใตด้นิ 4 สถานี และสถานียกระดบั 16 สถานี มจีุดเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลมิรชัมงคลทีส่ถานีบางซื่อและสถานีหวัล าโพง และเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง   
ทีส่ถานีเตาปนู  

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย แบ่งการด าเนินงานช่วงการจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งาน
ระบบเพื่อเปิดใหบ้รกิารออกเป็น 3 ช่วงโดย ช่วงที ่1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร
เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 ช่วงที ่2 สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง ภายในเดอืนกนัยายน 2562 
ช่วงที ่3 สถานีเตาปนู-สถานีท่าพระ ภายในเดอืนมนีาคม 2563 
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โดยบรษิทัเป็นผู้มสีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณิชย ์
ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ที่ในโครงการ และธุรกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายใน
สถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจาก
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทาง และ  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม หรอืโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน   
การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็น
การร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบรษิัท       
เป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และ      
ซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร 
และรายได้เชงิพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด 
และ รฟม. จะทยอยจ่ายคนืค่าอุปกรณ์งานระบบใหบ้รษิทัเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 10 ปี และจา้ง
บริษัทบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษาตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 4 
กนัยายน 2556 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม เป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ยกระดบั ระยะทาง 
23 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี และเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิที่สถานีเตาปูน 
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง สว่นนี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 

1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) เป็นผูด้ าเนินธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ไดแ้ก่   

1)  จดัหาและ/หรอืจดัท าสือ่โฆษณารปูแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า  

2)  ให้เช่าพืน้ที่ร้านคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพื้นที่ชัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี
ลาดพรา้ว   

3)  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า  

นอกจากนี้ ในสว่นของทางพเิศษ บรษิทัและ NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลใชพ้ืน้ทีเ่พื่อด าเนินการ
ในเชงิพาณิชยเ์พื่อตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ให้ใชพ้ืน้ทีท่ า
รา้นค้าบรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และการด าเนินธุรกจิอื่นๆ เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อติดตัง้
ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.1.4  การลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บรษิทัมเีงนิลงทุนอยู่ในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค ดงันี้  

1)  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ( “CKP”) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  
(Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิดา้นพลงังาน  

2)  บรษิัท ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัการประปา  
สว่นภูมภิาค และลงทุนในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอื่น และ  

3)  บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) เป็นผูก้่อสรา้งและด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บรษิทัเกดิขึน้จากการควบบรษิทัตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ระหว่าง BECL และ BMCL เมื่อวนัที ่
30 ธนัวาคม 2558 ด าเนินธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชน 
ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งธุรกิจดงักล่าว    
โอนมาจาก 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  

 17 เมษายน 2540 BECL ลงนามสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนด)ี เป็น            
ผูก้่อสร้างและบรหิารทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีกบั กทพ. โดยมรีะยะเวลา 30 ปีนับแต่วนัเริม่ก่อสร้าง ซึ่งกค็อื 
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 ไดเ้ขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคลกบั รฟม.ในลกัษณะ AOT (Acquire 
Operate Transfer) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย BMCL มสีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนิน
กจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณิชย ์ซึง่รวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิาร
สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 
2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 ภายใตส้ญัญาดงักล่าว BMCL มภีาระผูกพนัต้องจ่ายเงนิค่าตอบแทน
จากค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่ รฟม. ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 

 25 กุมภาพนัธ ์2552 BMCL ไดจ้ดัตัง้บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (BMN) เพื่อด าเนินธุรกจิ
ดา้นพฒันาเชงิพาณิชย ์โดยการควบรวม 3 บรษิทั คอื บรษิทั บเีอม็ซแีอล เน็ทเวริค์ จ ากดั บรษิทั เมโทร มอลล์ 
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั และบรษิทั ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส ์จ ากดั โดย BMN ได้รบัโอนการด 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. 
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จะทยอยช าระค่าอุปกรณ์งานระบบคนืใหก้บั BMCL ทัง้นี้ BMCL เป็นผูใ้ห้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อม
บ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม. เป็นผู้มีสทิธิในรายได้      
ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้า
ทัง้หมด และ รฟม.จะจ่ายค่าจา้งบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาใหก้บั BMCL นับแต่วนัที ่
BMCL ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจนสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน  

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในปี 2560  

27 ก.พ.60    บรษิทัไดร้บัรางวลั Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะ          
ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559 ที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ 
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบรษิทั และของนกัลงทุนในจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม รวมไปถงึการ
มหีลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้กู ้และผูถ้อืหุน้   

31 ม.ีค.60 บริษัทได้เข้าท าสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินกบั รฟม. ระยะเวลา 33 ปี          
ในรปูแบบ PPP Net Cost โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื  

ระยะที ่1  จดัหาติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน   
สว่นต่อขยาย ระยะเวลา 3 ปี  

ระยะที ่2  ให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสาย       
สนี ้าเงินส่วนต่อขยาย โดยให้เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน 
(Through Operation) ระยะเวลา 30 ปี  

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล      
(ช่วงสถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเปิดให้บรกิารอยู่ในปัจจุบนั และโครงการรถไฟฟ้าสาย     
สนี ้าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ)            
มรีะยะทางทัง้สิน้ 47 กโิลเมตร และมสีถานีทัง้หมด 38 สถานี โดยบริษัทมสีทิธใินรายได้         
ค่าโดยสารและสทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชยต์ลอดอายุสมัปทาน 

21 ม.ิย.60 บรษิทั ทรสิเรตติง้ จ ากดั (TRIS Rating) ประกาศคงอนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัทีร่ะดบั “A” 
และแนวโน้มอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “Stable” หรอืคงที ่  

19 ก.ค.60  บริษัทได้ลงนามสญัญาแก้ไขเพิม่เติมสญัญาสมัปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวน    
รอบนอกฯ (ฉบบัที่ 2) กบั กทพ. เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพเิศษสายศรีรชั-วงแหวน     
รอบนอกฯ กบัทางพเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุ่งไปทางแจง้วฒันะ) มลูค่างาน 275,000,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสรา้ง 18 เดอืน โดยเริม่งานเมื่อเดอืนสงิหาคม 2560  

11 ส.ค.60  บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน -สถานี     
บางซื่อ ภายใต้แนวคดิ “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน” เป็นการเชื่อมต่อการเดนิรถระหว่าง
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิเดมิ) สายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย และสายฉลองรชัธรรม 
(สายสมี่วง) ใหต่้อเนื่องเป็นโครงข่ายเดยีวกนั ช่วยใหก้ารเดนิทางสญัจรระหว่างกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลมคีวามรวดเรว็ สะดวกสบาย และปลอดภยัยิง่ขึน้ โดยช่วงเชื่อมต่อนี้มรีะยะทาง 1.2 
กโิลเมตร   

7 ก.ย.60 บรษิัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1/2560 อายุ 5-7 ปี จ านวน 5,000 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.65 ถงึรอ้ยละ 3.10 ต่อปี เพื่อใชส้ าหรบัลงทุนโครงการ และเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน 
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11 ต.ค.60 ได้รบัการประกาศรายชื่อจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้อยู่ในกลุ่มบรษิัทจดทะเบยีนที่ด าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยืนโดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and 
Governance หรอื ESG) หรอืหุน้ยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment) ของกลุ่มบรษิทั         
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ลา้นบาท   

28 พ.ย.60 ได้รบัการพิจารณาจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ให้รบัรางวลัยอดเยี่ยม
ประเภทรางวลัธุรกรรมทางการเงนิในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจ าปี 2560 
ในงาน “SET Award 2017” จากการควบรวมกนัระหว่าง BECL และ BMCL 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  กลุ่ม ช.การชา่ง ประกอบดว้ย 1) บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) และ 2) บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั  

 
1.3.1 การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัอ่ืน    

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืธุรกจิสนับสนุนทีเ่กือ้หนุนการด าเนินงาน
ของบริษัทและสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วนัที่   
31 ธนัวาคม 2560 ดงันี้ 

(1) ช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน  
             หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางดว่นกรงุเทพเหนือ ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 
อดุรรถัยา 

6,000 5,250 99.99% 
 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร  
เน็ทเวริค์ส ์

ด าเนินธรุกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 254 254 65.19% 166 

 
 
 
 

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 

30.87 % 69.13 % 
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      หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

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 22,065 
 

7.50% 1,238  
 

 
(2) รายละเอียดของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน 

ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

1. บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) 

NECL มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 294 ล้านหุน้ และ 
หุน้บุรมิสทิธจิ านวน 306 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 
5,250 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 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
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มทีุนช าระแล้วจ านวน 254 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.19 ของทุนจดทะเบยีน  

BMN เกดิจากการควบรวม 3 บรษิัท คอื บรษิัท บเีอม็ซีแอล เน็ทเวิร์ค จ ากดั บรษิัท เมโทร 
มอลล์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั และบรษิัท ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส ์จ ากดั โดย  BMN ได้รบัโอน    
การด าเนินธุรกิจเดิมของทัง้สามบริษัท รวมทัง้สทิธ ิหน้าที่ ทรพัย์สนิ หนี้สนิ และพนักงาน        
ของบรษิทัทัง้สามไปทัง้หมด 

ในปัจจุบนั BMN ประกอบธุรกิจจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า       
สายเฉลมิรชัมงคล และพืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิของอาคารจอดแลว้จรทีส่ถานีลาดพรา้ว รวมทัง้ใหบ้รกิาร
และดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า และในอุโมงค ์          
เดนิรถไฟฟ้า 
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ธรุกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 

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

CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า CKP มทีุนจดทะเบยีนรวม
จ านวน 9,240 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 9,240 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
มทีุนช าระแลว้จ านวน 7,370 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุ้น
รอ้ยละ 19.40 ของทุนจดทะเบยีน CKP มกีารลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน ้าโดยลงทุนในบรษิทั 
เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั และบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้น (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนในบรษิทั บางปะอนิ โคเจน เนอเรชัน่ จ ากดั และ
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ โดยลงทุนในบรษิัท บางเขนชยั จ ากดั บรษิัท นครราชสมีา    
โซลาร ์จ ากดั บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั  

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

TTW เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 3,990 ลา้นบาท 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,990 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนช าระแล้ว
จ านวน 3,990 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 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 รวมทัง้ได้มีการลงทุนในธุรกิจพลงังาน  
ผ่านการถอืหุน้ใน CKP ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  

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

XPCL มทีุนจดทะเบียนรวมจ านวน 26,861 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรยีญสหรฐั     
ต่อ 34 บาท) มีทุนช าระแล้วจ านวน 22,065 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท       
มสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน XPCL ด าเนินธุรกจิหลกัเป็นผู้ด าเนิน
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ซึ่งตัง้อยู่บนแม่น ้ าโขง โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี         
เป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าแบบฝายน ้าล้น โดยไม่มกีารผนัน ้าออกจากแม่น ้าโขงและไม่มกีาร    
กกัเกบ็น ้าเหมอืนเขือ่นทีม่อี่างเกบ็น ้าทัว่ไป 
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1.3.2  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิัทม ีบมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้น 
อยู่ในบรษิทัจ านวน 4,582,121,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.98 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยในอดตี
จนถึงปัจจุบนั บรษิัทได้มีการว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ 
เน่ืองจาก บมจ.ช.การช่าง เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ของประเทศทีม่ศีกัยภาพมคีวามรูค้วาม
ช านาญ และคุน้เคยกบัโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถงึอุปกรณ์
งานระบบต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้  บมจ.ช.การช่าง ยงัมีประสบการณ์ในการด าเนินการสญัญา    
ในลกัษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานที่มคีุณภาพภายในก าหนดเวลา อกีทัง้ยงัเป็น
พนัธมติรผู้ร่วมลงทุนในบรษิัท ท าให้ บมจ. ช.การช่าง มคีวามรบัผดิชอบและความมุ่งมัน่ที่จะด าเนิน
โครงการให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนัน้ ในอนาคตจึงมีโอกาสที่บริษัทจะว่าจ้าง         
บมจ.ช.การช่าง เป็นผูด้ าเนินการก่อสร้างหรอืผู้บรหิารโครงการ อย่างไรกด็ ีในการเขา้ท ารายการกบั 
บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายการเขา้ท า
รายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการระหว่างกนั 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 

บมจ. ช. การช่าง 

บรษิทั 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง
หรอืบรหิารโครงการ  

ทีม่คีุณภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง 
หรอืบรหิารโครงการ
ทีส่มเหตุสมผล 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัและบรษิัทย่อยด ำเนินธุรกจิโดยเป็นผู้รบัสมัปทำนจำกภำครฐั ดงันี้ 1) ผูร้บัสมัปทำนในกำรก่อสร้ำงและบรหิำร   
ทำงพิเศษ คือ ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร และทำงพิเศษอุดรรถัยำ         
2) ผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำระบบขนสง่มวลชนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ และโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง นอกจำกเป็นผู้ร ับสมัปทำนแล้ว บริษัทยังด ำเนินธุรกิจพัฒนำเชิงพำณิชย์ภำยใต้สมัปทำนที่เกี่ยวข้อง        
โดยปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรำ้งรำยไดด้งัต่อไปนี้ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

โครงสร้างรายได้รวม 
 

ด าเนิน 
การโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษทั 

ข้อมลูทางการเงินรวม 
ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2560 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2559 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2558 (1) 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธรุกิจทางพิเศษ   9,957 64.7% 9,301 70.3% 8,815 67.3% 

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทั  8,573 55.7% 7,978 60.3% 7,606 58.0% 

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทัย่อย  

(NECL) 

99.99 (2) 1,384 9.0% 1,323 10.0% 1,209 9.3% 

รายได้จากธรุกิจระบบราง   4,521 29.3% 3,230 24.4% 2,374 18.1% 

รำยไดค้่ำโดยสำรและค่ำบรกิำร
เดนิรถไฟฟ้ำ 

บรษิทั  
4,521 29.3% 3,230 24.4% 2,374 18.1% 

รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   675 4.4% 573 4.3% 549 4.2% 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์ บรษิทั  75 0.5% 78 0.6% 81 0.6% 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณชิย์ บรษิทัย่อย 

(BMN) 

65.19 600 3.9% 495 3.7% 468 3.6% 

ก าไรจากเงินลงทุน (3)   42 0.3% 31 0.2% 1,298 9.9% 

รายได้อ่ืน (4)   198 1.3% 98 0.8% 69 0.5% 

รวมรายได้   15,393 100% 13,233 100% 13,105 100% 
 
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 ดอกเบี้ยรบั 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  
โดยลกัษณะโครงกำรเป็น BTO (Build Transfer Operate) คอื บรษิทั (เดมิคอื BECL) เป็นผูล้งทุน
ในกำรออกแบบก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษศรรีชั 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
บริหำรทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที่ 1) ระยะทำง 27.1 กิโลเมตร บริษัทมีสทิธิได้รับ   
ส่วนแบ่งรำยได้จำกค่ำผ่ำนทำงของทัง้ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร และทำงพเิศษศรรีชั ตำมสดัส่วนที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งมรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับจำกวนัที่ 1 
มนีำคม 2533 และสญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนดี ซึ่งมีระยะเวลำ
สมัปทำน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่22 เมษำยน 2540 

2) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

บรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรออกแบบและก่อสรำ้ง จดัหำและตดิตัง้อุปกรณ์และระบบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
มหีน้ำที่ในกำรบรหิำรจดักำร ให้บริกำรและบ ำรุงรกัษำทำงพเิศษรวมทัง้กำรเรียกเกบ็ค่ำผ่ำนทำง   
เพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรำยไดค้่ำผ่ำนทำงและรำยไดอ้ื่นๆ (ถ้ำม)ี ทำงพเิศษสำยนี้มแีนวเสน้ทำง
เริ่มต้นที่ถนนกำญจนำภิเษก และเชื่อมต่อกบัทำงพิเศษศรีรชับริเวณด้ำนเหนือของสถำนีขนส่ง     
หมอชิต 2 ระยะทำง 16.7 กโิลเมตร ทัง้นี้ บรษิัทเป็นผู้รบัภำระในกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนทัง้หมด และแบ่งผลตอบแทนหรือให้ประโยชน์แก่ กทพ. ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ       
ซึ่งมีระยะเวลำสัมปทำน 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 15 ธันวำคม 2555 โดยเปิดให้บริกำรเมื่อวันที ่        
22 สงิหำคม 2559 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำง        
ทำงเชื่อมต่อทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัทำงพเิศษศรรีชัดำ้นทศิเหนือ (มุ่งไปทำง
แจง้วฒันะ) เพื่อแกไ้ขปัญหำประชำชนทีต่อ้งกำรเดนิทำงจำกทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ไปยงัทำงพเิศษสำยศรรีชัดำ้นทศิเหนือ ทัง้นี้ บรษิทัไดล้งนำมกบั กทพ. เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 2560 
เพื่อจดัใหม้กีำรก่อสรำ้งทำงเชื่อมต่อดงักล่ำว ระยะเวลำกำรก่อสรำ้ง 18 เดอืน มรีปูแบบเป็นทำงเชื่อม
ยกระดบัขนำด 1-2 ช่องจรำจร โดยมจีุดเริม่ตน้ทำงแยกออกจำกพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ฝัง่ขำเขำ้บรเิวณต่ำงระดบับำงซื่อบรเิวณศูนยซ์่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำชำนเมอืง (EMU Depot) เลีย้วซำ้ย
มุ่งหน้ำไปทำงทศิเหนือ และบรรจบกบัทำงพเิศษสำยศรรีชัขำออกเมอืงมุ่งหน้ำแจง้วฒันะ ระยะทำง
ประมำณ 360 เมตร บรษิทัคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2561  
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3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

บรษิัทถือหุ้นใน NECL ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำรทำงพเิศษอุดรรถัยำ ซึ่งมี
เส้นทำงที่เชื่อมต่อระบบทำงพิเศษศรีรชัที่ถนนแจ้งวฒันะ และสิ้นสุดที่อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวัด
พระนครศรอียุธยำ มรีะยะทำงรวมประมำณ 32 กโิลเมตร โครงกำรนี้เป็นโครงกำรในลกัษณะ BTO 
(Build Transfer Operate) เช่นเดยีวกบัทำงพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผูล้งทุนในกำรออกแบบ
ก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษอุดรรถัยำ โดยกรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสร้ำงถำวรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือ     
ใช้ประโยชน์ในทำงพิเศษจะตกเป็นของ กทพ. และ กทพ. เป็นผู้จดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดแล้ว      
สง่มอบรำยไดค้่ำผ่ำนทำงให ้NECL ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำซึง่มรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับจำก
วนัที ่27 กนัยำยน 2539 

รายละเอียดของเครอืขา่ยท่ีเช่ือมโยงระบบทางพิเศษส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
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 (บำงพลี-สุขสวสัดิ)์ และทำงหลวง
หมำยเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บำงขุนเทยีน) รวมทำงเชื่อมต่อ
ถนนวงแหวนอุตสำหกรรม 

42.3 กทพ. 

8. ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร   16.7 บรษิทั  

8.1  ทำงเชื่อมต่อทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ    
ไปยงัทำงพเิศษศรรีชัดำ้นทศิเหนือ (มุ่งไปทำงแจง้วฒันะ) 

0.36 บรษิทั  

รวมระยะทางทัง้ส้ิน 284.06  
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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 
  

 
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 
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ทางพิเศษ / ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
อตัราค่าผา่นทาง (บาท/เท่ียว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 

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   
  ** อตัรำนี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ 10 บำท ส ำหรบัรถทุกประเภท   

กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชั เป็นไปตำมสญัญำโครงกำร
ระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ซึง่มกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงบนพืน้ฐำนของอตัรำ
กำรเพิม่ของดชันีรำคำผู้บรโิภคส ำหรบักรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ล่ำสุด ทัง้นี้จะปรบัอตัรำ    
ค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเตม็ช่วงละ 5 บำท แต่จะปรบัไดไ้ม่เกนิครัง้ละ 10 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปีแรก
ของสญัญำ ในกรณีทีเ่กดิเงนิเฟ้อสงูกว่ำปกตหิรอืมเีหตุสดุวสิยั หรอืเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ บรษิทั และ 
กทพ. สำมำรถพิจำรณำปรับอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมสมควร โดยมีกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ล่ำสุด      
เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2556 และมกี ำหนดกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ต่อไปในวนัที ่1 กนัยำยน 2561 

กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็นไปตำมสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำง บริหำรจัดกำร ให้บริกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรทำงพิเศษ        
สำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร โดยปรบัทุก 5 ปี นับแต่วนัที่เปิดด ำเนินกำรโครงกำร      
ในอตัรำ 15 บำท 25 บำท และ 35 บำท ส ำหรบัรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ลอ้ และรถมำกกว่ำ 10 ลอ้ตำมล ำดบั    
ซึง่เป็นไปตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

และทำงพเิศษอุดรรถัยำ กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงจะมกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำ    
ค่ำผ่ำนทำงบนพื้นฐำนของอตัรำกำรเพิม่ของดชันีรำคำผู้บริโภคส ำหรบักรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ล่ำสุด ทัง้นี้จะปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเต็มช่วงละ 5 บำทแต่จะปรบัได้ไม่เกนิครัง้ละ      
15 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปีแรกของสญัญำ โดยมกีำรปรบัค่ำผ่ำนทำงครัง้แรกเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน 
2546 และมกีำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ล่ำสุดเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 ส ำหรบัครัง้ต่อไปมี
ก 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 
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2.1.4 การตลาดและการแข่งขนั 

2.1.4.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผู้ใช้ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร ทำงพิเศษศรรีชั ทำงพเิศษสำยศรรีชั-     
วงแหวนรอบนอกฯ และทำงพเิศษอุดรรถัยำ คอื ผูใ้ช้ทำงที่มุ่งหวงัควำมสะดวกและรวดเรว็ใน
กำรเดนิทำง ตอ้งกำรร่นระยะทำงในกำรเดนิทำงไปยงัจุดหมำย รวมทัง้ต้องกำรหลกีเลีย่งปัญหำ
กำรจรำจรตำมเสน้ทำงปกตทิีก่ำรจรำจรตดิขดัในพืน้ทีข่องกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยสำมำรถ
จ ำแนกลูกค้ำซึ่งเป็นผู้ใช้ทำงตำมประเภทของรถที่ใช้ทำงพิเศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ         
รถ 6-10 ลอ้ และรถมำกกว่ำ 10 ลอ้ โดยในปี 2560 มสีดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 97.97 รอ้ยละ 1.78 
และรอ้ยละ 0.25 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ปรมิำณจรำจรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
2560 ทีใ่ชท้ำงพเิศษสำมำรถจ ำแนกตำมพืน้ทีไ่ดด้งันี้ 

ระบบทำงพเิศษ ปรมิำณจรำจร
เฉลีย่ (เที่ยว/วนั) 

สดัสว่น % 

1. ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที ่1) 

    (บำงนำ-ดนิแดง-ดำวคะนอง) 

373,218 30.74 

2. ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2) 

2.1 สว่นในเมอืง (ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก) 

2.2 สว่นนอกเมอืง (ประชำชื่น-แจง้วฒันะ และอโศก-ศรนีครนิทร)์ 

 

325,873 

378,842 

 

26.84 

31.21 

3. ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (บำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 86,154 7.10 

4. ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร  

 (เปิดบรกิำรวนัที ่22 สงิหำคม 2559) 

49,946 4.11 

รวมปรมิำณจรำจรทัง้สิน้ 1,214,033 100 

 
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)์ มเีครอืขำ่ยทีค่รอบคลุมพืน้ทีจ่ำกทศิเหนือจรดทศิใต ้
และจำกทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผูใ้ชท้ำงสำมำรถใชท้ำงพเิศษเชื่อมต่อกบั
ทำงพิเศษบูรพำวิถี (บำงนำ-ชลบุรี) ทำงพเิศษเฉลิมมหำนคร และทำงพิเศษฉลองรชั ท ำให้
เครือข่ำยระบบทำงพิเศษสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเดินทำงไปถึง  
ทีห่มำยไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่ำกำรใชถ้นนพืน้รำบ 
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เมื่อวนัที่ 22 สงิหำคม 2559 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ     
ซึ่งเป็นเสน้ทำงที่เชื่อมต่อระหว่ำงพื้นที่ฝัง่กรุงเทพฯ-ฝัง่ธนบุรี โดยเชื่อมเสน้ทำงออกจำกทำง
พเิศษขัน้ที ่2 บรเิวณหมอชติ จตุจกัร ขำ้มแม่น ้ำเจำ้พระยำบรเิวณสะพำนพระรำม 7 วิง่ขนำนบน
ทำงรถไฟสำยใตโ้ดยผ่ำนย่ำนบำงพลดั บำงบ ำหรุ ตลิง่ชนั เชื่อมต่อกบัสะพำนลอยบรมรำชชนนี
ผ่ำนถนนรำชพฤกษ์และสุดทำงที่ถนนวงแหวนรอบนอก (ฝัง่ตะวนัตก) ท ำใหผู้้ใชท้ำงสำมำรถ
เดนิทำงเชื่อมฝัง่กรุงเทพฯ-ธนบุร ีไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเรว็ 

จุดดอ้ยทำงกำรตลำด คอื ขอ้จ ำกดัทำงด้ำนกำยภำพท ำใหไ้ม่สำมำรถระบำยรถบรเิวณทำงลง
ทำงพเิศษในช่วงเวลำเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กบัสภำพกำรจรำจรบนถนนพื้นรำบอนัเป็นปัจจยัที่มี
ควำมไม่แน่นอนทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีำรประสำนงำนกบัต ำรวจ
จรำจรของสถำนีต ำรวจพื้นรำบ รวมทัง้กำรเชื่อมต่อสญัญำณภำพจำกกล้อง CCTV บน         
ทำงพิเศษไปยงัป้อมต ำรวจพื้นรำบ เพื่อช่วยระบำยจรำจรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มควำม
คล่องตัวของกำรจรำจรในระบบด้วยกำรปรับปรุงจุดขึ้น -ลงต่ำงๆ ท ำให้ผู้ใช้ทำงสำมำรถ
ประหยัดเวลำ และผู้ใช้ทำงได้รบัควำมสะดวกสบำยเพิ่มขึ้น มีคุณภำพชีวิตในกำรเดินทำง       
ในเมอืงหลวงที่ดกีว่ำเดมิ ท ำให้ผูใ้ช้ทำงได้เหน็ถงึประโยชน์ที่ได้รบัมำกกว่ำกำรค ำนึงถงึปัจจยั
ทำงดำ้นรำคำ 

ในสว่นของกลยทุธท์ำงกำรตลำด บรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกำร คอื 

1)   กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์   

 กำรมโีครงขำ่ยกำรใหบ้รกิำรทำงพเิศษซึง่ตัง้อยู่บนท ำเลทีด่ ีและเชื่อมต่อกบัถนนหลกั
ของเมอืงท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำงของผูใ้ชท้ำงใหเ้ดนิทำง
ไปยงัจุดหมำยไดต้รงตำมต้องกำร บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงคุณภำพของสำยทำง
และคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรทีด่ ีบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้
โดยได้น ำมำปรบัเป็นกลยุทธ์ส ำคญัเพื่อเสริมศกัยภำพในกำรรองรบัปริมำณจรำจร      
ทีห่มุนเวยีนในระบบใหม้ปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้  

 กำรศกึษำควำมเหมำะสมเพื่อปรบัปรุงทำงขึน้-ลงทำงพเิศษเป็นอกีมำตรกำรทีบ่รษิัท
น ำมำเพิม่ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงและรกัษำระดบัคุณภำพทำงพเิศษในดำ้น
ควำมปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยู่ในระดบัมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง  

 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 

 กำรศกึษำแนวเสน้ทำงใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทำงกำรเตบิโตของเมอืง (Urbanization)   
ทีจ่ะขยำยตวัในอนำคตโดยเฉพำะพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนกำรศกึษำพฤตกิรรม
กำรเดนิทำงของผู้ใช้ทำง จดัเป็นกำรเตรยีมพร้อมเพื่อรองรบักำรขยำยขอบข่ำยกำร
ให้บรกิำรทำงพเิศษ อีกทัง้ยงัเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรที่ตอบรบักบัควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ชท้ำงในอนำคตไดเ้ป็นอย่ำงด ี
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 บรษิทัไดม้กีำรเพิม่ช่องทำงกำรสือ่สำรขอ้มลูเกีย่วกบักำรจรำจรผ่ำนป้ำยจรำจรอจัฉรยิะ 
(Smart Traffic) และป้ำยสลบัขอ้ควำม (VMS) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงทรำบถงึสภำพจรำจรบน
ระบบทำงพเิศษตลอดจนกำรแนะน ำกำรเดนิทำงบนเสน้ทำงพเิศษให้สะดวกรวดเร็ว
มำกยิง่ขึน้ 

 บรษิัทได้ด ำเนินกำรปรบัปรุงป้ำยแนะน ำกำรใช้ทำงพิเศษบนถนนพื้นรำบ ทัง้ที่เป็น
ถนนสำยหลกัและถนนซอยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูใ้ชท้ำงและเพิม่ควำมมัน่ใจในกำรเขำ้ใชท้ำงพเิศษ โดยบรษิทัจะเน้นกำรให้
ขอ้ม ูลสถำนทีส่ ำคญัในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทำงขึ้น-ลงทำงพิเศษส่วนต่ำงๆ     
ผ่ำนเวบ็ไซตแ์ละสือ่ประชำสมัพนัธต่์ำงๆ เพื่อใหล้กูคำ้ทีเ่ป็นผูใ้ชท้ำงไดร้บัควำมสะดวก
รวดเรว็ในกำรเดนิทำง  

2)   กลยุทธด์้านราคา   

 กำรก ำหนดอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ได้มีกำรตกลงและก ำหนดอัตรำค่ำผ่ำนทำง
ตลอดจนวธิกีำรพจิำรณำกำรค ำนวณปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่ไว้ในสญัญำโครงกำร
เป็นกำรล่วงหน้ำ ซึง่อตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำทีไ่ด้มคีวำมเหน็ชอบร่วมกนัว่ำเป็นอตัรำ   
ทีเ่หมำะสมตำมผลกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนของแต่ละโครงกำร กล่ำวคอื
สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วน
ขัน้ที ่2 สว่นด ีและสญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็ไดก้ ำหนดใหม้กีำร
พจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่เป็นประจ ำทุก 5 ปี โดยอำ้งองิตำมกำรเปลีย่นแปลง
ของดชันีรำคำผูบ้รโิภคกรุงเทพฯ ทีไ่ดม้กีำรออกประกำศโดยกระทรวงพำณิชย ์ซึง่กำร
ค ำนวณดงักล่ำวเป็นกำรค ำนวณเพื่อรกัษำมูลค่ำที่แท้จรงิของอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดของสญัญำ และกำรพจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษ
สำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ เป็นไปตำมสญัญำสมัปทำน กล่ำวคือ จะมีกำรปรับ     
ทุก 5 ปี นบัแต่วนัเปิดด ำเนินกำรโครงกำรตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

 บรษิทัไดม้อบสว่นลดค่ำผ่ำนทำงใหก้บัผูใ้ชท้ำงอย่ำงต่อเนื่องในบำงเสน้ทำง โดยมกีำร
ก ำหนดระยะเวลำสิน้สดุเป็นครำวๆ ไป เพื่อดงึดดูใหผู้ใ้ชท้ำงหนัมำใชท้ำงพเิศษมำกขึน้ 
โดยเฉพำะเสน้ทำงทีม่จีุดเชื่อมต่อระหว่ำงระบบทำงพเิศษ เช่น บรเิวณด่ำนอำจณรงค ์1 
(จำกทำงพิเศษฉลองรชัมุ่งหน้ำเข้ำทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร บริเวณบำงนำ) และ     
ด่ำนเมอืงทองธำนีของทำงพเิศษอุดรรถัยำ ซึ่งบรษิัทร่วมกบั กทพ.ได้ให้ส่วนลดมำ
อย่ำงต่อเนื่อง   

3) กลยุทธด์้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย  

 กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 
o ผู้ใช้บรกิำรทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชัสำมำรถเลอืกใช้บรกิำร

ทำงพเิศษ ณ จุดขึน้-ลงทำงพิเศษต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส ำคญัในกรุงเทพฯ 
ตลอดระยะทำง 65.6 กิโลเมตร โดยผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษจะต้องช ำระเงิน          
ค่ำผ่ำนทำงทีด่่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง ณ จุดขึน้ทำงพเิศษ ซึง่มทีัง้หมดจ ำนวน 52 จุด 
ซึ่งเป็นของทำงพิเศษเฉลิมมหำนครจ ำนวน 20 จุด (เช่น ด่ำนดินแดง บำงนำ 
ดำวคะนอง สุขุมวทิ พระรำม 4 ฯลฯ) และทำงพเิศษศรรีชัจ ำนวน 32 จุด (เช่น ด่ำน
อโศก พระรำม 9 ศรนีครนิทร์ ยมรำช สุรวงศ์ หวัล ำโพง คลองประปำ ย่ำนพหลฯ     
ประชำชื่น พระรำม 3 ฯลฯ) และผู้ใช้บรกิำรสำมำรถช ำระค่ำผ่ำนทำงได ้2 วธิ ีคอื
ช ำระดว้ยเงนิสด หรอืช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 
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o 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) 

o ผูใ้ช้บรกิำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเชื่อมต่อระบบทำงพเิศษ  
ศรรีชัออกสูท่ศิตะวนัตกของกรุงเทพฯ มรีะยะทำง 16.7 กโิลเมตร ซึง่มดี่ำนจดัเกบ็
ค่ำผ่ำนทำงจ ำนวน 9 จุด โดยจะตอ้งช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำง ณ จุดทำงขึน้ดว้ยเงนิสด
หรอืช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

 กำรใหบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

บรษิัทได้ร่วมกบั กทพ. ในกำรน ำระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิมำใช้ในกำรจดัเก็บ    
ค่ำผ่ำนทำง เพื่อเป็นทำงเลอืกใหก้บัผูใ้ชท้ำงเพิม่ควำมสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิำพ
ในกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงบรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตลอดจน
รองรบัปรมิำณจรำจรทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนำคต ปัจจุบนัมจี ำนวนผูใ้ชร้ะบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
อตัโนมตัปิระมำณรอ้ยละ 38.32 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ตัร Easy Pass บรษิทัจดัใหม้จีุดบรกิำรตดิตัง้ และ
ตรวจสอบบตัร Easy Pass รวมถงึบรกิำรตดัฟิลม์เพื่อตดิตัง้ Easy Pass และทดสอบ
ระบบ Easy Pass โดยผู้ใช้ทำงสำมำรถน ำรถยนต์เข้ำใช้บริกำร ณ จุดบริกำร       
Easy Pass … Fast Service โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยได้ที่ศูนย์ควบคุมทำงพเิศษ       
สำยศรรีชั ถนนอโศก-ดนิแดง ทุกวนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 09.00-17.00 น.   

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) กลยุทธด์้านการส่งเสริมและส่ือสารการตลาด 

บรษิัทจดัให้มสี่วนลดค่ำผ่ำนทำงในบำงเส้นทำงและมกี ำหนดเวลำสิ้นสุด เพื่อส่งเสรมิให้
ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยหนัมำใช้บรกิำรทำงพเิศษอย่ำงสม ่ำเสมอจนเกดิควำมเคยชนิและเป็น
ลูกค้ำประจ ำในที่สุด โดยในปี 2560 บริษัทยังคงให้ส่วนลดทำงพิเศษอุดรรัถยำของ      
บรษิทัย่อย (NECL) โดยใหส้ว่นลดแก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิำรทีด่่ำนเมอืงทองธำนีอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ ในช่วงเทศกำลส ำคญั เช่น วนัสงกรำนต์และวนัขึน้ปีใหม่ บรษิัทไดร้่วมมอืกบั 
กทพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทำงพิเศษให้กับผู้ใช้ทำงด้วยกำรแจกของที่ระลึกแก่        
ผูใ้ชท้ำงพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้จีุดใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชท้ำงเพื่อสรำ้งควำมรูส้กึผูกพนัใหก้บัลูกคำ้
ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำเรำพร้อมส่งมอบควำมสุขด้วยบริกำรที่ดีให้กบัลูกค้ำตลอดสำยทำง 
รวมถงึกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำยจรำจรในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์และในโอกำสส่งทำ้ย
ปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่ที่ผ่ำนมำ บริษัทร่วมสนับสนุน กทพ. ในกำรประชำสมัพันธ์ส่วนลด     
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ค่ำสมคัร Easy Pass เพื่อกระตุ้นผูใ้ชท้ำงพเิศษใหห้นัมำใช ้Easy Pass มำกขึน้ ลดปัญหำ
กำรจรำจรตดิขดับรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง  

บรษิทัในฐำนะเอกชนผู้ใหบ้รกิำรทำงพเิศษไดส้นองตอบนโยบำยของภำครฐัดว้ยกำรร่วม
รณรงคข์บัขีป่ลอดภยั “โทรไม่ขบั” “ง่วงไม่ขบั” และ “เมำไม่ขบั” คำดเขม็ขดันิรภยัทุกครัง้
ตลอดกำรเดนิทำง รวมถึงร่วมรณรงค์กำรให้ทำงกบัรถพยำบำลฉุกเฉิน เพื่อต่อลมหำยใจ
ใหก้บัผูป้ระสบอุบตัเิหตุ และผูป่้วยฉุกเฉิน 

บรษิทัไดด้ ำเนินกำรประชำสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหต้ระหนัก
ถึงควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และปลอดภัยในกำรใช้บริกำรทำงพิเศษให้ทรำบถึง
บรกิำรทีม่คีุณภำพบนทำงพเิศษ และให้ทรำบถงึกจิกรรมส่งเสรมิกำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ ของ
บรษิัท อำท ิกำรจดักจิกรรมพเิศษให้กบัผู้ใช้ทำงที่เป็นผู้โชคด ีกำรให้ส่วนลดค่ำผ่ำนทำง 
เผยแพร่แผนที่โครงข่ำยทำงพิเศษ รวมถึงกำรต่อเชื่อมทำงพิเศษกับเส้นทำงต่ำงๆ        
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้ชท้ำง 

ส ำหรับสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ที่บริษัทใช้เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล      
ข่ำวสำร ประกอบด้วย สื่อสำรคด ีวทิยุ-โทรทศัน์ สปอตวิทยุ เอกสำรแผ่นปลวิ ป้ำยสลบั
ขอ้ควำม (VMS) เวบ็ไซต์ www.bemplc.co.th ตลอดจนกำรสื่อสำรผ่ำนโซเชียลมเีดีย 
(www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) รวมทัง้กำรจดัท ำวำรสำรศรีรัช    
รำย 2 เดอืน เพื่อเป็นช่องทำงในกำรแลกเปลีย่นขอ้มูลข่ำวสำรระหว่ำงบรษิทักบัผูใ้ชท้ำง 
รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำมพงึพอใจ และยงัเป็นกำรจูงใจใหลู้กคำ้ใหม่เขำ้มำใช้บรกิำร
เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัมีกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี จดัเป็นกำรสร้ำง
ควำมเขำ้ใจทีด่ที ัง้ต่อลกูคำ้และสงัคม 

 

2.1.4.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ในปี 2560 สภำพเศรษฐกจิเริม่มทีศิทำงฟ้ืนตวัดขีึน้ รำยไดข้องผูบ้รโิภคบำงกลุ่มปรบัเพิม่สงูขึน้
จำกกำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำน และโครงกำรภำครฐัมีกำรขยำยตัวมำกขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง       
เมื่อสถำบนักำรเงนิเริม่ผ่อนคลำยควำมเขม้งวดในกำรใหส้นิเชื่อลง ท ำใหอุ้ตสำหกรรมรถยนต์    
ในประเทศมียอดขำยสูงขึ้นเลก็น้อย ซึ่งหำกแยกเป็นภูมภิำค ภำคเหนือและภำคใต้ขยำยตัว         
ได้ดีกว่ำภูมิภำคอื่นๆ เนื่ องจำกกำรปรับตัวทัง้จำกภำคกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว              
ส่วนกรุงเทพฯได้รับอำนิสงส์จำกโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐส่งผลให้
อุตสำหกรรมรถยนต์โดยรวมโตขึ้นทัง้รถยนต์นัง่และรถยนต์พำณิชย์ (หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ        
28 ธนัวำคม 2560)  

ด้วยปัจจยัดงักล่ำวก่อให้เกิดปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบัน       
มรีถจดทะเบยีน 10 ล้ำนคนั ในขณะที่ถนนในกรุงเทพฯ มีควำมยำวเพยีง 5,500 กโิลเมตร   
สง่ผลใหเ้กดิปัญหำกำรจรำจรตดิสะสมในทุกทีข่องเขตกรุงเทพฯ อกีทัง้จำกกำรก่อสรำ้งโครงกำร
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของภำครฐัรวมถึงกำรก่อสร้ำงอื่นๆ ที่เกิดขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั ท ำให้มี
ปริมำณรถยนต์เกินกว่ำถนนในเขตกรุงเทพฯ จะรองรบัได้ นอกจำกนี้หำกมปัีจจยัอื่นๆ เช่น     
ฝนตกหนักและน ้ำท่วม ซึ่งจะท ำใหก้ำรเคลื่อนตวัของรถยนต์เป็นไปได้ยำกขึน้ ท ำให้ควำมเรว็
เฉลีย่ของรถยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ ลดลงจำกขอ้มูลของส ำนักนโยบำยและแผนกำรขนส่ง (สนข.) 
ได้สรุปอัตรำควำมเร็วเฉลี่ยของรถในเขตกรุงเทพฯ ลดลงโดยเฉพำะในถนนสำยหลักและ      
ถนนวงแหวนชัน้ใน ในชัว่โมงเร่งด่วนช่วงเชำ้ลดลง 0.3 กโิลเมตร/ชัว่โมง หรอืรอ้ยละ 1.9 และ
ช่วงเยน็ลดลง 2.3 กโิลเมตร/ชัว่โมง หรอืรอ้ยละ 12.8 (หนังสอืพมิพ์ประชำชำตธิุรกจิ 5 มกรำคม 2561) 

สง่ผลใหเ้กดิผลกระทบต่อกำรเตบิโตของปรมิำณกำรจรำจรบนทำงพเิศษโดยรวม  

http://www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro


 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

2-11 

2.1.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.1.5.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

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

โครงกำรทำงพิเศษภำยใต้สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 สญัญำโครงกำรทำงด่วน     
สำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็ สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ส่วนด ีและ
สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็น
โครงกำรในลกัษณะ BTO ซึง่สำระส ำคญัของสญัญำ คอื กทพ. ก ำหนดรูปแบบ (Characteristic) 
สำยทำง พืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นกำรก่อสรำ้ง และท ำกำรเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบใหบ้รษิทัท 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
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 ำกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษ ในลกัษณะ Lump 
Sum Turnkey  

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรน้ี บรษิทัมสีทิธใินกำรบรหิำรจดักำร และใหบ้รกิำร ไดแ้ก่กำรเรยีก
เกบ็ค่ำผ่ำนทำง กำรกู้ภยั และกำรบ ำรุงรกัษำ โดยบริษัทมสีทิธทิี่จะได้รบัค่ำผ่ำนทำงทัง้หมด
ตลอดระยะเวลำสมัปทำน 
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2.1.5.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ด ำเนินธุรกจิก่อสร้ำงและบรหิำรทำงพเิศษโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มมำโดยตลอด ทัง้นี้ แนวปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ตัง้แต่ช่วงกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนั
มลภำวะตำมมำตรฐำนขอ้บงัคบัทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้มแห่งชำตแิละกฎหมำย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญำ ทัง้นี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้ชม้ำตรกำรรวมถงึ
วธิกีำรต่ำงๆ ในกำรปฏบิตัิอย่ำงเหมำะสม ส ำหรบักำรก่อสร้ำงในเขตเมอืงทีม่ปีระชำชนอำศยั  
อยู่มำก โดยน ำเทคนิคกำรก่อสรำ้งแบบ Segmental Box Girder มำใช ้ท ำให้บรษิทัสำมำรถ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ส ัน้กว่ำกำรก่อสร้ำงโดยวิธกีำรอื่นที่ใช้กนัอยู่
ทัว่ไปในขณะนัน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมรอบขำ้ง และมีผลกระทบต่อปรมิำณจรำจร
บนพืน้ล่ำงใหน้้อยทีส่ดุในช่วงระหว่ำงงำนก่อสรำ้ง และบรษิทัไม่เคยมปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิ
ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

ในกำรบริหำรโครงกำรระบบทำงพิเศษ บริษัทได้ตระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภำพชวีติของพนักงำน ผูใ้ช้บรกิำรและสงัคมบรเิวณโดยรอบ
ทำงพิเศษ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีกำรปรับปรุงทบทวนกระบวนกำร
ด ำเนินงำนภำยในเพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก ำหนดด้ำนสิง่แวดล้อมส ำหรบักำรขอใบรบัรองกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 โดยบรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรจดักำรบรหิำรงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
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 

โดยบรษิทัไดร้บักำรรบัรองจำกบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) ดงันี้  
 ระบบงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015  
 ระบบจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015   

ในปี 2560 บริษัทยงัคงรกัษำไว้ซึ่งระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001 อย่ำงต่อเนื่อง    
โดยได้ติดตำมประเดน็ปัญหำสิง่แวดล้อมที่ส ำคญัต่ำงๆ ที่อำจมโีอกำสเกดิขึน้ รวมทัง้ได้เพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ ดว้ยมำตรกำรบรหิำรจดักำรดำ้นพลงังำน ซึง่บรษิัท
ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปลี่ยนโคมไฟที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นทัง้บน        
ทำงพเิศษและบรเิวณด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง ดงันี้ 

1. เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟในอำคำรด่ำนทำงพิเศษสำยศรีรชั -วงแหวน     
รอบนอกฯ ดงันี้ 
 เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟหลงัคำ Canopy เหนือตู้เกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง

และประหยดัพลงังำนไดถ้งึรอ้ยละ 60 
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 เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟสอ่งลอ้ ช่องเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำง และประหยดั
พลงังำนไดถ้งึรอ้ยละ 80 

2.   เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ Flood Light หลอดโซเดยีมควำมดนัสงูบรเิวณ
พื้นที่หน้ำและหลงัด่ำนเก็บเงินค่ำผ่ำนทำง ในทำงพิเศษสำยศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ     
ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำลงได้ถึงร้อยละ 40 โดยที่ได้ควำมสว่ำงมำกกว่ำ
หลอดเดมิ และลดกำรฟุ้งกระจำยของแสง 

3.  โครงกำรน ำร่องติดตัง้ Solar Cell บนอำคำรด่ำนศรสีมำนขำออก ทำงพเิศษอุดรรถัยำ    
ท ำใหส้ำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวงไดถ้งึรอ้ยละ 20 

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 

 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 

 กำรเพิม่ช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) จำกอตัรำกำรเตบิโตของปรมิำณ
จรำจรในช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) และหลงัจำกที ่กทพ.มนีโยบำยยกเลกิ
ค่ำมดัจ ำบตัร Easy Pass ท ำให้มปีรมิำณกำรใชร้ะบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิ (Easy 
Pass) เพิ่มขึ้น ท ำให้ต้องมีกำรเพิ่มช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิเพื่อรองรบัปริมำณกำร 
จรำจรที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทำงสำมำรถประหยดัเวลำในกำรเดนิทำง และน ้ำมนั
เชือ้เพลงิได ้

 ปรบัช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ทีด่่ำนอโศก 4 ประชำชื่นขำเขำ้ และ
ประชำชื่นขำออกใหเ้ป็นช่องทำงขวำสุด เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงสำมำรถเขำ้ช่องทำง Easy Pass 
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 กำรปรบัปรุงป้ำยแนะน ำช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงพเิศษ
ไดร้บัควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรผ่ำนช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

 ปรบัปรุงช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ในทำงพเิศษศรรีชัทัง้หมดใหเ้ป็น 
Fast Lane เพื่อให้รองรบักำรผ่ำนช่องทำงที่เรว็ขึน้ ลดกำรชะลอควำมเรว็ที่ช่องทำง     
Easy Pass 

 โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตัิ บรษิัทไดต้ิดตัง้สำยอำกำศ  
ชุดที่ 2 (Second Antenna) ที่ช่องทำง Easy Pass เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิำรระบบ Easy Pass กรณีไมก้ัน้ทำงบรเิวณด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำงไม่เปิด ทัง้ทีม่ ี
เงินส ำรองในบญัชีเพียงพอต่อกำรผ่ำนทำง โดยระบบดงักล่ำวจะสัง่เปิดไม้กัน้ทำงโดย      
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ไม่ต้องรอให้เจ้ำหน้ำที่ส ัง่เปิด ท ำให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ใช้ทำงได้เรว็ขึน้   
ลดเวลำในกำรรอคอย และลดปรมิำณกำรจรำจรบรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำงรวมถงึ
มลภำวะทำงอำกำศใหล้ดลงอกีด้วย กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวด ำเนินกำรในช่องทำง Easy 
Pass ทุกช่องทำงในทำงพเิศษศรรีชั แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่19 พฤษภำคม 2560 

บรษิทัไดด้ ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเกีย่วกบักำรจดัใหม้กีำรฝึกอบรมพนักงำนตลอดจนผูบ้รหิำร
เพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู ้และทกัษะในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนระบบกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 ตลอดจนกำรจดักจิกรรมปลกูจติส ำนึกทัว่ทัง้องคก์ร และ
กำรด ำเนินกจิกรรมดำ้นกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มร่วมกบัสงัคมรอบขำ้งอกีดว้ย 

นอกจำกนี้ บริษัทได้มีนโยบำยในกำรปรบัปรุงระบบจดัเก็บค่ำผ่ำนทำงระดบัศูนย์ควบคุมให้
เ ป็นไปตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรควำมมัน่คงปลอดภัยสำรสนเทศ ISO/IEC 
27001:2013 เพื่อเพิม่กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัใหก้บัระบบสำรสนเทศของระบบจดัเกบ็   
ค่ำผ่ำนทำงระดบัศูนย์ควบคุม และจดัท ำมำตรฐำนในกำรจดักำรขอ้มูลที่มคีวำมส ำคญัเพื่อให้
ธุรกิจสำมำรถด ำเนินงำนไปได้อย่ำงต่อเนื่อง เพิม่ควำมน่ำเชื่อถือให้กบัองค์กรในระดบัสำกล 
บรษิทัจงึไดข้อกำรรบัรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพฒันำกระบวนกำร และระบบ
บรหิำรจดักำรดำ้นรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ (Information Security Management 
System : ISMS) ตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001:2013 ใหแ้ก่ ระบบจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
ระดับศูนย์ควบคุมทำงพิเศษศรีรัช (CCB2) และศูนย์ควบคุมทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวน    
รอบนอกฯ (CCB7) พร้อมทัง้พฒันำบุคลำกรดำ้นบรหิำรจดักำรควำมมัน่คงสำรสนเทศ เพื่อให้
สำมำรถปฏบิตังิำนตำมกระบวนกำร / ระบบงำนทีพ่ฒันำขึน้  

2.2 ธรุกิจระบบราง  

2.2.1 ลกัษณะบริการ 

บรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชน จ ำนวน 2 โครงกำร จำก รฟม. โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้  

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ประกอบด้วย โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล     
(ช่วงหวัล ำโพง-บำงซื่อ) และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย (ช่วงหัวล ำโพง-หลกัสอง 
และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) ซึ่งบรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำสมัปทำนกบั รฟม. เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม 2560 
ระยะเวลำ 33 ปี นบัจำกวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งำน    

(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (ช่วงหวัล ำโพง-บำงซื่อ) ระยะทำง 20 กโิลเมตร 
จ ำนวน 18 สถำนี บริษัทเป็นผู้มีสิทธิในรำยได้ค่ำโดยสำร รวมทัง้กำรด ำเนินกิจกรรมและ       
กำรพฒันำเชงิพำณิชย์ ซึง่รวมถงึกำรโฆษณำ กำรใหเ้ช่ำพื้นทีใ่นโครงกำร และธุรกจิใหบ้รกิำร
สื่อสำรโทรคมนำคมภำยในสถำนีและภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ ปัจจุบนัมีรถไฟฟ้ำที่วิ่งบริกำร 
จ ำนวน 19 ขบวน มรีะยะเวลำใหบ้รกิำรทุกวนัไม่มวีนัหยุดตัง้แต่เวลำ 06.00-24.00 น. 

(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัล ำโพง-หลกัสอง และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) 
ระยะทำง 27 กิโลเมตร จ ำนวน 20 สถำนี มีแนวเส้นทำงเชื่อมต่อจำกโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยเฉลิม     
รชัมงคล ทีส่ถำนีหวัล ำโพง และสถำนีบำงซื่อ บรษิทัเป็นผูล้งทุนจดัหำตดิตัง้และทดสอบอุปกรณ์
งำนระบบของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย และด ำเนินกำรให้บรกิำรโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยเฉลมิรชัมงคล และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำยใหเ้ป็นกำรเดนิรถ
แบบต่อเนื่องเป็นโครงขำ่ยเดยีวกนั (Through Operation) โดยบรษิทัมสีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำร 
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และกำรพฒันำเชงิพำณิชย ์ตลอดระยะเวลำสมัปทำนโครงกำร และเมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2560 
ได้เปิดให้บรกิำรเดนิรถโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย ช่วงสถำนีเตำปูน-บำงซื่อ 
ระยะทำง 1.2 กิโลเมตร เพื่อเป็นกำรเชื่อมต่อกำรเดนิรถระหว่ำงรถไฟฟ้ำสำยเฉลมิรชัมงคล 
(สำยสนี ้ำเงนิเดมิ) สำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย และสำยฉลองรชัธรรม (สำยสมี่วง) ใหต่้อเนื่องเป็น
โครงขำ่ยเดยีวกนั  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (“โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง”) ช่วงสถำนีคลองบำงไผ่-
สถำนีเตำปนู  

บรษิทัไดร้บัสมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ และ
ซ่อมบ ำรุงรกัษำ ซึง่ รฟม. เป็นผูล้งทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนโยธำทัง้หมด และบรษิทัลงทุนในงำนระบบ
รถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำ รวมทัง้ใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมมำตรฐำนกำร
ใหบ้รกิำรทีก่ ำหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำร และรำยไดเ้ชงิพำณิชยจ์ำกกำรใช้
ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงโยธำและระบบรถไฟฟ้ำทัง้หมด และ  รฟม. จะจ่ำยคืนบริษัท          
ในลกัษณะค่ำจ้ำงบรหิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำ และค่ำอุปกรณ์งำนระบบ ตลอดอำยุ
สมัปทำน 30 ปี นับจำกวนัที ่4 กนัยำยน 2556 ซึง่ในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำระหว่ำง
สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน ระยะทำง 22 กโิลเมตร รวม 16 สถำนี ปัจจุบนัมรีถไฟฟ้ำที่วิ่ง
บรกิำร จ ำนวน 21 ขบวน มรีะยะเวลำให้บรกิำรทุกวนัไม่มวีนัหยุด ในวนัจนัทร์-วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลำ 
05.30-24.00 น. และในวนัเสำร-์วนัอำทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตัง้แต่เวลำ 06.00-24.00 น. 
 

โครงการรถไฟฟ้า โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยเฉลมิรชัมงคล 
(สถำนีหวัล ำโพง-      
สถำนีบำงซื่อ) 

โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย 
(สถำนีหวัล ำโพง-หลกัสอง 
และสถำนีบำงซื่อ-ท่ำพระ) 

โครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสมีว่ง 

(สถำนีคลองบำงไผ่-   
สถำนีเตำปนู) 

ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost 

ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี (นบัจำกวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งำน) 30 ปี (2556 - 2586) 

จ านวนสถานี 18 สถำน ี 20 สถำน ี 16 สถำน ี
ระยะทาง 20 กโิลเมตร 27 กโิลเมตร 22 กโิลเมตร 

 

2.2.2 รายได ้

บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจระบบรำง 2 ลักษณะ คือ รำยได้ค่ำโดยสำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำร        
เดนิรถไฟฟ้ำ และซ่อมบ ำรุงรกัษำระบบรถไฟฟ้ำ 

2.2.2.1  รายได้ค่าโดยสาร 

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ระหว่ำงบรษิัท และ รฟม. บรษิัทมสีทิธใิน
กำรใหบ้รกิำรเดนิรถและจดัเกบ็รำยไดค้่ำโดยสำร และกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ตลอดอำยุสมัปทำน 
โดยบรษิทัมภีำระผูกพนัต้องจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนจำกค่ำโดยสำรและจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชย์
ใหแ้ก่ รฟม. ตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำสมัปทำน  

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

2.2.3.2 นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

(1.1) สรำ้งสรรคแ์ละพฒันำรปูแบบกำรบรกิำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูโ้ดยสำรในกำร
ใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำ MRT  

ปัจจุบนัรถไฟฟ้ำ MRT มเีสน้ทำงกำรเดนิรถเริม่ต้นจำกสถำนีหวัล ำโพง ปลำยทำง   
ที่สถำนีเตำปูน ระยะทำง 21 กิโลเมตร ผ่ำนพื้นที่เศรษฐกิจที่ส ำคัญ (Central 
Business District-CBD) พืน้ทีท่ีอ่ยู่อำศยั (Residential Area) และมจีุดเชื่อมต่อกบั
ระบบขนส่งมวลชนที่ส ำคญัซึ่งมผีลต่อกำรเพิม่จ ำนวนผู้โดยสำร อำท ิจุดเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว (BTS) ที่สถำนีสวนจตุจกัร สำยสแีดง (Airport Rail Link)        
ทีส่ถำนีเพชรบุรซีึง่เป็นจุดเชื่อมต่อกบัท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิและจุดเชื่อมต่อกบั
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วงทีส่ถำนีเตำปนู นอกจำกนี้ยงัมจีุดเชื่อมต่อกบัสถำนีรถไฟ
หวัล ำโพงและบำงซื่อ ส ำหรับกำรเชื่อมต่อทำงเดินของสถำนีกบัอำคำร ปัจจุบัน        
ม ี4 จุด ได้แก่ 1) อำคำรจตุัรสัจำมจุร ี(อำคำรพกัอำศยั อำคำรส ำนักงำน และศูนยร์วม
ควำมบนัเทงิและกำรศกึษำ) กบัสถำนีสำมย่ำน 2) ศนูยก์ำรคำ้ยเูน่ียนมอลลก์บัสถำนี
พหลโยธนิ 3) อำคำร Interchange 21 (อำคำรส ำนักงำน) และอำคำร Terminal 21 
(ศูนย์กำรค้ำ โรงแรม อำคำรส ำนักงำน และที่พักอำศัย) กับสถำนีสุขุมวิท                 
4) ศูนย์กำรค้ำ Central Plaza Grand Rama 9 และอำคำร G Tower กบัสถำนี   
พระรำม 9  
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พฤตกิรรมกำรเดนิทำงของผูใ้ชบ้รกิำรสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท ำงำนรองมำ
เป็นกำรเดินทำงเพื่อกำรศึกษำ ซึ่งจะเดินทำงในช่วงเวลำเร่งด่วน ขณะที่
วตัถุประสงคอ์ื่นจะเป็นกำรเดนิทำงนอกเวลำเร่งด่วน (Off peak) ซึง่มอีตัรำกำรเพิม่
เที่ยวกำรเดินทำงสูงกว่ำ บริษัทจึงก ำหนดกลยุทธ์ในกำรเพิ่มกำรเดินทำงช่วง       
Off peak ทีย่งัมคีวำมสำมำรถในกำรรองรบัได ้ลดควำมหนำแน่นผูโ้ดยสำรช่วงเวลำ
เร่งด่วน กระตุ้นให้ผู้โดยสำรปรับพฤติกรรมกำรเดินทำงในช่วงเช้ำให้เร็วขึ้น         
ในกจิกรรม “MRT Lucky Hour มำเชำ้ลุน้โชค” รวมถงึกำรเพิม่จ ำนวนผูโ้ดยสำรที่
เดนิทำงดว้ยบตัรโดยสำร เพื่อเพิม่รำยไดแ้ละจ ำนวนผูถ้ือบตัรโดยสำร และเป็นกำร
กระตุ้นอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556 ด้วยกำรท ำควำมร่วมมือกับพันธมิตรที่อยู่      
รอบเส้นทำง เช่น กำรให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ในกำรออกบัตรหรือเติมเงิน     
กำรให้ข้อมูลกิจกรรมและแนะน ำสถำนที่ที่คำดว่ำจะเป็นจุดหมำยปลำยทำงของ       
ผู้เดนิทำงในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ในช่วงที่ผ่ำนมำมกีำรท ำกจิกรรมและให้ขอ้มูล
ร่วมกบัพนัธมติรรำยต่ำงๆ เช่น ศูนย์กำรค้ำ Central Plaza Grand Rama 9       
ศนูยก์ำรประชุมแห่งชำตสิริกิติิ ์เป็นตน้  

(1.2)  มุ่งเน้นคุณภำพกำรบรกิำร  

บรษิทัมนีโยบำยมุ่งเน้นคุณภำพกำรบรกิำรโดยถอืว่ำ “กำรบรกิำรอยู่เหนือสิง่อื่นใด” 
นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัมนีโยบำยให้รถไฟฟ้ำ MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชวีติของคน
กรุงเทพ” ภำยใต้กำรด ำเนินงำนอย่ำงมอือำชพี โดยกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ เพื่อ
ส่งเสรมิภำพลกัษณ์ของรถไฟฟ้ำ MRT ทีใ่ห้บรกิำรกำรเดนิทำงแลว้ ยงัมกีำรสรำ้ง
คุณค่ำเพิม่ใหค้นกรุงเทพรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งในวถิีชวีติ จำกนโยบำยดงักล่ำว บรษิัท  
จงึก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนดำ้นคุณภำพกำรบรกิำร ดงันี้ 

 ควำมปลอดภยั (Safety) บรษิทัถือว่ำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของ
ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT เป็นควำมส ำคญัสงูสุดทีพ่นักงำนทุกคนต้องพงึตระหนัก 
และต้องปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดควำมปลอดภัยของบรษิัทอย่ำงเคร่งครดั โดย      
ทีผ่่ำนมำบรษิัทมกีำรฝึกอบรมเกี่ยวกบัควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเนื่องตลอดจน   
มกีำรก ำกบัดูแลกำรให้บรกิำรมีมำตรฐำนตำมข้อก ำหนดควำมปลอดภัยของ
ประเทศไทยและเทยีบเท่ำระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนชัน้น ำของโลก 

 ควำมสะดวก (Convenience) บรษิทัให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในระบบรถไฟฟ้ำ MRT เพื่อให้ท ำงำนได้
ตำมเป้ำหมำย นอกจำกน้ีบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมสะดวกของผูโ้ดยสำรในช่วง
กำรเดินทำงที่แออัด เช่น ช่วงงำนเทศกำลหรือกำรจัดนิทรรศกำรรำยรอบ
เสน้ทำง โดยจดัใหม้กีำรเพิม่จุดจ ำหน่ำยเหรยีญโดยสำร เพื่อใหผู้โ้ดยสำรไดร้บั
กำรบรกิำรอย่ำงดทีีส่ดุ 

 ควำมรวดเรว็ (Fast) บรษิทัจะควบคุมใหค้วำมเรว็เฉลีย่ของรถไฟฟ้ำและตำรำง
กำรใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำรองรบักบัควำมตอ้งกำรของผูโ้ดยสำรในแต่ละช่วงเวลำ  

 ควำมเชื่อถอืได ้(Reliability) บรษิทัจะดแูลใหร้ถไฟฟ้ำและระบบอำณัตสิญัญำณ
อยู่ในสภำพด ีและไม่สง่ผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั 

 กำรตรงต่อเวลำ (Punctuality) บรษิทัจะควบคุมใหต้ำรำงกำรเดนิรถไฟฟ้ำและ
กำรเทยีบจอดในสถำนีทัง้หมดคลำดเคลื่อนไปจำกทีเ่วลำก ำหนดน้อยทีส่ดุ 
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(1.3)  สรำ้งรปูแบบบตัรโดยสำรทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละกลุ่ม 

บรษิทัมกีำรวเิครำะหล์กัษณะลกูคำ้และกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิำรประจ ำและ
ใช้บริกำรเป็นครัง้ครำว เพื่อจัดท ำและวำงแผนกำรออกบัตรโดยสำรชนิดต่ำงๆ      
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม และดงึดูดกลุ่มลูกค้ำที่ใช้
บรกิำรเป็นครัง้ครำวให้หนัมำใช้บัตรรถไฟฟ้ำ MRT ในกำรเดนิทำงมำกขึน้ กำร
พฒันำบตัรโดยสำรรูปแบบใหม่ใหม้คีวำมทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรใชบ้ตัร รวมถงึสำมำรถใชบ้ตัรร่วมกบัรถไฟฟ้ำ MRT สำยสมี่วง 
กำรประสำนควำมร่วมมอืกบัสถำบนักำรเงนิในกำรออกบตัรร่วมธุรกจิทีส่ำมำรถใช้
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิและเดนิทำงในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ไดแ้ก่ ควำมร่วมมอืกบั
ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์ ในกำรท ำบัตรแก่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ รวมถงึสถำบนัหรอืหน่วยงำนอื่นๆ เป็นตน้ 

(2)  กลยุทธด์า้นราคา 

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

(3)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

บริษัทได้แบ่งลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถก ำหนดกลยุทธ ์       
กำรส่งเสรมิกำรขำยใหเ้กดิประสทิธภิำพครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยโดยรวม ทัง้นี้ บรษิัทได้ 
วำงแผนกำรสง่เสรมิกำรขำยและแผนกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และสิง่แวดลอ้ม
ของลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำย ดงันี้ 

 สนับสนุนและประชำสมัพนัธ์พื้นที่จอดแล้วจร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นให้น ำ
รถยนตส์ว่นตวัเขำ้ไปจอดในจุดทีใ่หบ้รกิำร เพื่อเดนิทำงเขำ้ไปในเขตธุรกจิ (Business 
District) เช่น ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดำภเิษก ซึง่จะช่วยลดปัญหำกำรจรำจร
ตดิขดัไดอ้กีช่องทำงหนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นสว่นส ำคญัในกำรช่วยลดปัญหำภำวะโลกรอ้น 

 กำรช ำระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (Credit Card) เพื่อเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหก้บัผูโ้ดยสำร 
และจดัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยร่วมกบับรษิัท และธนำคำรชัน้น ำ ได้แก่ AIS KTC 
Citibank UOB ธนำคำรกรุงศรี ธนำคำรกสกิรไทย เมืองไทยประกันชีวิต FWD    
ประกนัชวีติ ในกำรมอบส่วนลด และเครดติเงนิคนื รวมถึงกำรแลกคะแนนสะสมของ
บตัรเครดติ เพื่อเพิม่มูลค่ำกำรบรกิำร และเสนอสทิธปิระโยชน์ในกำรใช้บตัรโดยสำร      
โดยมุ่งเน้นกำรกระตุ้นให้ผู้โดยสำรเปลี่ยนพฤติกรรมจำกกำรใช้เหรียญโดยสำร       
เป็นกำรใช้บตัรโดยสำรให้มำกขึน้ ซึ่งลูกค้ำจะได้รบัควำมสะดวกรวดเร็วพร้อมสทิธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ  
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 กำรเพิม่จ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรอืเพิม่จ ำนวนเที่ยวเดนิทำงในระบบ ผ่ำนกำรให้ขอ้มูล
ข่ำวสำรกิจกรรมรอบเส้นทำงรถไฟฟ้ำ MRT และกำรน ำเสนอบตัรโดยสำรประเภท
ต่ำงๆ แก่หน่วยงำน องคก์ร อำคำรส ำนกังำน หรอืโรงแรม ทัง้ทีอ่ยู่ในและนอกเสน้ทำง 
โดยสำมำรถท ำหน้ำบัตรที่เป็นสญัลักษณ์ขององค์กรหรือกิจกรรมส ำคัญ เป็นกำร
ประชำสมัพนัธ์และส่งเสรมิกำรขำย ซึ่งจะท ำให้เกดิกำรกระจำยของบตัรโดยสำรถึง
กลุ่มเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิำรเดมิและกลุ่มผูโ้ดยสำรทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิำรมำก่อน
ใหเ้กดิกำรทดลองใช ้ 

 กำรสรำ้งและกำรบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (Customer Relation Management - 
CRM) โดยกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลลูกค้ำ และสร้ำงเครือข่ำยให้เป็นไปตำม
กระบวนกำร CRM ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัของกำรตลำดเพื่อสรำ้งควำมภกัดแีละกำรรกัษำ
ลกูคำ้ (Loyalty Marketing) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำรมุ่งตอบสนองควำมพงึพอใจของ
ลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยใช้กลยุทธ์กำรสร้ำง Community 
ภำยใต้ MRT Club เชื่อมโยงควำมสมัพนัธ์ โดยใชช้่องทำง Social Network และ     
กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อภำยในสถำนี MRT ในกำรจัดกิจกรรมร่วมกบัพันธมิตรแบบ       
Win-Win Strategy ในกำรสร้ำงสมำชิก MRT Club เช่น กำรจดัชมภำพยนตร์       
รอบพเิศษร่วมกบั Major Cineplex Group กำรลงทะเบยีนเพื่อลุ้นรบับตัรคอนเสริ์ต
จำก BEC-TERO เป็นตน้  

 กำรสร้ำงควำมภกัดีในตรำสนิค้ำ (Brand Loyalty) และสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสนิค้ำ 
(Brand Awareness) ด้วยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด สร้ำงภำพลักษณ์        
กำรตอบแทนลูกค้ำและสงัคม เป็นกำรปลูกฝังทศันคตนิี้ให้แก่เยำวชนกลุ่มเป้ำหมำย
และผูใ้ชบ้รกิำร โดยกำรสรำ้งมูลค่ำเพิม่ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง อำท ิกำรสรำ้ง
ควำมสมัพันธ์กบัพันธมิตรเพื่อจัดหำสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยสำรในกำร      
รับส่วนลดร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงภำพยนตร์ หรืองำนอีเวนท์ต่ำงๆ รอบเส้นทำง
รถไฟฟ้ำ MRT 

(4) กลยุทธด์้านการส่ือสารการตลาด 

 กำรเลือกใช้ช่องทำงสื่อสำรและประชำสมัพนัธ์ เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพและเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด โดยกำรบริหำรจดักำรพื้นที่และ
ช่องทำงภำยในระบบรถไฟฟ้ำ MRT อำท ิป้ำยประชำสมัพนัธภ์ำยในสถำนี (Standee) สื่อ
บนจอเครื่องจ ำหน่ำยเหรยีญโดยสำร สื่อ Event Calendar บนจอมอนิเตอร์ สื่อ Digital 
สื่อ Social Network รวมถงึสื่อภำยนอกจำกพนัธมติร เพื่อให้ขอ้มูลกำรเดนิทำงใน
ระบบแก่ผู้ใช้บริกำร อีกทัง้บริษัทยังมุ่งเน้นกำรพฒันำ Mobile Application ภำยใต ้
Bangkok MRT Application เพื่อรองรบักำรวำงแผนกำรเดนิทำงของผูโ้ดยสำร 

 เน้นกำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำใหม่ โดยกำรออกบูธ  
ประชำสมัพันธ์ กำรท ำกิจกรรมเพื่อแนะน ำกำรใช้บัตร กำรน ำบัตรรูปแบบเก่ำมำ
เปลี่ยนเป็นบตัรรูปแบบใหม่ และสทิธิประโยชน์ต่ำงๆ โดยตอกย ้ำถึงควำมตรงเวลำ 
สะดวก รวดเรว็ในกำรเดนิทำงและมเีวลำเพื่อกำรใชช้วีติร่วมกบัครอบครวัมำกขึน้จำก
กำรใช้บรกิำร สำมำรถก ำหนดเวลำกำรเดนิทำงที่แน่นอนได้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
กระตุน้ใหข้อ้มลูดำ้นกำรบรกิำรและสทิธปิระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิำร 
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 กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงจุดหมำยกำรเดินทำง (Create Destination) เป็นกำร
ประชำสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูกำรเดนิทำงรอบเสน้ทำงดว้ยรถไฟฟ้ำ MRT อย่ำงต่อเนื่อง 
กำรจดัท ำปฏทินิกจิกรรม (Event Calendar) แผนที่แสดงเสน้ทำงและสถำนที่ต่ำงๆ 
อำท ิอำคำรส ำนกังำน สถำนศกึษำ โรงแรม ศนูยก์ำรคำ้ สถำนทีท่่องเทีย่ว และสถำนที่
ส ำคัญอื่นๆ กำรเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว       
ผ่ำนทำง website และ mobile application   

 กำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรเดินทำงด้วยกำรประชำสัมพันธ์เรื่องควำมปลอดภัย 
(Safety) ให้กับประชำชน ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อมวลชนต่ำงๆ อีกทัง้จัด
กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น สถำนศึกษำ อำคำรส ำนักงำน 
เพื่อใหป้ระชำชนเกดิควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในระบบควำมปลอดภยัของรถไฟฟ้ำ MRT 
เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรใชบ้รกิำร 

(5)  กลยุทธด์้านการพฒันา 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในกำรพฒันำคุณภำพและบรกิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิำรไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุทัง้ในดำ้นควำมสะดวกสบำย รวดเรว็ ปลอดภยั 
ซึง่จะเป็นกำรส่งเสรมิให้มผีู้มำใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำ MRT ในจ ำนวนเพิม่ขึน้ ปัจจุบนับรษิัท
ร่วมมือกบัสถำบนักำรเงินที่จะท ำให้สำมำรถถือบตัรหนึ่งใบที่สำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ      
ไดห้ลำกหลำย  

(6)  กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ด้วยกำรเพิม่จุดออกตัว๋โดยสำร (Sales Outlet) นอกเหนือจำกกำรออกตัว๋โดยสำรได้ที่
เครื่องออกเหรยีญโดยสำรอตัโนมตัแิละทีห่้องออกบตัรโดยสำรของสถำนี 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 และควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำงของประชำชนทีส่งูมำกขึน้ 
พื้นที่กำรจรำจรจึงไม่สำมำรถรองรับได้อย่ำงเพียงพอ ซึ่งถือว่ำเป็นปัญหำหลักที่เกิดขึ้น         
ไม่แตกต่ำงกบัเมอืงหลวงทัว่โลกทีม่คีวำมหนำแน่นของประชำกรสงู รฐับำลจงึมนีโยบำยมุ่งเน้น
กำรพฒันำโครงขำ่ยทำงดำ้นกำรขนสง่สำธำรณะต่ำงๆ ในกำรแกไ้ขปัญหำกำรจรำจร เพื่อรองรบั
กำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนประชำกรและกำรเตบิโตทำงดำ้นเศรษฐกจิของประเทศ 

ทัง้นี้ กำรเดนิทำงของประชำชนกรุงเทพฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คอื ระบบขนส่งส่วน
บุคคลและระบบขนสง่สำธำรณะ 
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(1)  ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

โครงสรำ้งทีอ่ยู่อำศยัของประชำกรในกรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑลทีม่กีำรกระจำยโดยรอบ 
กำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นตวัจงึไดร้บัควำมนิยม อกีทัง้กำรเพิม่ขึน้ของบุคคลทีม่รีำยไดส้งู
หรอืชนชัน้กลำง ผนวกกบัควำมไม่เพยีงพอของระบบขนส่งมวลชน และค่ำใช้จ่ำยทีใ่ช้ใน
กำรเดนิทำงเมื่อเทยีบกบักำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นบุคคล ตลอดจนคุณภำพกำรใหบ้รกิำร
และควำมปลอดภัย ส่งผลให้กำรใช้รถยนต์ยังเป็นสิง่ที่จ ำเป็นและสะดวกสบำยต่อกำร
เดนิทำง ทัง้นี้ กำรขยำยตวัของพืน้ทีก่ำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯยงัเป็นไปอย่ำงจ ำกดั และ   
ไม่เพยีงพอต่อกำรรองรบัปรมิำณรถยนต์ 

(2)  ระบบขนส่งสาธารณะ 

ปัญหำกำรจรำจรที่ติดขัดโดยเฉพำะในชัว่โมงเร่งด่วน และกำรเติบโตของโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำง สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคต่อระบบขนส่งมวลชน
สำธำรณะบำงประเภทเพิม่ขึน้อย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ระบบรถไฟฟ้ำ ซึง่มอีตัรำกำร
เตบิโตสงูขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรเลอืกทีอ่ยู่อำศยัและ
กำรเดนิทำงของประชำชนในเขตเมอืง ที่ใหค้วำมส ำคญักบัควำมสะดวกและควำมรวดเรว็   
ในกำรเดนิทำงเป็นปัจจยัส ำคญั 

 
แหล่งทีม่ำ : กระทรวงคมนำคม บรษิัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์

จ ำกดั (มหำชน) และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 รถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบนัมรีถโดยสำรประจ ำทำงหลำกหลำยรูปแบบให้บรกิำรประชำชน โดยมอีตัรำ
ค่ำบรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนัเพื่อเป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกแก่ผูโ้ดยสำร แต่รถโดยสำรประจ ำทำง
ที่ให้บรกิำรประชำชนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลยงัมีจ ำนวนไม่เพยีงพอต่อกำร
ให้บริกำร สำเหตุอยู่ในช่วงกำรน ำรถโดยสำรบำงส่วนมำปรบัปรุงและกำรปฏิรูปจดั
ระเบียบเส้นทำงเดินรถใหม่ โดยแม้ว่ำจะยังมีรถตู้โดยสำรประจ ำทำงให้บริกำรอีก
มำกกว่ำ 5,000 คนั ซึง่เป็นอกีทำงเลอืกทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกประชำชนเป็นจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกมคีวำมสะดวกและรวดเรว็ในกำรเดนิทำง แต่จำกปัญหำกำรจรำจรโดยรวม  
บนถนนที่ยังมีควำมแออัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำเร่งด่วนระหว่ำงเวลำใน     
ช่วงเชำ้ 6:30-8:30 น. และช่วงเยน็ 16:30-18:30 น. กำรเดนิทำงจงึไม่มปีระสทิธภิำพและ
ใช้เวลำมำก ทัง้ยงัได้รบัผลกระทบจำกปัญหำควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรและ
มลพษิจำกระบบไอเสยีของรถยนต ์ 
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 รถไฟ 

ในช่วงทีผ่่ำนมำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรรถไฟในกรุงเทพฯ 
ในอตัรำค่ำโดยสำรต ่ำเป็นพิเศษและเดินทำงฟรีในบำงขบวน เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้มีรำยได้น้อยในกำรเดินทำงจำกรอบนอกกรุงเทพฯ สู่ตัวเมือง           
ตำมนโยบำยของภำครฐั และเมื่อวนัที ่1 ตุลำคม 2560 รฟท.ไดท้ ำกำรยกเลกิตัว๋รถไฟ
ฟรทีุกขบวนทัว่ประเทศ โดยให้ผู้มรีำยได้น้อยใช้จ่ำยผ่ำนบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐัแทน        
ซึง่ผูถ้อืบตัรสำมำรถใช้บรกิำรรถเมล์ รถโดยสำรของบรษิทั ขนส่ง จ ำกดั (บขส.) และ 
รถไฟ โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยในวงเงินไม่เกนิ 500 บำทต่อระบบต่อเดอืน แต่ทัง้นี้กำร
ให้บริกำรด้วยระบบรถไฟยงัขำดควำมสะดวกสบำย และควำมปลอดภัยเนื่องจำก
สภำพรถไฟทีไ่ม่เอือ้อ ำนวยและไม่มรีะบบปรบัอำกำศ อกีทัง้เป็นกำรขนส่งในทศิทำงที่
จ ำกดัไม่ครอบคลุมทัง้ตัวเมือง ดงันัน้ รฟท. จึงได้จดัสรรงบประมำณส ำหรบัลงทุน
พัฒนำระบบรำงในโครงกำรรถไฟทำงคู่หลำกหลำยเส้นทำง และโครงกำรจัดหำ       
รถโดยสำรรุ่นใหม่เพื่อใหบ้รกิำรจ ำนวน 115 คนั เพื่อพฒันำระบบรำงรถไฟไทยตำม
แผนพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ของไทย ทัง้นี้ กำรใหบ้รกิำรรถไฟ
ของ รฟท. ไม่ถอืเป็นคู่แขง่ของบรษิทัโดยตรง เน่ืองจำกเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรทีม่คีวำม
แตกต่ำงกนั โดย รฟท. จะเน้นกำรใหบ้รกิำรนอกเมอืงเป็นหลกั 

 รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้ำ BTS เป็นรถไฟฟ้ำสำยแรกของประเทศไทยทีว่ิง่บนรำงคู่ยกระดบัแยกทศิทำง
ไปและกลบั โดยเริม่เปิดใหบ้รกิำรครัง้แรกเมื่อวนัที ่5 ธนัวำคม 2542 ใน 2 เสน้ทำง คอื 
สำยสขุมุวทิและสำยสลีม ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้ำ BTS มรีะยะทำงในกำรใหบ้รกิำรรวม 
37.9 กิโลเมตร และจ ำนวนสถำนีทัง้สิน้ 35 สถำนี โดยในปี 2560 รถไฟฟ้ำ BTS       
มจี ำนวนผูโ้ดยสำรเฉลีย่ต่อวนัประมำณ 660,700 เทีย่ว ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 2 
กำรเดนิทำงโดยรถไฟฟ้ำจงึเป็นทำงเลอืกทีส่ะดวกแก่ผูเ้ดนิทำง อกีทัง้รถไฟฟ้ำ BTS 
เป็นรถไฟฟ้ำทีมุ่่งสูใ่จกลำงของเมอืง มกีำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำง และ
กำรเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำ MRT จงึไดร้บัควำมนิยมจำกประชำชนเป็นอย่ำงมำก และ
เป็นปัจจยัใหม้ผีูใ้ชบ้รกิำรมำกขึน้ 

 รถไฟฟ้า ARL 

รถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ(Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport 
Link) หรอืแอรพ์อรต์เรลลงิก ์หรอืแอรพ์อรต์ลงิก ์เป็นโครงกำรระบบขนส่งมวลชนแบบ
พเิศษทีเ่ป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรก่อสรำ้งเสน้ทำงรถไฟฟ้ำในระบบรถไฟฟ้ำชำนเมอืง 
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งโดยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมเิป็นระบบรถไฟฟ้ำที่มทีัง้โครงสร้ำงใต้ดนิและยกระดบั มแีนวเสน้ทำง   
ที่รองรบักำรเดินทำงจำกชำนเมืองด้ำนตะวนัออกและทิศเหนือ และผู้โดยสำรจำก     
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิเขำ้สู่เขตใจกลำงเมอืงกรุงเทพฯ ทีส่ถำนีพญำไท รวมทัง้สิน้ 
8 สถำนี ระยะทำง 28.6 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2553       
ซึง่กำรใหบ้รกิำรในปัจจุบนัไดม้แีผนในกำรพฒันำปรบัปรุงและเพิม่ควำมจุทีน่ัง่ในขบวน
รถไฟฟ้ำ รวมถงึกำรจดัซือ้ขบวนรถใหม่ตลอดจนแผนในกำรลดระยะเวลำรอรถไฟฟ้ำ
เหลอื 10 นำทต่ีอขบวน จำก 12 นำทต่ีอขบวน เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำร 
โดยในปี 2560 มผีูโ้ดยสำรเฉลีย่ต่อวนัโดยประมำณ 70,000 คนต่อวนั ซึง่เพิม่ขึน้จำก  
ปี 2559 ร้อยละ 10 จำกกำรเติบโตของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ        
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ที่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมกำรเดนิทำง
ของประชำชนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล กำรปรบัตวัจำกกำรเดนิทำงด้วย
รถยนตส์ว่นบุคคลมำใชก้ำรเดนิทำงดว้ยระบบขนส่งสำธำรณะบ่งบอกไดถ้งึกำรพฒันำ 
ทัง้ในด้ำนของควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมพื้นที่     
ในกำรเดนิทำงใหส้ำมำรถเดนิทำงเชื่อมโยงเป็นโครงขำ่ยเดยีวกนัไดใ้นปัจจุบนั ซึง่จำก
ปัญหำทำงจรำจรทีต่ดิขดั และกำรตอ้งเผชญิหน้ำกบัมลภำวะทำงอำกำศและเสยีง และ
ควำมน่ำจะเป็นในกำรเกดิอุบตัเิหตุ ระบบขนส่งทำงรำงจงึถอืเป็นกำรเปลีย่นแปลงและ
กำรพฒันำระบบขนสง่มวลชนภำยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้ส ำคญั ซึง่จะช่วยให้
ปัญหำกำรจรำจรบรรเทำลง และประชำชนผู้ใชบ้รกิำรมคีวำมปลอดภยั สะดวก และ
รวดเรว็ มำกยิง่ขึน้ในกำรเดนิทำงและยงัส่งผลดต่ีอทัง้เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ 
ระบบรถไฟฟ้ำจงึเป็นรปูแบบกำรเดนิทำงซึง่ช่วยพฒันำคุณภำพชวีติของคนเมอืง และ
ช่วยประหยดักำรใชท้รพัยำกรของชำต ิ

ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐั  

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยำยตัวประมำณร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำร
ขยำยตวัร้อยละ 3.2 ในปีก่อนหน้ำ และคำดว่ำจะขยำยตวัรอ้ยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมปัีจจยั
สนับสนุนที่ส ำคญัจำกกำรเร่งกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนของภำครฐัอย่ำงต่อเนื่อง กำรขยำยตัว   
เร่งขึ้นของกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร และกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ องของกำรบริโภค
ภำคเอกชน  (ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ  

ในดำ้นของแผนงำนยุทธศำสตรท์ีส่ ำคญัเพื่อพฒันำระบบคมนำคม โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนใน
ระบบรถไฟฟ้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำครัฐได้ให้
ควำมส ำคญัและได้เร่งด ำเนินกำรให้สำมำรถเปิดกำรประมูลได้อย่ำงเร็วที่สุด โดยได้จัดตัง้
โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน (พีพีพี) และให้มีกำรจัดตัง้คณะท ำงำนพีพีพ ี       
ฟำสต์แทรก็ (PPP Fast Track) ที่มุ่งเน้นไปที่โครงกำรลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำน ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐปี 2558 - 2562 โดยมีโครงกำรลงทุน
โครงสรำ้งพืน้ฐำนขนำดใหญ่ในดำ้นคมนำคมที่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรในระยะแรกไปแลว้ ทัง้หมด   
5 โครงกำร มูลค่ำลงทุน 3.4 แสนล้ำนบำท ซึ่งโครงกำรรถไฟฟ้ำที่ได้เข้ำโครงกำรพีพีพ ี     
ฟำสต์แทร็ก มีทัง้สิ้น 3 โครงกำร คือ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงินส่วนต่อขยำย โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสชีมพู และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืง ซึง่ทัง้ 3 โครงกำรนี้สำมำรถด ำเนินกำร
ผ่ำนกระบวนกำรขัน้ตอนอนุมตัต่ิำงๆ จนส ำเรจ็ไดใ้นระยะเวลำเพยีง 9 เดอืน  

จำกผลส ำเรจ็ของโครงกำรพีพพีี ฟำสต์แทร็ก (PPP Fast Track) ในระยะแรก กระทรวง
คมนำคมจงึไดเ้ร่งรดัโครงกำรใหเ้ขำ้สู่พพีพี ีฟำสต์แทรก็ ในระยะทีส่อง ของปีงบประมำณ 2561
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะมีโครงกำรเข้ำร่วมทัง้สิ้น 6 โครงกำร มูลค่ำกว่ำ 6.13 แสนล้ำนบำท        
โดยโครงกำรดำ้นคมนำคมทีม่คีวำมเร่งด่วนและเร่งรดัใหด้ ำเนินกำร คอื โครงกำรรถไฟควำมเรว็
สูงกรุงเทพ-ระยอง (เชื่อมต่อ 3 สนำมบนิ ดอนเมอืง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ) โครงกำรรถไฟฟ้ำ   
สำยสมี่วงใต ้และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสีม้ ทัง้นี้บทบำทของภำครฐัในกำรกระตุน้เศรษฐกจิผ่ำน
กำรใช้จ่ำยและกำรลงทุน ถือเป็นปัจจยัส ำคญัอย่ำงยิ่งที่จะส่งผลต่อภำวะเศรษฐกจิในอนำคต   
กำรให้ควำมส ำคญัในกำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยเฉพำะดำ้นกำรคมนำคมขนส่งจะช่วยให้
เกดิควำมสะดวกในกำรเดนิทำงและขนถ่ำยสนิคำ้ ซึง่เป็นจุดสรำ้งแรงดงึดูดใหเ้กดิกำรลงทุนจำก
ภำคเอกชนทัง้จำกชำวไทยและต่ำงชำต ิและเป็นกำรสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงเศรษฐกจิใหเ้ตบิโต
ไดอ้ย่ำงยัง่ยนืในอนำคต 
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การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

จำกสภำวะทำงเศรษฐกจิที่เติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องในปี 2560 ส่งผลให้ตลำดอสงัหำรมิทรพัย์   
ฟ้ืนตวัขึน้ดว้ยเช่นกนั โดยเฉพำะตลำดอสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำทีเ่ป็น
ที่ต้องกำรมำกขึ้น เห็นได้จำกกำรเปิดตัวคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในหลำกหลำยโครงกำร 
โดยเฉพำะบริเวณรำยรอบโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย (ช่วงหวัล ำโพง -บำงแค 
และบำงซื่อ-ท่ำพระ) ทีก่ ำลงัเป็นที่นิยมของนักลงทุน จำกกำรพฒันำระบบขนส่งมวลชนใหเ้ป็น
โครงข่ำยทีค่รอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล จงึกลำยเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเร่งพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น คอนโดมเินียม อำคำรส ำนักงำน ศูนย์กำรค้ำ ตลำดนัด 
สถำนทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง โรงแรม อพำรท์เมน้ท ์รำ้นอำหำร และซุปเปอรม์ำรเ์กต็ ใหเ้ตบิโต
ขึน้อย่ำงรวดเรว็ตำมไปดว้ย  

ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 
โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

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

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

บางซ่ือ-รงัสิต ระยะทาง 26 ก.ม. 

- รฟท. อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ดงันี้ 

สญัญำที ่1  งำนโยธำส ำหรับสถำนีบำงซื่อและศูนย์ซ่อมบ ำรุง 
รฟท. ไดม้กีำรลงนำมสญัญำว่ำจำ้งกจิกำรร่วมคำ้ SU     
(บมจ.ซิโนไทย-เอ็นจเินียริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ และ 
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่) เมื่อ
วนัที ่18 มกรำคม 2556  
ณ เดอืนธนัวำคม 2560 ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ
ประมำณรอ้ยละ 63.92  

 สญัญำที ่2  งำนโยธำ บำงซื่อ-รงัสติ รฟท.ได้มกีำรลงนำมสญัญำ
ว่ำจำ้ง บมจ. อติำเลยีนไทย ดเิวลลอ็ปเมนท์ เมือ่วนัที ่
31 มกรำคม 2556  

 ณ เดอืนธนัวำคม 2560 ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ
ประมำณรอ้ยละ 94.65  

สญัญำที ่3  งำนระบบรถไฟฟ้ำและเครื่องกลรวมงำนจัดซื้อ
รถไฟฟ้ำ  

ณ เดอืนธนัวำคม 2560 ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็
ประมำณรอ้ยละ 19.57  

- เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ์ 2560 คณะกรรมกำร รฟท. ไดเ้หน็ชอบ
โครงกำรรถไฟชำนเมอืงส่วนต่อขยำยช่วงรงัสิต มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร ์ศนูยร์งัสติ 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงอ่อน  

(แนวตะวนัตก-ตะวนัออก) 
ระบบรถไฟชำนเมอืงของ รฟท.  
ช่วงบำงซื่อ-ตลิง่ชนั,  
ตลิง่ชนั-ศำลำยำ และ 
บำงซื่อ-มกักะสนั-หวัหมำก  
รวมระยะทำงประมำณ 48 ก.ม. 

บางซ่ือ-ตล่ิงชนั ระยะทาง 15 ก.ม. 

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

- ทดลองเดนิรถระหว่ำง 8 กนัยำยน ถึง 30 พฤศจกิำยน 2555      
วนัละ 4 เทีย่ว (ไป-กลบั) ด้วยรถดเีซลรำง เพื่อตรวจสอบสภำพ
ทำงและระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเดนิรถ 

- เปิดใหบ้รกิำรเดนิรถเป็นกำรชัว่ครำว ตัง้แต่วนัที ่5 ธนัวำคม 2555 

บางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมาก ระยะทาง 19 ก.ม. 

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

ตล่ิงชนั-ศาลายา ระยะทาง 14.8 ก.ม. 

- เมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ์ 2560 คณะกรรมกำร รฟท. ไดเ้หน็ชอบ
โครงกำรรถไฟชำนเมอืงสำยสีแดงอ่อนส่วนต่อขยำย ตลิ่งชนั -
ศำลำยำ โดยคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2564 

รฟท.อยู่ระหว่ำงปรบัแบบรำยละเอยีดเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรและ
บรหิำรจดักำรเดนิรถเขำ้สถำนีหวัล ำโพงได ้

สายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย บางซ่ือ-ท่าพระ และหวัล าโพง-บางแค ระยะทาง 27 ก.ม. 

ควำมคบืหน้ำในกำรก่อสรำ้งงำนโยธำของผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ด ำเนิน 
กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ 97.52 (ณ เดือนธันวำคม 
2560)  

- 2 ธนัวำคม 2557 คณะกรรมกำรมำตรำ 13 ขอให ้BMCL น ำเสนอ
แผนงำนดำ้นเทคนิค เพื่อใหก้ำรเดนิทำงมคีวำมเชื่อมต่อและสรำ้ง
ควำมสะดวกกบัผูโ้ดยสำรมำกทีสุ่ด 

- 11 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชน     
ร่วมลงทุนกบักิจกำรของรฐั (PPP) มมีติให้โครงกำรเข้ำสู่ PPP 
Fast Track ระยะแรก เพือ่เร่งรดักำรด ำเนินกำร 

- 21 กรกฎำคม 2559 คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มี
ค ำสัง่ที่ 42/2559 โดยใช้อ ำนำจหัวหน้ำ คสช. ตำมมำตรำ 44 
เร่งรดักำรเจรจำคดัเลอืกเอกชนเขำ้มำบรหิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ 

- 28 มนีำคม 2560 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบผลกำรคดัเลอืก
เอกชน โดยบริษัทได้เข้ำท ำสัญญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำ    
สำยสนี ้ำเงนิ กบั รฟม. โดยบรษิัทเป็นผู้ลงทุนงำนระบบรถไฟฟ้ำ 
บรหิำรจดักำรกำรเดนิรถและซ่อมบ ำรุง   

- 11 สงิหำคม 2560 เปิดใหบ้รกิำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ
ส่วนต่อขยำย ช่วงสถำนีเตำปนู-บำงซื่อ ระยะทำง 1.2 ก.ม. 

บางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 ก.ม.) 

อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของส ำนกัคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชำต ิ(สคช.) เตรยีมน ำเสนอให ้ครม. พจิำรณำภำยใน    
ปี 2561  
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต ระยะทาง 18.4 ก.ม. 

- ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงงำนโยธำของผู้ร ับเหมำก่อสร้ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จประมำณร้อยละ 53.31 (ณ เดือน
ธนัวำคม 2560) 

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

สญัญำที ่1  (งำนโยธำ) ช่วงหมอชติ-สะพำนใหม่ระยะทำง 12 ก.ม.
โดย บมจ. อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 

สญัญำที ่2  (งำนโยธำ) ช่วงสะพำนใหม่-คูคต ระยะทำง 7.5 ก.ม. 
กลุ่มกจิกำรร่วมคำ้ UN-SH-CH (บมจ.ยูนิค เอ็นจเินียริง่
แอนด์ คอนสตรคัชัน่, Sinohydro Corporation, และ 
China Harbour Engineering) 

สญัญำที ่3  (งำนก่อสร้ำงศูนย์ซ่อมบ ำรุงและอำคำรจอดแล้วจร)     
กลุ่มกจิกำรร่วมค้ำ STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจี
เ นี ย ริ่ ง  แ อ น ด์ ค อ น ส ต รั ค ชั ่น , A. S. Associated 
Engineering (1964) 

สญัญำที ่4  (งำนออกแบบควบคุมกำรก่อสรำ้งระบบรำง) กลุ่มกจิกำร
ร่วมคำ้ STEC-AS (บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์
คอนสตรคัชัน่, A.S.Associated Engineering (1964) 

 แบร่ิง-สมทุรปราการ ระยะทาง 12.8 ก.ม. 

- ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงงำนโยธำของผู้ร ับเหมำก่อสร้ำง 
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 100% 

- เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2560 ไดเ้ปิดใหบ้รกิำร 1 สถำนี คอื สถำนีส ำโรง 

อยู่ในระหว่ำงเจรจำกบั BTSC เป็นผูร้บัจำ้งเดนิรถ เพือ่ใหก้ำรเดนิรถ
ต่อเนื่อง คำดว่ำจะเปิดใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำในปี 2563 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีส้ม  ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบรีุ ระยะทาง 20 ก.ม.   

-  9 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีพิธีลงนำมสัญญำก่อสร้ำงงำนโยธำโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสสีม้ระหว่ำง รฟม. กบับรษิทัผูร้บัจำ้งทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกดำ้น
รำคำในสญัญำที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดงันี้ 

สญัญำที ่1  (งำนโยธำ) ช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-ซอยรำมค ำแหง 12 โดย 
CKST Joint-Venture (บมจ.ช.กำรช่ำง บมจ.ซโิน-ไทย เอ็นจี
เนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญำที ่2  (งำนโยธำ) ช่วงซอยรำมค ำแหง 12-หวัหมำก โดย CKST 
Joint-Venture (บมจ.ช.กำรช่ำง, บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 
แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญำที ่3  (งำนโยธำ) ช่วงหวัหมำก-คลองบ้ำนมำ้ โดย บมจ.อิตำเลยีนไทย 
ดเิวลลอ็ปเมนท ์

สญัญำที ่4  (งำนโยธำ) ช่วงสี่แยกบ้ำนม้ำ -สุวินทวงศ์ โดย บมจ.ยูนิค      
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

สญัญำที่ 5 (งำนโยธำ) ศูนย์ซ่อมบ ำรุงและอำคำรจอดแล้วจร บริเวณ
ส ำนักงำน รฟม. ถนนพระรำม 9 โดย CKST Joint-Venture 
(บมจ. ช.กำรช่ำง บมจ. ชโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอน
สตรคัชัน่) 

สญัญำที ่6   งำนออกแบบและวำงระบบรำงทัง้หมด โดย บมจ.ยูนิค       
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

ควำมคบืหน้ำในกำรก่อสร้ำงงำนโยธำของผู้รบัเหมำก่อสร้ำง ด ำเนินกำร
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ประมำณรอ้ยละ 4.66 

 
ตล่ิงชนั-ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 17.5 ก.ม. 

- อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในเรื่องของรูปแบบกำรลงทุนที่ให้เอกชนลงทุน
ก่อสรำ้งและเดนิรถ คำดว่ำจะไดข้อ้สรุปและน ำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมตัิ
โครงกำรภำยในปี 2561 

สายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส าโรง ระยะทาง 30.4 ก.ม.  

- 11 พฤศจกิำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรใหเ้อกชนร่วมลงทุนกบั
กจิกำรของรฐั (PPP) ได้มมีตอินุมตัิโครงกำรเขำ้สู่มำตรกำร PPP Fast 
Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขำ้ ครม. พิจำรณำ และเปิดประมูลภำยใน         
ปี 2559  

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

- 30 พฤษภำคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลกำรคดัเลอืกเอกชนและ     
ร่ำงสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืง โดยร่วมมอืกบักจิกำร
ร่วมค้ำบเีอสอำร์ (บมจ.บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี    
โฮลดิง้ และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

- 16 มถุินำยน 2560 รฟม. ไดล้งนำมสญัญำสมัปทำนร่วมกบักจิกำรร่วมคำ้
บเีอสอำร ์ 

 
 
 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

2-28 

 

โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีชมพ ู แคราย-มีนบรีุ ระยะทาง 34.5 ก.ม.  

- 11 พฤศจกิำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรใหเ้อกชนร่วมลงทุน
กบักจิกำรของรฐั (PPP) ไดม้มีติอนุมตัิโครงกำรเขำ้สู่มำตรกำร PPP 
Fast Track ระยะแรก เพือ่เร่งเขำ้ ครม.พจิำรณำและเปิดประมลูภำยใน
ปี 2559 

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

- 30 พฤษภำคม 2560 มต ิครม. เห็นชอบผลกำรคดัเลอืกเอกชนและ  
ร่ำงสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสชีมพ ูโดยร่วมมอืกบักจิกำร
ร่วมคำ้บเีอสอำร ์(บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์, บมจ. ผลติไฟฟ้ำรำชบุรี
โฮลดิง้, และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

- 16 มถุินำยน 2560 รฟม. ได้ลงนำมสญัญำสมัปทำนร่วมกบักจิกำร    
ร่วมคำ้บเีอสอำร ์

สายสีแดง (Airport link) โครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย      
ช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท ระยะทาง 21.8 ก.ม.  

- 25 ธนัวำคม 2558 ครม. ไดเ้หน็ชอบรำชกฤษฎกีำก ำหนดเวนคนืทีด่นิ
ทอ้งที่เขตรำชเทว ีแขวงทุ่งพญำไท และแขวงสำมเสนใน เพื่อด ำเนิน
โครงกำรรถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมสิ่วนต่อขยำยช่วง   
ดอนเมือง-บำงซื่อ-พญำไท โดยเส้นทำงดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำ
ผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

- รฟท.อยู่ระหว่ำงทบทวนควำมเหมำะสมของแบบและวธิกีำรก่อสร้ำง   
ให้มีควำมเหมำะสมรวมกับโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมต่อ           
3 สนำมบนิแบบไรร้อยต่อ (ดอนเมอืง-สุวรรณภมู-ิอู่ตะเภำ) 

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

2.2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.2.4.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

โครงกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนเป็นโครงกำรทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทำนจำก รฟม. ซึง่เป็นหน่วยงำน
หนึ่ งของภำครัฐที่ด ำเนินงำนภำยใต้  “พระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง       
ประเทศไทย พ.ศ. 2543” เพื่อท ำหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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 

http://www.railway.co.th/
http://www.mrta-purpleline.com/
http://www.bts.co.th/
http://www.bkkmrt.com/
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ขบวนรถไฟฟ้ำ (Rolling Stock) ระบบอำณัตสิญัญำณและควบคุมกำรเดนิรถไฟฟ้ำ (Signaling) 
ระบบสื่อสำรและระบบควบคุมและเกบ็ขอ้มูล (Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้ำก ำลงั 
(Power Supply) ระบบจดัเกบ็ค่ำโดยสำรอตัโนมตั ิ(Automatic Fare Collection) ระบบประตูกัน้
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
จดักำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT รวมถึงกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรให้บริกำรได้เองอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ในสว่นของกำรจดัหำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ บรษิทัว่ำจำ้งบรษิทั 
Lincas และซเีมนส ์ใหเ้ป็นบรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์งำนระบบ โดยมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรออกแบบ ผลติ 
จดัหำ ตดิตัง้ ทดสอบ และทดลองใชง้ำนอุปกรณ์งำนระบบ และว่ำจำ้งซเีมนสเ์ป็นผูร้บัเหมำซ่อม
บ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบเป็นเวลำ 10 ปี (กรกฎำคม 2547 ถึงกรกฎำคม 2557) และบริษัทได้
ขยำยระยะเวลำสญัญำออกไปอกี 10 ปี (สิน้สดุกรกฎำคม 2567)  

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (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
อุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ และระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กำรทดลองเดนิรถไฟฟ้ำใหม้คีวำม
พรอ้มอย่ำงสมบรูณ์เพื่อใหบ้รกิำรแก่สำธำรณชนจนสำมำรถเริม่กำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำได ้
ซึง่บรษิทัไดว้่ำจำ้ง บมจ. ช.กำรช่ำง เป็นผูบ้รหิำรโครงกำร ส ำหรบักำรด ำเนินงำนระยะที ่1 ของ
สญัญำสัมปทำน บริษัท และ บมจ.ช.กำรช่ำง ได้จ้ำงกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ มำรุเบนิ -โตชิบำ 
(Marubeni-Toshiba Joint Venture)  MTJV ในกำรจดัหำรถไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรจ่ำยไฟฟ้ำ ระบบ
อำณัติสัญญำณ ระบบควบคุม และระบบติดต่อสื่อสำร รวมทัง้กำรบริกำรซ่อมบ ำรุงเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี 
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2.2.4.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในสว่นของธุรกจิบรหิำรจดักำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำนัน้ ไดด้ ำเนินงำนดำ้น
สิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้มำตรฐำน ISO 14000 โดยได้มกีำรด ำเนินกำรป้องกนัและ
ควบคุมมลภำวะ กำรลดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืบนพืน้ฐำน
ของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 3 ดำ้น คอืดำ้นสงัคม (Society) ดำ้นเศรษฐกจิ (Economy) และดำ้น
สิง่แวดล้อม (Environment) นอกจำกนี้ยงัได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหส้อดคล้องกบัตวัชีว้ดั
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และด้ำนสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงของ
พระรำชบญัญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์พลังงำน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรจดักำรพลงังำนในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม พ.ศ.2552 
รวมถงึด ำเนินงำนตำมคู่มอืกำรจดักำรพลงังำนขององคก์ร เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืดว้ย 

กำรด ำเนินงำนด้ำนอนุรกัษ์พลงังำนและด้ำนสิง่แวดล้อม ในส่วนธุรกจิบรหิำรจดักำรโครงกำร
ระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำทีผ่่ำนมำ บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยของภำครฐั คอืกฎหมำย
ดำ้นอนุรกัษ์พลงังำน และกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั และน ำมำตรฐำน
ระบบกำรจดักำรดำ้นพลงังำน (Energy management systems-Requirements with guidance 
for use) หรอื ISO 50001 รวมถงึระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มตำมสำกล (ISO 14001) มำใช้
ตัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิำรเดนิรถควบคู่ไปกบักำรจดักจิกรรมกำรมสี่วนร่วมและรบัฟังควำมคดิเหน็
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจทีถู่กตอ้ง อนัน ำไปสู่กำรสรำ้งกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนื ซึง่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ดงันี้ 

 ระบบกำรจดักำรดำ้นคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 
 ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำน ISO 14001:2015 
 ระบบกำรจดักำรดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 

และตำมมำตรฐำน TIS 18001:2011 
 ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัจำก Lloyd’s Register Rail 

นอกจำกนี้ บรษิัทให้กำรใส่ใจดูแลผลกระทบดำ้นสิง่แวดล้อมจำกกำรใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT 
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชน
ขำ้งเคยีงเสมอมำ ด้วยกำรด ำเนินกำรติดตำม ป้องกนั และลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมตำม
แผนมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและแผนกำรตรวจติดตำมคุณภำพ
สิง่แวดล้อมในระยะกำรด ำเนินงำนของโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT (Environmental Impact 
Mitigation Measures and Monitoring Program-EMP) ที่เปิดให้บรกิำร ไดแ้ก่ โครงกำร
รถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม และโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิสว่นต่อขยำย ช่วงบำงซื่อ-เตำปนู พรอ้มทัง้น ำสง่รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำม
มำตรกำรฯ ให้กับส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พจิำรณำปีละ 2 ครัง้ ซึง่ตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดลอ้มในประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญั ดงันี้  

(1)  คณุภาพอากาศ  

ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศบรเิวณพืน้ทีร่อบโครงกำร พบว่ำ ปรมิำณฝุ่ น
ละอองรวมทัง้หมด (TSP) ปริมำณฝุ่ นละอองขนำดเล็ก (PM10) และปริมำณก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปริมำณก๊ำซ
ไฮโดรคำรบ์อนรวม (THC) มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด   
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(2)  คณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  
ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำทัง้ในช่วงเวลำ
เร่งด่วนและช่วงเวลำปกต ิพบว่ำ ปรมิำณแบคทเีรยีและเชือ้รำรวม อตัรำกำรระบำยอำกำศ 
อุณหภูมแิละควำมชืน้สมัพทัธ ์อยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

(3)  ระดบัเสียงทัว่ไป  
ผลกำรตรวจวดัระดบัเสยีงทัว่ไป พบว่ำ มรีะดบัเสยีงทัว่ไปเฉลีย่ไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ (dBA) 
โดยมรีะดบัเสยีงสงูสดุไม่เกนิ 115 dBA อยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด  

(4)  แรงสัน่สะเทือน  
ผลกำรตรวจวดัควำมสัน่สะเทอืน พบว่ำ มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด 

(5)  คณุภาพน ้าท้ิง  
ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ ศูนย์ซ่อมบ ำรุง และอำคำรบรหิำร พบว่ำ    
มคี่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนก ำหนด และระบบบ ำบดัน ้ำเสยีสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพตำมทีอ่อกแบบไว ้ 

นอกจำกกำรตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดล้อมแล้ว รถซ่อมบ ำรุงที่ใช้ภำยในศูนย์ซ่อมบ ำรุงยงั เป็น
ระบบเครื่องยนต์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน EURO IV ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรระบำยมลพษิจำก
ยำนพำหนะ จึงมัน่ใจได้ว่ำกำรใช้งำนรถซ่อมบ ำรุงและกำรบ ำรุงรกัษำจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ      
ในระดบัอนัตรำย 
 

2.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

2.3.1 ลกัษณะบริการ 

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทำงพเิศษ 

ส ำหรับกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทำงพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL ได้ให้
บรษิทัเอกชนและบุคคลเช่ำพืน้ทีเ่พื่อด ำเนินกำรในเชงิพำณิชย ์ดงันี้ 

 ตดิตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ ์

อนุญำตให้บริษัทเอกชนติดตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรบนสำยทำงหลกัและบรเิวณหน้ำด่ำนเก็บ     
ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์บริเวณต่ำงๆ เช่น หน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ    
หน้ำตูเ้กบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ เสำตอม่อทำงพเิศษ และก ำแพงกนัตกของทำงพเิศษ เป็นตน้  

 รำ้นคำ้บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

อนุญำตใหบ้รษิัทเอกชนและบุคคลทัว่ไปเช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้เพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชท้ำงพเิศษบรเิวณด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่น ด่ำนศรนีครนิทร ์และด่ำนบำงปะอนิ 

 ด ำเนินธุรกจิอื่นๆ 

อนุญำตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทำงพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจำยสญัญำณ 3G เป็นตน้ 
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กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ 

ในส่วนของรำยได้จำกกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์จำกโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยเฉลิมรัชมงคล บริษัทเป็น
ผูด้ ำเนินกำรและใหส้ทิธแิก่บรษิทัย่อย คอื BMN เป็นผูด้ ำเนินกำร ดงันี้  

 จดัหำ และ/หรอืจดัท 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 สื่อโฆษณำ         
ในรปูแบบต่ำงๆ ไดผ้่ำนกำรพฒันำมำจนถงึกำรใชค้วำมคดิสรำ้งสรรค ์นวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ 
เพื่อใหส้อดรบักบักำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมกำรเดนิทำงของผู้โดยสำร ตลอดจนสร้ำงสสีนัในกำร
เดนิทำงและสภำพแวดลอ้มทีส่วยงำมภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

 ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT จ ำนวน 11 สถำนี ประกอบด้วย สถำนีคลองเตย  
ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ ์สุขุมวิท เพชรบุรี พระรำม 9 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
รชัดำภิเษก ลำดพร้ำว พหลโยธนิ สวนจตุจกัร ก ำแพงเพชร และพื้นที่ชัน้ใต้ดนิอำคำรจอดแล้วจร 
ที่สถำนีลำดพร้ำว ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เช่ำเชิงพำณิชย์รวมทัง้หมดประมำณ 19,490 ตำรำงเมตร       
(พืน้ทีส่ ำหรบัร้ำนค้ำปลกีและพืน้ทีส่ ำหรบัส่งเสรมิกำรขำย) ปัจจุบนัเปิดด ำเนินกำรไปแลว้ 8 สถำนี 
ไดแ้ก่ สถำนีสขุมุวทิ สถำนีพหลโยธนิ สถำนีสวนจตุจกัร สถำนีก ำแพงเพชร สถำนีพระรำม 9 สถำนี
เพชรบุรี สถำนีศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย และสถำนีคลองเตย ซึ่งเปิดเป็นส ำนักงำนจดัท ำ
หนงัสอืเดนิทำง เพื่อใหบ้รกิำรจดัท ำหนงัสอืเดนิทำงแก่ประชำชนทัว่ไป โดยร่วมมอืกบักรมกำรกงสุล 
กระทรวงต่ำงประเทศ และเมื่อวนัที ่19 กนัยำยน 2560 ไดพ้ฒันำพื้นทีช่ ัน้ใต้ดนิอำคำรจอดแลว้จร     
ทีส่ถำนีลำดพรำ้วร่วมกบักลุ่มเดอะมอลล์ เปิดใหบ้รกิำรซูเปอรม์ำรเ์กต็ระดบัพรเีมีย่มภำยใต้แบรนด์ 
“กูรเ์มต์ มำรเ์กต็” (Gourmet Market) เพื่อตอบสนองชวีติคนเมอืงและอ ำนวยควำมสะดวกสบำยกบั
ผูใ้ชบ้รกิำรในระบบรถไฟฟ้ำ MRT  

 ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

ให้บริกำรและดูแลรักษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 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  

เน่ืองจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชยใ์นโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยเฉลมิรชัมงคล ประกอบดว้ย กำรจดัหำ    
และ/หรอื จดัท ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ ภำยในสถำนีและขบวนรถไฟฟ้ำ  กำรให้เช่ำพื้นที่
รำ้นคำ้ และกำรให้บรกิำรและดูแลรกัษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งมลีกัษณะลูกค้ำ
และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแตกต่ำงกนัตำมประเภทกำรใหบ้รกิำร ดงันัน้ กำรพฒันำเชงิพำณิชย์
ดงักล่ำว สำมำรถแบ่งลกัษณะลกูคำ้และกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยไดด้งันี้ 
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 จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ 

กำรจดัหำ และ/หรอืจดัท ำสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ เป็นรปูแบบของกำรสื่อสำรขอ้มูลจำก
เจำ้ของสนิคำ้และบรกิำรไปยงัประชำชนผูใ้ชบ้รกิำรซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT กลุ่มหลกั
ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ พนักงำนบริษัท  ซึ่งกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์     
ผ่ำนสือ่ในรปูแบบต่ำงๆ ของระบบรถไฟฟ้ำ MRT นอกจำกจะเป็นกลุ่มทีใ่ชง้บประมำณหลกั
เพื่อกำรประชำสมัพันธ์ในธุรกิจอุตสำหกรรมโฆษณำ อำทิ กลุ่มสินค้ำอุปโภคบริโภค           
กลุ่มสื่อสำรโทรคมนำคม กลุ่มสถำบันกำรเงิน เป็นต้น แล้วยังประกอบไปด้วยกลุ่มที่
ประกอบธุรกจิในแนวเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ MRT อำท ิกลุ่มอสงัหำรมิทรพัย ์กลุ่มประกนัภยัและ
ประกนัชวีติ กลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น รวมถงึกลุ่มสนิคำ้ทีอ่ำศยัสถำนทีต่ัง้ส ำคญั
ของสถำนีรถไฟฟ้ำ เช่น ใกลห้ำ้งสรรพสนิคำ้ มหำวทิยำลยั ประชำสมัพนัธส์นิคำ้และบรกิำร
ถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เฉพำะเจำะจง อำทิ กลุ่มภำพยนตร์ กลุ่มเสื้อผ้ำและเครื่องประดับ        
กำรท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

 ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยแตกต่ำงกนัในแต่ละสถำนีที่เปิดใหบ้รกิำรให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ กลุ่มลูกค้ำผู้เช่ำพื้นที่ในปัจจุบันจึงมีควำมหลำกหลำย ตัง้แต่
ผูป้ระกอบกำร SME ไปจนถงึกลุ่มสนิคำ้ Brand หลกัๆ และซุปเปอรม์ำรเ์กต็ระดบัพรเีมีย่ม
ทีม่กีำรขยำยสำขำควบคู่ไปกบักำรเปิดใหบ้รกิำรพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีใหม่ นอกจำกนี้ ยงัได้
ร่วมสนบัสนุน และสง่เสรมิกำรใหบ้รกิำรของภำครฐัแก่ประชำชน เปิดศูนยส์ ำนักงำนจดัท ำ
หนงัสอืเดนิทำง ซึง่สำมำรถสนองตอบต่อ Life Style ของผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำไดเ้ป็นอย่ำงด ี  

 ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม  

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

ในสว่นของกำรพฒันำเชงิพำณิชยใ์นระบบทำงพเิศษจะเป็นกำรใหเ้อกชนและบุคคลเช่ำพืน้ทีเ่พื่อ
ด ำเนินกจิกำรต่ำงๆ ดงันัน้กลุ่มลูกคำ้จงึเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกจินัน้ๆ อำท ิบรษิัทผู้ผลติสื่อ
โฆษณำ บรษิัทผู้ให้บรกิำรเกี่ยวกบัระบบโทรคมนำคม ส ำหรบัร้ำนค้ำกลุ่มลูกค้ำจะเป็นบุคคล
ทัว่ไป 

2.3.2.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทำงพเิศษ 

 จดัใหม้ป้ีำยรำยงำนสภำพจรำจรแบบแผนทีแ่ละขอ้ควำม เพื่อใหข้อ้มูลดำ้นกำรจรำจร
แก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ รวมทัง้จัดให้มีป้ำยโฆษณำประชำสมัพันธ์บริเวณหน้ำด่ำนเก็บ      
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ บรเิวณก ำแพงกนัตก บรเิวณเสำตอม่อทำงพเิศษ และบรเิวณหน้ำตู้
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 208 ป้ำย 

 จดัให้มรี้ำนค้ำและห้องน ้ำสำธำรณะเพื่อให้บรกิำรแก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ บรเิวณด่ำนเก็บ     
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษศรรีชัและอุดรรถัยำ จ ำนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
พเิศษศรนีครนิทร์ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่นฝัง่ขำเขำ้ บรเิวณด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษบำงปะอนิขำเขำ้ และบรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษบำงปะอนิ
ขำออก 
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กำรพฒันำเชงิพำณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำ 

จดัใหม้บีรกิำรพฒันำเชงิพำณิชยเ์พื่อสรำ้งควำมสะดวกสบำยและสสีนัของกำรเดนิทำงใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT รวมถงึประชำชนทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 
ซึง่กำรใหบ้รกิำรพฒันำเชงิพำณิชยด์งักล่ำวเป็นกำรเพิม่รำยได ้ไดแ้ก่ 

 ร้ำนค้ำ (Retail Area) บนพื้นที่กว่ำ 25,000 ตำรำงเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลำง)           
มรีำ้นคำ้และพืน้ทีส่ ำหรบักำรจดักจิกรรมเกอืบ 500 รำ้นคำ้ ภำยใน 11 สถำนีรถไฟฟ้ำ 
MRT ปัจจุบนัเปิดบรกิำรแล้ว 8 สถำนี คอื สถำนีสุขุมวทิ สถำนีพหลโยธนิ สถำนี     
สวนจตุจกัร สถำนีก ำแพงเพชร สถำนีพระรำม 9 สถำนีคลองเตย สถำนีเพชรบุร ีและ
สถำนีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ชัน้ใต้ดินอำคำรจอดแล้วจรที่     
สถำนีลำดพร้ำว ที่เปิดให้บริกำรซุปเปอร์มำร์เก็ตภำยใต้แบรนด์ กูร์เมต์ มำร์เก็ต 
(Gourmet Market) 

 สือ่โฆษณำแบบป้ำยนิ่ง (Static Media) ทีม่หีลำกหลำยรูปแบบ ประเภทกล่องไฟ และ
สติกเกอร์ติดตัง้อยู่บริเวณผนังทำงเดินของสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ตัง้แต่พื้นที่
ทำงเข้ำออกสถำนี จนไปถึงชัน้ชำนชำลำ และพื้นที่อื่น อำทิ เสำ พื้น เพดำน         
ลฟิต์โดยสำร เป็นต้น และภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ยงัมกีำรพฒันำควำมคดิ
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  

 สื่อโฆษณำทีเ่คลื่อนไหวได ้(Dynamic Media) ประเภทจอดจิทิลั (Digital) ประกอบดว้ย 
สื่อโฆษณำบนจอแสดงขอ้มูลผู้โดยสำร (Passenger Information Displays: PIDs) 
ตดิตัง้ตัง้แต่พื้นที่ทำงเขำ้ออกสถำนีไปจนถงึชัน้ชำนชำลำ และภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ 
รวม 607 จอ และสือ่ MRT-Digital ทีม่ขีนำดแตกต่ำงกนัตำมพืน้ทีข่องแต่ละสถำนี และ
มกีำรตดิตัง้ภำยในอุโมงคร์ถไฟฟ้ำ รวม 112 ต ำแหน่ง  

 บริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม (Communication) โดยเฉพำะเครือข่ำยโทรศพัท์มือถือ 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT และในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้ำ      
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) และสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสนิค้ำ (Brand 
Awareness) ด้วยกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด สร้ำงภำพลกัษณ์กำรตอบแทนลูกค้ำ
และสงัคม เป็นกำรปลูกฝังทศันคตินี้ใหแ้ก่เยำวชนกลุ่มเป้ำหมำยและผูใ้ช้บรกิำร โดยกำร
สรำ้งมูลค่ำเพิม่ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง อำท ิควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรและบรษิัท
ผูร้บัสทิธใินกำรพฒันำเชงิพำณิชย ์(BMN) ในกำรจดักจิกรรมแนะแนวกำรท ำขอ้สอบ GAT 
โดยคุณครูสมศร ีภำยใต้กจิกรรม “MRT พำน้องพชิติ GAT” ตัง้แต่ปี 2552 กำรสนับสนุน
กำรใช้พื้นที่และร้ำนค้ำภำยในศูนย์กำรค้ำ Metro Nine สถำนีพระรำม 9 กบันิตยสำร      
“ชีวจิต” ในกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลงักำยแบบต่ำงๆ เช่น โยคะ ร ำกระบอง     
เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัมกีจิกรรม “M Care สุขภำพด ีชวีปีลอดภยั” ใหผู้โ้ดยสำรตรวจเชค็
สุขภำพฟรกีบัโรงพยำบำลและสถำบนัชัน้น ำ และกจิกรรม Share 2 Child ส ำหรบัน้องๆ 
เยำวชน และโรงเรยีนรำยรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำของบรษิทัมำอย่ำงต่อเนื่อง 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 ์ 

กำรใชง้บประมำณกำรซือ้สือ่โฆษณำประชำสมัพนัธใ์นปี 2560 ทีผ่่ำนมำ พบว่ำยงัต ่ำกว่ำปีก่อน
หน้ำร้อยละ 61 เนื่องจำกกำรลดลงของงบประมำณในสื่อหลกัประเภทสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ      
สือ่หนงัสอืพมิพ ์สือ่นิตยสำร และสือ่อนิเตอรเ์น็ต  ซึง่เป็นผลกระทบมำจำกก ำลงัซือ้ทีช่ะลอตวัลง 
ทัง้นี้สือ่ทีย่งัมคีวำมแขง็แกร่งและสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงอย่ำงต่อเนื่องคอืสื่อนอกบำ้น สื่อในหำ้ง 
(In-store) สือ่เคลื่อนที ่(Transit) และสือ่นอกบำ้นทีม่กีำรเตบิโตสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงระยะเวลำ
เดยีวกนักบัปีทีผ่่ำนมำ  

โดยกำรเติบโตขึน้ของสื่อเคลื่อนที่ (Transit) ที่เติบโตถึงระดบั 10%1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 
สะท้อนถึงพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตประจ ำวันที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมของคนในสงัคมไทย        
กำรเปลีย่นวถิชีวีติจำกกำรใชเ้วลำพกัผ่อนอำศยัภำยในบำ้นเริม่น้อยลง แต่กำรใชเ้วลำภำยนอก
บ้ำนกลบัสูงมำกขึน้ โดยเฉพำะกำรใช้เวลำจ ำนวนมำกไปกบักำรเดนิทำง ซึ่งกำรปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชำชนเป็นปัจจยัส ำคัญที่ท ำให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจปรับเปลี่ยนกำรใช้สื่อ
โฆษณำให้สอดคล้องกบักำรใช้ชวีติประจ ำวนัของผู้บรโิภคที่นิยมใช้สื่อโฆษณำภำยนอกบ้ำน 
โดยเฉพำะสื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน ทัง้นี้ในกลุ่มสื่อเคลื่อนที่จะมีควำมแตกต่ำงกัน       
ในลกัษณะของกลุ่มเป้ำหมำย เสน้ทำง และจ ำนวนผู้ใช้บรกิำร อำท ิสื่อรถไฟฟ้ำ MRT BTS      
สื่อสนำมบนิ และสื่อรถประจ ำทำง เป็นต้น ดงันัน้งบประมำณกำรซื้อสื่อในแต่ละประเภทจงึมี
ควำมแตกต่ำงกนัตำมวตัถุประสงค์ของเจ้ำของสนิค้ำและบริกำร ปัจจุบนักำรใช้บริกำรระบบ
ขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ำมอีตัรำกำรเติบโตของผู้โดยสำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึผูโ้ดยสำร  
ในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ประกอบกบันโยบำยส่งเสรมิสนับสนุนกำรเดนิทำงด้วยระบบรถไฟฟ้ำ
ของภำครฐัที่เปิดให้บริกำรระบบรถไฟฟ้ำไปแล้ว คือรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง อีกทัง้สำยสนี ้ำเงิน    
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ส่วนต่อขยำยที่จะมำเชื่อมต่อกับเส้นทำงปัจจุบนัในอนำคต ซึ่งจะส่งผลให้จ ำนวนผู้โดยสำร
รถไฟฟ้ำ MRT มีจ ำนวนมำกขึ้นตำมไปด้วย และส่งผลเชิงบวกต่อกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำ
ประชำสมัพนัธใ์นอนำคต 

 แหล่งทีม่ำ :1 ผลส ำรวจอตุสำหกรรมสื่อของ The Nielsen Company (US),LLC. 

พืน้ทีใ่หเ้ช่ำและบรกิำร 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และแตกต่ำงกนัตำมแต่ละกลุ่มผูบ้รโิภคนัน้ 
ผูค้ำ้ปลกีจ ำเป็นตอ้งปรบัตวัอยู่ตลอดเวลำเพื่อเขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ โดยในปัจจุบนั
สงัคมไทยเริม่มกีำรพฒันำเป็นสงัคมเมอืงอย่ำงต่อเนื่อง ควำมแออดัและปัญหำกำรจรำจรตดิขดั 
ต่ำงเป็นผลใหพ้ฤตกิรรมกำรใชช้วีติและควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคหนัมำใหค้วำมส ำคญักบัควำม
สะดวกสบำยและควำมรวดเรว็ โดยนิยมซื้ออำหำรส ำเร็จรูป และซื้อสนิค้ำขนำดใหญ่น้อยลง    
หนัมำเพิม่ควำมถีใ่นกำรซือ้ใหม้ำกขึน้แทน ดงันัน้ธุรกจิคำ้ปลกีจงึต้องปรบัตวัและพฒันำรูปแบบ
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยให้สอดคล้องกับกำรใช้ชีวิตของประชำชน หรือสอดแทรกไปกับ
พฤตกิรรมกำรเดนิทำงของคนในสงัคมเมอืง อย่ำงเช่นกำรใหบ้รกิำรรำ้นคำ้ปลกีในสถำนีรถไฟฟ้ำ 
หรอืกำรใหบ้รกิำรร้ำนสะดวกซือ้รมิเสน้ทำงถนน ในลกัษณะ Grab and Go ที่มคีวำมสะดวก 
รวดเรว็ในกำรจบัจ่ำยของผูบ้รโิภคมำกขึน้ เพื่อเป็นกำรเพิม่ช่องกำรจดัจ ำหน่ำยทีเ่ขำ้ถงึผูบ้รโิภค
โดยตรง และสำมำรถเพิม่ยอดขำยใหก้บัธุรกจิคำ้ปลกีได ้ 

นอกจำกนี้ จำกพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงหนัมำสนใจชอ้ปออนไลน์ (on-line shopping) 
ส่งผลถึงกลุ่มสินค้ำและบริกำรบำงประเภทที่จะลดอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ลงได้ อย่ำงไรก็ตำม      
พื้นที่ค้ำปลีกภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ที่อยู่ใกล้กบัศูนย์กลำงธุรกิจ ห้ำงสรรพสนิค้ำ และ    
จุดเชื่อมต่อกำรเดนิทำงระบบขนส่งมวลชน ยงัได้รบัควำมสนใจจำกผู้ประกอบกำรทัง้ขนำด 
SME และ Brand มอีตัรำกำรเช่ำพืน้ทีม่ำกกว่ำ 90% อำท ิพืน้ทีค่ำ้ปลกี สถำนีสุขุมวทิ พระรำม 9 
สวนจตุจกัร เป็นตน้ 

2.3.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.3.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์ 

บริษัทและบริษัทย่อย (BMN) เป็นผู้ด ำเนินกำรธุรกิจเชิงพำณิชย์ของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำย       
สนี ้ำเงนิในกำร 1) จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ 2) ให้เช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำใน
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  

บริษัทให้กำรใส่ใจดูแลผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมในพื้นที่ชัน้ร้ำนค้ำในระบบรถไฟฟ้ำเช่นกนั   
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชน 
รำยละเอยีดปรำกฏตำมหวัขอ้ 2.2.4.2 
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2.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

1. โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัทางพิเศษศรีรชัด้านทิศเหนือ 
(มุ่งไปทางแจ้งวฒันะ) 

บริษัทได้ลงนำมสญัญำแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำสมัปทำนโครงกำรทำงพิเศษสำยศรรีชั -วงแหวนรอบนอกฯ 
(ฉบบัที่ 2) กบั กทพ. เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 2560 เพื่อกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อมต่อทำงพเิศษสำยศรรีชั -      
วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทำงพิเศษศรีรัชด้ำนทิศเหนือ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 18 เดือน      
มูลค่ำโครงกำร 275 ลำ้นบำท มรีูปแบบเป็นทำงเชื่อมยกระดบัขนำด 1-2 ช่องจรำจร มจีุดเริม่ต้นทำงแยก
ออกจำกพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ฝัง่ขำเข้ำบริเวณต่ำงระดับบำงซื่อบริเวณศูนย์ซ่อมบ ำรุง
รถไฟฟ้ำชำนเมือง (EMU Depot) เลี้ยวซ้ำยมุ่งหน้ำไปทำงทิศเหนือ และบรรจบกับทำงพิเศษศรีรัช          
ขำออกเมืองมุ่งหน้ำแจ้งวัฒนะ ระยะทำงประมำณ 360 เมตร โดยควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2560 อยู่ทีป่ระมำณรอ้ยละ 28.256 เป็นไปตำมแผนงำน คำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2561  

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย 

บรษิทัได้เขำ้ท ำสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิส่วนต่อขยำย (ช่วงสถำนีหวัล ำโพง-สถำนี     
หลกัสอง และสถำนีบำงซื่อ-สถำนีท่ำพระ) กบั รฟม. เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2560 ระยะเวลำ 33 ปี มูลค่ำ
โครงกำร 22,036 ลำ้นบำท ในรูปแบบ PPP Net Cost แบ่งกำรด ำเนินงำนช่วงกำรจดัหำและตดิตัง้อุปกรณ์
งำนระบบเพื่อเปิดให้บรกิำรออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 สถำนีบำงซื่อ-สถำนีเตำปูน ได้เปิดให้บรกิำร      
เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2560 ช่วงที ่2 สถำนีหวัล ำโพง-สถำนีหลกัสอง ภำยในเดอืนกนัยำยน 2562 ช่วงที ่3 
สถำนีเตำปูน-สถำนีท่ำพระ ภำยในเดอืนมนีำคม 2563 โดยมรีะยะทำงทัง้สิน้ 27 กโิลเมตร และมสีถำนี
ทัง้หมด 20 สถำน ีโดยบรษิทัมสีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำรและสทิธใินกำรพฒันำเชงิพำณิชยต์ลอดอำยุสมัปทำน 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิภายใต้การเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายใน
และภายนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
บรหิารกจิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเป็นส่วนที่เสรมิสรา้งศกัยภาพในการ
แข่งขนั อกีทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Governance) บรษิัทจงึได้จดัใหม้กีารบรหิาร
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 าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
ไดต้ลอดเวลา 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 เพื่อบรหิารทัง้ความเสีย่งที่จะท าใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ และ
สญูเสยีโอกาส 

4. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้ทีต่้องตระหนัก และบรหิารความเสีย่งทีม่ี
ในการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตนและองคก์ร โดยใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

5. ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัไดใ้นการวางแผนจดัการและควบคุม
ความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ หน่วยงานจะต้องพจิารณาถึงค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนในการจดัให้มมีาตรการ
จดัการความเสีย่งกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

6. ให้มกีารสื่อสารการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรู้  พฒันาและ
น าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 

7. ใหจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิาร
ความเสีย่งถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั 

8. ติดตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกดิความมัน่ใ จว่าการบรหิารความเสี่ยงได้
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 

รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากค่าผ่านทางตามสญัญาระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ซึง่ครบก าหนดสมัปทาน 30 ปี 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แม้ว่าตามเงื่อนไขสญัญาระบุไว้ว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสญัญา 30 ปี 
สญัญาอาจต่อไปไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่ กทพ.และบรษิทัจะตกลงกนั ความไม่แน่นอน
ทางการเมอืง หรอืการเปลีย่นแปลงนโยบายภาครฐัอาจมผีลต่อการพจิารณาต่ออายุสญัญา ถ้าหากบรษิทั
ไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาจะท าใหร้ายไดค้่าผ่านทางส่วนนี้หายไป เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้
ยื่นเรื่องขอต่ออายุสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาของ กทพ.แล้ว 
นอกจากนี้ บริษัทจะสร้างระบบการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทัง้ในระดับบริห ารและ
ปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมทัง้ติดตาม
สถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายอย่างใกล้ชดิสม ่าเสมอ บริษัทจะทบทวน     
กลยุทธแ์ละแผนงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล 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 าระเ งิน 
ตามขอ้ผูกพนัทีม่ ีเช่น ดอกเบี้ยจ่าย การช าระคนืเงนิกู้ทีถ่งึก าหนด ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตามสญัญา 
รวมถงึค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนหรอืค่าตอบแทนทีจ่่ายให ้รฟม. เป็นตน้ 
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เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิัทจะจดัตัง้หน่วยงานในการติดตามผลกระทบที่อาจมผีลต่อปัจจยัเบื้องต้น
อย่างใกลช้ดิ และปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หเ้หมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถจ ากดัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
จากปัจจยัเสี่ยง ได้แก่ ราคาน ้ามนั ความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน และอตัราค่าโดยสารของระบบ
ขนส่งอื่นทีผู่โ้ดยสารสามารถเลอืกใชไ้ด ้เน่ืองจากบริษทัมกีารให้บรกิารทีค่รบวงจรทัง้บรกิารทางพเิศษและ
รถไฟฟ้า ซึ่งวธิีการเดนิทางทัง้ 2 แบบนี้ถือเป็นสนิค้าทดแทนซึ่งกนัและกนัได้ (Substitute product) และ     
ในสว่นของการพฒันาเชงิพาณิชย ์บรษิทัจะไดม้กีารพฒันาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่รายได้
จากการพฒันาเชงิพาณิชย ์เช่น การบรหิารสื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger Information Display system 
(PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทัง้ยังมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่          
ชัน้รา้นคา้เพิม่เตมิอกีดว้ย 

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 

เนื่องจากบรษิทัยงัมภีาระหนี้สนิทีต่อ้งช าระดอกเบีย้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ รวมทัง้บรษิทัมแีผนการลงทุนในอนาคตอกี
หลายโครงการ จงึอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจ านวนมาก ดงันัน้ ดอกเบีย้จ่ายจงึอาจจะ
เป็นค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ของบรษิัท การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่ปรบัสูงขึน้ อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัท เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของสนิเชื่อบางส่วนเป็นอตัราลอยตวั ท าให้บรษิัท       
มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ในกรณีทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมคีวามผนัผวนหรอืปรบัตวัสงูขึน้ อย่างไร
ก็ตามบริษัทจะได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของอตัราดอกเบี้ย โดยบริษัทจะจัด
โครงสร้างของเงินกู้ยืมโดยการแบ่งสดัส่วนของเงินกู้อตัราดอกเบี้ยลอยตัว และเงินกู้อตัราดอกเบี้ยคงที่  
รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ หรอืหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกจิและมุมมองของบรษิัทต่ออตัรา
ดอกเบีย้ในอนาคต 

บรษิทัไดม้กีารออกหุน้กูอ้ตัราดอกเบีย้คงที ่เพื่อจดัโครงสรา้งเงนิกูย้มืใหม้สีดัสว่นเงนิกู้ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่
และเงนิกู้ที่มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัใหเ้หมาะสม และลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในปี 
2560 บรษิัทมกีารออกหุน้กู้เพิม่เติมจ านวน 5,000 ล้านบาท อายุหุน้กู้ 5-7 ปี อตัราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อไป
ลงทุนโครงการและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2560 สดัสว่นหนี้ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 78.38 

นอกจากนี้ บรษิัทมคี่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เช่น ค่าบ ารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
และค่าเบี้ยประกนัภัยบางส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง         
กจ็ะส่งผลให้ค่าใชจ้่ายของบรษิัทเพิม่สูงขึน้ อย่างไรกต็าม สดัส่วนค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศอยู่ใน
ระดบัต ่า อกีทัง้บรษิทัจะมกีารก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นใหน้้อยลง เช่น 
การเจรจาลดสดัสว่นค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศ และการซือ้ Forward เป็นตน้ 

3.1.4   ความเส่ียงจากอบุติัภยัรา้ยแรง เหตกุารณ์ความไม่สงบ หรอืภยัธรรมชาติ 

ธุรกจิของบรษิทั ทัง้ก่อสรา้งและบรหิารงานทางพเิศษและรถไฟฟ้า มคีวามเสีย่งต่อเหตุการณ์ หรอืปัจจยั
ภายนอกทีก่่อใหเ้กดิเหตุสดุวสิยักะทนัหนั เช่น ภยัพบิตั ิอุบตัเิหตุรา้ยแรง แผ่นดนิไหว และเหตุทีอ่าจเกดิ
จากการก่อการร้าย วนิาศกรรม เช่น การวางระเบดิ จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกดิจากกลุ่มผูก้่อความ 
ไม่สงบ ซึ่งอาจท าให้บรษิัทต้องระงบัการใหบ้รกิาร และท าให้สูญเสยีรายได้ ด้วยเหตุนี้ บรษิัทจงึมกีาร
ก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ 
ที่ส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินงานบรหิารทางพเิศษเพื่อน าไปเกบ็รกัษายงัสถานที่เกบ็ซึ่งปลอดภัย 
รวมถงึมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อใหพ้นักงานทีร่บัผดิชอบปฏบิตัหิน้าที่ไดท้นัทใีนการเขา้แกไ้ขปัญหา
เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินขึน้ เช่น การฝึกรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทัง้ภายใน
และภายนอกบรษิทั โดยการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกดิเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจาก
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การขูว่างระเบดิและเหตุระเบดิภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสยีและหยุดภายในอุโมงค ์เหตุเพลงิไหม้
ในขบวนรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าหรอืในอุโมงค์ เป็นต้น และจดัตัง้หน่วยงานติดตามการเตือนภยัและ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงและพรอ้มปฏบิตักิารกูภ้ยั 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีารท าประกนัภยัเพื่อคุ้มครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบ
ธุรกจิจากความเสีย่งภยัทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ 
(Business Interruption) การประกนัความเสยีหายที่เกดิกบับุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถึง
ความเสีย่งจากการก่อการรา้ย (Terrorism Insurance) ในสว่นของธุรกจิการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิ  

3.1.5  ความเส่ียงด้านบคุลากร 

เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเดินทางและจราจรในกรุงเทพมหานคร         
โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบเรว็ (Mass Rapid Transit System) จงึมกีารเร่งขยายโครงข่ายการ
ให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงมคีวามเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมี
องคก์รของรฐั หรอืหน่วยงานภาคเอกชนเขา้มาด าเนินการประกอบธุรกจิขนส่งมวลชนทีต่้องใชบุ้คลากรที่
มคีวามรูค้วามช านาญ และทกัษะในธุรกจิระบบรางมากขึน้ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารดงึตวับุคลากร
หลกัออกไปจากบรษิทั 

ความเสีย่งเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีุณภาพถอืเป็นอกีหนึ่งความเสีย่งหลกัของบรษิทั 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) โดยบริษัทได้จัดเตรียมแผนการสืบทอดต าแหน่งและแต่งตัง้คณะท างานซึ่ง
ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อวางแนวทางในการคดัสรร และเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร ทัง้ ใน
ระดบัผูบ้รหิารและหวัหน้างาน ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรู ้
ความช านาญและทกัษะทางด้านเทคนิคเฉพาะงาน ได้จดัให้มกีารรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะงาน และ
ขยายผลสูโ่ครงการการจดัการความรู ้(Knowledge Management) และเพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

3.2   ความเส่ียงเฉพาะบริษทั (Corporate Specific Risk) 

3.2.1 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

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

ทัง้นี้ ขอ้พพิาทหลกัทีม่ทีุนทรพัยส์งูส่วนใหญ่เป็นขอ้พพิาททีบ่รษิทัเป็นฝ่ายฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจาก 
กทพ. ผลการตดัสนิจงึไม่มคีวามเสีย่งทีเ่ป็นเชงิลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างเป็นสาระส าคญั 
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3.2.2  ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการทีผ่ลตอบแทนการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณไว ้ในกรณีที่
ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว 
บรษิทัจะค านึงถงึสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบันโยบายการลงทุนของบรษิทั ทีท่ าให้
บรษิทัสามารถมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3.2.3   ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของต้นทุนธรุกิจระบบราง   

ต้นทุนธุรกิจระบบรางประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร และต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าถือเป็น
ค่าใชจ้่ายหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า
และโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนรายได้          
ค่าโดยสาร  

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) บรษิัทมสีญัญาเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ และ  
เงนิบาท ต้องปรบัเปลี่ยนตามดชันีราคาผู้บรโิภคตามที่ระบุในสญัญา เน่ืองจากเป็นสญัญาระยะยาวท าให้
บรษิทัจะมคีวามเสีย่งอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาดงักล่าว 

ส าหรบัค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีและใช้ในการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลี่ยน
ตามอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษิทัมภีาระตน้ทุนทีส่งูขึน้  

ดงันัน้ ต้นทุนธุรกิจระบบรางส่วนที่เป็นต้นทุนค่าโดยสารของบริษัท จึงมีความผนัแปรไปตามค่าใช้จ่าย         
ทีก่ล่าวขา้งต้น อย่างไรกต็าม ที่ผ่านมาบรษิัทยงัสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนี้ ลกัษณะของต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทุนคงที่ ไม่ได้ผนัแปรโดยตรงไปกบัจ านวน
ผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ หากผูโ้ดยสารไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัจนท าใหต้้องเพิม่จ านวนรถไฟฟ้าที่
ใหบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร  

ส าหรบัสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงนัน้ ได้มีการก าหนดค่าจ้างส าหรบัการให้บริการ  
การจดัการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาที ่รฟม. จะต้องจ่ายใหแ้ก่บรษิทั โดยอา้งองิและค านวณจาก
ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานทีค่าดการณ์โดยบรษิทั ซึง่ค่าจา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลีย่น
ไดต้ามอตัราเงนิเฟ้อและอตัราค่าไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิตามวธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทานเท่านัน้ ดงันัน้ 
ก าไรทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบรษิทัในการบรหิารต้นทุน
และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิใหใ้กลเ้คยีงกบัประมาณการทีก่ าหนด ซึง่หากต้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ
มีจ านวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทในกรณีที่บริษัท  
ไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขึน้ค่าบรกิารจาก รฟม. ได ้

อย่างไรกต็าม ดว้ยความเชีย่วชาญและประสบการณ์จากการบรหิารจดัการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัมี
ความมัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้
ประมาณการทีก่ าหนดไว ้

3.2.4  ความเส่ียงจากการปฏิบติังานของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารงานทางพิเศษ 

บรษิัทไดค้ านึงถึงความเสีย่งด้านการปฏบิตังิานในธุรกจิก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษทีอ่าจเกดิขึน้
เนื่องจากปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และปัจจัยภายนอก ซึ่งท าให้เกิด  
ความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการท างาน พนักงาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้การทุจริตของพนักงาน และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือ  
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ความมัน่คงของบริษัท จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบและ  
ด้วยความระมดัระวงั บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานโดยเฉพาะท าหน้าที่ดูแลและบ ารุงรกัษาเสน้ทางและ
ระบบจดัเกบ็รายไดค้่าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏบิตัิงาน ซึง่จะสามารถเชื่อมัน่ได้ว่า ด้วยประสบการณ์
และความช านาญของพนักงานซึ่งดูแลรับผิดชอบจากทุกฝ่ายงานจะน ามาซึ่งคุณภาพและความพร้อม  
ของการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างสมบรูณ์และต่อเนื่อง  

รวมทัง้บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัโครงสรา้งส าคญัของระบบทางพเิศษใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 
โดยมีการก าหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทัง้ทางพิเศษศรีรชั ทางพิเศษอุดรรัถยา และ      
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ทัง้นี้ใหส้อดคลอ้งกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั JMI Pacific จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัผูอ้อกแบบและเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบโครงสรา้ง และมกีารตรวจตดิตาม และเฝ้าระวงัดูแล
และบ ารุงรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้งานของทางพิเศษ ส าหรับระบบจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง 
ระบบสือ่สารและควบคุมการจราจร ซึง่มคีวามส าคญัต่อการด าเนินงานของบรษิทั บรษิทัไดใ้ชก้ารบ ารุงรกัษา
แบบป้องกนั (Preventive Maintenance) มรีะบบขอ้มลูส ารอง ระบบไฟฟ้าส ารอง และมกีารบรหิารการจดัซือ้
วสัดุเพื่อส ารองการใชง้าน 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัอาจมคีวามเสีย่งทีอุ่ปกรณ์จดัเกบ็ค่าผ่านทางจะใชง้านไม่ไดซ้ึง่เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ 
เช่น ระบบไฟฟ้าไม่ท างานเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขดัขอ้ง ระบบปฏบิตักิารเกดิการ
ประมวลผลผิดพลาด หรอืการมไีวรสัเขา้สู่ระบบและเขา้ท าลายขอ้มูลต่างๆ ในระบบปฏบิตัิการ รวมถึง
การมผีูก้่อกวนลกัลอบเขา้ท าลายขอ้มลูขา่วสาร ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบ เป็นต้น ซึง่บรษิทัไดใ้ห้
ความส าคัญอย่างมากในการจัดการความเสี่ยงดงักล่าว โดยจัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบความ
ปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึระบบงานที่ส าคญัจากบุคคลภายนอก มกีารก าหนดระดบัในการเขา้ถึง
ข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การติดตัง้โปรแกรมส าหรับตรวจสอบไวรัส และมีการส ารองข้อมูลใน
ระบบปฏบิตักิารซึง่สามารถท างานทดแทนไดใ้นทนัท ี

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 ้

จากการศกึษาขอ้มลูจากสมาชกิในสมาพนัธผ์ูป้ระกอบการขนส่งมวลชนในระดบัสากล เช่น UITP, APTA, 
NOVA Group of Metros รวมทัง้การเรยีนรูจ้าก Lloyd’s Register Rail ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ มคีวาม
เป็นไปได้ที่จะสามารถเลอืกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกบั
ระบบทีม่อียู่ได ้ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะพฒันาคุณภาพของบุคลากรใหม้คีวามสามารถเพยีงพอในการ
ท างานร่วมกบัผูผ้ลติอุปกรณ์และผูร้บัเหมาทัง้ในและต่างประเทศ ในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยมติอ้งพึง่พาผูผ้ลติรายเดมิเพยีงรายเดยีว  
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3.2.6  ความเส่ียงจากการก่อสรา้งและด าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย          
(Blue Line Extension) กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยบรษิทัมหีน้าทีใ่นการ
จดัหา ติดตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน    
สว่นต่อขยาย โดยจะตอ้งเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล    
เพื่อให้บริการเดินรถได้ตามก าหนดเป็นช่วงๆ คือ ช่วงที่ 1 เส้นทางสถานีบางซื่อ -สถานีเตาปูน           
เปิดให้บริการเดินรถภายในวนัที่ 15 สงิหาคม 2560 ช่วงที่ 2 เส้นทางสถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง   
เปิดใหบ้รกิารเดนิรถภายใน 30 เดอืน (กนัยายน 2562) และช่วงที ่3 เสน้ทางสถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ 
เปิดใหบ้รกิารเดนิรถภายใน 36 เดอืน (มนีาคม 2563) 

บรษิัทจงึมกีารบรหิารความเสีย่งโดยท าสญัญาว่าจ้างบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหาร
โครงการ รวมถึงเป็นผู้จ ัดหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการ ซึ่งการด าเนินการ
ในช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูนแล้วเสร ็จ  และเปิดให้บร ิการแล้วเมื่อว ันที่ 11 ส ิงหาคม 
2560 ปัจจุบันความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ส าหรับช่วงที่ 1 ได ้หมดไป      
ยังคงเหลือความเสี่ยงในการด าเนินการส าหรับช่วงที่ 2 และ 3 ซึง่ปัจจุบนัความก้าวหน้าของงาน
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้

3.2.7  ความเส่ียงในการจดัหาแหล่งเงินทุนส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ในการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัต้องใชเ้งนิลงทุนประมาณ 22,000 ลา้นบาท โดยการ
บรหิารความเสีย่งเรื่องแหล่งเงนิทุน บรษิทัจะใชแ้หล่งเงนิทุนภายในจากกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัการช าระหนี้
คนืจาก NECL ประมาณ 6,000 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอืจะมาจากแหล่งเงนิทุนภายนอก โดยการกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิหรอืออกหุน้กู ้และไดม้กีารท าสญัญาสนิเชื่อเมื่อเดอืนมกราคม 2561  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นหลกั   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงันี้   
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

1. อาคารและอุปกรณ์ 360    

2. สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้ 38,449  

3. สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 719    

4. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน            
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

25,954 

รวม 65,482 

ทัง้นี้  รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด 
จ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจ าแนกตามบรษิทั ดงันี้  

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทั 315 เจา้ของ* ไม่ม ี
NECL 32  เจา้ของ** ไม่ม ี
BMN 13            เจา้ของ   ไม่ม ี

รวม 360   

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรบัปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 แม้ว่า
กรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิทัไดส้ทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการระบบ
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 ได้สทิธใินการใช้อาคารในการบรหิารโครงการทางด่วน       
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา 
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4.1.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งท่ีเสรจ็แลว้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทีเ่สรจ็แล้ว 
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

บรษิทั 32,245  
NECL 6,204   

รวม 38,449  
 

สทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้วเป็นต้นทุนในการก่อสร้างทางพเิศษศรีรชั ทางพเิศษ    
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา โดยรายละเอียด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั สว่นเอ บ ีและซ ี 4,674  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี
ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี 3,732  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน 
   รอบนอกฯ 

23,767 เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนั
ในการกูย้มื 

ทางพเิศษอุดรรถัยา  6,204  เป็นของ กทพ. * 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 72   
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 38,449    

หมายเหตุ  * NECL ไดน้ าสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการทางพเิศษ
อุดรรถัยาไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการค ้าประกนัเงนิกูย้มืจากบรษิทั 

เน่ืองจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งตน้เป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) 
กรรมสทิธิใ์นทางพเิศษทัง้หมดรวมทัง้สิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ อนัเกีย่วเน่ือง
กบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีีบ่รษิัทและ NECL จดัสร้างขึน้ และเมื่อเปิดใช้งานแล้ว 
บรษิทั และ NECL มสีทิธทิีจ่ะใชท้รพัยส์นินัน้ และมหีน้าทีบ่ ารุงรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าวตลอดระยะเวลา
ของสญัญา โดยสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ทางพเิศษศรรีชั) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่
วนัที ่1 มนีาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขทีจ่ะตกลงกนัต่อไป 
สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่
22 เมษายน 2540 สัญญาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 
(ทางพเิศษอุดรรถัยา) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 และสามารถต่ออายุ   
ไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี สญัญาก าหนดใหบ้รษิทัและ NECL เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็    
ค่าผ่านทาง และค่าใชจ้่ายในการจดัจราจรและการกูภ้ยับนทางพเิศษ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา
ทางพเิศษตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งตลอดอายุสญัญา 
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4.1.3 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีก่อสรา้งทางด่วน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ตามงบการเงนิรวม
ของบรษิทั มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

บรษิทั 719 

สทิธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่      
เสรจ็แล้ว บรษิัทบนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสทิธใินการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึ่งเท่ากบั
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัในการจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนใหก้บั กทพ. 
ตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรกสทิธใินการใช้พืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม บรษิทัตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามปรมิาณรถทีใ่ชบ้รกิาร  

4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

บรษิทั 25,608 
BMN 346 

รวม 25,954  

สนิทรพัย์ไม่มตีัวตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทสินทรพัย ์
มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บรษิทั อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 17,117 เจา้ของ ไมม่ ี
บรษิทั อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า 

อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม และ 
อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี 

503 เจา้ของ ไมม่ ี

BMN อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า 
อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม และ 
อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี 

346 เจา้ของ ไมม่ ี

บรษิทั ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 7,988 เจา้ของ ไมม่ ี
 รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 25,954    
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4.2 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

4.2.1 สรปุมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น ตามงบการเงนิรวมของบรษิทั มดีงันี้ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

สดัส่วน 
การลงทุนใน
แต่ละบริษทั  
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว 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 เนท็เวริค์ส ์จ ากดั 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ  

เงนิลงทนุสุทธ ิ

 166 

(16) 

     150     

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 1,655  

 

7.50 22,065 

 

บรษิทัอื่น - ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

 
4.2.2  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย  

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิัท เพื่อเสรมิสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสร้างความมัน่คง และ     
ผลการด 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 2560 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัอื่น ดงันี้ 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”)  

บริษัทจัดตัง้ NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุน้ของ NECL ทัง้นี้สบืเนื่องจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจากนโยบาย
ของภาครฐัทีท่ าการก่อสรา้งทางในลกัษณะทีเ่ป็นทางแขง่ขนั ท าใหร้ายไดข้อง NECL ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกนิทุนส่วนของ     
ผูถ้อืหุน้ตดิลบ เมื่อปี 2546 NECL จงึไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 3,000 ลา้นบาทเป็น 6,000 ลา้นบาท 
ซึง่ปัจจุบนัไดเ้รยีกช าระค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ 3,000 ลา้นบาท อย่างไร
กต็าม ผลการด าเนินงานของ NECL เริม่มกี าไรตัง้แต่ปี 2556 ถึงปัจจุบนั บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืแก่ 
NECL เป็นจ านวนมาก และเป็นเจา้หนี้รายใหญ่ของ NECL บรษิทัไดส้่งกรรมการบรหิารของบรษิทั
เขา้ไปเป็นกรรมการบรษิทัใน NECL จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 6 คนของ NECL 
กรณี NECL มกีารด าเนินการทีก่ระทบต่อบรษิทัอย่างมสีาระส าคญั NECL จะต้องขออนุมตัจิากที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้บริษัทยงัเป็นผู้รบัจ้างด าเนินงานทัง้หมดของ 
NECL 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 NECL มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 5,250 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้
ของบรษิทัใน NECL เท่ากบัรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (“BMN") 

บรษิทัจดัตัง้ BMN เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2552 เพื่อประกอบธุรกจิจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณา    
ในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นทีร่้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า   
สายสนี ้าเงนิและพื้นทีช่ ัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว ในปัจจุบนัเปิดด าเนินการ  
ไปแล้ว 9 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร    
สถานีพระรามเกา้ สถานีศนูยว์ฒันธรรม สถานีคลองเตย สถานีลาดพรา้ว และสถานีเพชรบุร ีรวมทัง้
ให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 254 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่
ใน BMN รอ้ยละ 65.19 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ BMN ร่วมกบักลุ่มผูร้่วมทุนรายอื่นๆ 
ทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในธุรกจิสื่อโฆษณา ธุรกจิการตลาดและอสงัหารมิทรพัย ์และ
เป็นผูช้ านาญการดา้นเทคโนโลยกีารสือ่สารโทรคมนาคมถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 34.81  

ส าหรบันโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนัน้ บรษิทัยงัคงมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัสว่นการถอืหุน้
ใน BMN ในสดัสว่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดใน BMN โดยบรษิทัจะไดร้บัผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปของส่วนแบ่งรายได้และเงนิปันผลรบัจากการลงทุนใน  BMN ทัง้นี้ บรษิัท        
มนีโยบายการควบคุมหรอืมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ โดยบรษิทั
ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน BMN จ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้หมด 6 คน 
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3) บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”)  

บรษิัทลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัการประปา       
ส่วนภูมภิาคในเขตพืน้ที่จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปากบั  
การประปาสว่นภูมภิาค ซึง่สญัญามอีายุ 30 ปี นับจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทุน
ในบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว 
เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานี และรงัสติ โดยมสีญัญา
ซื้อขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมิภาค สญัญามีอายุ 25 ปี นับจากวนัที่ 15 ตุลาคม 2541     
อกีทัง้ยงัลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบ
ผลิตและจ่ายน ้าประปาและการให้บริการบ าบดัน ้าเสยี โดย TTW ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 68.50      
ของทุนจดทะเบียน และลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25.31 ในบริษัท         
ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านพลงังาน 
ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนใน TTW คอื รายไดเ้งนิปันผล  

บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 19.45 ของทุนจดทะเบยีน  

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

บรษิัทได้เขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้ CKP ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 CKP มกีารลงทุนในบรษิัท เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั รอ้ยละ 56 บรษิัท 
นครราชสมีา โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขนชยั 
จ ากดั ร้อยละ 100 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ร้อยละ 65 และบริษัท ไซยะบุร ี       
พาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปันผลจากการลงทุน  

บรษิัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเขา้เป็นกรรมการใน CKP โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
บรษิทัถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 19.40 ของทุนจดทะเบยีน 

5) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

บริษัทลงทุนใน XPCL ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รบัสมัปทานจากรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตย    
ประชาชนลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน ้า ไซยะบุร ี        
เป็นระยะเวลา 29 ปี นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอืเงนิ
ปันผลจากการลงทุน  

บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน XPCL โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 บรษิัทถือหุ้นอยู่ใน XPCL รอ้ยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน หุ้นสามญัของ XPCL ที่บรษิัท   
ถอือยู่ทัง้หมดไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของ XPCL  
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)   

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทกับ กทพ. จ านวนทัง้สิ้น 11 เรื่อง ซึ่งมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของ               
คณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัข้อพพิาทตามสญัญา 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 ล้านบาท มสีาเหตุมาจากการนับวนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่่วนแรกทีแ่ตกต่างกนั 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  

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสงูสดุก าหนดนดัวนัฟังค 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          
พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา ซึง่ กทพ. ไดม้หีนังสอืถึงบรษิัทย่อยปฏเิสธการปฏบิตัติามค 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  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลาง                  
ต่อศาลปกครองสงูสดุ   

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสงูสดุก าหนดนดัวนัฟังค าพพิากษา 

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  

 เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2559 บรษิทัยื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลาง   

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

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  

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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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  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างคณะอนุญาโตตุลาการจดัท าค าชีข้าด 

6.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั 

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

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ  

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   

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

8. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษอุดรรถัยา  

บรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให้ กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบั  
ค่าผ่านทางปี 2546 ส าหรบัทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญาจ านวน 908.7 ล้านบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

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

1. 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 

เมื่ อวันที่  30 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าชี้ข าดของ               
คณะอนุญาโตตุลาการ เฉพาะส่วนที่คณะอนุญาโตตุลาการรบัข้อพิพาทมูลกรณีที่ 2 กรณีจดัท า                    
ท่อรบัน ้าฝนไวพ้จิารณา เน่ืองจาก กทพ. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทหลงัมลูกรณีพพิาทขาดอายุความ 

เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2560 บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครอง
สงูสดุ 

 ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ  
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2. การก่อสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา สว่นที ่2 

กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทย่อยด าเนินการก่อสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา ส่วนที ่2 
ตามเงื่อนไขของสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด ข้อ 8.5 ก. ให้แล้วเสรจ็ และ      
ใหบ้รษิทัย่อยชดใชเ้งนิจ านวน 1,587.7 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา ตามสญัญาระบุว่าแม้
ครบเงื่อนไขตามสญัญาให้เริ่มก่อสร้าง แต่หาก กทพ. ผิดสญัญาจนเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับ
ผลกระทบทางการเงนิอย่างร้ายแรง บรษิทัย่อยยงัไม่ต้องเริม่ก่อสรา้ง ซึง่ กทพ. ผดิสญัญาเรื่องทาง
แข่งขนัและการปรบัอัตราค่าผ่านทาง บริษัทย่อยจึงได้รบัสิทธิยงัไม่ต้องเริ่มก่อสร้าง และ กทพ.        
ไม่มสีทิธเิรยีกค่าปรบั 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

3. ค่าใชพ้ืน้ทีอ่าคารศนูยค์วบคุม (บางพนู) 

กทพ. ยื่นค าเสนอข้อพพิาทเรยีกร้องให้บรษิัทย่อยรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่อาคารศูนย์
ควบคุม (บางพนู) จ านวน 1.1 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัย่อยเหน็ว่าค่าใชจ้่ายที ่กทพ. เรยีกมานัน้ ไม่อยู่ใน     
ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัย่อยตามสญัญา  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ  

เน่ืองจากขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณา บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึยงัมไิดบ้นัทกึรายการไวใ้นงบการเงนิ 
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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/หรอืจดัท 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 

ท่ีปรกึษากฎหมาย เดอะลีจิสท ์กรุป๊ 
อาคารอบัดุลราฮมิ ชัน้ 9  
เลขที ่990 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม 
เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ :  0 2636 1111  
โทรสาร   :  0 2636 0000 

ท่ีปรกึษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 
1550 อาคารธนภูม ิชัน้ 10  
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ :   0 2652 7858-64 
โทรสาร   :  0 2652 7867 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 1060 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่
 แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ :      0 2544 3924 
 โทรสาร :      0 2937 7783 
 

ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  
 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศพัท ์ :  0 2298 0831  
โทรสาร  :  0 2298 0835 
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สถำบนักำรเงินท่ีติดต่อประจ ำ       ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 0 2208 4631-9  
โทรสาร  : 0 2256 8619 

 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร 
 เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
 โทรศพัท ์ : 0 2256 2323 

 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมทอง 
 เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ :     0 2299 2511-2 
 โทรสาร :     0 2299 2752 

 

6.2 ข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำในธรุกิจของบริษทั 

6.2.1 ธรุกิจทำงพิเศษ 

6.2.1.1 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 โดยบรษิัทมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรายได ้   
ค่าผ่านทางในสว่นของทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วน
ขัน้ที ่1) ซึง่ก่อสรา้งและบรหิารโดย กทพ.ตลอดระยะเวลาสมัปทาน 
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6.2.1.2 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 

6.2.1.3 สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำงบริหำรจดักำรให้บริกำรและบ ำรงุรกัษำ
โครงกำรทำงพิเศษสำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร 

วนัท่ีท ำสญัญำ  15 กนัยายน 2555 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 
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  

 เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2560 บรษิทัไดล้งนามสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิกบั กทพ. 
เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อเพิ่มเติมจากทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวน      
รอบนอกฯ เพื่อเชื่อมไปยงัทางพเิศษศรรีชัด้านทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) 
โดยมรีะยะเวลาด าเนินการออกแบบและก่อสรา้งไม่เกนิ 18 เดอืน  

6.2.1.4 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 
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6.2.2 ธรุกิจระบบรำง 

6.2.2.1 สญัญำสมัปทำนโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรชัมงคล 

วนัท่ีท ำสญัญำ 1 สงิหาคม 2543 

คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 

สรปุสำระส ำคญั บรษิัทมหีน้าทีใ่นการออกแบบ ผลติ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์
งานระบบ รวมถึงด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลา
สมัปทาน รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) 
ระยะทางรวม 20 กโิลเมตร จ านวน 18 สถานี โดยบรษิทัมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว
ในการจดัเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมและการพัฒนา    
เชงิพาณิชย์ใดๆ และ/หรอื ทัง้หมดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา ซึ่งรวมถึงการ
โฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการและธุรกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม
ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า และตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2560 
สัญญาสัมปทานฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

6.2.2.2 สญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน 

วนัท่ีท ำสญัญำ 31 มนีาคม 2560  

คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 

สรปุสำระส ำคญั บรษิัทมีหน้าที่ด าเนินการจดัหาติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบส าหรบั
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินส่วนต่อขยาย ด าเนินการให้บริการโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายโดย
ให้เป็นการเดนิรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดยีวกนั (Through Operation) 
และบรษิทัมสีทิธใินรายไดค้่าโดยสารและสทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชย ์ตลอด
อายุสัมปทานโดยบริษัทเป็นผู้ร ับภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทัง้หมดตลอดระยะเวลาสมัปทาน และแบ่งผลตอบแทนหรือให้
ผลประโยชน์แก่ รฟม. ตามทีไ่ดต้กลงกนัในสญัญาระยะเวลา 33 ปีนับจากวนัที ่
รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน (Notice to Proceed : NTP)  โดยแบ่งออกเป็น 
ระยะที ่1 :  การจัดหา ติดตัง้ ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบส าหรับโครงการ

รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย และทดลองเดนิรถไฟฟ้า โดยมี
ระยะเวลาด าเนินการ 36 เดอืนนบัจากวนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน  

ระยะที ่2 :  การด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน      
เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่การบรกิารทีก่่อใหเ้กดิรายได้
ทัง้สาย ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย มีแนวเสน้ทางเชื่อมต่อจาก
โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีบางซื่อและสถานีหัวล าโพง 
แบ่งเป็น 2 ช่วง ระยะทางรวม 27 กโิลเมตร คอื ช่วงหวัล าโพง-หลกัสอง และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ  

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)         แบบ 56-1 
 

 

6-7 
 

6.2.2.3 สญัญำสมัปทำนโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำสำยสีม่วงบำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-
บำงซ่ือ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน       
กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 4 กนัยายน 2556 

คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 

สรปุสำระส ำคญั สญัญานี้ เป็นสัญญาสัมปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า  
การให้บรกิารเดินรถ และซ่อมบ ารุงรกัษามีระยะเวลาสมัปทานทัง้สิ้น 30 ปี  
นับจากวนัที ่4 กนัยายน 2556 จนถงึวนัที ่3 กนัยายน 2586 โดยเป็นสญัญา 
ในรูปแบบ PPP Gross Cost หรอืเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน  
โดยภาครฐัเป็นผูล้งทุนงานโยธาและใหเ้อกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและ
ขบวนรถไฟฟ้ารวมทัง้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุง รักษาตาม
มาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา โดย รฟม.เป็นผูม้สีทิธใินรายได้
ค่าโดยสารและรายไดเ้ชงิพาณิชย ์ทัง้นี้ รฟม. จะทยอยจ่ายคนืค่าอุปกรณ์งาน
ระบบใหบ้รษิัทเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 6 ปี และจา้งบรษิทับรหิารการเดนิ
รถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงตลอดอายุสมัปทาน 

 
6.2.2.4 สญัญำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบและอุปกรณ์ส่วนเพ่ิมส ำหรบัโครงกำรรถไฟฟ้ำ

สำยสีน ้ำเงิน   

วนัท่ีท ำสญัญำ 7 กนัยายน 2560  

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

สรปุสำระส ำคญั ซเีมนสม์หีน้าทีซ่่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และอุปกรณ์
ส่วนเพิม่ (Additional Equipment) จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์อะไหล่ที่จ าเป็น
ส าหรบังานระบบ วางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภยั การจดัเกบ็และ
การจดัซื้ออุปกรณ์อะไหล่ จดัหาบุคลากรทีจ่ าเป็น เพื่อประจ าอยู่ในหน่วยงาน
ซ่อมบ ารุงของบรษิัท และจดัเกบ็และมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีใหก้บับรษิทั เมื่อสิน้สดุสญัญาซ่อมบ ารุงรกัษาแลว้
โดยสญัญาจะสิน้สดุในเดอืนธนัวาคม 2572  
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6.2.2.5 สญัญำว่ำจำ้งผูบ้ริหำรงำนซ่อมบ ำรงุรกัษำโครงสรำ้งพืน้ฐำนโยธำ และไฟฟ้ำเครือ่งกล
ของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎร์บูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ      
(สถำนีคลองบำงไผ-่สถำนีเตำปูน)    

วนัท่ีท ำสญัญำ 17 พฤศจกิายน 2558 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญา ดงันี้ 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธา รวมถงึสถานี ทางวิง่ยกระดบั และ     
ศนูยซ์่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายใน
สถานี ทางวิ่งยกระดับ และศูนย์ซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท์และ     
บนัไดเลื่อนภายในสถานีและศูนย์ซ่อมบ ารุง จัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือ 
อะไหล่ และบุคลากร ส าหรับงานซ่อมบ ารุง โดยจะให้บริการซ่อม
บ ารุงรกัษาดงักล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี สิน้สดุในเดอืนตุลาคม 2566 โดย
มมีลูค่างานตามสญัญาจ านวนไม่เกนิ 1,520 ลา้นบาท 

 ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกลทีส่ถานี   
เตาปูน-สถานีบางซื่อ มูลค่างานตามสญัญาจ านวน 155 ล้านบาท 
ระยะเวลา 7 ปี โดยสญัญาจะสิน้สดุในเดอืนตุลาคม 2566 

6.2.2.6 สัญญำว่ำจ้ำงผู้บริหำรงำนซ่อมบ ำรุงร ักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนโยธำและไฟฟ้ำ
เครื่องกลของโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรชัมงคล (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 ารุงรกัษาลฟิทแ์ละบนัไดเลื่อนภายในสถานี 

 จดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และบุคลากร ส าหรบังานซ่อมบ ารุง 

ทัง้นี้ บมจ. ช.การช่าง จะให้บรกิารซ่อมบ ารุงรกัษาดงักล่าวเป็นระยะเวลา    
8 ปี สิน้สุดในเดอืนตุลาคม 2566 โดยมมีูลค่างานตามสญัญาจ านวนไม่เกนิ 
1,270 ลา้นบาท 
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6.2.2.7 สญัญำว่ำจ้ำงผู้บริหำรโครงกำร รวมถึงเป็นผู้จดัหำและติดตัง้อุปกรณ์งำนระบบ
รถไฟฟ้ำในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำเงิน 

วนัท่ีท ำสญัญำ 20 มถุินายน 2560 

คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญา ดงันี้ 

 ออกแบบ จดัหา และติดตัง้อุปกรณ์งานระบบส าหรบัโครงการรถไฟฟ้า  
สายสีน ้าเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขบวนรถไฟฟ้า ระบบอาณัติ
สญัญาณ ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบ SCADA ระบบสื่อสาร ระบบจดัเก็บ   
ค่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบประตูกัน้ชานชาลา และอุปกรณ์ส าหรับ      
ศนูยซ์่อมบ ารุง เป็นตน้ 

 เชื่อมต่อระบบส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยายกับ
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า     
สายสนี ้าเงนิช่วง สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน รวมถงึทดลองเดนิรถไฟฟ้า
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

 ตรวจสอบ ทดลองเดนิรถ และเปิดด าเนินการใหบ้รกิารอุปกรณ์งานระบบ
ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ร่วมกบับรษิทั 

ทัง้นี้ บมจ.ช. การช่าง จะเป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินซึ่งบริษัทได้ลงนามกับการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวงเงิน 19,643          
ลา้นบาท 
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6.2.3 ธรุกิจพฒันำเชิงพำณิชย ์

6.2.3.1 สญัญำให้สิทธิพฒันำเชิงพำณิชยก์บับริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ำกดั 

วนัท่ีท ำสญัญำ 11 มนีาคม 2548 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

คู่สญัญำ บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) 

สรปุสำระส ำคญั BMN มสีทิธิในการเขา้ด าเนินการพฒันาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้า    
มหานครสายเฉลมิรชัมงคล ดงันี้  

 สทิธดิ าเนินการพฒันาพื้นทีใ่นสถานีรถไฟฟ้า จ านวน 11 สถานี ตลอดจน
พืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิอาคารจอดแลว้จร สถานีลาดพรา้ว  

 สทิธิในการพฒันาเชิงพาณิชย์เพื่อรบัจัดหา และ/หรือจัดท าสื่อโฆษณา 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบสติกเกอร์ รูปแบบป้ายกล่องไฟขนาดต่างๆ 
รูปแบบป้ายในอุโมงค ์(Platform Billboard) บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ
และภายในขบวนรถไฟฟ้าใตด้นิ  

 สทิธิในการจดัให้มีการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้า 
ใตด้นิและบนรถไฟฟ้าใตด้นิ รวมทัง้การใหบ้รกิารระบบ IRDN (Integrated 
Radiating Distributed Network) เพื่อรองรบัการให้บรกิารตดิต่อสื่อสาร
ของระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีทุ่กระบบ รวมถงึระบบบรกิารโทรคมนาคมอื่นๆ 
ทุกรปูแบบในอนาคต  

 สิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบหน้าจอแสดงข้อมูลส าหรับ
ผู้โดยสาร (Passenger Information Display) ที่ติดตัง้ในบรเิวณสถานี
รถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า 
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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 ่29 ธนัวาคม 2560 หุน้สามญัของบรษิทัมกีารออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรอื 
NVDR จ านวน 985,977,726 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 6.45 ของจ านวนหุ้นบรษิัททัง้หมด 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 ่8 กนัยายน 2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสดุ มดีงันี้ 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1 กลุ่ม ช.การช่าง (1)  4,718,781,781 30.87 
2 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย     1,256,259,584  8.22 
3 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     1,047,025,175  6.85 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั       794,559,521  5.20 
5 นายวชิยั วชริพงศ ์       379,545,048  2.48 
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)       323,453,209  2.12 
7 ส านกังานประกนัสงัคม       260,453,600  1.70 
8 นายมนิ เธยีรวร       200,000,000  1.31 
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED       167,604,034  1.10 
10 นางวลยัพร สมภกัด ี       159,832,189  1.05 
11 CHASE NOMINEES LIMITED       145,170,998  0.95 
12 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - 

Client Account 
      140,533,500  0.92 

13 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD       133,044,004  0.87 
14 GIC PRIVATE LIMITED         94,182,254  0.62 
15 นายภาวสั จงึทรพัยไ์พศาล         80,000,000  0.52 

ยอดรวม 9,900,444,897 64.78 
อ่ืนๆ 5,384,555,103 35.22 

รวมทัง้ส้ิน  15,285,000,000   100.00  

http://www.set.or.th/nvdr
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หมายเหตุ : ขอ้มลูตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ www.set.or.th ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่สีดัส่วน
การถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 0.5 ขึน้ไป 

(1) กลุ่ม ช.การช่าง ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 30.87 ของทุนช าระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่ม ช.การช่าง จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (2) 4,582,121,829 29.98 
2. บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (3) 136,659,952 0.89 

(2)  บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป และมกีลุ่ม      
ตรวีิศวเวทย์ ถือหุ้นร้อยละ 34.38 ของทุนช าระแล้ว (ขอ้มูล ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2560) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 1.  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั (4) 293,012,365  17.30 
 2.  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั (5) 171,396,530  10.12 
 3.  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั (6) 86,048,212  5.08 
 4.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 13,631,497  0.80 
 5.  นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 5,061,142 0.30 
 6. นางปราณ ีทองกติตกิุล 4,464,342 0.26 
 7. นายณฐัวุฒ ิตรวีศิวเวทย ์ 2,405,785 0.14 
 8. นางสาวสุภามาส ตรวีศิวเวทย ์ 1,700,000 0.10 
 9. นายสทิธเิดช ตรวีศิวเวทย ์ 1,550,000 0.09 
 10. นายภวูเนศวร ์ตรวีศิวเวทย ์ 1,023,255 0.06 
 11. นางสาวสวรรยา ตรวีศิวเวทย ์ 835,225 0.05 
 12. นางกรกช ตรวีศิวเวทย ์ 680,250 0.04 
 13. นางสาวสุนนัท ์ตรวีศิวเวทย ์ 269,100 0.02 
 14. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 154,285 0.01 
 15. นายก าธร ตรวีศิวเวทย ์ 102,775 0.01 

 
ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เติมของ บมจ.ช.การช่าง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ได้จาก Website ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทย (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 
และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากดั ถือหุ้นจ านวน  2,100,000 หุ้น คิดเป็น       
รอ้ยละ 25 และกลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 5,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.5  

(6)  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าและบรกิารพื้นทีอ่าคารส านกังาน มหีุน้จ านวน
ทัง้สิน้ 3,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 750,000 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 25 และกลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 2,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75 

http://www.set.or.th/
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 ่9 มนีาคม 2560 ตามทีบ่รษิทัน าส่งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัส่วนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย 
(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 53.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น    

7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว 

ในปี 2560 บรษิทัไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 3,150 ลา้นบาท และ NECL ไดเ้ขา้ท าสญัญาเงนิ
กูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง วงเงนิ 5,700 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ลอยตวัอา้งองิกบัอตัรา
ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 6 เดอืน และได้มกีารเบกิใช้เงนิกู้ในระหว่างปี จ านวน 500 ล้านบาท ท าให ้       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 16,434 ลา้นบาท 

7.3.2 หุ้นกู้ 

ในปี 2560 บรษิ ัทได้ออกหุ ้นกู ้ มูลค่ารวม 5,000 ล ้านบาท เพื่อใชส้ าหรบัลงทุนโครงการและเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัท โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมหีุ้นกู้ทีย่งัไม่ครบก 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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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2560 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2560 

ชุดที ่2 

ชือ่ยอ่ (Debenture Symbol) BEM229A BEM249A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,000 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 
ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 2.65 % 3.10 % 

อายุหุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2560 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 7 กนัยายน 2565 7 กนัยายน 2567 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 

สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไมม่-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  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        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% 

ปี 2560  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
     917 

 
0.06 

 
     1,442 

 
  1,425 

 
  63.83% 

 
  64.52% 

- งวดครึง่ปีหลงั (1)     1,070      0.07 1,533 1,698 70.00%  63.06% 

   รวมปี 2560    1,987      0.13       2,975     3,123    66.67%     63.73% 
 

หมายเหตุ  :  (1)  เป็นวาระเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที ่20 เมษายน 2561 
 
7.5 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิทัย่อย คอื NECL และ BMN ไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล นอกเหนือจากทีก่ าหนดในขอ้บงัคบั 
ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนส ารองทุกครัง้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล อย่างน้อยหนึ่งในยีส่บิของก าไรจนกว่า
ทุนส ารองจะมจี านวนถึงหนึ่งในสบิของทุนของบรษิทัย่อย โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราวๆ ไป เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า บรษิทัย่อยมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และ
หากบรษิทัย่อยขาดทุน หา้มมใิหม้กีารประกาศจ่ายเงนิปันผลจนกว่าบรษิทัย่อยจะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุน 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

บริษัทได้ก าหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน นอกจากนี้ยังก าหนดให้
คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 
และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (duty of royalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

โครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอิสระ ทกัษะ ประสบการณ์ 
การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่บรษิัทไดก้ าหนดไว้ ซึ่งประกอบดว้ยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนทัง้สิน้ 17 คน กล่าวคอื 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 6 คน ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า 
คณะกรรมการโดยรวมมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีได ้รวมถงึ
เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถด าเนินงานเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างอสิระ  

คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ และผูบ้รหิารมดีงันี้ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ 
ของธุรกจิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มกีรรมการจ านวน 16 คน   
 

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

1 ดร.วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 7/7 
2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

3 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 7/7 

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 5/7 

5 พลเอกส าเภา ชศูร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 7/7 

6 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 6/7 
7 นางวลัลภา อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 
กรรมการอสิระ 7/7 

8 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                         แบบ 56-1 
 

  8-2 

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

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 2/7 
10 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณชิยก์ุล กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

11 นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 
12 นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/7 
13 นายยุทธนา  หยมิการุณ  กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/7 
14 นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
15 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/7 

16 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

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

(1)  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 แทนนายด าเกงิ  ปานข า 
ซึง่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษทั 

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

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน ซึ่งเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด   
ของบรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้รายละเอยีดคุณสมบตัิของ
กรรมการอสิระมดีงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย  
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  
ก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ของบริษัท    
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ห รือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ 
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

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 2560 มจี านวน 9 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 
9. ดร.วเิทศ เตชางาม (1) รองกรรมการผูจ้ดัการ  เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

 
หมายเหตุ : (1) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2560  
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8.2.2 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั  
 
ผงับริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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8.2.3  โครงสรา้งกรรมการของบริษทัย่อย 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 6 คน ดงันี้  

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรษิทั  

2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั  

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล   กรรมการบรษิทั 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์   กรรมการบรษิทั 

5. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) กรรมการบรษิทั 

6. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : (1) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2560 แทนนายวชิาญ เอกรนิทรากุล  ซึง่ลาออก
เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2560  

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั   

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์    
ตนัตสิวุณิชยก์ุล ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์  มรติตนะพร โดยกรรมการสองในห้าคน
ลงลายมือชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 6 คน ดงันี้   

1. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล ประธานกรรมการบรษิทั 

2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั  

3. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา กรรมการบรษิทั 

4. นางทพิยส์ดุา ยิม้วไิล  กรรมการบรษิทั  

5. นางสาวปาหนนั   โตสวุรรณถาวร กรรมการบรษิทั 

6. นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการบรษิทั 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั  

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้ม ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนั
บริษัท จ านวน 6 คน โดยนายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ หรือ 
นายวิทูรย์  หทยัรตันา หรือนางสาวปาหนัน  โตสุวรรณถาวร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกบั
นางท ิพย ์สุดา ยิ ้มว ิไล หร ือนายณัฐวุฒ ิ ตร ีว ิศวเวทย ์ คนใดคนหนึ่ง  รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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8.3 เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นเลขานุการบรษิทั โดยเมื่อวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ซึ่งมคีวามรู้ความสามารถด้านบญัช ี
กฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทัง้มีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัท         
จดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1     
ล าดบัที ่19) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 
1. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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 โดยพิจารณา ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคอื 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

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

2. ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสามารถจูงใจ รวมทัง้รกัษา
กรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ 
เพื่อน าพาองคก์รใหไ้ปสูเ่ป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ  

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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4. มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนใหอ้ยู่ในระดบัที่
เหมาะสม แข่งขนัได ้และอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั ซึง่เพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการทีม่คีุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

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

ในปี 2560 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวม
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในปี 2560 เป็นเงนิ 36,529,182 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 37,250,000 บาท 
เป็นโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2559 ไม่เกิน 19,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบั      
ปี 2560 ไม่เกนิ 18,000,000 บาท   

(1.2) ในปี 2560 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงนิเดอืน และโบนัสให้กบัผู้บรหิารระดบัตัง้แต่
กรรมการผู้จ ัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จ ัดการจ านวน 9 คน รวมทัง้สิ้น 
83,304,700 บาท  

(1.3) ในปี 2560 NECL ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ NECL ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน 
รายปี เบีย้ประชุม และโบนัส รวมเป็นเงนิจ านวน 3,129,368 บาท สอดคล้องกบัมตทิีป่ระชุมสามญั   
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 4,250,000 บาท เป็นโบนัส
กรรมการส าหรบัปี 2559 ไม่เกนิ 1,400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 ไม่เกนิ 
2,850,000 บาท   

(1.4) ในปี 2560 BMN ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ BMN ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปี 
และเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิจ านวน 726,000 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 ไม่เกนิ 876,000 บาท  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
- ไม่ม ี- 

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของ
เงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2560  
บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิาร 9 คน จ านวน 4,589,340 บาท 

ทัง้นี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตาม
ความสามารถในการด าเนินงานของบรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทัเป็นส าคญั 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมจี านวนพนกังานทัง้หมด  3,233 คน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ธุรกจิทางพเิศษมพีนักงานทัง้หมดจ านวน 1,034 คน ประกอบดว้ยบุคลากร ใน 2 สายงานหลกั ไดแ้ก่   
สายงานปฏบิตักิาร และสายงานวศิวกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 79.6 ของพนกังานทัง้หมด บุคลากรในสายงาน
สนบัสนุน คอื สายงานบรหิาร สายงานการเงนิ และสายงานก ากบัดแูล คดิเป็นรอ้ยละ 20.4 ของพนักงาน
ทัง้หมด  

ธุรกิจระบบรางมพีนักงานทัง้หมดจ านวน 2,199 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสายงานหลกั ได้แก่      
งานพฒันาและบรหิารโครงการ งานวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง งานปฏบิตักิารเดนิรถ งานกลยุทธ ์คดิเป็น
ร้อยละ 86.0 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีและธุรกรรม
อเิล็กทรอนิกส์ งานพฒันาธุรกิจ งานทรพัยากรบุคคล งานธุรการ งานความปลอดภัยและคุณภาพ       
สว่นกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ของพนกังานทัง้หมด 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมพีนกังานในแต่ละสายงานหลกั (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานหลกั 2,705 
2. สายงานสนบัสนุน 528 

รวม  3,233 

NECL ไม่มกีารจา้งผูบ้รหิารและพนักงานประจ า แต่ประกอบธุรกจิบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยาโดยจา้งให้ 
BEM เป็นผูด้ าเนินการภายใตส้ญัญาบรกิาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 BMN มพีนกังานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ 49 
ฝ่ายบญัชกีารเงนิและบรหิาร 24 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 54 

รวม 127 
 

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  
- ไม่ม ี- 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
- ไม่ม ี- 
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8.5.2 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัมุ่งเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งทีค่รบวงจรของประเทศเเละในภูมภิาคอาเซยีน   
มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมทีส่ะดวกรวดเรว็และมคีวามปลอดภยั โดยด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สรา้งมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้มสี่วนได้
เสยีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื 

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ
ทีจ่ะเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บรษิทัจงึตระหนกัถงึความส าคญัของการ
พฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยาย
ไปสูส่งัคมในวงกวา้งอกีดว้ย  

บุคลากรเป็นหวัใจของการขบัเคลื่อนธุรกจิให้มคีวามก้าวหน้าและยัง่ยนื บรษิัทจึงได้มกีารก าหนดแนว
ปฏบิตัต่ิอพนกังานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน โดยบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพของ
พนักงานเพื่อคุณภาพงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผ่านการปลูกฝังแนวคิดเเละค่านิยม
เกี่ยวกบันโยบายคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร การท างานเป็นทมี การสร้างคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมในการท างาน และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงาน รวมถึงการก าหนดนโยบาย
ความปลอดภยัและสขุอนามยัอย่างชดัเจน ควบคู่ไปกบัการจดัใหม้สีภาพเเวดลอ้มและสุขอนามยัในสถาน
ประกอบการใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัยส์นิของบุคลากรและของบรษิทั 

บรษิทัเชื่อมัน่ว่าพนกังานทีม่คีุณภาพเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ต่อการน าพาองคก์รสู่ความเจรญิเตบิโตและ
ความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรทีช่ดัเจน ดงันี้ 

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
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 
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บรษิทัพรอ้มทีจ่ะสรา้งเสน้ทางแห่งความสุขจงึต้องเริม่จาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซึง่หมายถงึบุคลากร
ของบริษัท เพื่อให้บุคลากรสามารถส่งมอบคุณภาพของการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน       
ความปลอดภยั บรษิทัจงึสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (Sphere of safety) ในการท างาน      
โดยมุ่งปลกูฝังและสรา้งจติส านึกเรื่องของความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหเ้กดิขึน้ในระดบับุคคล ขยาย
ไปยงัพนัธมติรทางธุรกจิ ลูกคา้ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ บรษิัทยงัเชื่อมโยงกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกบัความปลอดภัยด้วยเช่นกนั เพราะบริษัทไม่ใช่แค่
ค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารเพยีงเท่านัน้ แต่ต้องการใหทุ้กคนได้ เขา้ถึงความปลอดภยัอย่าง
ทัว่ถงึตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั 

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 บรษิัทยงัได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัดูแลพนักงานในระยะยาว เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานในการร่วมงานกบับริษัท อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างวนิัยการออมให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่พนักงานจะได้มเีงนิออมจ านวนมากพอเมื่อถึงวนั เกษียณอายุ และมี
ชวีติในวยัเกษียณอย่างมคีุณภาพ ซึ่งพนักงานสามารถสมคัรเป็นสมาชิกได้ โดยพนักงานจ่ายเงิน
สะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงนิเดอืนตามความสามารถในการออม และบรษิัทสมทบให้ใน
อตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ตามอายุงานและขอ้ก าหนดของกองทุน ซึง่พนักงานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุน
จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสดัส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน        
อกีทัง้ยงัได้จดัท าประกนักลุ่มให้กบัพนักงานเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัพนักงานและครอบครวัของ
พนกังานดว้ย 

2) สวสัดิการพนักงาน 

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

บริษัทก าหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management)          
โดยหน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคลท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา สนบัสนุน และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้
ในเรื่องการบรหิารงานบุคคลและความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิัท   
แก่หวัหน้างานอย่างต่อเนื่อง บรษิัทได้ก าหนดขัน้ตอนการสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีพนักงานกระท าผดิ
ทางวนิยัอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและการน าไปสูก่ารแกไ้ขปรบัปรุงมใิหเ้กดิการกระท า
ซ ้าเดมิ รวมทัง้การก าหนดวธิปีฏบิตัิในการร้องทุกขท์ีช่ดัเจนและรวดเรว็ นอกจากนี้  บรษิัทยงัจดั
กจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธแ์ละเป็นประโยชน์ใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปีประกอบดว้ย กจิกรรม
การท าบุญตกับาตรเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่และท าบุญครบรอบจดัตัง้บรษิทั กจิกรรมวนัส่งทา้ยปีเก่า
ตอ้นรบัปีใหม่ กจิกรรมบรจิาคโลหติใหส้ภากาชาดไทย กจิกรรมวนัสงกรานต ์กจิกรรมการออกก าลงักาย 
กจิกรรมฝึกสติเจริญสมาธิ  กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ นอกจากกจิกรรม
ภายในดงักล่าวขา้งต้นที่บริษัทจดัให้มีแล้ว บริษัทยงัส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการท า
กจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่คีวามสนใจในการท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์รวมตวักนั
ขอจดัตัง้กลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาท ิชมรมกฬีา ชมรมถ่ายภาพ และชมรม
ดนตร ีโดยชมรมกฬีาได้มกีารจดักจิกรรมตลอดทัง้ปี ทัง้การแข่งขนัฟุตบอล การเดนิ-วิง่ออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมกบัภาครฐัในรายการเดิน -วิ่งการกุศลในวาระต่างๆ    
การจดัการแข่งขนักฬีาภายใน เพื่อส่งเสรมิการออกก าลงักายของพนักงานและการคดัสรรนักกฬีา
ของบริษัทเข้าร่วมแข่งขนักบัองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน ส าหรบัชมรมดนตรไีด้มกีารจดักจิกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพื่อการสนัทนา
การ และการส่งเสรมิการแสดงออกทางดา้นศลิปะและการแสดง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงในงานพธิต่ีางๆ ของบรษิทัรวมทัง้แบ่งปันความสขุใหก้บัสงัคมโดยเฉพาะสงัคมดอ้ยโอกาส  

4) ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน 

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน  โดยก าหนดเป็นนโยบาย                 
ให้ทุกหน่วยงานก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม          
ในแต่ละงาน พรอ้มทัง้สนบัสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน
อย่างได้ผลและเพยีงพอ รวมทัง้การทบทวนการใช้อุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอตลอดปี การซ้อมแผน
ฉุกเฉินในเหตุการณ์จ าลองเสมือนจริง นอกจากนี้ยังจดัให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนัก        
ในเรื่องความปลอดภยัในการท 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 

 



 
 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                                         แบบ 56-1 
 

  8-13 

 

 น าระบบการจดัการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 พรอ้มทัง้ไดว้่าจา้งบรษิทั Ricardo Rail มาเป็นทีป่รกึษา
งานด้านความปลอดภยั เพื่อให้ค าแนะน าในการบริหารความเสีย่งและการน าเทคนิคในการ
บริหารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของบริษัทให้มีความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

6) กิจกรรมรณรงคต่์อต้านยาเสพติดในส านักงาน 

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง      
ทางเศรษฐกจิ สงัคม ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเป็นอย่างมาก จงึไดร้่วมกบั
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 
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7) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

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

ระบบ SAP ทีน่ ามาใชป้ระกอบดว้ย ระบบจดัซือ้จดัจา้ง ระบบบ ารุงรกัษา ระบบสนิคา้คงคลงั ระบบ
บญัชแีละการเงนิ ซึง่เป็นระบบทีเ่ชื่อมโยงกนัทัง้หมด (Integrated System) ท าใหส้ามารถตรวจสอบ
การท างานทุกขัน้ตอนและขา้มระบบงาน รวมทัง้สามารถสอบยนัยอ้นหลงัส าหรบัรายการทางการเงนิ
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ท าใหส้ามารถป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดอ้ย่างด ี

 
8.5.4  นโยบายท่ีได้มีการปรบัปรงุและพฒันาบุคลากรในปี 2560   

1)  การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิทัมุ่งหวงัใหก้ารบรกิารทางพเิศษและบรกิารเดนิรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและพฒันา
อย่างต่อเนื่อง จงึด าเนินการปลูกฝังแนวคดิและวธิปีฏบิตัใินด้านต่างๆ ทัง้ความตระหนักดา้นความ
ปลอดภยั ความตระหนกัในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมกีารสื่อสารผ่านกระบวนการปฏบิตังิานและ
การสนับสนุนจากหวัหน้างาน กระทัง่ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีวิธี
ปฏบิตัแิละแสดงออกเชงิพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทั 

2)  การบริหารจดัการสมรรถนะในการท างาน 

บุคลากรคอืทรพัยากรล ้าค่าซึ่งจะสนับสนุนใหบ้รษิัทมกีารพฒันาไปอย่างไม่หยุดยัง้และมศีกัยภาพ
การแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ      
โดยการก าหนดสมรรถนะหลกัของธุรกจิ สมรรถนะเชงิการท างาน และสมรรถนะเชงิการบรหิารของ
แต่ละต าแหน่งงาน กระบวนการประเมินความสามารถ และการจดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบั
พนักงานตามต าแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เพื่อใหพ้นักงานมคีวามเชีย่วชาญในเชงิลกึและกวา้ง 
ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อน าไปสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคมนาคม
ขนสง่ทีค่รบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเชื่อมัน่และตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ซึง่ประกอบดว้ย 
การตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กจิการ    
อนัจะน าไปสู่การด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื การมรีะบบการบรหิารจดัการและการควบคุมภายในที่ด ีการมีกลไก
การควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได ้การเคารพในสทิธแิละ
ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วมและการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น การรกัษา
ความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู และการบรหิารกจิการทีค่ านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่เป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัในการเพิม่มลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาวอย่างยัง่ยนื  

ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและพฒันาการที่ท าให้เกดิการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจของคณะกรรมการในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิัท ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี โอกาสและความเสีย่งที่มผีลกระทบต่อการด าเนิน
กจิการ คณะกรรมการจะท าการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการอย่างสม ่าเสมอทุกปี โดยบริษัทได้
เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.bemplc.co.th เพื่อให้ผู ้ถ ือหุ ้น       
นักลงทุน และผู ้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มได้รบัทราบแนวทางปฏบิตั ิและการด าเนินธุรกจิของบรษิัทภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่และสือ่สารไปยงัพนกังานของบรษิทั เพื่อใหร้บัทราบ
และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย 

จากผลการด าเนินงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให ้         
ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิและไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้   

- ได้รบัการประเมนิคุณภาพในการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2560 (AGM Checklist ปี 2560)          
97 คะแนน อยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม”   

- ไดร้บัการประกาศรายชื่อจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้เป็น 1 ใน 65 บรษิัทจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิอย่าง
ยัง่ยนืโดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และบรหิารภายใต้หลกัธรรมาภบิาล (Environmental, Social and 
Governance หรอื ESG) หรอืหุน้ยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment) กลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ลา้นบาท   

- ไดร้บัการพจิารณาจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และวารสารการเงนิธนาคาร ใหร้บัรางวลัยอดเยีย่มประเภทรางวลั
ธุรกรรมทางการเงนิในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจ าปี 2560 ในงาน “SET Award 
2017” จากการควบรวมกนัระหว่าง BECL และ BMCL 

- ได้รบัผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในระดบั “ดมีาก” จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไดร้บัรางวลั Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผูอ้อกหุน้กูภ้าคเอกชน     
ในปี 2559 ทีม่คีวามโดดเด่นดา้นการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคลอ้งต่อความต้องการของบรษิทั 
และของนักลงทุนในจงัหวะเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการมหีลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งสร้างความ
เชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้กู ้และผูถ้อืหุน้ 

 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-2 

 

ในปี 2560 คณะกรรมการไดก้ ากบัและควบคุมดแูลใหม้กีารพฒันาดา้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ตลอดจน
ไดส้รุปกจิกรรมการก ากบัดูแลกจิการซึ่งไดด้ าเนินการมาตลอดปี 2560 ซึง่ครอบคลุมและเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ดงันี้  

9.1.1 สิทธิและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคญัต่อสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการ     
มสีว่นร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การซื้อขายและการโอนหุน้ การไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร
ของบรษิทั การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างเป็นอสิระและเท่าเทยีมกนั 
การร่วมตัดสินใจเรื่องส าคญัของบริษัท การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีและการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของ
บรษิทัอย่างรวดเรว็ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้่าย โดยสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิ
ของตนอย่างเตม็ทีผ่่านการประชุมผูถ้อืหุน้ และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิดงันี้ 

1. การประชมุผูถ้ือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้ารว่มประชมุผูถื้อหุ้น  

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น              
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกจิการไวช้ดัเจนว่า บรษิทัส่งเสรมิให้   
ผูถ้ือหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ถือหุน้ส่วนน้อย ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นชาวต่างชาติ และผูถ้ือหุ้น
ประเภทสถาบนั ไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้ โดยบรษิทั
ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งบริษัทได้จัดท าเอกสารเผยแพร่             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน   

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม
หนงัสอืมอบฉนัทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเป็นผูก้ าหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได ้และ
เสนอชื่อกรรมการอสิระจ านวน 1 คน และ/หรอืกรรมการตรวจสอบ กรณีมกีารท ารายการทีอ่าจ
เขา้ขา่ยมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรบัการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ใน
การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ โดยจัดท าหนังสือ      
มอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันี้  

-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) 

-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดและ
ชดัเจน 

-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พรอ้มทัง้เปิดเผยหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช้
ตามที่เห็นเหมาะสม นอกจากนี้  บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้น            
ทีม่อบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-3 

 
1.2 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บริษัทจดัท าหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ     
วนั เวลา สถานที ่รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 
โดยเอกสารจะจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ที่เป็นชาวต่างชาต ิ
ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า 30 วนั 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 11 เมษายน 2560 บรษิัทไดเ้ผยแพร่
หนงัสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม 2560 พรอ้มทัง้ส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั
เป็นผูจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 21 วนัก่อนประชุม คอืวนัที ่20 มนีาคม 2560 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
มเีวลาพจิารณารายละเอยีดของแต่ละวาระ และด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบ
วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระ ซึง่ไม่ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศกึษาขอ้มูลประกอบการพจิารณา
ระเบยีบวาระต่างๆ 

1.3 การอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ารว่มประชุมและออกเสียง 

บรษิัทอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชุม และออกเสยีงอย่างเต็มที่   
โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ         
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยุดต่อเนื่องหรอืวนันกัขตัฤกษ์ ก าหนดเวลา
ประชุมไม่เช้าหรอืเยน็เกินไป และสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบรเิวณที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น 
ใกล้เคียงกบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ   
พรอ้มแนบแผนทีส่ถานทีป่ระชุมและการเดนิทาง โดยในปี 2560 บรษิทัไดม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้
จ านวน 2 ครัง้ คอืการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
และการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.                 
ณ ห้องเพลนาร ีฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกติิ ์เลขที่ 60 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่      
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานทีท่ี่ผู้ถือหุ้นสามารถเดนิทางไดโ้ดยสะดวก โดยผู้ถือหุ้น
สามารถเดนิทางโดยใชร้ถไฟฟ้าและรถยนต ์

1.4 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเป็นการล่วงหน้า 

เพื่อเป็นการสื่อสารและสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผู้ถอืหุ้น บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ
เสนอระเบยีบวาระ หรอืส่งค าถาม หรอืขอ้คดิเหน็เป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนไว้บนเวบ็ไซต์ www.bemplc.co.th หรอืที่ E-mail address : companysecretary 
@bemplc.co.th โทรศพัท์ : 0 2641 4611 โทรสาร : 0 2641 4610 หรอืทางไปรษณียม์ายงั
ส านักกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (สาขา 1)     
เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งบรษิัทจะ
พจิารณาตอบค าถามผ่านทางช่องทางตามความเหมาะสม หรอืชีแ้จงเพิม่เตมิในทีป่ระชุมสามญั  
ผูถ้อืหุน้  

ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบ
วาระหรอืสง่ค าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

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

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

2.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บรษิัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมและการนับคะแนน ทัง้นี้เพื่อความถูกต้องแม่นย า และความสะดวกรวดเรว็ ซึง่สามารถ
แสดงผลการนบัคะแนนไดท้นัทแีบบ Online   

2.2 การเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2560 บรษิทัไดจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้จ านวน 2 ครัง้ โดยการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 มกีรรมการเขา้ร่วมในการ
ประชุมแต่ละครัง้ จ านวน 15 คน จากกรรมการทัง้สิน้ 16 คน (สดัส่วนของกรรมการที่เขา้ร่วม
ประชุมรอ้ยละ 93.75) ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการ และคณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้  

2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสยีง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ในวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุม 
ส าหรบักรณีอื่นคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิัท กฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 
และวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงมต ิ 

2.4  การตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบั บรษิัทได้จดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมายและ
บุคคลทีเ่ป็นอสิระซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนท าหน้าที่เป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบ
การนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยประธานกรรมการ
บรษิทัในฐานะประธานทีป่ระชุมไดแ้นะน าผูต้รวจสอบการนบัคะแนนต่อทีป่ระชุมและจดัใหม้กีาร
บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัใชร้ะบบ
บาร์โค๊ดในการบนัทกึขอ้มูลเพื่อให้สามารถแสดงผลมติต่อทีป่ระชุมภายในเวลาที่รวดเรว็ และ    
จะแสดงผลทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยบรษิัทเปิดเผยมตพิร้อมผล
คะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดงักล่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
รวมทัง้เผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและ
สามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  
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2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  
1. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ 

ผู้รับมอบฉันทะที่มีอ านาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยอ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่งใส บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 
ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบและเป็นพยานในการนบัคะแนน  

2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้
ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้า
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นท าหน้าที่สอบทาน 
ความถูกตอ้งในการนบัคะแนนเสยีงตามหนงัสอืมอบฉนัทะ   

3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสทิธิภาพและเกดิประโยชน์กบัผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้
บรษิทัจงึใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะออก
เสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

4. ส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมทุกรายเพื่อความ
โปร่งใส ในการนบัคะแนน และสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั  

2.6  แนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเหน็หรอืสอบถามข้อมูล  

ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้น
ไดแ้สดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. แสดงความเหน็หรอืสอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกบัวาระการประชุมในระหว่างการด าเนินการ

ประชุมภายหลงัจบการรายงานหรอืน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม 
2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมด าเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

โดยบริษัทจดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ านวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัต้องการส่ง
ค าถามใหก้รรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม 

3) การจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม  

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

2. บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วย
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 งดออกเสยีง และบตัรเสยี 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-6 

3. ภายหลงัการประชุมบรษิทัก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั
และมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการ
ประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จดัท าวีดิทศัน์บรรยากาศการประชุม      
ผูถ้อืหุน้เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัอกีดว้ย  

9.1.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั
และเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและป้องกนัการใช ้หรอืการ
ได้รบัขอ้มูลภายในที่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณะที่มลีกัษณะเป็นการหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น    
อนัเป็นการเอาเปรยีบและส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้ือหุ้นโดยรวมซึ่งถือเป็นการกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและการเปิดเผยขอ้มูล 
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมในการท ารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดงันี้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ      
ในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัภายในวนัท าการถดัไป พรอ้มทัง้ดแูลใหบ้รษิทัจดัท าหนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มรายละเอยีดของ
แต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ
โดยบรษิัทเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพร้อมรายละเอยีดของแต่ละวาระบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็น
การล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม พร้อมกนันี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้บรษิัทแจ้งกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า  

2) การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท     
บรษิทัมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั
ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้
รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นใช้สทิธิ ์  
ไดล่้วงหน้า 3 เดอืนก่อนสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม
ของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชุมตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ฝ่ายบรหิารจะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  และได้เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้
สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัต ิ        
โดยกรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่ต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิตภิาวะ ซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั และการจดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์    
ทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต่์อส านักงานงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์ ซึ่งบรษิัทมกีารแจ้งเตือน
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่รายงานการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์หรอืถอืครองหลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส นอกจากนี้กรรมการ
และผู้บริหารยังได้รบัทราบหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดรวมถึงบทก าหนดโทษตาม
กฎหมาย และบรษิัทได้ก าหนดห้ามผู้บรหิารที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในกระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการ   
ขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

4.1  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

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

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารพร้อมทัง้จัดส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจ าปี 2560 
รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 

 ณ วนัที ่  
31 ธ.ค.2559 

การเปลีย่นแปลง 
ในปี 2560  

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 
 จ านวน สดัส่วน (%) 
กรรมการ     
1. ดร. วรีพงษ์ รามางกรู - - - - 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 21,706,878 - 21,706,878 0.1420 
คู่สมรส 2,402,527 - 2,402,527 0.0157 

3. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 803,893 - 803,893 0.0053 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี - - - - 
6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  - - - - 
7. นางวลัลภา อสัสกุล - - - - 
8. นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ - - - - 
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ุล - - - - 
11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ - - - - 
12. นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ - - - - 
13. นายยุทธนา หยมิการุณ  - - - - 
14. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) - - - - 
15. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 3,599,141 - 3,599,141 0.0235 
16. นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 
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รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 
 ณ วนัที ่  

31 ธ.ค.2559 
การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2560  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 

 จ านวน สดัส่วน (%) 
ผูบ้รหิาร     
17. นายสงวน คุณาธนินัท ์ - - - - 
18. นางสุดฤทยั พรหมมาตร - - - - 
19. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ - - - - 
20. นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร - - - - 
21. นายวทิรูย ์หทยัรตันา - - - - 
22. นายอลัวนิ จ ี -  - - - 

คู่สมรส 144,272 - 144,272 0.00094 
23. ดร.วเิทศ  เตชางาม (2) -  - - - 

หมายเหตุ  : (1) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ได้ร ับแต่ งตั ้ง ให้ด าร งต าแหน่ง กรรมการบริษัท  เมื่อวันที่  22 
พฤศจกิายน 2560 แทนนายด าเกงิ ปานข า ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง 
เมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

  (2) ดร.วเิทศ  เตชางาม ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ เทคโนโลยแีละ
  ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 

4.2  การเข้ารว่มประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมสี่วนไดเ้สยี
กบัวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในวาระนัน้ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง
กรรมการและผู้บรหิารซึง่ไม่ได้รบัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม หรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบ
เป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการจะ
พจิารณาจากรายงานการมสีว่นไดเ้สยีซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าทีจ่ดัท าและเปิดเผย
รายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

5) การท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5.1 นโยบายการท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามนิยามของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

1. บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการ
เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิที่
ส าคญัของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ทัง้นี้ หากมรีายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่ม
ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของ
การเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถงึการก าหนดราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไป
ตามลกัษณะธุรกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการก าหนดราคากบับุคคลภายนอกหรอื
ราคาตลาด โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ  



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-9 

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

3. หากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น     
ตามแต่กรณี  

4. บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอื
สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

5.2 หลกัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัหิลกัการในการที่บรษิทัจะเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีม่เีงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพึงกระท า 
กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล  
ในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งในการท าธุรกรรม
ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. การว่าจ้างบรษิัทหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเพื่อท าการซ่อมแซม ปรบัปรุง
หรอืก่อสร้างเพิม่เติมทางพเิศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิติบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบรษิทั 

2. การว่าจ้างบรษิัท หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือ
จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์พรอ้มค่าแรง เพื่อบ ารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศูนยซ์่อมบ ารุงในอนาคต 
ซึง่ธุรกรรมเหล่านัน้มเีงื่อนไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่คา้อื่น 

3. ธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงันี้ 

(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

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

4.  การท าธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทีป่รกึษาใหก้บันิตบิุคคลซึง่เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

5. การเช่าพื้นที่อาคารส านักงานโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตัง้
ส านกังานตามกฎหมาย 

6. การท าธุรกรรมอื่นซึ่งมีลกัษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
ตามนิยามทีก่ าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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5.3 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืรายการเกีย่วโยง
ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

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

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ  
ถอืปฏบิตัขิองพนกังานทัว่ทัง้บรษิทั  

9.1.3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

บรษิทัมนีโยบายที่ชดัเจนในการให้ความส าคญัและค านึงถึงสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น    
ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 
ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หกู้ ้คู่คา้ สงัคม และชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีง ภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีประสงคท์ีจ่ะตดิต่อ
หรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการว่า  บรษิัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสยีตามสทิธิ 
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยี และก าหนด
มาตรการชดเชยกรณีผู้มสี่วนได้เสยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิและมุ่งเน้นการด าเนินงาน  
โดยเคารพสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ดงันี้  

1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

1.1 กลุ่มลูกค้า : บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานและเชื่อถอืได้ รวมทัง้
ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลของลูกค้า การติดตาม
วดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการสง่เสรมิการขาย โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เพื่อเขา้ถงึระบบขนส่ง
มวลชนและเส้นทางที่ลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ             
มโีครงการ/แผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรบัปรุงบรกิารทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน         
ซึง่กฎเกณฑต่์างๆ ทีน่ ามายดึเป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิาร ดงันี้ 

1. ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร 

2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และจดัให้มี
ช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร กรณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรบัปรุงบรกิาร 

3. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารทีถู่กตอ้ง และรวดเรว็ 
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4. เปิดโอกาสโดยการจดักจิกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเขา้เยี่ยมชมการด าเนินงาน และ 
การบริหารจัดการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รบัสมัปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 
การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

1.2  กลุ่มผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ : บริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญากบั กทพ. และ รฟม.  
ในฐานะคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกบับริษัทด้วยหลัก  
ความเสมอภาคเท่าเทยีมไมเ่ลอืกปฏบิตั ิปฏบิตัติามเงื่อนไข กรอบกตกิา ธรรมเนียมปฏบิตัต่ิางๆ 
ระหว่างกนั และส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีด้วยไมตรีจติ ซึ่งได้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อด าเนินการร่วมกบั กทพ. และ รฟม. ในการให้บรกิารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน     
ทุกเดอืน เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน ซึง่ผลการประเมนินัน้ พบว่า 
ทัง้ กทพ. และ รฟม. มคีวามพอใจในการปฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียีย่ม 

นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัระหว่างเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานของบรษิทั และของ 
กทพ. ทุกไตรมาส และประชุมรว่มกบั รฟม. ทุกเดอืน ซึง่นอกจากจะเพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารแลว้ยงัลดขอ้ขดัแยง้หรอืลดผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิขอ้พพิาทต่างๆ  
จากการปฏบิตังิานร่วมกนัระหวา่งสองหน่วยงาน  

1.3 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รบัเหมา : บรษิัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่าง 
มมีาตรฐาน โดยยึดมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้า โดยมีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และ  
มคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่สมอภาคและมคีวาม
เป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระดบัและด าเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่เป็นธรรม ตามขอ้ก าหนดตามระบบ
บรหิารคุณภาพ ISO 9001 ซึง่มขีอ้ปฏบิตัดิงันี้ 

1. ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารคดักรองคู่คา้อย่างเคร่งครดั 
เพื่อใหม้กีารด าเนินกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

2. มกีารแขง่ขนับนฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มลีกัษณะทีเ่ป็นการเลอืก
ปฏบิตั ิหรอืกดีกนัไม่ใหคู้่คา้รายหนึ่งรายใดเขา้ร่วมแขง่ขนัทางธรุกจิ 

3. จดัท ารปูแบบสญัญา หรอืขอ้ตกลงทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

4. จดัใหม้รีะบบการจดัการ ตดิตาม เฝ้าระวงั รวมถงึทบทวน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม
สญัญา หรือข้อตกลงอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

5. จ่ายค่าตอบแทนใหคู้่คา้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระทีไ่ดต้กลงกนั 

6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรอืพนักงานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวหรอือาศยั
ความเป็นสว่นตวัจากคู่คา้ 

7. จดัใหม้กีารประเมนิคู่คา้เป็นประจ าทุกปี และแจง้ผลการประเมนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ 
คู่คา้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้
คู่ค้าสามารถติดต่อผูบ้รหิารเพื่อแจ้งขอ้รอ้งเรยีนได้ กรณีที่พบว่าได้รบัการปฏบิตัอิย่างไม่
เป็นธรรม 
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8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  
การจ่ายสนิบนใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แขง่ 

9. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 

1.4 กลุ่มผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้นกู้ : บรษิัทปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อ การค ้าประกนั การบรหิาร
เงินทุนอย่างเคร่งครัด ทัง้นี้  เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่สถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุน          
ตามโครงการของบรษิทั และไม่ปฏบิตัฝ่ิาฝืนเงื่อนไขทีต่กลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑ์
ดงันี้ 
1. ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทางการแกไ้ข 

2. ปฏบิตัิต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

3. จดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้งและรกัษาความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูใ้หกู้อ้ย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ตรงเวลา และสม ่าเสมอ 

4. ละเวน้การให ้เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ 
5. หากมขีอ้มูลว่ามกีารให้ เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจรติเกดิขึน้  

จะเปิดเผยรายละเอยีดต่อผูใ้หกู้ ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

ส าหรบักลุ่มผูถ้อืหุน้กู ้: บรษิทัด าเนินการออกหุ้นกูต้ามขอ้ก าหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ 
ของ ก.ล.ต. และปฏบิตัติามนโยบาย วตัถุประสงค ์และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอย่างเคร่งครดั 
และใหค้วามส าคญักบัการรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละ
หน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้และเงื่อนไขตามสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น 

1.5 กลุ่มพนักงาน : บรษิทัตระหนกัดวี่าพนกังานเป็นทรพัยากรหลกัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ
และเป็นปัจจยัส าคญัหลกัต่อความส าเรจ็และเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื บรษิัทจงึไดก้ าหนดแนว
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น      
การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารที่ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสุขอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน การอบรมใหค้วามรู ้การพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหน้า รวมถงึ
เปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะที่ส าคญัและจ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานหรอื
ดา้นอื่นๆ ดว้ย เป็นตน้ โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตาม ประเมนิผล
การปฏบิตัแิละทบทวนทุกปี   

1. แนวปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
1) การก าหนดโครงสร้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตาม

ศกัยภาพการท างาน ดว้ยการน าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (People 
Assessment) โดยเน้นการประเมนิศกัยภาพในการปฏบิตัิงานและวดัความสามารถ
เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถ (Competency) ให้มีความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและการเติบโตของบรษิัท และมกีารวดัผลการปฏบิตังิานที่
ชดัเจนก าหนดเป็นดชันีชี้วดัผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่ส าคญัประกอบการพิจารณา
ประเมนิผลของพนกังาน   
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2) การสรา้งบรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วม และการท างานเป็นทมีโดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานไดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

3) การมุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สกึผูกพนัต่อองค์กร โดยการเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

4) การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึง 
การใหร้างวลับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ  

5) การให้ความส าคญั และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัได้พฒันาความรู้ความสามารถ 
โดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและสง่เสรมิใหพ้นกังานไดศ้กึษาอบรมหรอืศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อ
เพิม่พูนทกัษะ (Skill) และความรูค้วามเชีย่วชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการ
เสริมสร้างทัศนคติ (Attitude) โดยการฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู ้
ความสามารถของพนักงาน ทัง้ในเรื่องของทกัษะความสามารถตามต าแหน่งงาน 
(Fucntional Skills) ทกัษะความสามารถหลกัที่พนักงานทุกคนต้องม ี(Core Skills) 
รวมทัง้ทกัษะภาวะผูน้ า (Leader Skills) โดยในปี 2560 บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร้บั
การอบรมเฉลีย่ 45.97 ชัว่โมงอบรม / คน  

6) การให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาส 
ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอายุ  

7) การก ากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั รวมถงึการใหค้ าแนะน าและดูแลพนักงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมาย โดยบริษัทก ากับดูแลและส่งเสริมให้
พนกังานใชส้นิคา้ถูกกฎหมาย และไม่ละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจน
ส่งเสริมให้ใช้แนวทางการด าเนินงานและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและ     
ไม่เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อผลประโยชน์และความส าเรจ็ของ
บรษิทั 

2. นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยั 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัของสถานประกอบการ 
ดแูลใหพ้นกังานมคีุณภาพงานและคุณภาพชวีติทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยัในการท างาน 
โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบาย ดงันี้ 
1) บรษิทัจดัใหม้มีาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วยเนื่องจากการ

ท างาน ดว้ยความร่วมมอือย่างจรงิจงัของพนักงานทุกคน รวมทัง้จะจ ากดั และจดัการ
ความเสีย่งต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการท างานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานปกติ 

2) บริษัทจัดให้มีมาตรการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดท าระเบียบปฏิบัติ          
การอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิต 
สขุอนามยั และทรพัยส์นิของพนกังาน รวมถงึสว่นรวมทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ 

การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้ม และสขุอนามยัในสถานประกอบการ ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวติ 
สุขอนามยั ตลอดจนทรพัย์สนิของพนักงานและบรษิทั นอกจากนี้ บรษิัทยงัค านึงถงึความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัของผูใ้ชบ้รกิาร ดว้ยการจดัใหม้กีารอบรมใหก้บัทมีช่างเทคนิคและ
วศิวกร ตลอดจนพนักงานทีป่ฏบิตัิงานกูภ้ยัและจดัการจราจรบนทางพเิศษอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ส าหรบัธุรกจิรถไฟฟ้าไดม้ี
การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังานทุกคน มกีารด าเนินงานดา้น
ความปลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศและ
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ระดบัสากล ไดแ้ก่ TIS 18001 : 2001 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า  

โดยในปี 2560 บรษิัทมสีถิติการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างานบนทางพเิศษจ านวน 1 ครัง้ 
โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตแต่อย่างใด และไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า     

1.6  กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั 
ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่
อุปทานของคู่ค้าที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิัทด าเนินงานดว้ยการค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อความยัง่ยนืในการท าธุรกจิร่วมกนั  

1.7 กลุ่มชุมชน : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ยู่ใกลท้างพเิศษ ใกลร้ถไฟฟ้า หรอืใกลส้ านักงานที่บรษิทัตัง้อยู่ 
โดยการจดักจิกรรมพเิศษที่มลีกัษณะสร้างประโยชน์และสร้างฐานการเรยีนรู้ธุรกจิและชุมชน
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัการ
ทุจริตทัง้ภายในและภายนอก โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการปฏิบัติ การติดตาม     
การเฝ้าระวงั แนวทางการทบทวน ประเมนิความเสีย่ง และการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและเป็นปัจจุบนั
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัททุกคนไดย้ดึถือและปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัได้ก าหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมแีนวทางปฏบิตัิ    
ทีส่ าคญั ดงันี้ 
1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัของบรษิทัควรปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์

สจุรติ และโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตังิานนัน้ต้องถูกต้อง
ตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏบิตัิต่อคู่ค้าอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และ
ปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกจติส านึกของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานให้ละเว้นการ
ทุจรติและตระหนกัถงึโทษภยัของการทุจรติคอรปัชัน่ 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไม่พงึรบั ยอมจะรบั หรอืใหก้ารเลีย้ง
รบัรอง ของขวญั และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบั
บรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บริษัทได้จดัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่การติดตาม การเฝ้าระวงั แนวทางการ
ทบทวน ประเมนิความเสีย่ง และการฝึกอบรม เพื่อเป็นการป้องกนั/ป้องปราบไม่ให้เกดิการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 
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3)  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิัทเคารพและยดึมัน่ในสทิธิความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น และจะน ามาใช้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเท่านัน้ บริษัทจึง มีนโยบายห้าม 
การด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. พนักงานทุกคน มหีน้าที่ปกป้องและรกัษาความลบัอนัเกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท

เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านัน้รัว่ไหล และต้องไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท  
ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงาน 
อนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บั
อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

4)  นโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก       
สทิธมินุษยชน หรอืศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม 
ทรพัยส์นิ ถิน่ก าเนิด ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอื่นๆ รวมถงึตระหนักในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบุคคลอื่น โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี้ 
1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการ 

ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
2. บรษิัทปฏบิตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิในการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเข้ารบัการอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน  
อนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สผีิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มคีรรภ ์
ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทั 

5)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธรุกจิ โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและทุกกลุ่มเป็นส าคัญอย่างเหมาะสม เพื่อการ
เจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ดงันี้   
1. การน าองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน  

วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 
2. ด าเนินการให้แนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 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 าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 
ในปี 2560 ปรากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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6)  นโยบายส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทด าเนินธุรกจิให้บรกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิัทจงึมคีวาม
มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม   

2.  สรา้งจติส านึกแก่พนักงานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาติอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนจดัใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้ง 

4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มนีโยบายที่จะคดัเลอืก 
และสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่าง
จรงิจงัและสม ่าเสมอ   

7) นโยบายความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

บรษิทัไดต้ระหนักและค านึงถงึความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภยัคุกคามอนัเกดิจาก
การใชง้านดงักล่าว ซึง่ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดพ้ฒันาอย่างรวดเรว็และมาพรอ้มกบัภยัคุกคามทีน่บัวนัจะ
มคีวามส าคญัและรุนแรงต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บรษิทัจงึไดน้ ามาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013    
มาปรบัใชแ้ละไดก้ าหนดเป็นระเบยีบว่าดว้ยความปลอดภยัระบบสารสนเทศของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อให้
บรษิทัมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

8) นโยบายการส่งเสริมนวตักรรม 

เพื่อสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีส่ง่เสรมินวตักรรมเพื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่กจิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ อาท ิการสรา้งรูปแบบการใหบ้รกิารทีต่อบโจทยล์ูกคา้ หรอืการศกึษาวจิยัเพื่อ
พฒันากระบวนการท างาน หรอืการใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยการด าเนินการทีผ่่านมาบรษิทัไดส้่งเสรมิ
หรือริเริ่มโครงการที่เกิดจากนวตักรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้แก่  โครงการ second antenna       
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการระบบ Easy Pass กรณีไม้กัน้ทางบรเิวณด่านเกบ็เงิน      
ค่าผ่านทางไม่เปิด ทัง้ทีม่เีงนิส ารองในบญัชเีพยีงพอต่อการผ่านทาง โดยระบบดงักล่าวจะสัง่เปิดไม้
กัน้ทางโดยไม่ต้องรอใหเ้จา้หน้าทีส่ ัง่เปิด ท าใหส้ามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชท้างไดเ้รว็ขึน้  
ลดเวลาในการรอคอย และลดปรมิาณการจราจรบรเิวณหน้าด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทางรวมถงึมลภาวะ
ทางอากาศใหล้ดลงอกีดว้ย     

9)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน  

9.1 การแจ้งข้อรอ้งเรียน 

บรษิัทจดัให้มชี่องทางที่ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจท าให้เกิด
ความเสยีหายต่อบรษิัท หรอืพบพฤติกรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนหรอืการไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการอสิระ หรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทั  
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ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอสิระ  
เลขานุการบรษิทั 

: บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
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9.2 การด าเนินการเมื่อได้รบัข้อรอ้งเรียน 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  

กรรมการอสิระจะแต่งตัง้มอบหมายคณะท างานใหด้ าเนินการรวบรวมเรื่องรอ้งเรยีน  

2. การประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู 

คณะท างานที่ไดร้บัการมอบหมายประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพจิารณาขัน้ตอน 
และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่อง  

3. มาตรการด าเนินการ 

คณะท างานทีไ่ด้รบัมอบหมายน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความ
เสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4. การรายงานผล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ         
หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

9.3 มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียนหรอืผูท่ี้ให้ความรว่มมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูร้้องเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผย
ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  

2. กรณีเปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  
ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้ 

4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเ ป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น  
โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ  
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งที่มาของขอ้มูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้หากเหน็ว่า
เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ  
ทีม่คีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 
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9.1.4  การรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล    

1) คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิ โดยได้
ก าหนดนโยบายแนวทางรวมถงึระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ ให้
มคีวามถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เท่าเทยีม ทนัเวลา ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูล
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้มีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทัง้องค์กรในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง ดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ทัง้นี้ เพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสามารถสะทอ้นการปฏบิตัหิรอืการด าเนินงานของบรษิทั
น าไปสูก่ารสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

นอกจากนี้ ยงัสง่เสรมิและก ากบัดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท ารายงานและเปิดเยขอ้มลู มคีวามรู ้
ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว
หมายรวมถงึผูบ้รหิารสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั 
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจในการอนุมตัเิพื่อเปิดเผยขอ้มูล พรอ้มทัง้ดูแล
ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผ่าน
ช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ท่าเทยีมกนั  

2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัและท าหน้าที่ใน
การสื่อสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ และผูม้สี่วนได้เสยีอื่น เช่น ผู้ถอืหุน้กู้ ผู้ลงทุน นักวเิคราะห์
หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา       
โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย (Thai IR Club) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
ทัง้นี้ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลไดท้ีแ่ผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท ์0 2641 4611 
หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดนิทางมายงัที่ท าการบรษิัท เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ    
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อท าการประชุมผ่านทางโทรศัพท ์
(Conference Call) หรอืสมคัรสมาชกิเพื่อรบัข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืฝากค าถาม 
หรอื email ที ่ir@bemplc.co.th ไดเ้ช่นกนั  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหน้าทีภ่ายใตแ้นวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดของกฎหมายแลว้ บรษิทัยงัมี
นโยบายหมุนเวยีนผูบ้รหิารระดบัสงูในการมสีว่นร่วมเพื่อใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามต่อผูล้งทุนรวมถงึได้
รบัทราบความคดิเหน็และตระหนกัถงึความตอ้งการของผูล้งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศดว้ยตนเอง 
ทัง้ในระดบักรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเลขานุการบริษัท      
ทุกคนไดร้่วมกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธม์าโดยตลอด  

3)  บรษิทัไดก้ าหนดระดบัการรบัรูข้อ้มลูของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัชัน้อย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลส าหรบัเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูล
ส าหรบัผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิัท พร้อมทัง้ตดิต่อประสานงานกบัผู้ลงทุน 
รวบรวมขอ้คดิเหน็ของผูล้งทุนต่างๆ และสือ่สารต่อผูบ้รหิารระดบัสูงจนถงึระดบัพนกังานทุกคน ดงันี้ 

3.1 การสือ่สารภายในองคก์ร 

แมค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูท้ีร่บัรูข้อ้มลูของบรษิทัทัง้หมด แต่ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูต่อขอ้ซกัถามต่างๆ ผ่านสือ่สาธารณะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มูลที่ยงัไม่ได้เปิดเผยถือเป็นหน้าที่ส าคญัของคณะกรรมการ ผู้บริหาร  ที่ปรกึษา
บริษัท และพนักงานที่ได้รบัทราบข้อมูล ต้องรกัษาข้อมูลเป็นความลบั โดยบรษิัทได้ก าหนดเป็น

mailto:ir@becl.co.th
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัท                
แก่บุคคลภายนอกหรอืใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบรษิัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่น  
โดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษคือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมี
เหตุการณ์เกีย่วกบัการน าเสนอขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น  

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท       
โดยก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความ
รบัผดิชอบเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
ผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อป้องกนัมิให้เกดิกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น  

ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อพนกังาน บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อพนกังานเทยีบเท่าการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อสาธารณชน โดยยดึหลกัความถูกต้อง สม ่าเสมอและเวลาในการเปิดเผยขอ้มูล แผนกนักลงทุน
สมัพนัธ์ได้มีการจดัท ารายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ( IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นค าถามและ
ความเหน็ของผูล้งทุนทีม่ต่ีอการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อรายงานสรุป เสนอต่อผูบ้รหิารเป็นประจ า
ทุกเดอืน เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอขอ้แนะน าที่ดหีรอืผลตอบรบัจากผู้ลงทุนต่อผู้บรหิารเพื่อมา
ปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป 

3.2  การสือ่สารภายนอก 

คณะกรรมการมนีโยบายให้บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตามนโยบายและเกณฑท์ี่ก าหนด โดย
เปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th โดยปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ อาท ิรายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
ขอ้มูลบรษิัท นโยบายบรษิัทในด้านต่างๆ สถานะเงินกู้ ผลการด าเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน 
ราคาหลกัทรพัย ์ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ เช่น การด าเนินกจิกรรมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว ส าหรบัผู้ลงทุน  และ      
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึขอ้มูลการน าเสนอต่อผูล้งทุน (Presentation) 
เป็นรายเดอืนและมกีารปรบัปรุงขอ้มูลเป็นประจ า เพื่อใหผู้ล้งทุนตลอดจนผูส้นใจทีจ่ะลงทุนทุกท่าน
สามารถรบัทราบขอ้มูลใหม่อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอผ่านทางเวบ็ไซต์ อีกทัง้ได้มกีารเชื่อมโยง
ข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดท าโดยนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบท
วเิคราะหข์องบรษิทั Analyst Consensus เพื่อประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน  

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงนินัน้ คณะกรรมการจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหน้า 13-11 

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่ส าคัญของ แผนก 
นักลงทุนสมัพนัธ ์เนื่องจากเป็นการใหข้อ้มูลของบรษิทัเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวเิคราะห์
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ์ จงึเป็นผู้ให้ขอ้มูล และ
สร้างความเขา้ใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดต่ีอนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์  โดยอาจท าการ
ตรวจทานและชีแ้จงเพื่อใหม้กีารแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถ้กูตอ้งไดโ้ดยไมก่่อใหเ้กดิการชีน้ าหรอืบดิเบอืน

http://www.settrade.com/
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บทวเิคราะหข์องนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยไ์ด ้หรอืแกไ้ขเฉพาะขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิในอดตี หรอืทีไ่ด้
เผยแพร่สูส่าธารณชนแลว้ จงึไม่จดัเป็นการชีน้ าการลงทุน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสื่อสาธารณะ บรษิทัจะเขา้ร่วมกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น
ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ท าให้สามารถพบปะและรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ลงทุนได้โดยตรง
ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอผูล้งทุนผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, 
Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมนีโยบายในการ
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ระดบัผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพันธ์เพื่อสื่อสารชี้แจงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดด้ยีิง่ขึน้ 

ส าหรบัปี 2560 บริษัทมกีิจกรรม Company Visit Conference Call แถลงข่าว และการให้             
สื่อสมัภาษณ์ (Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ บรษิัทเขา้ร่วม
กจิกรรม Roadshow ทีจ่ดัโดยสถาบนัต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 17 ครัง้ ดงันี้ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

- งาน “CLSA ASEAN Forum 2017”         
โดย CLSA Securities (Thailand) Ltd.    

- งานมหกรรมการเงนิ ครัง้ที ่17 (Money 
Expo 2017) ร่วมกบั บมจ.ช.การช่าง  

 บมจ.ททีดีบับลวิ และ บมจ.ซเีค พาวเวอร ์ 
- งาน Local Roadshow โดย Maybank Kim 

Eng Securities (Thailand) Plc.   
-  งาน “Asia Plus’s CEO Forum” โดย Asia 

Plus Securities Ltd.   
- งาน “Credit Suisse’s Infrastructure Day” 
โดย Credit Suisse Securities (Thailand) 
Ltd   

-  งาน “dbTISCO Thailand Transportation & 
Construction Corporate Day” โดย 
dbTISCO (Thailand) Ltd.   

-  งาน “Thailand Focus 2017 : Establishing 
the New Engine” โดย The Stock 
Exchange of Thailand, Bank of America 
Merrill Lynch และ Phatra Securities Plc.    

- งาน “CNS Corporate Access” โดย บล.
โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)   

 
 

- งาน Non deal Roadshow โดย DBS 
Vickers (Thailand) Securities Ltd.    
ประเทศสงิคโปร ์ 

- งาน “Maybank Invest ASEAN 2017 
Singapore” โดย Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) Plc. ประเทศสงิคโปร ์

- งาน “20th Asian Investment Conference” 
โดย Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.  
ฮ่องกง  

- งาน “Maybank Invest ASEAN 2017 
London” โดย Maybank Kim Eng  
Securities Plc. สหราชอาณาจกัร 

- งาน “SET Thailand Corportate Day in 
London 2017” โดย The Stock Exchange of 
Thailand และ Maybank Kim Eng Securities 
(Thailand) Plc. สหราชอาณาจกัร 

-  งาน “24th CLSA Investors’ Forum” โดย 
CLSA Securities (Thailand) Ltd. ฮ่องกง  

- งาน Non Deal Roadshow โดย DBS 
Vickers (Thailand) Securities Ltd. 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- งาน Non deal Roadshow โดย Maybank 
Kim Eng Securities (Thailand) Plc.   
ประเทศญีปุ่่ น 

- งาน “dbAccess Thailand SET Corporate 
Day” โดย The Stock Exchange of Thailand 
และ dbTISCO (Thailand) Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
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ทัง้นี้ เพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รับทราบ         
โดยทัว่กนั ตลอดจนเพื่อให้ขอ้มูลทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างถูกต้องส าหรบัการตดัสนิใจการลงทุนต่อ
บุคคลทัว่ไปรวมถงึนกัลงทุนและนกัวเิคราะหส์ถาบนั 

บรษิัทไดจ้ดัให้มโีครงการผู้ถอืหุ้นสมัพนัธ ์เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมกจิการ
และพบปะคณะผูบ้รหิาร ทัง้ยงัไดจ้ดัท าสารศรรีชั (Newsletter) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลธุรกจิ และไดน้ าส่ง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้กูข้องบรษิทัทุกรายเป็นประจ า และบรษิทัยงัไดท้ าการส ารวจความคดิเหน็
และความตอ้งการของนกัวเิคราะหแ์ละผูล้งทุนทีม่ต่ีอคุณภาพของการสื่อสารและการด าเนินกจิกรรม
นกัลงทุนสมัพนัธใ์นปี 2560 (BEM IR SURVEY) เพื่อน ามาปรบัปรุงการท างาน พบว่า ผลส ารวจการ
ประเมนิความพงึพอใจของการใหบ้รกิารงานนกัลงทุนสมัพนัธอ์ยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 92.36   

4) เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรพัยข์องผูใ้ช้ข้อมูลภายใน 

นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัและป้องกนัมใิห้ผูบ้รหิารอื่น ตลอดจนพนักงานทีส่ามารถเขา้ถงึ หรอื
ได้รบัทราบข้อมูลส าคญัของบริษัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจมผีลต่อความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัย ์ใชข้อ้มลูดงักล่าวท าการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นเอาเปรยีบผู้
ลงทุนทัว่ไป อาทิ ขอ้มูลการเพิม่ทุน ลดทุน ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผล ขอ้มูลผลประกอบการของบรษิัท 
ขอ้มูลการร่วมลงทุน เป็นต้น โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคล้องต่อ
เกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด และบุคคลผูรู้้ขอ้มูลภายในควรละเวน้การซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืรอ
คอยจนกระทัง่ประชาชนไดร้บัขอ้มลูแลว้และมเีวลาประเมนิขอ้มลูนัน้ตามสมควร 

9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
คณะกรรมการตระหนักถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้บรษิทัมกีาร
บรหิารจดัการที่ด ีซึ่งครอบคลุมถงึวตัถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
การจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญและเพียงพอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อนัน าไปสูก่ารด าเนินงานและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนในดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ บรษิัทได้พจิารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอสิระ ทกัษะ 
ประสบการณ์ การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีเ่หมาะสม
และจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่บรษิัทได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนทัง้สิน้ 17 คน กล่าวคอื กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 5 คน กรรมการที่เป็น
อสิระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 6 คน ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการโดยรวมมี
คุณสมบตัิที่เหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีได้ รวมถึง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถด าเนินงานเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสนิใจอย่างอิสระ  และมี
กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัท
ด าเนินการอยู่เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน จาก 6 คน 
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1.2 คณะกรรมการมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจ านวน 6 คน สอดคลอ้งกบัสดัส่วนที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้ก าหนด
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่ าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

1.3 กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ 
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้  ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  
1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั
สว่น 1 ใน 3 

1.4 คณะกรรมการไม่มีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

2. การท าหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการไม่ เ ป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ 
ในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ า โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่
ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระตาม
ความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  

3. คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิและ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดงัมรีายละเอยีด
ตามทีป่รากฏในหน้า 9-33 ถงึ 9-36 

4.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ก ากบัดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท การจดัสรรทรพัยากรที่
ส าคญัและเพียงพอ ตลอดจนก ากบัดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผน      
ทีก่ าหนดไว ้เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื อนัน ามาซึง่การประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 
เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนได้เสยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาหรอื
ลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิทัเพื่อยดึถอืปฏบิตั ิและจดัใหม้กีลไกทีเ่พยีงพอทีเ่อือ้ใหม้กีารปฏบิตัไิดจ้รงิ ตดิตามผลการปฏบิตั ิ
รวมทัง้ใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3) คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการจัดท าจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และสงัคม เพื่อให้
บรษิัทสามารถสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ในจริยธรรม รวมทัง้ให้มีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่า           
การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรอื
แนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การลงทุน การท า
ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
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ผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน้  เป็นต้น 
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยง  
ของบรษิทัจากการรายงานของฝ่ายบรหิารในรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

6)   ตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการน าแผนกลยุทธไ์ปถ่ายทอดเป็นแผนด าเนินงาน (Operational Plan) รวมถงึ
ประเมนิผลการด าเนินงาน และก ากบัดูแลบรษิัทในกลุ่ม โดยก าหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนเรื่องทีส่าคญัอื่นๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทุกคนเป็นประจ าทุกปี พรอ้มใหม้กีารลงนามรบัรองเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และการอบรมและทดสอบหลกัสตูรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning ส าหรบั
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัแลว้ บรษิทัยงัสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารทัง้ระดบัสงู และระดบักลาง เขา้รบัการ
อบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนื่องทุกปี   

5. การประชุมคณะกรรมการ   

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั  
 การเขา้รว่มประชมุ / จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชมุปี 2560 

ชื่อ-นามสกุล คณะกรรมการ
บรษิทั 

 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกูร 7/7     

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 7/7 11/11  2/2  

3. นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 7/7  6/6 2/2  

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/7  5/6 1/2  

5. พลเอกส าเภา ชศูร ี 7/7  6/6  3/3 

6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั   6/7  6/6   

7. นางวลัลภา อสัสกลุ 7/7    3/3 

8. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ 7/7 11/11  2/2  

9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ 2/7     

10. นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล 7/7 11/11   3/3 

11. นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ 7/7     

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 6/7     

13. นายยุทธนา หยมิการณุ   6/7     

14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู (1) 2/2     

15. นายด าเกงิ  ปานข า  (2) 3/5     

16. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(3) 1/1     

17. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 6/7 10/11   3/3 

18. นางพเยาว ์มรติตนะพร 7/7 10/11   3/3 

หมายเหตุ  : (1) นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2560 
  (2) นายด าเกงิ  ปานข า ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 
  (3) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 แทน

นายด าเกงิ ปานข า ซึง่ลาออกจากต าแหน่งเมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 
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1) การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบยีบวาระหลกัประจ าปีให้กรรมการได้รบั
ทราบ เ ป็นการ ล่ว งห น้า  ซึ่ ง ช่ วย ให้กรรมการสามารถจัด เวลาและ เข้า ร่ วมประชุม ได ้  
ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวใ้หป้ระชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และในการประชุมต้องมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม 
อย่างไรกต็าม ในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุม 7 ครัง้  

ส านักกรรมการผู้จดัการจะส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการก าหนด
ชดัเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม  

ระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จดัการ รวมทัง้จะจดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มี
ฝ่ายบริหารเข ้าร่วมประชุม 1 ครัง้ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการได้ม ีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ดูแลให้ม ีการ
พิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความ
คิดเห ็นและอภิปรายร่วมกนั และผู ้บร ิหารระดบัส ูงจะเข ้าประชุมเพื่อชี ้แจงข ้อมูลในฐานะ
ผู้เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการมนีโยบายห้ามกรรมการ และผู้บรหิารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืมี
ส่วนไดเ้สยีกบัวาระทีจ่ะพจิารณาเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้ให้
กรรมการและผูบ้รหิารซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูม้สีว่นไดเ้สยี คณะกรรมการจะพจิารณาจาก
รายงานการมีส่วนได้เสยี ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จ ัดท ารายงานดงักล่าว ตามที่
คณะกรรมการมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยี เพื่อเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการน านโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ 
โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาวาระส าคญัต่างๆ และจดัท ารายงานการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ดงันี้ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีก าหนดการประชุมอย่างสม ่ า เสมอเป็นประจ าอย่ างน้อย  
ทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่ร ับผิดชอบ
เกี่ยวกับบัญชีการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รวมทัง้ประชุมร่วมกับ 
ผูต้รวจสอบบญัชเีพื่อสอบทานงบการเงนิประจ าปี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืใน
กรณีทีฝ่่ายบรหิารจะมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้าจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย์ ซึง่จะต้องพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์
สงูสดุของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชุมเพิม่เตมิ  
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ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 6 ครัง้ และได้มีการประชุมร่วมกับ 
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏบิตัหิน้าที่
ต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา 
ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจ านวน 3 รายการ  

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะจดัการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ
เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก
ก่อนครบวาระ และพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ าปี เพื่อน าเสนอที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีพจิารณาอนุมตั ิและพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ ตาม
ผลประเมนิการปฏบิตังิานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะมกีารทบทวนหลกัเกณฑ์การสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหห้ลกัเกณฑม์คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้หลกัเกณฑ์พิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐานเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ทัง้นี้  บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี  

ในปี 2560 มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2 ครัง้ เพื่อสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง และ
พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติ และพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะจดัการประชุมเพื่อตดิตามและประเมนิผล
การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี การปรบัปรุงแนวปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบันโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแผน
บรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการดูแลตดิตามตรวจสอบและทบทวน
ความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารทบทวนการปฏบิตัขิองบรษิทัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ ที่
ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560  

ในปี 2560 มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง จ านวน 3 ครัง้ เพื่อ
ตดิตามและทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอ
ผูถ้ือหุ้นและผู้มสี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในด้าน
การบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการไดพ้จิารณาการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี 
ทบทวนและติดตามแผนบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ โดยพบว่าบริษัทสามารถบริหาร
จดัการความเสีย่งใหเ้ป็นตามแผนทีก่ าหนดไว ้ไม่พบสิง่ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญั
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี 2561 มคีวามพอเพยีงและ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมของธุรกจิในปัจจุบนั รวมทัง้มแีผนการด าเนินการและวธิกีารเพื่อ
บรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม 
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2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั มกี าหนดการประชุม เพื่อช่วยในการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาแก่
ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของบริษัท รวมทัง้ เพื่อ
พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และพจิารณา
กลัน่กรองเรื่องทีจ่ะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

ในปี 2560 มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 11 ครัง้ เพื่อพจิารณากลัน่กรองวาระที่
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท พจิารณาอนุมตัิรายการที่วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมทัง้
พจิารณาเงนิเดอืน และโบนสัส าหรบัพนกังาน 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และคณะกรรมการได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ
ทุกปี ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด ทัง้นี้คณะกรรมการยงัได้
ก าหนดใหม้กีารทบทวนหวัขอ้ประเมนิเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย 

โดยในปี 2560 บรษิทัไดจ้ดัสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ใหก้รรมการแต่ละคณะ ส าหรบัประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยรวม
ทัง้คณะ เพื่อน าผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทัง้นี้
ความเหน็ของกรรมการสว่นใหญ่สรุปตามหวัขอ้ไดด้งันี้ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  :  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิอง
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ด ีมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย
เพยีงพอ และท าหน้าทีโ่ดยรวมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอกีจ านวน 4 คณะ คอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหน้าที่ช่วยในการก ากบัดูแลกจิการ สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม ไม่อยู่ภายใต้
อทิธพิลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถงึค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแข่งขนัไดใ้นการรกัษากรรมการทีด่มีี
ความสามารถ ก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท 
จรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ดแูลและใหค้ าแนะน าแก่ฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการ : ไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่างเพยีงพอในการพจิารณาเรื่องส าคญัทีเ่กีย่วกบั
ทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัพรอ้มทัง้
ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ การพจิารณาทบทวนจรรยาบรรณบรษิทั และดูแลใหม้กีาร
ปฏบิตัติาม พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการไดม้กีารก าหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ส าหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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คณะกรรมการได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไวโ้ดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัท
เป็นส าคญั คณะกรรมการไดท้บทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า 
มรีะบบภายในทีด่พีอมกีารบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึการตดิตามและดแูลการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   

- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองโดยทัว่ไป การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพื่อใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธผิล การพจิารณาให้การท ารายการที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ไดด้ าเนินการตาม
กระบวนการทีก่ าหนดไวแ้ละเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั การก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง การเสนอแต่งตัง้ 
ก าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลผูส้อบบญัชอีย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการให้
มคีวามเหมาะสม การพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั การก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการใหม้คีวามเหมาะสมและโปร่งใส 
การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อน าเสนอผูถ้อืหุน้ การประเมนิผล
การปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการพจิารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว 
แนวโน้มการปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการพฒันา และเสนอแนะนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทัรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ การตดิตามและประเมนิผลตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ดขีองบรษิทั การพจิารณานโยบายและแผนงานเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง การดูแล
และทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบป้องกนัของความเสีย่งทุกประเภท การรายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความ
เสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 

- คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่         
กรรมการผู้จดัการ และฝ่ายบริหาร การก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และอ านาจการบรหิาร
ต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การศกึษา
ความเป็นไปได้ส าหรบัโครงการใหม่ๆ การอนุมตัิเข้าท านิติกรรมมีความเหมาะสม การอนุมัต ิ
แต่งตัง้ และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารมคีวามเหมาะสม   

3) การประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยอยู่ในเกณฑด์ ีโดยบรษิทัไดแ้จง้ก าหนดการประชุมพรอ้มระเบยีบวาระประจ าปีใหก้รรมการไดร้บั
ทราบล่วงหน้า ซึง่ช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชุมไดทุ้กครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการ
ประชุมและระเบยีบวาระมคีวามเหมาะสม ช่วยใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และสามารถก ากบัดแูลใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิอย่างประสบความส าเรจ็ นอกจากนัน้กรรมการจะไดร้บั
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมเีวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มูลเพื่อเตรยีมตวัเขา้ประชุม 
ซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ              
ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลที่จ าเป็นเพิม่เติมเพื่อประกอบการตดัสนิใจให้เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั อกีทัง้บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้อ านวยใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็อย่าง
สร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถ
อภปิรายปัญหาส าคญัอย่างเตม็ทีใ่นทีป่ระชุม  
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4) การท าหน้าทีข่องกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การท าหน้าทีข่องกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอยู่ในเกณฑด์ ีมกีารเตรยีมตวัและศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ และ
เขา้ประชุมอย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้กรรมการไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และมคีวามเป็นกลาง
ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ มอีสิระในการตดัสนิใจ ลงมต ิรวมถงึการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบรษิัทและเขา้ใจว่าประเดน็ใดมคีวามส าคญัและใชเ้วลาในการพจิารณาประเดน็
นัน้ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรบัความเหน็ทีแ่ตกต่างระหว่างกนัโดยไม่เกดิความขดัแยง้ 

5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร  :  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิารอยู่ในเกณฑด์ ีกรรมการสามารถหารอื
กบักรรมการผู้จดัการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัฝ่ายบรหิาร โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการไดเ้มือ่จ าเป็น ซึง่คณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการ
ปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิาร อกีทัง้คณะกรรมการไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการพจิารณาแกไ้ขปัญหา
อย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไว ้

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร : การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผูบ้รหิารอยู่ในเกณฑด์ ีโดยกรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของการ
เป็นกรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างเพยีงพอ มคีวามใส่ใจหาขอ้มูลหรอื
ตดิตามขา่วทีส่ าคญัเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม การเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบยีบต่างๆ 
และสภาพการแข่งขนั ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการ     
ทุกท่านไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ และเมื่อมกีรรมการใหม่ 
คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายบรหิารจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่
เขา้ใจธุรกจิ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ไดม้กีารก าหนดแผนการสบืทอด
ต าแหน่ง เพื่อใหก้ารท าหน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   

7. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั 

คณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณบรษิัท เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั และแนวทางการปฏบิตัิงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ  ผูบ้รหิาร 
และพนักงานจะประเมนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทัง้นี้ผลการประเมนิสรุป
โดยรวมกรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัดงันี้ 

1. การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั 

2. แนวทางในการประกอบธุรกจิ : ปฏบิตัิตามกฎหมายที่ใชก้บับรษิัทและธุรกจิการคา้อย่างเคร่งครดั  
ตามหลกัจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตั ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั  

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
หลกีเลีย่งการกระท าทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบรษิทั
ไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใดๆ ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทั 

4. การใชข้อ้มลูภายในเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์: ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
อนัสง่ผลกระทบต่อราคาหรอืการซือ้ขายของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น : ปฏบิตัิงานที่ได้รบัมอบหมายให้ดทีี่สุดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้องค์กรมี
ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และต่อยอดทางธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง และเพิม่มูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาว 
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6. การปฏบิตัต่ิอคู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกจิ : รกัษาความลบัของคู่ค้าและคู่สญัญา ในการด าเนินธุรกจิ
อย่างเป็นธรรม และอสิระ ไม่ด าเนินธุรกจิโดยมชิอบระหว่างคู่คา้และคู่สญัญา ไม่ตดิสนิบนหรอืจดัหา
สิง่ของใหผู้อ้ื่นโดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกจิ   

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน :  มีการก าหนดแนวและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิอยู่เสมอ 

8. การปฏบิตัิต่อคู่แข่งขนัทางธุรกจิ : ปฏบิตัิตามนโยบายด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ตามกติกาและ
กรอบแห่งกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 

9. หน้าทีต่่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและภาครฐั : ใหค้วามร่วมมอืในการท าประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม 
สิง่แวดลอ้มและภาครฐั ตามโอกาสและความพรอ้ม   

10. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด :  ไม่ท าการครอบครอง ซื้อ-ขาย หรือดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ในขณะอยู่ที่ท างาน หรือระหว่างท าธุรกิจของบริษัท ยกเว้นการจดัเลี้ยง
สงัสรรคโ์ดยบรษิทั และไม่ท าการเล่นหรอืเป็นผู้มสี่วนสนับสนุนใหม้กีารเล่นการพนันทุกประเภทใน
ระหว่างเวลาท างาน หรอืในพืน้ทีบ่รษิทั 

11. การเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบั : ปฏบิตัติามนโยบายในการจดัการขอ้มูลในบรษิัทอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเผยแพร่ขอ้มลูทีจ่ าเป็นและถูกตอ้งเหมาะสมต่อสงัคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผย
ขอ้มูลของบริษัทที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือน าข้อมูลที่ได้รบัจาก
หน้าทีก่ารงาน ไปใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สว่นตน 

12. ทรพัยส์นิของบรษิทั : ก าหนดแนวปฏบิตัใินการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัมใิหส้ญูหาย 
เสยีหาย หรอืน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ   

13. ของก านัลและการเลีย้งรบัรอง : ก าหนดแนวปฏบิตัิเรื่องการให้ของก านัลและการเลี้ยงรบัรอง โดย
หลกีเลีย่งการรบัสิง่ของหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ คู่สญัญา หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมโดยพงึพจิารณาว่าอยู่ในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

14. ความปลอดภัยและสุขอนามัย : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกบัความปลอดภัยและ
สุขอนามยัอย่างเคร่งครดั และให้ความร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็และ
ความเจบ็ป่วย   

15. การยกเว้นไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ : รบัทราบและปฏบิตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท โดยไม่กระท า
การฝ่าฝืนอนัอาจจะท าใหไ้ดร้บัโทษทางกฎหมายและโทษทางวนิยัได้ 

8. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการทุกคนยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ
ทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด และคณะกรรมการได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมส าหรบักรรมการผู้จดัการ โดยพจิารณาเกณฑช์ี้วดัระดบัองค์กร (Corporate 
KPIs) เพื่อใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ  

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บรษิทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ

ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรอืสมาชกิของ
คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณากลัน่กรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
เดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา
กรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  
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ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จดัการ ให ้สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทตามเกณฑ์ชี้วดัระดบัองค์กร (Corporate 
KPIs) และผลการปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการ 
และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท และผลประเมนิการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิาร
แต่ละคน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2560 ปรากฏในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารหน้า 8-7 ถงึ 8-8 

10. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1)  การอบรมส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่ง เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ  
การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงาน  
อย่างต่อเนื่อง ทัง้หลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 
ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัใหค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาใน
หลกัสตูรต่างๆ หรอืพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบรษิัทได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกบั
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดแ้ก่ หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Board Performance 
Evaluation หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit Committee Program 
หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC)  

ทัง้นี้ ในปี 2560 มกีรรมการบรษิัทจ านวน 1 คน คอื ดร.อรรณพ  ตนัละมัย ไดเ้ขา้รบัการอบรม
หลกัสตูร The Audit Committee’ s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏิบตัิให้บริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ 
โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และ 
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการ
ผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิทั และส านักกรรมการผู้จดัการมหีน้าทีใ่นการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบั
การแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืเจา้หน้าทีท่ี่
เกี่ยวขอ้งเพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม ในปี 2560 มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 คน ซึง่บรษิทัได้
ด าเนินการตามแนวปฏบิตั ิโดยบรรยายสรุปขอ้มูลบรษิัท พร้อมทัง้จดัเตรยีมเอกสารขอ้มูลสรุปให้
กรรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการทัง้ปี พรอ้มกนัน้ีบรษิทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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11. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหม้กีารจดัท าและรายงานเกีย่วกบัแผนการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession 
Plan) ส าหรบัต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูง และต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดย
พจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ี
การเตรยีมความพรอ้มส าหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะที่
จ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสบืทอดงานในกรณีที่กรรมการผูจ้ดัการหรอืผู้บรหิารในต าแหน่งส าคญัไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้รหิารและต าแหน่งใน
สายงานหลกั ซึง่เน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองคก์ร โดยแต่ละปีจะก าหนดใหม้กีารพจิารณาเลื่อน
ต าแหน่งตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่แีละมศีกัยภาพไดเ้ตบิโตใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดบัขัน้ของพนักงานทัง้ผู้บริหารระดบักลางและพนักงาน  โดยคณะกรรมการ
พิจารณาประกอบด้วย กรรมการผู้จ ัดการ และผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหาร
ระดบักลางเป็นผูพ้จิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในส่วนของการด าเนินกลยุทธแ์ละการ
วางแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้รหิารระดบัสงูทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง หรอื
หมดวาระการด ารงต าแหน่งหรอืเกษียณอายุ ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

ส าหรบัผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นบคุลากรทีจ่ะสบืทอดต าแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ีพ่รอ้มดว้ย
คุณสมบตัิและประสบการณ์การท างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ดว้ยการหมุนเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และเขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งทีส่งูขึน้ไปในอนาคต 
และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  ส าหรบัการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของบรษิัท มกีารวางระบบ ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม 
ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตามที่ก าหนด มรีะบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มกีารก าหนดหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของบุคลากร มาตรฐานการปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมี
ประสทิธภิาพและเหมาะสม เน้นทีป่ระโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของพนักงานและความชดัเจนในการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานส าหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถและ  
ผลการปฏบิตังิาน  

 
9.2 โครงสรา้งกรรมการ  

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร   

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  
ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรดงันี้ 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
1. ดร. วรีพงษ์  รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
2. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 
3. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
5. พลเอกส าเภา  ชศูร ี กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
6. ดร. อรรณพ  ตนัละมยั  กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
7. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
8. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั 
9. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ลุ กรรมการบรษิทั 
11. นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
12. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 
13. นายยุทธนา  หยมิการุณ  กรรมการบรษิทั 
14. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ กรรมการบรษิทั 
15. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั 
16. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. ก ากบัดแูล และจดัการใหก้ารด าเนินการของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตข้อบวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพืน้ฐานของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัและก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
สงูสดุใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี
สิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อมคีวามจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

5. พจิารณาอนุมตัิงบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบรษิัทประจ าปี รวมทัง้ดูแล 
การใชท้รพัยากรของบรษิทั 

6. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัท และข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัต่อผู้ถือหุ้น  
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน 

7. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

8. จดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
9. พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารสื่อสารบทบาทหน้าที ่และ  
ความรบัผดิชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 
ของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
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10. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบรหิาร  
มอี านาจอนุมตัิการเขา้ท ารายการใดๆ ซึ่งผูกพนับรษิัทในวงเงินไม่เกนิครัง้ละ 200 ล้านบาท ทัง้นี้  
ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบ  
จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกจิการของบรษิัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัท หรือ  
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 
หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ไดต้ามความเหมาะสม 

12. ก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั   

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

1. พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

2. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

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

4. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ 
การประชุมมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วม  
ในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

5. ให้มีการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสทิธิของผู้ถื อหุ้น 
เป็นส าคญั 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
โดยไดแ้ต่งตัง้ใหน้ายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร ซึง่เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 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 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท 
และรวมถงึเสนอค่าตอบแทนและเลกิจา้งบุคคลดงักล่าว การเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มี
ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

(ค)  ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  
แต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ)  รายการอื่นที่ เห็นว่ าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

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

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัท  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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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 2560 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี้ 
1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   (กรรมการอสิระ) 
2. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
   (กรรมการอสิระ) 
3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
4. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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

2. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้   

3. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

5. พจิารณาก าหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ 
และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยไดแ้ต่งตัง้พลเอกส าเภา ชูศร ีซึ่งเป็น
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  โดย ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน      
5 คน ดงันี้ 
1. พลเอกส าเภา  ชศูร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
   (กรรมการอสิระ) 
2. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
   (กรรมการอสิระ) 
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3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ลุ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิัท 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ  
ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทัง้รายงาน  
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ   

4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณา 

5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

6. รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  

7. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการใหค้ าแนะน าค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 
และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานกรรมการบรหิาร 
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. มีอ านาจที่จะอนุมตัิการเข้าท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท  

ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื
บรษิทัย่อยของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้
รายการทีต่้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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6. มอี านาจอนุมตั ิ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  

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 ซึ่งมีผลผูกพนับริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ 

6. มอี านาจลงนามพร้อมประทบัตราบรษิัทในเชค็ และเบกิถอนเงนิจากบญัชทีัง้หมดของบรษิัทและ  
ใช้สนิเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) หรอืเทียบเท่าต่อครัง้ ทัง้นี้ต้องไม่เกนิ 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 ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ 
หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจด าเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการเหน็สมควร 
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 ์
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9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

บริษัทก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยมีจ านวนกรรมการอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถแสดง
ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระและปฏบิตัิหน้าที่ดูแลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้ือหุน้อย่างดทีีสุ่ดไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กบับรษิัท และมคีุณสมบตัิกรรมการอสิระ โดยนิยามของกรรมการอสิระ
บรษิทั ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของ            
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ  
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ 
ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ส ัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ  
ต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า  
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้  
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
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5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงาน  
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง  
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบัเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีง
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 อาท ิความเป็นอสิระ กล้าแสดงความคดิเห็น ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์  
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
ด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
ประกอบดว้ย  

5.  ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัิที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจาก
ทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัิสอดคล้องกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 
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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 
2. พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไข 

ทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน 
3. พจิารณาคุณสมบตัิบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถา้ม)ี 
4. น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ (กรณีเป็นต าแหน่งว่างลงระหว่างกาล) 
5. พจิารณาน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเหน็ชอบ เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญั 

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 ซึ่งบริษัทไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการหรือจ านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ แต่จะพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระเขา้ด ารงต าแหน่งอกี 

ในขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการโดยผูถ้อืหุน้ ดงันี้    

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อทุกหนึ่งหุน้ทีต่นถอือยู่ 

2. การเลอืกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้เป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสยีงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
ตามจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นนัน้มอียู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1. โดยผู้ถอืหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้  

3. ในกรณีที่ท าการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ      
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 
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 (2.2) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

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

2. ส าหรับผู้บริหารตั ้งแ ต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จ ัดการจะน า เสนอ   
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยเป็นไปตามนโยบายการด าเนินธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิัท
ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการ รวมถงึเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก ากบัดูแล รวมถงึควบคุมการบรหิารจดัการ
ของบรษิทัย่อย ดงันี้ 

1) สง่เสรมิใหบ้รษิทัย่อยน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาปฏบิตัิ 

2) การคดัเลอืกบุคคลเป็นตวัแทนของบรษิทัย่อยจะต้องไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัตามสดัส่วนของ
การถอืหุน้ 

3) ก ากบัดแูลบรษิทัย่อย โดยผ่านกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร และนโยบายทีก่ าหนดโดยบรษิทัใหญ่ 

4) การพจิารณาเรื่องทีม่คีวามส าคญั เช่น กลยุทธ ์แผนธุรกจิ การเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเลกิบรษิทั รวมทัง้
นโยบายทีส่ าคญัต่างๆ นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญั 
วสิามญัผูถ้อืหุน้  

5) ตดิตามผลการด าเนินงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

6) ดูแลใหบ้รษิทัย่อยปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถงึมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

7) บริษัทมีการก าหนดให้บริษัทย่อยด าเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี โดยส านักตรวจสอบภายในของบรษิทัจะเป็นผูส้อบทาน ตดิตาม และประเมนิผล
การปฏบิตัติามหลกัการควบคุมภายในทีด่อีย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี  

ทัง้นี้ บรษิัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ หรอืบุคคลที่ได้มอบหมายเขา้ไปดูแลบรษิัทนัน้ในฐานะที่เป็น     
ผูถ้ือหุน้ โดยปัจจุบนั บรษิทัได้มกีารแต่งตัง้กรรมการผู้แทนบรษิัทเพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของบรษิทัย่อย ดงันี้ 

บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (NECL) ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 คน  

 กรรมการซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั จ านวน 5 คน  
 กรรมการตวัแทนจาก กทพ. จ านวน 1 คน 
 กรรมการผูจ้ดัการของ NECL จ านวน 1 คน 
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บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (BMN) ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 6 คน 

 กรรมการตวัแทนจากบรษิทั จ านวน 4 คน 
 กรรมการตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายอื่น จ านวน 1 คน 
 กรรมการผูจ้ดัการของ BMN จ านวน 1 คน 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดงันี้ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลกัทรพัย์  
ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในลกัษณะที่ เข้าข่ายจะเป็นการเอาเปรียบ
บุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีรู่ม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืมตี าแหน่งในบรษิทั
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ี่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทัว่ไปถอืเป็นการ
กระท าอนัไม่เป็นธรรมในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย  

บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในขึน้ แนวทางดงักล่าวนี้ จะไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 
ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนจะต้องปฏบิตัิ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญส านึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณี
ประกอบดว้ย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทั
จะน ามาใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว้ 

(2) การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทีไ่ม่ควรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิทัในเครอื 
3. พนกังานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัย่อย ทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
4. คู่สมรสและบุตรของกรรมการและผูบ้รหิาร และพนกังานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
5. เครอืญาตทิีอ่าศยัร่วมชายคาเดยีวกนัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

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

แนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป 

1. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าว
รู้ หรอืควรรู้ขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัซึง่มสีาระส าคญัดงักล่าว จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งและฐานะ
เจา้หน้าทีใ่นบรษิทั ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ้ื่นทราบ ในขณะทีข่อ้มลูดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในบรษิทั 
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แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรื่อง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทัว่ไปในเรื่องการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี้ 
บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนี้ดว้ย 
1. หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มูลภายในของบรษิัททีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัท างบการเงนิและงบดุลบรษิัท 

ท าการซื้อหรือขาย นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงิน      
ดงักล่าวแลว้ 

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรอืพนักงานผู้ใดที่ได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าวขา้งต้น  ท าการซื้อหรอืขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัท นับแต่วนัที่ตนได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าว จนถึงสิน้สุดวนัที่ได้มกีารเผยแพร่
ขอ้มลูตามงบการเงนินัน้แลว้ 

3. หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าบรษิทัจะมกีารเผยแพร่ขอ้มลูซึง่มสีาระส าคญัที่
อาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ท าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์
นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ท าการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล     
ดงักล่าวแลว้ 

(3)  การรายงานของบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

ก.  หน้าทีก่ารจดัท ารายงาน 

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

ข.   วธิกีารรายงาน 

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

การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนั  
มิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
โดยข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบริษัทได้ก าหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลบัของบริษัท  
แก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
หากฝ่าฝืนถือว่ามคีวามผิดทางวนิัย นอกจากนี้ยงัก าหนดเป็นเงื่อนไขส าคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม่  
โดยพนักงานจะต้องรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัทางธุรกจิของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นที่ไม่ เกี่ยวขอ้งทราบ ซึง่ความลบัทางธุรกจิ
หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการด าเนินธุรกจิ ค่าจา้ง เป็นตน้  

(2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั
ให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ และก าหนด password ของผู้ใช้งานส าหรบั 
การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับุคคลอื่นผ่านระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมรีะยะเวลาการเปลีย่น password ทุก 3 เดอืน 
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 ทัง้นี้ ปัจจุบนับริษัทได้น ามาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วางแนวทางปฏบิตัิ
เกีย่วกบัระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมาปรบัใชก้บัการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบั
ศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัท ามาตรฐานในการจดัการขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัเพื่อใหธุ้รกจิ
สามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์รในระดบัสากล บรษิทัจงึไดข้อการ
รบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพฒันากระบวนการ และระบบบรหิารจดัการดา้นรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) พรอ้มทัง้พฒันาบุคลากร
ดา้นบรหิารจดัการความมัน่คงสารสนเทศ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานตามกระบวนการ/ระบบงานทีพ่ฒันาขึน้  

(3) บรษิทัไดก้ าหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ด้ล่วงรูข้อ้มูลภายใน กระท าการใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อมาตรา 241 ซึง่เป็น
ขอ้ห้ามการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น  ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

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

ซึง่ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี
บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2560 ใหแ้ก่ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวน
เงนิ 3,350,000 บาท โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอื่นใน
หมวดเดยีวกนัพบว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บริษัทย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีปี 2560 เป็น
จ านวนเงนิ 370,000 บาท และบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,070,000 บาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น  

ในปี 2560 บริษัทมีการใช้บริการอื่นจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จ านวน 835,000 บาท                 
เป็นค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิในการตรวจสอบงบการเงนิจากการใชร้ะบบ SAP ใหม ่

9.7 ระดบัความเข้าใจและการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 

คณะกรรมการเขา้ใจถงึบทบาทหน้าที ่ประโยชน์ และหลกัปฏบิตัขิองหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทั   
จดทะเบยีนปี 2560 โดยภายหลงัจากการประกาศใชบ้งัคบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ดีงักล่าว คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ซึ่งถอืเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มหีน้าที่ ในการก ากบัและควบคุมดูแลให้
บรษิัทมีการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้บริษัทด าเนินธุรกจิที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ได้รายงานเรื่องการประกาศใช้หลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท         
จดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
เป็นผูป้ระกาศก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัทุกคนไดร้บัทราบ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าชบัใหฝ่้ายจดัการ
แจ้งให้กบัพนักงานบรษิัททุกคนได้รบัทราบและยดึถือเป็นแนวปฏบิตัิอย่างเคร่งครดั  และได้ก าหนดให้มกีาร
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ประเมนิผลการปฏบิตัอิย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
เป็นผูพ้จิารณาและประเมนิผลการปรบัใช ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

ทัง้นี้ ภาพรวมระดบัความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน         
ปี 2560 ของบรษิทัมรีายละเอยีด ดงันี้ 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ขอบเขตเน้ือหา 
1. ตร ะหนั กถึ ง บทบาทแล ะค ว าม
รบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่าง
ยัง่ยนื 

คณะกรรมการของบรษิทัรบัทราบและไดศ้กึษาหลกั CG Code และ
ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง
เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าว เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ผลการปฏบิตัมิคีวามเหมาะสม รายละเอยีดปรากฏในหน้า 1-1 ถงึ 
1-6 หน้า 3-1 ถงึ 3-7 หน้า 8-1 ถงึ 8-14 และหน้า 9-1 ถงึ 9-47  

2.ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั
ของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไป
ด าเนินการ เพื่อสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มอย่างยัง่ยนื และก าหนดใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการ รายละเอยีดปรากฏในหน้า 1-1 ถึง 1-2 
หน้า 8-1 ถงึ 8-14 และหน้า 9-10 ถงึ 9-18 

3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ี
ประสทิธผิล 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 17 คน 
ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
6 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 6 คน ทัง้นี้ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีได ้รวมถงึสามารถด าเนินงานเอือ้
ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างอสิระ และมกีรรมการซึง่เป็น
ตวัแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัที่
บริษัทด าเนินการอยู่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน 
รายละเอยีดปรากฏในหน้า 8-1 ถงึ  8-3 และหน้า 9-22 ถงึ 9-42  

4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู
และการบรหิารบุคลากร 

บรษิทัมกีระบวนการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็น
ต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โครงสร้างค่าตอบแทน      
ทีเ่หมาะสม และได้ติดตามดูแลพฒันาบุคลกรให้มจี านวน ความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม รายละเอยีดปรากฏ
ในหน้า 8-9 ถงึ 8-14 และหน้า 9-39 ถงึ 9-42 

5. สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบ
ธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

บรษิัทสนับสนุนการสร้างนวตักรรมที่เกดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไป
กบัการสรา้งคุณค่าต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และการประกอบธุรกจิ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
ปรากฏในหน้า 2-12 ถงึ 2-16  

6. ดูแลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย 
หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมัติการ
ด าเนินงานที่ส าคญั เช่น การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ หรือการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏในหน้า 3-1 ถึง 3-7    
หน้า 9-7 ถงึ 9-10 และหน้า 11-1 ถงึ 11-2 
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7.รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิทัจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ 
ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม ผ่านช่องทาง        
ทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์
ทัง้นี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถสะท้อนการปฏิบัติหรือการ
สรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื รายละเอยีดปรากฏในหน้า 9-42 
ถงึ 9-46 หน้า 13-1 ถงึ 13-10 และหน้า 14-1 ถงึ 14-7   

8.สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ
สือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุน้ อาท ิ
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถาม และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
เป็นการล่วงหน้า เป็นต้น และการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของบรษิัท
อย่างรวดเรว็ ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย 
รายละเอยีดปรากฏในหน้า 9-1 ถงึ 9-10 

9.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทัง้หมดยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1.   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5-12 คน : บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ควบคู่กบัการสรรหาบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาบรหิารงาน ซึง่บรษิทัเหน็ความจ าเป็นและประโยชน์ที่
จะไดร้บัหากมกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมมาเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
โดยปัจจุบนัคณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นกรรมการที่มาจากการควบรวมระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทานมผีลให้
บรษิทัมกีรรมการจ านวน 16 คน จากทัง้หมด 17 คน 

2. การก าหนดวาระด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ : คณะกรรมการไม่ไดก้ าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการไว้อย่างชดัเจน ส าหรบัการก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่อเนื่องไม่
เกนิ 9 ปีนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การแต่งตัง้กรรมการอสิระใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปจะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทั ยงัไม่มกีรรมการคนใดคนด ารงต าแหน่งกรรมการเกนิ 9 ปี 

3. การก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่น : คณะกรรมการไม่มี
นโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า 
กรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

อย่างไรกต็ามในปี 2560 ไม่มกีรรมการของบรษิทัคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 
5 บรษิทั 

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

อย่างไรกต็ามในปี 2560 กรรมการผูจ้ดัการทัง้ 2 คน เป็นตวัแทนบรษิทัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั
จดทะเบยีนอื่นทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนจ านวน 1 บรษิทั 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ในปัจจุบนัคงปฏเิสธไม่ได้ว่าการเขา้ถึงระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและมปีระสทิธภิาพนัน้ เป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรบั     
วถิชีวีติคนเมอืง ไม่ว่าจะเป็น ถนน หรอืระบบราง ลว้นมบีทบาททีส่ าคญัเพื่อเชื่อมโยงการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคม
เขา้ดว้ยกนั จากพืน้ทีห่นึ่งไปสูอ่กีพืน้ทีห่นึ่ง บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในฐานะ  
ผูใ้ห้บรกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ตระหนักถงึการเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของการพนันา
ระบบคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวเนื่องกนั จึงมีความตัง้ใจที่จะด าเนินงานเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งเเบบครบวงจร      
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อเป็น
การยกระดบัคุณภาพชวีติของผูใ้ชบ้รกิาร โดยใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั ความรวดเรว็และมกีารใหบ้รกิารที่มี
ประสทิธภิาพ อนัจะเป็นการสง่มอบบรกิารทีม่โีครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่งทีท่นัสมยั และสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหก้บั
ประชาชนภายใต้การด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมา และเป็นแนวทางปฏบิตัิที่
บรษิทัยดึถอืในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจริญเติบโต  
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งประสานประโยชน์
และการเตบิโตไปพรอ้มกนัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายในการ
ปฏบิตังิานเพื่อการพนันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อใหน้ าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และเป็น
ส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน
อย่างแทจ้รงิ ดงันี้ 

1. การน าองค์กรด้วยแนวคดิดา้นการพนันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัิทีเ่ป็น
เลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มของบรษิทั 

2. สรา้งวนันธรรมแนวคดิด้านการพนันาอย่างยัง่ยนื ผสานเขา้กบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ด าเนินการส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู ้และการให้ค าแนะน าทีมุ่่งเน้นวธิปีฏบิตัิตามแนวทางด้าน
การพนันาอย่างยัง่ยนื 

4. สนับสนุนการด าเนินงาน เผยแพร่แนวทางปฏบิตัิและสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค รวมถงึถ่ายทอด
องคค์วามรูเ้พื่อใหเ้กดิการพนันาทีย่ ัง่ยนือย่างต่อเนื่อง 

10.2 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ บริษัทมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่านโครงข่าย        
ทางพเิศษทีเ่ชื่อมต่อเเละครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลางย่านธุรกจิหลกัของกรุงเทพฯ ซึง่การใหบ้รกิารทางพเิศษจดัเป็น
การให้บรกิารด้านคมนาคมขนส่งต่อประชาชนผู้ใช้ทางที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
เดนิทาง บรษิทัไดม้กีารศกึษาเเละปรบัปรุงทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัเชงิวศิวกรรมตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้าง ดว้ยการเพิม่จ านวนช่องทางการช าระค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ
(Easy Pass) รวมถงึการปรบัยา้ยต าแหน่งช่องทางเขา้ใชบ้รกิาร เพื่อลดการตดักระแสจราจรกบัช่องเกบ็ค่าผ่าน
ทางแบบเงินสด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่หนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางได้เป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ยงัไดศ้กึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ทีจ่ะขยายตวั
ในอนาคต  
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ส าหรบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า บรษิทัมุ่งเน้นสรา้งสรรค์และพนันารูปแบบการบรกิารเพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อผูโ้ดยสารทัง้ในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมอือาชพีโดยถอืว่า 
“การบรกิารอยู่เหนือสิง่อื่นใด” จงึก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดา้นคุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ความสะดวก 
(Convenience) ความรวดเร็ว (Fast) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตรงต่อเวลา (Punctuality) และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่อง ความปลอดภยั (Safety) ซึง่ถอืเป็นความส าคญัสงูสุดทีพ่นักงานทุกคนตระหนัก และ
เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความปลอดภยัใหเ้กดิขึน้ตลอดช่วงการเดนิทางของผู้ ใช้บรกิาร พนักงานจะ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดความปลอดภยัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั รวมถงึการประชาสมัพนัธเ์รื่องความปลอดภยั
ผ่านสือ่เเละกจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไปอกีดว้ย   

ในส่วนธุรกจิพนันาเชงิพาณิชย ์ถือเป็นส่วนต่อยอดที่บรษิทัใหค้วามส าคญันอกเหนือจากธุรกจิหลกั ซึ่งท าให้
การบรกิารของบรษิทัมคีวามหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจ าเป็นของผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ีอ่ยู่โดยรอบ
สถานีได้อย่างครบวงจร ทัง้นี้บริษัทได้พันนาพื้นที่ส าหรับร้านค้าปลีก เเละพื้นที่ส าหรับส่งเสริมการขาย         
รวมทัง้หมดประมาณ 19,490 ตารางเมตร โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดพ้นันาพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิ อาคารจอดเเลว้จร 
ที่สถานีลาดพร้าวร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์ เปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยม ภายใต้เเบรนด ์           
“กรูเ์มต ์มารเ์กต็” (Gourmet Market) เพื่อเป็นการเตมิเตม็วถิชีวีติคนเมอืง สรา้งโอกาสใหก้บัผูท้ีต่้องการเริม่ต้น
ธุรกจิ และเป็นการขยายพืน้ทีร่องรบัปรมิาณการใชร้ถไฟฟ้าทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ในอนาคต  

ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมัน่ในการให้บรกิารทัง้ทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า บรษิทัค านึงถึงความ
สะดวกรวดเรว็ และความปลอดภยั ทีไ่ดม้าตรฐานของผูใ้ชบ้รกิารอยู่เสมอ ซึง่บรษิทัเชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วน
หนึ่งทีเ่ตมิเตม็ชวีติประจ าวนัของทุกๆ คนไดเ้ป็นอย่างดตีลอดไป 

สรปุผลการด าเนินงานเชิงสงัคม (Social Performance) 

การพฒันาสงัคมภายใน กบัการพฒันาสงัคมภายนอก (Human Capital Development) 

บริษัทมุ่งเป็นผู้น าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน          
มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมที่สะดวก รวดเรว็และมคีวามปลอดภยั โดยด าเนินธุรกจิ
ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมสรา้งมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัจงึมนีโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามส าคญัต่อสทิธ ิและความรบัผดิชอบ
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดงันี้ 

1.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย  

2.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หกู้ ้คู่คา้ คู่แข่ง สงัคม ชุมชน โรงเรยีน   
ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การพฒันาบคุลากรของ BEM (Human Resource Development) 

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถทีจ่ะ
เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บรษิัทจงึตระหนักถงึความส าคญัของการพนันา
บุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยายไปสู่สงัคมใน
วงกวา้งอกีดว้ย  

1. ต้นทางแห่งความสขุ  

บรษิทัเลง็เหน็ถงึคุณค่าและความส าคญัของพนกังาน โดยมคีวามเชื่อมัน่ว่าพนักงานทีม่คีุณภาพเป็นปัจจยั
ส าคัญยิ่งต่อการน าพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความส าเร็จที่ยัง่ยืน รวมถึงเป็นปัจจัยชี้ว ัดถึง
ความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิอกีดว้ย บรษิทัจงึมุ่งมัน่ในการแสวงหาคนเก่งและด ีและสนบัสนุนการ
พนันาและฝึกอบรมให้กบัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ทัง้ยงัยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อ
พนกังานอย่างเป็นธรรมภายใตน้โยบายเรื่องการไม่เลอืกปฏบิตั ิและใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงาน
ภายใต้ระเบยีบปฏบิตัิงาน และกฎหมาย โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชือ้ชาติ และ   
ทุกศาสนาในทุกต าแหน่งงาน และทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทยีมกนั  

เราดูแลพนักงานทุกระดบัครอบคลุมในทุกๆ ดา้น อาท ิด้านลกัษณะงาน ความปลอดภยั ชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพันนาทกัษะด้านต่างๆ รวมทัง้ให้โอกาสและ
ความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม ผ่านการก าหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนใน
การเตบิโตตาม เสน้ทางความกา้วหน้า Career Path และการใหค้่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมดว้ย
การ Benchmark กบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่างสม ่าเสมอ การสร้างบรรยากาศการท างานแบบมี    
ส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ปลอดภัยและมี
สขุอนามยั และการเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงออกซึง่ศกัยภาพ 

การใหค้วามส าคญัและพนันาบุคลากรดงักล่าวขา้งต้น เป็นผลใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการท างาน
ร่วมกบับรษิทั อนัน าไปสูก่ารเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะท างาน จนบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทั และ
ดว้ยแนวคดิทีว่่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มคี่า และเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีม่อียู่ภายใน ท าใหพ้นักงานเกดิ
ความภาคภูมใิจ และมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ ต้นทางแห่งความสุข บรษิทัจดัใหม้กีารพนันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุนเป็น
ระบบและต่อเนื่อง “โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน” บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร 
โครงสรา้งระดบัต าแหน่งงาน เสน้ทางความกา้วหน้า (Career Path) และโครงสรา้งเงนิเดอืนของพนักงาน
ใหม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ เพื่อสรา้งโอกาสความกา้วหน้าในการท างานใหก้บัพนกังาน   

ดงันัน้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง  บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนด
แนวทางในการเพิม่ศกัยภาพด้านทรพัยากรบุคคลให้มคีวามชดัเจนและเป็นรูปธรรม เหมาะสมและสร้าง
ความเป็นธรรมมากขึน้ เพื่อรกัษาบุคลากรปัจจุบนั และสรรหาพนกังานใหม่ใหเ้พยีงพอกบัการขยายตวัทาง
ธุรกจิ พรอ้มทัง้พนันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม่และพนกังานปัจจุบนั และปรบัเปลีย่นลกัษณะ
งานใหม้คีวามเหมาะสม รวมถึงการโอนย้ายพนักงานเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมตามความรู้  ความสามารถ 
และเพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการท างานมากยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะสายงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษและระบบรางทีมุ่่งเน้นคุณภาพ
และความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษและระบบขนสง่มวลชน บรษิทัไดจ้ดัหลกัสตูรอบรมความรูใ้นการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ี
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ทกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะในการปฏบิตังิานแต่ละดา้น ทัง้ดา้น
กู้ภยัจดัจราจร จดัเกบ็ค่าผ่านทาง และการบ ารุงรกัษาระบบและสายทาง รวมถึงหลกัสูตรอบรมความรู้
เกีย่วกบัระบบรถไฟฟ้า กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน  

นอกจากนี้ บรษิทัยงัสง่เสรมิการพนันานวตักรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะความคดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการพนันาขดีความสามารถในกระบวนการท างาน รวมทัง้สนับสนุนการศกึษาค้นคว้าวจิยั
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิ เป็นมติรต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นี้ “การพนันาศกัยภาพพนักงาน” บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพนันาบุคลากรทัง้ภายใน และ
ภายนอกองคก์ร เพื่อรกัษาองคค์วามรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มใหก้บับุคลากรเพื่อกา้ว
ไปสูก่ารใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพระดบัสากล รวมทัง้การถ่ายทอดวทิยาการทีส่ าคญัอื่นทีจ่ะต่อยอดองคค์วามรู้
ในอนาคตดว้ย โดยมกีารฝึกอบรมดงันี้ 

1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management: KM)  

บรษิทัด าเนินโครงการบรหิารจดัการความรู้ (Knowledge Management Project) ซึง่เป็นแผนกลยุทธ์
ในระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการบ่งชีอ้งคค์วามรูห้ลกัทีส่ าคญัและจ าเป็น
ขององค์กร และเพื่อให้มีการจดัเกบ็ความรู้อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกให้พนักงานทุกคน
สามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึและแพร่หลาย มกีารน าความรูเ้หล่านัน้มาแลกเปลีย่นเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้  (Learning 
Organization) นอกจากการบริหารจดัการองค์ความรู้หลกัเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยงั
ต้องการจะส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (Community Of Practice: CoPs) เพื่อก่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน การแกปั้ญหา รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขและปรบัปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

2) โครงการอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

การอบรมหลกัสตูรนี้ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นักงานทุกคนไดต้ระหนักถงึความรบัผดิชอบใน
การท างานในหน้าทีข่องตนเอง โดยมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ าหนด
ไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัซึง่เป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ ภารกจิและวนันธรรมขององคก์ร ทีต่้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพนันาคุณภาพงาน
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรและทดสอบความรู้ด้วยสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเขา้อบรมในหลกัสตูรนี้และ  
จดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่พนกังานปัจจุบนัเป็นประจ าทุกปี 

3) การฝึกอบรมและพนันาขดีความสามารถของบุคลากรประจ าปี (Annual Training & Development) 

บรษิัทมแีนวคดิในการพนันาศกัยภาพของพนักงานด้วยการปรบัปรุงแผนการฝึกอบรมและพนันา
พนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้รหิาร ระดบัหวัหน้างาน และ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับ        
การปฏบิตังิาน ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นความรูด้า้นทกัษะในการปฏบิตังิานเฉพาะต าแหน่ง (Technical Skill) 
และทกัษะการบรหิารและจดัการทัว่ไป (Soft Skill) ซึง่ทัง้ 2 หลกัสตูรไดร้บัการก าหนดเป็นหลกัสตูร
พืน้ฐานภาคบงัคบั (Mandatory Program) ส าหรบัพนักงานใหม่ ไดแ้ก่ หลกัสตูรปฐมนิเทศ เพื่อให้
พนกังานมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทั และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อ
วิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” รวมถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ หลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั
ในการท างาน หลกัสตูรเกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นตน้  
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ส าหรบัพนักงานเดมิทีเ่ป็นพนักงานประจ า จะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสตูรทบทวนความรู้ต่างๆ ทุกปี 
ซึง่ทัง้หมดน้ีกเ็พื่อใหพ้นกังานไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
วนันธรรมองคก์ร ซึง่เป็นการสรา้งความภาคภูมใิจและพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร  
พรอ้มๆ การฝึกอบรมดงักล่าว ยงัตอ้งมใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัพนักงานทีจ่ะต้องใชค้วามเชีย่วชาญ
เฉพาะทางประกอบดว้ย 

งานกูภ้ยัและจดัการจราจร  

บรษิัทร่วมกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ฝึกซ้อมกู้ภยัและให้ความช่วยเหลอือุบตัิเหตุ
ร้ายแรงบนทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการ
ช่วยเหลอืบนทางพเิศษการอบรมอาสาจราจรการอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิ (On The Job Training) 
รวมถึงบรษิัทยงัได้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนขึ้นไปปฏิบตัิงานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา       
3 เดอืน และการอบรมดา้น Service Mind 

งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 

บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านนี้  ประกอบด้วย บุคลากรซึ่งมีหน้าที่จ ัดเก็บค่าผ่านทางจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมทกัษะในดา้นการจดัเกบ็  
ค่าผ่านทางใหถู้กต้อง ครบถ้วน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสามารถช าระค่า
ผ่านทางไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ บุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานดา้นรายไดค้่าผ่านทางมหีน้าทีค่วบคุม
การจดัเกบ็ค่าผ่านทางใหถู้กตอ้งโปร่งใสและเทีย่งตรง โดยท างานร่วมกบัภาครฐัคอื กทพ. ซึง่มหีน้าที่
ในการจดัเกบ็ค่าผ่านทางจากผู้ใชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมฝึกปฏบิตัิงานจรงิภายใน    
(On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าทีข่องพนกังานควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษที่
ส าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบขอ้มูลการนับรถและบนัทกึการปฏบิตัิงานต้องถูกต้องและ
แม่นย า  

นอกจากนี้ ตอ้งตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เกบ็ค่าผ่านทางใหส้มบูรณ์พรอ้มใชง้านตลอดเวลา เพื่อความ
ถูกต้องของการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง ซึง่ส่งผลต่อรายได้ทีม่ ัน่คงของบรษิทัเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้ือหุ้นและ  ผู้มสี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้บุคลากรดา้นนี้ได้มโีอกาสศกึษาดูงาน
ระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

งานดา้นบ ารุงรกัษาโครงสรา้ง 

เพื่อใหท้างพเิศษมสีภาพพรอ้มใชง้านและปลอดภยั บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงโครงสรา้ง Segmental Box Girder ทีไ่ดม้าตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี 

การอบรมเจา้หน้าทีค่วบคุมรถ และเจา้หน้าทีค่วบคุมการเดนิรถ 

หลกัสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ ใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 800 ชัว่โมง และหลกัสูตรเจ้าหน้าที่
ควบคุมการเดนิรถ ใชร้ะยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,300 ชัว่โมง โดยมกีารอบรมทัง้ภาคทฤษฎ ีและ
ภาคปฏบิตัทิีม่กีารฝึกขบัรถไฟฟ้าจรงิ และฝึกกบัเครื่องจ าลองขบัรถไฟฟ้า (Train Simulator) การฝึก
กับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถ การทดสอบ การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การฝึกงานในหน้าที ่(On the Job Training) ซึง่ในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่
ความปลอดภยัเป็นหลกั โดยมผีูฝึ้กสอนเป็นผูด้แูลการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้ 
ยงัมกีารอบรมทบทวนหลกัสตูรดงักล่าวใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงาน
ทีผ่่านการอบรมทุกคนจะสามารถปฏบิตัิหน้าที่ในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าดว้ยความปลอดภยั สะดวก 
รวดเรว็ เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
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การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของสมาชิกสงัคม (Enhancing Quality of Life) 

2. เส้นทางแห่งความสขุ 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน เปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้ม
สง่มอบและปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการ
เดินทางท่ีดีกว่า” เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั ยกระดบัคุณภาพชวีติ พรอ้มที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการพันนาระบบคมนาคมและสังคมไทยให้ดีขึ้น บริษัทให้ความส าคัญต่อนวัตกรรม               
ที่ลดผลกระทบจากการด าเนินงานที่มีต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียนับตัง้แต่การก่อสร้าง      
การซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรับการใช้งานของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้  

เพื่อรกัษาไว้ซึง่เสน้ทางแห่งความสุข บรษิัทมุ่งเน้นในการดูแลกระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรุงการ
บรกิารอย่างละเอยีด โดยสม ่าเสมอดงันี้ 

กระบวนการสง่มอบ และการปรบัปรุงบรกิารอย่างละเอยีดของบริการทางพิเศษ  

2.1  การก่อสรา้งทางพเิศษบรษิทัน าเทคโนโลยกีารก่อสรา้งระบบคานรูปตดัเหลีย่มกลวง (Segmental Box 
Girder) ไดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of 
State Highway Transportation Officials) ซึง่มคีวามทนัสมยั ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการจราจร       
พืน้ล่างน้อยทีส่ดุช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเสยีงรบกวนระหว่างการก่อสรา้ง การก่อสรา้งเป็นไปตาม
แผนงาน ไม่มกีารต่อต้านจากสงัคมและชุมชน ทางพเิศษมคีวามปลอดภยัได้มาตรฐานสนองตอบต่อ
ความตอ้งการในการเดนิทางอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2  การบ ารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิัทมกีารตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาโครงสร้างหลกัของทางพเิศษอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมวีศิวกรทีป่รกึษาอสิระเพื่อตดิตามควบคุมการบ ารุงรกัษา และประเมนิคุณภาพของทาง
พเิศษมาโดยตลอด ทางพเิศษมสีภาพทีม่ ัน่คงแขง็แรง มมีาตรฐานและปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิารทาง
พเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลกัษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทาง
ยกระดบัและมกีารเชื่อมโยงเป็นโครงขา่ยระยะทางรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 256 กโิลเมตร จงึท าใหท้าง
พิเศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ส าคัญในการล าเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ        
การขนส่งยุทธปัจจยั และการสญัจรของทัง้ภาครฐัและเอกชน เมื่อเกดิเหตุการณ์หรอืภัยต่างๆ ทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพืน้ล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีซึง่ยนืยนัการเป็นเสน้ทาง
ยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้บรษิัทในฐานะที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการทางพเิศษ   
ศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา จงึก าหนดแนวทางในการ
ปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิเพื่อใหท้างพเิศษสามารถใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉนิและกลบัคนืสู่
ภาวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นต่างๆ ดงันี้ 

(1)  มีศูนยค์วบคุมทางพิเศษ โดยมพีนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูลการ
เดนิทางแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผ่านกลอ้งวงจรปิด CCTV บนทางมรีะบบ
วทิยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรบัการท างานตลอด 24 ชัว่โมง มกีารประสานงานกบั
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิมทีมีกูภ้ยัวิง่ตรวจตราบนทางพเิศษตลอดเวลา สามารถเขา้
ช่วยเหลือผู้ใช้บรกิารที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทนัท่วงที นอกจากนี้ยงัประสานงานกบั
เจา้หน้าทีต่ ารวจทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและถนนพืน้ล่างเพื่ออ านวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยเจา้หน้าที่ต ารวจพื้นล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพเิศษผ่านกล้องวงจรปิดที่บรษิัท
ด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้
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(2)  การให้บริการช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมติัหรือ Easy Pass ซึง่เป็นระบบเกบ็เงนิอตัโนมตัิ
บรษิัทให้ความร่วมมอืกบัภาครฐันอกเหนือจากขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ด้วยเจตนาในการ
ปรบัปรุงบรกิาร และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากปัญหาจราจร ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ
ประหยดัเวลาในการเดนิทางและน ้ามนัเชื้อเพลงิ เป็นการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ลดมลพษิหน้า
ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ และสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

(3) ส าหรบันวตักรรมความปลอดภยั บรษิทัมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการวจิยัและพนันา (R&D)      
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม ่าเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความ
ปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงทางพเิศษ
ใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

กระบวนการสง่มอบ และการปรบัปรุงบรกิารอย่างละเอยีด บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

2.4 การสรา้งคุณค่าดา้นความปลอดภยับรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิดว้ยความปลอดภยัทัง้ต่อ
ผูโ้ดยสาร พนักงาน ผูร้บัเหมา รวมไปถงึผูท้ีอ่ยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จงึไดน้ าระบบการ
จดัการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ มาตรฐาน 
OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยงัไดว้่าจา้ง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบรษิทัทีป่รกึษางาน
ดา้นความปลอดภยั เพื่อใหค้ าแนะน าในการบรหิารความเสีย่งและการน าเทคนิคในการบรหิารความ
ปลอดภยัใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการท างานของบริษัทให้มคีวามปลอดภัยมากยิง่ขึ้น
ส่งผลให้สถิติอุบตัิเหตุในการท างาน รวมถึงสถิติการได้รบับาดเจ็บของผู ้โดยสารระหว่างการใช้
บริการรถไฟฟ้า MRT มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บรษิัทได้รบัรางวลัสถาน
ประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานระดบัประเทศ      
ปี 2556-2557  

2.5 การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มคีวามรวดเรว็  และมี
ตารางเวลาในการให้บริการที่แน่นอน ท าให้ผู้ใช้บริการได้รบัความสะดวกในการเดินทาง เพราะ
สามารถคาดการณ์เวลาที่ใช้ในการเดนิทางได้ค่อนขา้งแม่นย าและสามารถวางแผนการเดนิทางได้ 
บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัในการสรา้งคุณค่าดา้นความสะดวกในการใหบ้รกิาร ตัง้แต่เขา้สถานี การเขา้
ใช้บรกิาร จนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบรษิัทได้เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกดิความ
สะดวกต่อผูโ้ดยสารผูใ้ชบ้รกิารในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการให้ขอ้มูล ระบบการเชื่อมต่อ
ระบบบตัรโดยสาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

2.6 การสร้างคุณค่าด้านความรวดเรว็ เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่น าเสนอบรกิารด้วย
ความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลส าคญัที่ท าให้ประชาชนเลอืกเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึ
ส่งเสรมิการบรกิารดา้นอื่นตัง้แต่ผูโ้ดยสารเดนิเขา้มาในสถานี จนกระทัง่เดนิออกจากสถานี ทีม่คีวาม
รวดเรว็ โดยการพนันาประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตัง้แต่ขัน้ตอนทีผู่โ้ดยสารเดนิทางเขา้ใชบ้ริการ
ภายในสถานีและระหว่างการใชบ้รกิาร จากการลดบางขัน้ตอนทีซ่ ้าซอ้นหรอืก่อใหเ้กดิความล่าชา้โดย
ไม่จ าเป็น หรอืเพิม่บางขัน้ตอนทีก่่อใหเ้กดิความประทบัใจต่อผูโ้ดยสารมากขึน้ เช่น ระบบการจดัการ
ปรมิาณผูโ้ดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนบรเิวณชัน้ชานชาลา การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ในช่วงทีม่ผีูโ้ดยสาร
คบัคัง่หรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบตัรโดยสารหรอืเตมิเงนิบตัรโดยสารโดยพนักงานที่
รวดเรว็และใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

(1) การสร้างคุณค่าด้านความเชื่อถือได้ บรษิัทให้ความส าคญัในเรื่องการให้บรกิารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการเขา้มาใชร้ะบบรถไฟฟ้าได้
อย่างปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็ โดยบรษิทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารอย่าง
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ต่อเนื่อง เช่น มีการก าหนดแผนการบ ารุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทัง้ในรูปแบบ 
Preventive และ Corrective การฝึกซอ้มจดัการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุกปีโดยเป็นการ
จ าลองสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอกการปรบัปรุงระบบ
รกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏบิตัต่ิอผูโ้ดยสารอย่างมจีรยิธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้ทาง
บริษัทยังรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อน าไปปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้นต่อไป         
โดยความสามารถในการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ได้ประเมนิจาก Train Service Delivery        
ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัมคีวามสามารถในการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT มากกว่า 99% มาโดยตลอด 
โดยในปี 2560 บรษิัทมคีวามสามารถให้บริการรถไฟฟ้า (Train Service Delivery) คิดเป็น 
99.88% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.70%  

(2) การสร้างคุณค่าด้านการให้บริการตรงต่อเวลาจากการก าหนดตารางเวลาในการให้บริการ
รถไฟฟ้า MRT ที่ชดัเจนและสามารถให้บริการได้ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้  จะส่งผลให้
ผูโ้ดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทางและด าเนินภารกจิต่างๆ ไดง้่ายขึน้ และยงั
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้โดยสารโดยตรง ซึ่งการให้บริการตรงต่อเวลาสามารถ
ประเมนิได้จากการเทยีบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train 
Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2560 บรษิทัมคีวามสามารถการเทยีบจอดของ
รถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) 
คดิเป็น 99.93% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.75%  

นอกจากนี้ การทีบ่รษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึง่เป็นกลุ่มของประเทศสมาชกิ          
ผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาติเพื่อการเปรยีบเทยีบผลการปฏิบตัิงานของระบบรถไฟฟ้า     
มสี่วนสนับสนุนให้เกิดการพนันาและปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีผลสมัฤทธิท์ี่สูงขึ้น     
ซึง่นอกจากตวัชีว้ดัทีใ่ช้สะท้อนผลการปฏบิตัิงานในด้านการให้บรกิารแล้ว บรษิัทไดจ้ดัท าดชันี     
ชี้วดัที่แสดงผลการปฏบิตัิงานเพื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการ (Benchmarking) กบัสมาชิก 
NOVA Group of Metros ในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะน ามาสู่
การปรบัปรุงและพนันาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และจากการเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่ม NOVA 
พบว่าบรษิทัมผีลการด าเนินงานทีอ่ยู่ในล าดบัต้นๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อ
เทียบจากตารางเดินรถ การซ่อมบ ารุงที่ท าให้มีรถพร้อมใช้บริการ และการดูแลด้านความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

นอกจากความปลอดภัย ประสทิธิภาพในการบริการ และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งของผูใ้ชบ้รกิารแลว้ บรษิทัยงัไดต้ระหนักถงึคู่คา้ ซึง่ถอืเป็นห่วงโซ่ทางธุรกจิ 
(Business Supply Chain) มคีวามส าคญัเท่าๆ กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

บรษิัทมนีโยบายการปฏบิตัิต่อคู่ธุรกจิอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิใหเ้กดิความรู้ความเขา้ใจการ
ปฏบิตั ิการพนันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพนันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกิจของบรษิทั การสรา้ง
ความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกบัคู่ค้าและผู้สนับสนุนทางการเงิน      
ถอืเป็น Key Success Factor ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถส่งมอบบรกิารทีม่คีุณภาพใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
ทางพเิศษไดแ้มใ้นยามวกิฤต จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัต่ิอคู่คา้โดยการประกอบกจิการดว้ยความ
เป็นธรรมให้การไดม้าซึ่งสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน ยดึมัน่ทีจ่ะพนันาและรกัษา
สมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้ โดยมวีตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร   
ทีคู่่ควรกบัมลูค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั  

บรษิัทจงึได้จดัให้มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่เสมอภาคและมคีวามเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ 
และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิาร
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คุณภาพ ISO 9001 โดยวิธกีารและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม  
ก าหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสทิธิในทรพัย์สินทางปัญญาของคู่ค้า  และปกป้องสทิธิใน
ทรัพย์สิน ด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ          
ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกิจกบับริษัทด าเนินงานด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อความยัง่ยืนในการ      
ท าธุรกจิร่วมกนั ส าหรบักลุ่มผูส้นบัสนุนทางการเงนิ ไดแ้ก่ ผูใ้หกู้ ้ผูถ้อืหุน้กู้ เจา้หนี้ บรษิทัยดึมัน่
ปฏบิตัติามสญัญาและขอ้ผกูพนั รกัษาวนิยัทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

ความปลอดภยัของพนกังานและผูร้บัเหมา บรษิทัมกีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัสอดคลอ้ง
กับกฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่          
TIS 18001:2011 และมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึง่ไดร้บัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรอง
มาตรฐานโดยบรษิัท ทูฟนอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดั มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพใน
การปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมกีารจดัท าเอกสาร
ปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสื่อสารกบัพนักงานให้ตระหนักใส่ใจในเรื่องความปลอดภยั 
คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

3.  สงัคมแห่งความสขุ 

ตลอดระยะเวลาด าเนินธุรกิจ บริษัทค านึงถึงการเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ี
ดีกว่า” และการทีจ่ะสรา้งความสขุใหก้บัผูร้่วมเดนิทางไดน้ัน้ จงึใหค้วามสนใจในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. ครอบครวั การใช้เวลาร่วมกนัอย่างอบอุ่นของครอบครวัสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ หนึ่งในนัน้เป็น
เรื่องการเดนิทางพรอ้ม ๆ กนัของครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นเสน้ทางบรกิารพเิศษ หรอืเสน้ทางรถไฟฟ้า  
ซึง่จะไดพ้บเหน็เรื่องราวใหม่ๆ ของวถิชีุมชน รวมถงึกระจายรายไดไ้ปยงัพืน้ทีท่ีเ่ดนิทางไปถงึ  

2. การศึกษาเดก็และเยาวชน ไม่เพียงจะมีได้เฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ การเรียนรู้นอกห้องเรียน
นับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในอนาคต 
ขณะเดยีวกนับรษิัทไดใ้หโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทีม่คีวามตัง้ใจเรยีนดแีต่ขาดแคลน
ทุนทรพัยโ์ดยมอบเป็นทุนการศกึษา 

3. ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ บริษัทให้ความ
ช่วยเหลอือย่างสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของส่วนทีต่้องการ และเพื่อการคลายทุกขจ์ากสิง่ทีเ่หนือการ
ควบคุม 

4. สรปุผลการด าเนินงานเชิงส่ิงแวดล้อม (Environmental Performance) 

การสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มกบัการลดผลกระทบ (More Quality and Less Impact) 

บรษิทัในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ และรถไฟฟ้าค านึงถงึการด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของการพนันาอย่าง
ยัง่ยืน 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพนันาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง      
ดา้นสงัคม (Society) โดยการดูแลต้นทางแห่งความสุขใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีพร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าใหก้บั
สงัคมโดยรอบและในวงกวา้ง ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) โดยเน้นการป้องกนัและควบคุมมลภาวะ 

บรษิัทมุ่งมัน่พนันาคุณภาพของการบรกิาร ที่ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้จงึไดม้กีาร
ก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มดว้ยแนวทางการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้  
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นโยบายส่ิงแวดล้อม 

1. ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน และชุมชน 

2.  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและคู่ค้าทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและ
สม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน คู่คา้ และชุมชนรอบขา้ง 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ      
ผลประกอบการทีด่ ีการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และการใหค้วามส าคญักบัชุมชนโดยรอบ รวมทัง้การ
ดแูลสงัคมใกล ้และสงัคมไกล โดยปี 2560 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนแม่ลูกสรา้งงานศิลป์ เยือนถ่ินนครปฐม”  

เนื่องในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสพเิศษส าหรบัสมาชกิในครอบครวัได้แสดงความรกั
ความห่วงใย บรษิทัจงึเป็นส่วนหนึ่งในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวัโดยน าครอบครวั
ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษจ านวน 14 ครอบครวั ร่วมเดนิทางโดยใชท้างพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ไปยงั Little Tree Garden จ.นครปฐม เพื่อสมัผสับรรยากาศร่มรื่นของสวนรมิแม่น ้าท่าจนี รวมทัง้    
ท ากิจกรรมกระชับความสมัพนัธ์ในครอบครัวและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการย้อมผ้าครามจาก              
สธีรรมชาต ิและจดัสวนในขวดแกว้  

“กิจกรรมพ่อลูกผกูสมัพนัธ ์“BEM ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่งนา ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี”  

เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครวัได้กระชบัความสมัพนัธ์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงจัด
กจิกรรม BEM ชวนพ่อลกูตะลุยทุ่งนา จ.สพุรรณบุร ีโดยน าครอบครวัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษจ านวน 10 
ครอบครวั ร่วมเดนิทางโดยใชท้างพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัศนูยเ์รยีนรูว้ถิชีวีติและจติ
วญิญาณชาวนาไทย นาเฮยีใช้ จ.สุพรรณบุร ีเพื่อร่วมเรยีนรู้วถิีชวีติชาวนา พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้    
ทุกครอบครวัร่วมด านาในแปลงนาสาธติ ได้สมัผสักบัธรรมชาติอย่างลกึซึ้งและท ากจิกรรมปั้นขนม    
ไขป่ลา ซึง่เป็นขนมประจ าจงัหวดัสพุรรณบุร ี

2) กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัมุ่งมัน่ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดแูลและพรอ้มใหผู้ม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกภาค
ส่วนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้อย่างเท่าเทยีม บรษิัทจงึจดักจิกรรมน าผูถ้ือหุน้เยีย่มชมการด าเนินงาน
ของบรษิทั ดงันี้ 

“กิจกรรมน าผูถื้อหุ้นเย่ียมชมทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ” โดยน าผูถ้อืหุน้เยีย่มชม
การรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
พร้อมทัง้น าชมสายทางและเยี่ยมชมการท างานของระบบจดัเก็บค่าผ่านทาง การตรวจสอบรายได้     
ค่าผ่านทาง ณ ด่านบรมราชชนนี  
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“ประชุมนักวิเคราะหพ์ร้อมเย่ียมชมสถานีสนามไชย” ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อ
ขยายช่วงหัวล าโพง-บางแค เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแก่คณะนักวิเคราะห ์
ผูจ้ดัการกองทุน และนกัลงทุนหุน้ระยะยาว  

“กิจกรรมน าผูถื้อหุ้นเย่ียมชมสถานีสนามไชย” โดยน าคณะผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 3 รุ่น ร่วมฟังบรรยาย
ข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินส่วนต่อขยายที่ส าคญั พร้อมทัง้เยี่ยมชมความงดงามของ   
สถานีสนามไชย ออกแบบโดย รศ. ดร. ภญิโญ สวุรรณครี ีศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์  

“กิจกรรมน าผู้ถือหุ้นเย่ียมชมศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม      
(สายสีม่วง) และจุดเช่ือมต่อ 1 สถานี” ระหว่างสายสีน ้าเงินและสายสีม่วง (บางซื่อ-เตาปูน)        
เพื่อเดนิทางไปยงัสถานีคลองบางไผ่ น าผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงซ่อมบ ารุงหลกั พร้อมด้วยห้องควบคุม  
การเดนิรถ และเครื่องฝึกหดัขบัรถไฟฟ้าจ าลอง 

3) กิจกรรมปลูกจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

“BEM ชวนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม”  

เพื่อรกัษาสมดุลของธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ส าคญัทีทุ่กคนต้องตระหนัก
ถงึและต้องร่วมมอืร่วมใจกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัโครงการ BEM ชวนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพื่อปลูกจติส านึก    
ในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยน าคณะผู้บรหิารและพนักงานร่วมกิจกรรมก าจดัวชัพชื ต้นสาบเสอื      
เพื่อเพิม่พืน้ทีพ่ชือาหารใหก้บัสตัวป่์า ณ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ.นครราชสมีา 

“กิจกรรมคืนบตัรฯ ลุ้นโชคกบั MRT รกัษ์ส่ิงแวดล้อม” 

กจิกรรมการรณรงคใ์หผู้โ้ดยสารเกดิการรบัรูเ้กีย่วกบัโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
พร้อมพนันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” มากขึน้ โดยการแจกซองบตัรโดยสารของโครงการฯ แก่ผู้โดยสาร      
ที่ออกบตัรโดยสารหรอืแสดงบตัรโดยสารชนิดจ ากดัวนั ประเภท 1 วนั 3 วนั หรือ 30 วนั จากนัน้
กรอกชื่อ-ที่อยู่บนซองบตัรโดยสารของโครงการ พร้อมบรรจุบตัรโดยสารประเภท 1 วนั 3 วนั หรอื     
30 วัน ที่หมดมูลค่าแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตรโดยสารของโครงการฯ ณ รถไฟฟ้ามหานคร      
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) ทัง้ 18 สถานี เพื่อลุน้รบัรางวลั  

4)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคณุธรรม จริยธรรม เพื่อปลกูฝังความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

“บริจาคโลหิต” การใหเ้ลอืดต่อชวีติเป็นส่วนหนึ่งของการใหท้ี่ยิง่ใหญ่ โดยบรษิทัร่วมกบัสภากาชาดไทย 
และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต             
ณ ศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จ านวน 3 ครัง้ โดยได้รบัความร่วมมอืจาก
ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้ขตทางเขา้ร่วมบรจิาคเป็นจ านวนมาก 

5)  กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

การร่วมมอืร่วมใจเพื่อส่งมอบการบรกิารที่ดสีู่ผู้ใช้บรกิารทางพิเศษเพื่อให้เกดิความพึงพอใจสูงสุด     
ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของทัง้ 3 หน่วยงานทีท่ างานร่วมกนั คอื พนักงานของบรษิทั พนักงาน กทพ. 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์อนัจะท าให้เกิดความสามคัคใีนการ
ท างานและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการบรกิารสงูสดุ บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรม ดงันี้  
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“ทางด่วนชวนดหูนัง” บรษิทัน าครอบครวัพนกังาน กทพ. ครอบครวัเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 
และครอบครวัพนกังานของบรษิทัร่วมพบปะสงัสรรค ์เล่นเกม และชมภาพยนตรเ์รื่อง Beauty and the 
Beast โฉมงามกบัเจา้ชายอสรู ในรปูแบบสามมติ ิ(3D) เพื่อสง่เสรมิความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัและ
กระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 หน่วยงาน ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์

“มอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แก่ กทพ. และสถานีต ารวจ สน.ทางด่วน 2” บริษัทมอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และต ารวจจราจร สน.ทางด่วน 2 ส าหรบัใช้ในการปฏบิตัิ
หน้าทีบ่นทางพเิศษศรรีชั รวมทัง้ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ท างานอย่างคล่องตัว รวมทัง้สามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการ     
ทางพเิศษไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ   

6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้กบัเยาวชน 

การศกึษาเป็นรากฐานส าคญัในการพนันาความรู ้ความสามารถ ความคดิ และคุณธรรมของเยาวชน
อย่างยัง่ยนื เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นพลเมอืงทีด่แีละมคีุณภาพของสงัคม บรษิทัจงึไดส้่งเสรมิและสนับสนุน
ดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

 “มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” บรษิทัจดัโครงการ BEM มอบทุนการศกึษา
แก่นักเรยีนที่มผีลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย์และทุนพนันาโรงเรยีนแก่ โรงเรยีนใกล้เขตทาง
พเิศษสายศรรีชั ทางพเิศษอุดรรถัยา และทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จ านวน 10 โรงเรยีน 
เพื่อเป็นก าลงัใจใหเ้ยาวชนตัง้ใจเรยีน เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพ เป็นก าลงัของประเทศชาตต่ิอไป
ในอนาคต   

“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กทพ.”  บรษิทัร่วมกบั กทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. 
มอบทุนการศกึษาใหแ้ก่บุตรพนกังาน กทพ. ทีป่ฏบิตังิานในทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษอุดรรถัยา 
โดยมผีูบ้รหิารจากทัง้สองหน่วยงานร่วมมอบทุน 

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการต ารวจ สน. ทางด่วน 2” บรษิทัมอบทุนการศกึษาแก่บุตร
ขา้ราชการต ารวจ สน.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบตัิงานร่วมกบับริษัทในการอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  

7)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูน้อกห้องเรียน  

การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที ่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชดัเจน ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต    
บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ดงันี้ 

“ความสุขดี ท่ีพอเพียง กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติปี 2560”  

เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
จากกจิกรรม 9 ค าที่พ่อสอน อาท ิความเพยีร ความพอด ีความซื่อสตัย ์รวมทัง้ร่วมท ากจิกรรม DIY 
หนูน้อยนกัออม ปลกูผกัเพราะรกัพ่อ และสนุกสนานไปกบัการเล่นเกม พรอ้มทัง้รบัของรางวลัมากมาย 
โดยมบีุตรพนักงาน นักเรยีนจากโรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษ และเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็น
จ านวนมาก  
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“กิจกรรม MRT ส่งความสุขรบัวนัเดก็” 

บรษิัทจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตปิระจ าปี 2560 มอบของขวญัวนัเดก็และส่งความสุขให้กบัน้องๆ             
ณ รถไฟฟ้า MRT ทัง้ 2 สาย ได้แก่ สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงิน) ที่สถานีพระราม 9 และ        
สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) สถานีศูนย์ราชการนนทบุร ีโดยจดักจิกรรมให้น้องๆ เสรมิทกัษะการ
เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน กจิกรรมดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากน้องๆ และผูป้กครองเป็นอย่างดี 

“กิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ” บริษัทน าคณะครูและนักเรียน       
จากโรงเรยีนวดัสรอ้ยทอง ซึ่งเป็นโรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษสายศรรีชั -วงแหวนรอบนอกฯ เยีย่มชม
พพิธิภณัฑเ์หรยีญ เปิดประสบการณ์เรยีนรูว้วินันาการเงนิตราตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนั เขา้ชม
นิทรรศการเหรยีญของพ่อ รวมทัง้เพลดิเพลนิกบันิทรรศการ บนัทกึประวตัิศาสตร์บอกเล่าวถิีชวีิต 
สงัคมและศลิปวนันธรรม ผ่านเทคโนโลย ี4 มติ ิ

“BEM ชวนเรียนรูป้ระวติัศาสตร”์  

บริษัทน าคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ      
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพพิธิบางล าพู และพพิธิภณัฑ์เหรยีญ เพื่อเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์
ความเป็นมาของชุมชนย่านบางล าพู ซึ่งมีความหลากหลายทัง้ทางเชื้อชาติ และวนันธรรมในยุค            
กรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้ รวมทัง้เรยีนรูว้วินันาการเงนิตราตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนั  

“กิจกรรม Share2Child เพื่อน้องฉลาดคิด” 

บริษัทพาน้องๆ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรม    
ราชชนนี จ.นนทบุร ี(โรงเรยีนศรสีงัวาลย์) เรยีนรู้วธิกีารใช้งานสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรบั      
ผูพ้กิาร และทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) พรอ้มรบัชมภาพยนตร ์
การต์ูนเรื่องมสิเตอรแ์สบ รา้ยเกนิพกิดั 3 ซึง่เป็นกจิกรรมทีน้่องๆ ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการใชร้ะบบ
รถไฟฟ้า MRT ไดอ้ย่างถูกวธิ ีรวมถงึสรา้งความสขุและรอยยิม้ใหก้บัน้องๆ   

รวมทัง้น าคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนวดัฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลดั กรุงเทพฯ ทดลอง
โดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) เชื่อมต่อสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) เพื่อเรยีนรู้
ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย พร้อมทัง้เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า เพื่อเปิด
ประสบการณ์ และเสรมิสรา้งจนิตนาการใหก้บัน้องๆ 

“กิจกรรม “Give Books Get Back with MRT”  

เชญิชวนผูโ้ดยสารร่วมบรจิาคหนังสอืส าหรบัเดก็และเยาวชน โดยเปิดรบับรจิาคทัง้หนังสอืใหม่และ
หนังสอืมอืสอง เพื่อรวบรวมน าไปบรจิาคใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาในโครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง    
สู่หอ้งแห่งการเรยีนรู ้ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถร่วมบรจิาคหนังสอืได ้ณ จุดรบับรจิาคทัง้ 4 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีพหลโยธนิ สถานีเพชรบุร ีสถานีสขุมุวทิ และสถานีสลีม 

“BEM จดัโครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู”้ 

ผูอ้ านวยการเขตบางพลดั พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทั ร่วมพธิเีปิดหอ้งสมุดโรงเรยีนวดั
ฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลดั กทม. ภายใต้โครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง สู่หอ้งแห่งการเรยีนรู ้
เมื่อวนัศุกรท์ี ่24 พฤศจกิายน 2560  

โครงการ MRT สรา้งฝัน ปันน้อง สู่หอ้งแห่งการเรยีนรู ้จดัขึน้เพื่อพนันาคุณภาพชวีติดา้นการศกึษา
ของเดก็และเยาวชน ในสถานศกึษารายรอบเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้า MRT โดยการรวบรวมหนังสอื
มอืสองทีผู่โ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมบรจิาค น ามาพนันาหอ้งสมุดโรงเรยีนวดัฉัตรแกว้จงกลณี และ
มอบอุปกรณ์การเรยีนการสอน อาท ิชุดคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ โทรทศัน์ และเครื่องเล่น DVD เป็นต้น 
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พรอ้มทัง้จดักจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชร้ถไฟฟ้า MRT และประกวดเขยีนเรยีงความ 
ระบายสภีาพชงิทุนการศกึษาในหวัขอ้รถไฟฟ้า MRT ของฉัน นอกจากนี้ภายในงานยงัมกีจิกรรม
สนัทนาการ ผ่านเกมเสริมสร้างความรู้ให้กบัน้องๆ นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวนัให้กบัผู้เข้า   
ร่วมงาน โดยแต่ละกจิกรรมมพีี่ๆ  พนักงาน BEM ร่วมเป็นจติอาสาใหค้วามรู ้และความสนุกสนานกบั
น้องๆ นกัเรยีนโรงเรยีนวดัฉตัรแกว้จงกลณีตลอดงาน   

8)  กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสุข  

“กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภยั”  

บริษัทร่วมกบัหน่วยงานพันธมิตร จดักิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ    
ความปลอดภัย และบรกิารตรวจสุขภาพฟรีให้กบัผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่มประชาชน      
ทีพ่กัอาศยัอยู่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT รวมถงึชุมชนใกลเ้คยีง ดงันี้ 
 การออกบธูใหค้วามรู ้จากสถานพยาบาลและการออกบูธแสดงนิทรรศการและใหค้วามรูเ้รื่องการ

ใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิแีละปลอดภยั อาท ิการแจ้งเตือนให้ระมดัระวงัผู้ไม่หวงัดี
ลว้งกระเป๋า ความปลอดภยัในการใช้บนัไดเลื่อนเป็นต้น พร้อมบอร์ดแนะน ากจิกรรมเพื่อสงัคม
ของบรษิทั  

 บริการตรวจสุขภาพ จากคลนิิกการประกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนจนีหวัเฉียว โดยให้
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ศาสตร์การแพทย์แผนจนี สอนวิธกีารท า      
ถุงหอมแกห้วดัโดยการใชส้มุนไพรนานาชนิด  

 บริการตรวจสุขภาพ  จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน           
ตรวจประเมินโรคเบื้องต้น พร้อมนวดบ าบดัอาการเบื้องต้น ตามค าวินิจฉัยแพทย์ ด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทย  

 บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลบางโพ ตรวจน ้าตาลในเลือด ตรวจวดัความดนัโลหิต 
ประเมนิความเสีย่งการเกดิโรคเบือ้งตน้ ปรกึษาสขุภาพกบัพยาบาลวชิาชพี  

 บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลยนัฮ ีตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ ใหค้ าแนะน าในเรื่องผวิพรรณ 
รปูร่าง รวมทัง้เรื่องความสวยความงาม และน าน ้าวติามนิมาแจกใหผู้เ้ขา้ร่วมงาน  

 บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ ตรวจวดัสายตาเบือ้งตน้โดยมแีพทยใ์ห้
ค าปรกึษาดา้นสายตา 

 ให้ความรู้เรื่องการออกก าลงักายเบื้องต้น ส าหรบัผู้สูงอายุ จากกองออกก าลงักาย กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ โดยมเีจา้หน้าทีส่าธติวธิทีีถู่กตอ้ง   

9)  แสดงความอาลยัและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทร   
มหาภมิูพลอดลุยเดช  

“BEM ร่วมกบั บมจ.ช.การช่าง บริษทัในเครือ และบริษทัทางด่วนกรงุเทพเหนือ เป็นเจ้าภาพ
ในพิธีบ าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล อดลุยเดช”  

บรษิทัร่วมกบั บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) บรษิัทในเครอื และบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 
จ ากัด หรือ NECL ในการเป็นเจ้าภาพในพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ           
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้อย่างหาทีสุ่ดมิได ้
ณ พระทีน่ัง่ดุสติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั  
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“BEM รว่มน้อมส านึกในพระมหากรณุาธิคณุในหลวงรชักาลท่ี 9” 

บริษัทร่วมน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยจดันิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและ    
พระอจัฉรยิภาพดา้นการดนตร ีในช่วงระหว่างวนัที ่20-29 ตุลาคม 2560 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานี    
หวัล าโพง บรเิวณโถงทางเดนิ ทางออกที ่2 และสถานีพระราม 9 บรเิวณชัน้ออกบตัรโดยสาร พรอ้ม
เชิญชวนให้ผู้โดยสารร่วมกันประดับดอกไม้แทนใจ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และมอบพระบรม
สาทสิลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถบพติร เสรจ็ทรงเปิดการเดนิ
รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2547 
ให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมดงักล่าวมีผู้โดยสารเขา้ร่วมถวาย
ความอาลยัน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ เป็นจ านวนมาก 

“BEM ร่วมท าและมอบดอกไม้จนัทน์แทนใจถวายแด่พ่อ” ผู้บริหารและพนักงานบรษิัทร่วม
ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพื่อน าไปใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 4,909 ดอก ภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อ โดยส่งมอบแก่พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้แทนรับมอบ
ดอกไมจ้นัทน์จากวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก 

“BEM รว่มเป็นจิตอาสาแจกน ้าด่ืมให้ประชาชน” 

บรษิัทร่วมเป็นจติอาสาอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพธิีถวาย   
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร โดยแจกน ้า
ดื่มใหแ้ก่ประชาชน ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหวัล าโพง สถานีพระราม 9 และสวนลุมพนิี  

“BEM และกลุ่มบริษทั ช.การช่าง รว่มกิจกรรมจิตอาสาท าดีเพื่อพอ่ บริการประชาชนท่ีเดินทาง
มาถวายดอกไม้จนัทน์แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช”  

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ ช.การช่าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา แจกน ้าและขนมแก่
ประชาชนที่เดินทางมาถวายดอกไม้จนัทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรเิวณโรงพระราชทานเลีย้ง และบรเิวณดา้นนอก พระเมรุมาศจ าลอง สวนลุมพนิี 

10)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

“BEM รว่มกบักลุ่มบริษทั ช.การช่าง มอบเงินช่วยเหลือน ้าท่วมผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต้”  

บรษิัท ร่วมกบั บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ทีทดีบับลิว จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท     
ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) มอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัใน 14 จงัหวดั ภาคใต ้เพื่อเป็นสว่น
หนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทย ผ่านส านักนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้    
บรษิทัไดม้อบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้ผ่านสภากาชาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“BEM ร่วมกบักลุ่มบริษัท ช.การช่าง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในงาน ประชารฐัรว่มใจ ใต้รม่พระบารมี"  

บรษิัทร่วมกบักลุ่มบรษิัทในเครอื ช.การช่าง มอบเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัภาคเหนือและภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือผ่านโครงการประชารฐัร่วมใจ ใตร้่มพระบารม ีเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยเหลอื
และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี
พรอ้มดว้ยคณะรฐัมนตร ีเป็นผูแ้ทนรบัมอบ 
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“BEM รว่มกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติรชักาลท่ี 10 กบัเทศบาลบางกรวย”  

บรษิัทเขา้ร่วมกจิกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์กับเทศบาลบางกรวย โดยร่วมท าความสะอาดและ
ปรบัภูมทิศัน์ บรเิวณพืน้ทีเ่ลยีบทางรถไฟ ตัง้แต่แยกถนนเทอดพระเกยีรตจินถงึปากทางพระราม  7 
เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิก่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส  
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

กิจกรรม MRT มอบย้ิมสดใส ผูสู้งวยัสุขสนัต”์ 

บรษิทัร่วมกบัเทศบาลนครนนทบุร ีจดักจิกรรม MRT มอบยิม้สดใส ผูส้งูวยัสุขสนัต์ เพื่อร่วมสบืสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วยการรดน ้าขอพร พร้อมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการโดยสาร
รถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และร่วมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคาร
อเนกประสงค ์วดัแจง้ศริสิมัพนัธ ์จ.นนทบุร ี 

“งานทอดกฐินสามคัคีประจ าปี 2560”  

บรษิัทร่วมกบัชุมชนรายรอบเสน้ทางโครงการทางพเิศษ โครงการรถไฟฟ้า และผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
MRT พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนักงาน ร่วมเป็นเจา้ภาพในงานทอดกฐนิสามคัค ีประจ าปี 2560 
ณ วดับางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนบูรณะวิหารหลวงพ่อโต และ      
ท านุบ ารุงสบืทอดพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมปัจจยัท าบุญทัง้สิน้ 1,049,999 บาท 

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 าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏิบตัิตามพนัธสญัญา 
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

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 
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10.3.2   ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการทัง้ทางวนิัยและทางกฎหมายกรณีทุจรติคอรปัชัน่ ในทางวนิัยจะมกีระบวน 
การสอบขอ้เทจ็จรงิทางวนิัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากแผนกทรพัยากรบุคคล 
แผนกต้นสงักดัของผู้กระท าผดิ และจากหน่วยงานอื่น ในการพจิารณาความผดิก าหนดให้กรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาลงโทษส าหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเลกิจ้าง และหาก
ความผดิเขา้ขา่ยยกัยอกจะพจิารณาด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัโดย
ก าหนดแนวทางไวด้งันี้ 

1.  ไม่ด าเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ 

2.  มกีารลงโทษพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ตามนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และ
ไม่มกีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอก  

1. บรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อต้าน ขจดัการจ่ายหรอื การรบั
สินบนและการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการกระท าการใดๆ ซึ่งขัดต่อศีลธรรมและวันนธรรม  
อนัดงีาม โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณบรษิทั
ของบริษัทและข้อตกลงเกี่ยวกับการท างาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ถอืปฏบิตัริ่วมกนั 

2. บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งของธุรกจิภายใต้การเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก   
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ             
มีการเฝ้าระวงั และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 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 ี 

3. ในสว่นของการด าเนินการของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่นัน้ 
นอกจากได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตส านึกป้องกันการมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมดว้ยวธิกีาร  ทัง้ทาง
กายภาพและพันนาทางจิตที่จะช่วยให้เกิดจิตส านึกที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่า  การเป็นคนด ี        
ต้องเกดิขึน้จากภายใน เช่น BEM ชวนปฏบิตัิธรรม นอกจากนี้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการ
ขอรบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติบรษิทัได้
ด าเนินการให้แผนกต่างๆ ท าการประเมินตนเองเพื่อระบุจุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตาม
มาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
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ทุจริต พร้อมกนันี้บริษัทได้มอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบด้านการก ากบัดูแล และด้านตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 2 คน เขา้รบัการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide    
(ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (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 าปีให้กบัพนักงานทุกคนอกีดว้ยเพื่อทบทวนการประพฤตปิฏิบตัติน
ตามแนวทางจรรยาบรรณ และบริษัทได้ค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่       
โดยเปิดช่องทางใหส้ามารถตดิต่อรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัโดยสามารถ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
11.1 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทัง้แนวทาง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมี
กระบวนการปฏบิตังิาน แผนการจดัองคก์ร และระบบงานทีด่ ีสามารถน ามาใชเ้พื่อช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ช่วยลดความเสีย่งและป้องกนัความเสยีหายที่
อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย    
กรรมการอสิระด าเนินการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธผิล โดยมสี านักตรวจสอบ
ภายในซึง่มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้
ทรพัยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ สามารถควบคุมป้องกนัการทุจริตคอร์รปัชัน่ได้มีการ
ควบคุมการด าเนินงานและการรายงานทางการเงนิที่มคีวามถูกต้อง เชื่อถือได้และทนัเวลา มกีารปฏบิตัิตาม
นโยบายและเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัของทางราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีาร
ทบทวนความมีประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน     
ผูส้อบบญัช ีพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัใหม้คีวามถูกต้องครบถ้วนในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอื
รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

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 าหนดใหม้กีารทบทวนแผนบรหิารความเสีย่งทุกปี และประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความ
เสีย่งทุกไตรมาส และในทุกช่วงเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่งท าการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให ้  
ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งรบัทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิัท
รบัทราบโดยรวม ทัง้นี้ ปัจจยัเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้เรื่อง
ปัจจยัเสีย่งหน้า 3-1 ถงึ 3-7 

 

 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                แบบ 56-1 
 

11-2 

 

11.3 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร          
การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม 
สรุปความเห็นได้ว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ                  
ไม่มขีอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการที่ผูบ้รหิารหรอืพนักงานน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ 
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น  

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 2560 และปี 2559 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง  
 

- เ ป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท  โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที่ 8 กนัยายน 
2560 รอ้ยละ 29.98 
- ประธานกรรมการบริหารของ บมจ. 
ช.การช่าง คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
เป็นรองประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ช.การช่าง 
คือ นายพงษ์สฤษดิ ์ตันติสุวณิชย์กุล 
เป็นกรรมการบรหิารของบรษิทั 
- กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารอาวุโสของ 
บมจ. ช.การช่าง คือ นายประเสริฐ 
มรติตนะพร เป็นคู่สมรสของนางพเยาว ์
มริตตนะพร กรรมการผู้จ ัดการของ
บรษิทั และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ
ของ NECL 
 

บรษิทั 
- ค่าบรหิารโครงการ 

 
 
- เจา้หนี้การคา้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,100,011,478 

 
 

65,002,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ค่าบรหิารโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบ
นอกกรงุเทพมหานคร : 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 บริษัทได้ว่าจ้าง 
บมจ.  ช .การช่างให้เ ป็นผู้บ ริหารโครงการ 
ทา งพิ เ ศษ ส า ย ศ รี ร ั ช -ว ง แ ห วน 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 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 
 
 
 

 บรษิทั 
- ค่าก่อสรา้ง 

 
- เจา้หนี้การคา้ 
 

 
57,750,000 

 
34,427,250 

 
- 
 
- 

 
- เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บรษิัทได้ว่าจ้าง 
บมจ. ช.การช่างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างทาง
เชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร กบัทางพเิศษศรรีชัด้านทศิเหนือ 
(มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) วงเงนิทัง้สิ้น 275 ล้านบาท   
มรีะยะเวลาก่อสรา้งไมเ่กนิ 18 เดอืน 
 

 
- ราคาค่างานมีความเหมาะสมโดยใช้
ราคาต่อห น่วยที่ ใ ช้ ในสัญญาจ้า ง
ผูจ้ดัการโครงการส าหรบังานโครงการ
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ   
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของวิศวกร      
ที่ปรึกษาอิสระแล้วว่ า เ ป็นราคาที่
เหมาะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 
 
 
- เจา้หนี้การคา้  

 
 
 
 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 
 
 
- เจา้หนี้การคา้  

 

 
26,908,304 

 
 
 
- 
 
 
 
 

3,256,731 
 
 
 

896,347 

 
6,300,106 

 
 
 

2,416,794 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษ    
ศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่5: 

เมื่อวนัที ่26 กนัยายน 2559 บรษิทัได้ท าสญัญา
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที่ 3 ระยะที่ 5 ใน
วงเงินทัง้สิ้น 32,341,810 บาท โดยมรีะยะเวลา
ของสญัญา 10 เดอืน นบัตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 
 

 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างทางพิเศษ    
ศรรีชั รอบที ่4 ระยะที ่1: 

เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2560 บรษิทัได้ท าสญัญา
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที่ 4 ระยะที่ 1 ใน
วงเงินทัง้สิ้น 24,884,140 บาท โดยมรีะยะเวลา
ของสญัญา 12 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 ี
 
- 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 ี
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ดอกเบีย้รบั 

 
- ลูกหนี้ค่าหุน้ 
สุทธจิากรายได้
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี

 

 
12,907,083 

 
- 

 
35,985,138 

 
756,834,379 

 

 
- 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 
โดยบรษิัทได้รบัเงนิในวนัซื้อขาย 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 าระเงิน
เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถขายหุ้น 
ได้ทัง้จ านวนในครัง้เดียวด้วยราคา 
ทีต่กลงกนั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 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 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั 
- ค่าซ่อมบ ารงุรกัษา 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ทางโยธาและไฟฟ้า 
เครื่องกล 

 

- เจา้หนี้การคา้  
 
 
 

 
90,950,000 

 
 
 
 

22,737,500 

 
87,555,556 

 
 
 
 

18,725,000 

 
- งานบรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (Civil Infrastructure 
and  Elect r ical  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 
 
 
 
 

 
 
 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

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  
 

 
211,700,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61,166,667 
 
 
 
 

 
55,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,000,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 75,432,000 

 
- 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 บรษิทัท 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 
 

 บรษิทั 
- ค่าบรหิารโครงการ 
 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
8,789,070,222 

 
 

1,170,138,204 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- เมื่อวนัที่ 20 มถิุนายน 2560  บรษิัทได้ท าสญัญา
ว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการ 
รวมถงึจดัหา ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน วงเงินรวม 19,643 
ลา้นบาท 

ต่อมาบรษิัทท าสญัญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็น
ผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
บริหาร บริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุงห้วยขวาง และ
ด าเนินการจดัหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
(เพิม่เตมิ) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ วงเงนิ
รวม 560 ล้านบาท โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญา
ว่าจา้งเป็นผูบ้รหิารโครงการขา้งตน้ 

 
 

 
- 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
ในการเป็นผู้บริหารโครงการในการ
ออกแบบ จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์งาน
ระบบโครงการรถไฟฟ้าในลักษณะ 
Lump Sum Turnkey ให้กบับรษิัท
มาแล้ว โดยสามารถด าเนินการแล้ว
เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ก า ห น ด เ ว ล า แ ล ะ
งบประมาณ และได้ผลงานทีม่คีุณภาพ 
มูลค่างานมคีวามเหมาะสมและต ่ากว่า
ราคาประเมนิของวิศวกรอสิระ ภายใต้
ขอบเขตของงานประเภทเดยีวกนั อกีทัง้ 
บมจ. ช.การชา่ง เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
งานสญัญาที่ 2 และสญัญาที่ 5 ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อ
ขยาย และเคยเป็นผู้บริหารโครงการ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล 
ซึ่ ง เ ป็นประ โยชน์ต่ อบริษัทท า ให้
สามารถเชื่อมโยงงานระบบรถไฟฟ้ากบั
โครงสรา้งงานโยธาไดอ้ย่างราบรื่น และ
ท าให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์งานระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงนิทัง้สาย
ทาง เป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 
 
 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก.ทางดว่นกรงุเทพเหนือ 
(“NECL”) 
 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 

 
 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

24,972,181 
 
 
 
- 

 
 

 
- 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 ี
 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก.แบงคอก เมโทร เน็ท
เวริค์ส ์ (“BMN”)  
 

- ค่าเชา่และคา่บรกิาร   
ส านกังาน 

 
- เจา้หนี้การคา้  
 

 
 
 
 
  

 
 
 

7,885,899 
 
 

69,449 
 

 
 
 

7,188,358 
 
 

1,800,900 
 
 
 
 

 
 
 
- 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 โดยที่ท 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 2560 ปี 2559 

2. การรถ ไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย  
(“รฟม.”) 
  

 

- เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยมสีดัส่วน 
การถอืหุน้ ณ 8 กนัยายน 2560  
รอ้ยละ 8.22  
- กรรมการของ รฟม. คอื นายยุทธนา  
หยมิการณุ เป็นกรรมการบรษิทั 
 

บรษิทั 
- ค่าตอบแทนจาก 
รายไดค้่าโดยสารและ 
รายไดพ้ฒันา 
เชงิพาณิชย ์(แสดงอยู่ใน
งบก าไรขาดทนุ) 
 
- ค่าตอบแทนโครงการ
รถไฟฟ้าจา่ยล่วงหน้า 
(แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ) 
 
- เจา้หนี้การคา้ และ
เจา้หนี้อื่น (ค่าตอบแทน
จากรายไดแ้ละอื่นๆ) 

 
- ค่าภาษโีรงเรอืน  

 
 

 

 
384,806,190 

 
 
 
 
 

2,487,433,243 
 
 
 
 

111,927,177 
 
 
 

3,558,000 
 
 
 
 
 
 

 
503,539,074 

 
 
 
 
 

1,614,607,949 
 
 
 
 

102,915,876 
 
 
 

3,521,496 

 
- 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 2560 ปี 2559 

2. รฟม. (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 BMN 
- ค่าตอบแทนการใชพ้ืน้ที ่
  
 
 
- ค่าตอบแทนการใชพ้ืน้ที ่

 
 
 
- ค่าภาษโีรงเรอืน 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

115,457 
 
 
 

6,775,482 
 
 
 
 

 
 

 

 
236,963 

 
 
 

- 
 
 
 

6,675,561 
 
 
 
 

 
 

 

 
- BMN เช่าพื้นที่ติดตัง้ป้ายโฆษณาบริเวณอาคาร
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานี
สุขมุวทิ พืน้ที ่12 ตร.ม. สญัญาสิน้สุดแลว้ในเดอืน 
ส.ค.59 

- ในปี 2560 BMN เช่าพื้นที่ติดตัง้ป้ายโฆษณา
บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีลาดพร้าว พื้นที ่
144 ตร.ม. เป็นระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 21 กันยายน 
2561 
- 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 2560 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมคีวามเหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 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 
2560 2559 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มนุเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,627,062,725 2.66 777,001,145 0.94 4,483,374,825 5.74 
เงนิลงทุนชัว่คราว 1,449,457,222 1.47 5,941,349,949 7.18 497,356,702 0.64 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 426,286,028 0.43 1,614,563,463 1.95 84,628,359 0.11 
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน - - 756,834,379 0.91 564,014,862 0.72 
ส่วนของลกูหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทานทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,649,683,274 1.67 - - - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 127,581,197 0.12 129,541,368 0.16 239,884,440 0.31 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 6,280,070,446 6.35 9,219,290,304 11.14 5,869,259,188 7.52 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 756,834,379 0.97 
ลกูหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทาน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12,510,098,163 12.65 - - - - 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9,592,230,802 9.70 9,667,680,300 11.68 9,836,588,559 12.60 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 1,654,862,090 1.67 1,237,849,790 1.50 913,087,490 1.17 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 120,357,493 0.12 120,357,493 0.15 120,357,493 0.15 
อาคารและอุปกรณ์  361,168,428 0.37 340,732,838 0.41 154,365,572 0.20 
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วน  38,448,873,562 38.87 41,551,825,215 50.19       39,927,864,221 51.13 
สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 719,073,059 0.73 1,020,623,701 1.23 1,320,193,685 1.69 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 25,954,096,373 26.24 17,048,090,154 20.59 17,016,713,315 21.79 
เงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งทางด่วน - - - - 398,250,000 0.51 
ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 666,742,626 0.67 627,255,954 0.76 271,396,970 0.35 
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 2,487,433,243 2.51 1,614,607,949 1.95 942,249,276 1.21 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 75,257,871 0.08 68,228,569 0.08 36,236,800 0.05 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4,997,667 0.01 201,887,940 0.24 474,860,502 0.61 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 44,103,679 0.03 67,132,878 0.08 56,345,685 0.05 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 92,639,295,056 93.65 73,566,272,781 88.86 72,225,343,947 92.48 
รวมสินทรพัย ์ 98,919,365,502 100.00 82,785,563,085 100.00 78,094,603,135 100.00 
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(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2560 2559 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

              

หน้ีสินหมนุเวียน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,629,184,736 3.67 4,715,775,247 5.70 22,410,000,000 28.70 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,107,884,865 2.13 898,075,149 1.08 2,627,335,133 3.36 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,808,760,069 3.85 2,066,750,000 2.50 118,500,000 0.15 
รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 138,261,714 0.14 111,971,378 0.14 89,973,896 0.12 
เงนิมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 54,367,547 0.05 43,313,997 0.05 34,738,933 0.04 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 62,132,371 0.06 31,444,025 0.04 306,735,926 0.39 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,600,000,000 1.62 1,500,000,000 1.81 1,500,000,000 1.92 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น   

  
    

   เงนิประกนัผลงาน 19,917,415 0.02 70,983,137 0.09 161,068,581 0.21 
   อื่นๆ 162,315,927 0.17 119,444,343 0.14 66,366,706 0.09 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 11,582,824,644 11.71 9,557,757,276 11.55 27,314,719,175 34.98 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน           
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 25,801,112,363 26.08 16,952,402,523 20.48 17,329,066,575 22.19 
หุน้กู ้ 28,170,623,095 28.48 23,167,912,861 27.99                    -     -  
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 52,954,374 0.05 18,608,408 0.02 - - 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ   

  
    

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,411,401,698 1.43 2,817,151,698 3.40 4,066,671,698 5.21 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 483,787,045 0.49 471,043,876 0.57 237,842,102 0.30 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 217,152,225 0.22 - - - - 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 20,211,885 0.02 17,982,160 0.02 16,269,432 0.02 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 56,157,242,685 56.77 43,445,101,526 52.48 21,649,849,807 27.72 
รวมหน้ีสิน 67,740,067,329 68.48 53,002,858,802 64.03 48,964,568,982 62.70 
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 (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2560 2559 2558 

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 15.45 15,285,000,000 18.46 15,285,000,000 19.57 
   ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้   

  
    

      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 15.45 15,285,000,000 18.46 15,285,000,000 19.57 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 5,816,938,084 5.88 5,816,938,084 7.03 5,816,938,084 7.45 
ก าไรสะสม    

  
    

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 1,077,490,000 1.09 928,690,000 1.12 800,490,000 1.03 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 8,948,481,343 9.05 7,763,596,451 9.38 7,254,261,049 9.29 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (59,724,462) -0.06 (104,972,966) -0.13 (113,097,160) -0.14 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 31,068,184,965 31.41 29,689,251,569 35.86 29,043,591,973 37.20 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 111,113,208 0.11 93,452,714 0.11 86,442,180 0.10 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 31,179,298,173 31.52 29,782,704,283 35.97 29,130,034,153 37.30 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 98,919,365,502 100.00 82,785,563,085 100.00 78,094,603,135 100.00 
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุน 
2560 2559 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้         
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 9,956,687,741 64.68 9,300,724,132 70.28 8,814,588,007 67.26 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 4,520,903,061 29.37 3,230,064,080 24.41 2,373,562,621 18.11 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 675,836,158 4.39 573,349,010 4.33 549,431,372 4.19 
รายไดอ้ื่น   

  
    

    ดอกเบีย้รบั  175,173,105 1.14 68,199,690 0.52 57,843,948 0.44 
    ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั - 

 
- - 

 
- 1,235,526,377 9.43 

    อื่นๆ 64,631,074 0.42 61,057,711 0.46 73,859,102 0.57 
รวมรายได้ 15,393,231,139 100.00 13,233,394,623 100.00 13,104,811,427 100.00 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนธุรกจิทางพเิศษ 1,735,419,841 11.27 1,511,964,604 11.43 1,383,129,584 10.55 
ตน้ทุนธุรกจิระบบราง 3,352,428,083 21.78 2,371,420,998 17.92 1,444,542,770 11.02 
ตน้ทุนธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 177,151,157 1.15 199,943,914 1.51 210,151,434 1.60 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วน 
ทีเ่สรจ็แลว้ 

  
  

    
    และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 3,694,893,202 24.00 3,470,883,807 26.23 3,422,566,022 26.12 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการ   

  
    

    รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 246,289,965 1.60 440,076,422 3.33 777,584,371 5.93 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 95,250,353 0.62 92,540,321 0.70 79,252,582 0.60 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,048,996,443 6.82 892,093,625 6.73 893,992,437 6.84 
รวมค่าใช้จ่าย 10,350,429,044 67.24 8,978,923,691 67.85 8,211,219,200 62.66 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,042,802,095 32.76 4,254,470,932 32.15 4,893,592,227 37.34 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 405,916,311 2.64 347,349,465 2.62 461,212,789 3.52 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,448,718,406 35.40 4,601,820,397 34.77 5,354,805,016 40.86 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,610,765,279) -10.47 (1,426,027,697) -10.77 (1,932,552,456) -14.75 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,837,953,127 24.93 3,175,792,700 24.00 3,422,252,560 26.11 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (695,602,106) -4.52 (562,927,698) -4.26 (721,234,596) -5.50 
ก าไรส าหรบัปี 3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
2560 2559 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
การแบง่ปันก าไร             
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 3,123,129,324 20.29 2,605,854,468 19.69  2,649,736,343 20.22 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 19,221,697  0.12 7,010,534  0.05  51,281,621  0.39 
 3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       
     ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ                 0.20              0.17              0.17  
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2560 2559 2558 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

  
 

          
ก าไรส าหรบัปี 3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
  

    
รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   

  
    

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ       

   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (27,476,773) -0.18 (14,886,726) -0.11 - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 72,725,277 0.47 23,010,920 0.17 (46,505,941) -0.35 

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   
  

    
   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 45,248,504 0.29 8,124,194 0.06 (46,505,941) -0.35 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   
  

    
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัของบรษิทัฯ       

   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 45,830,261 0.30 (134,132,646) -1.01 5,606,050 0.04 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัของบรษิทัร่วม       

   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (2,635,896)  -0.01 13,580 0.00 - - 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 43,194,365 0.29 (134,119,066) -1.01 5,606,050 0.04 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 88,442,869 0.58 (125,994,872) -0.95 (40,899,891) -0.31 
       
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 3,230,793,890 20.99 2,486,870,130 18.79 2,660,118,073 20.30 

       
การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม         

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 3,213,133,396 20.87 2,479,859,596 18.74 2,608,836,452 19.91 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 17,660,494 0.12 7,010,534 0.05 51,281,621 0.39 

    3,230,793,890 20.99 2,486,870,130 18.79 2,660,118,073 20.30 
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 2560 2559 2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      

ก ำไรก่อนภำษ ี 3,837,953,127 3,175,792,700   3,422,252,560  
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั (จำ่ย)  

 
  

   จำกกจิกรรมด ำเนินงำน  
 

 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำยและคำ่เสื่อมรำคำ 3,544,655,128 3,422,513,416 3,270,656,984 
   คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 272,590 471,546 - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนก่อนกำรควบบรษิทั - - (1,235,526,377) 
   ก ำไรจำกเงนิลงทุน (41,608,290) (31,090,443) (62,222,728) 
  ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ สนิทรพัย ์  

 
  

      ไมม่ตีวัตนภำยใตส้ญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ    

      และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 6,028,232 1,197,724      (3,481,422) 

   คำ่ตอบแทนโครงกำรรถไฟฟ้ำ 384,806,190 503,539,074 371,749,656 
   คำ่ทดแทนกำรจดัหำพืน้ที่ก่อสรำ้งทำงดว่น 495,800,643 550,049,984     595,973,617  
   คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 76,747,586  63,285,807        36,803,472  
   สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (405,916,311) (347,349,465)   (461,212,789) 
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (105,460) 509,200           552,419  
   ดอกเบี้ยรบั (175,173,105) (67,646,250)     (57,085,937) 
   คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,572,881,432 1,173,937,460   1,330,203,885  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์     
   และหน้ีสนิด ำเนินงำน 9,296,341,762 8,445,210,753 7,208,663,340 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง  

 
 

   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 155,095,799 (1,530,393,882)       21,466,299  
   ลูกหน้ีภำยใตส้ญัญำสมัปทำน 412,420,819 - - 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 101,986,629 118,245,333 (2,326,064)     

(41,775,407)    สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 13,393,495 (59,034,205) (27,667,427)     
(27,667,427)    จำ่ยช ำระคำ่ตอบแทนโครงกำรรถไฟฟ้ำ (1,252,089,706) (1,167,855,334) (1,005,166,667) 

หน้ีสนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)  
 

  
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 8,049,920 27,111,561     133,650,482  
   รำยไดค้ำ่โดยสำรรบัล่วงหน้ำ 26,290,336 21,997,482        3,038,660  
   เงนิมดัจ ำคำ่บตัรโดยสำรแบบสะสมมลูคำ่ 11,053,550 8,575,064         (735,750) 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (8,194,092) (14,279,907)     (75,632,327) 
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 2,229,724 1,002,021     (12,808,430) 
   จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (7,740,208) (3,733,720) - 
   จำ่ยช ำระคำ่ทดแทนกำรจดัหำพืน้ทีก่่อสรำ้งทำงดว่น (1,500,000,000) (1,500,000,000) (1,500,000,000) 
เงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 7,258,838,028 4,346,845,166 4,742,482,116 
   รบัดอกเบีย้ 139,602,025 14,076,604        4,537,910  
   จำ่ยภำษเีงนิได ้ (248,930,830) (515,595,620)   (585,484,131) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,149,509,223 3,845,326,150 4,161,535,895 
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 (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2560 2559 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) 4,533,501,017 (5,419,545,593) 1,901,788,886    

1,901,788,886  เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ - - (154,000,000)    
(154,000,000) เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - (1,402,165,044) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 46,971,310 42,514,120        
42,514,120  เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั 769,741,462 600,000,000 2,300,000,000    

2,300,000,000  เงนิลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ขึน้ (417,012,300) (324,762,300) (213,750,000)   
(213,750,000) เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใต้    

   สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 7,706,184 8,074,075 3,514,566          
3,514,566  ซือ้อุปกรณ์  (89,131,306) (233,477,194) (39,352,287)     

(39,352,287) เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่อุปกรณ์ (77,040) (83,400) - 
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 21,484,010 12,907,263 9,339,041          

9,339,041  เงนิสดรบัเงนิปันผล 551,455,191 498,953,704 528,855,465       
528,855,465  เงนิสดจา่ยค่าตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (65,000,000) (362,076,317) (134,104,815)    
(134,104,815) เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการ

รถไฟฟ้า 
 

 
 

   รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (7,906,570,615) (412,493,534) (141,867,979)   
(141,867,979) เงนิสดจา่ยค่างานก่อสรา้งทางดว่น (130,085,647) (5,732,648,468) (7,038,885,967) 

(7,064,315,341) ดอกเบีย้จา่ยส่วนทีบ่นัทกึเป็นต้นทุนโครงการ (48,805,714) (301,989,908) (385,316,949)    
(385,316,949) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่นเพิม่ขึน้ (25,644,761) (43,075,180) (8,680,720)       
(8,680,720) เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,798,439,519) (11,663,245,542)  (4,732,111,683) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
 

 
เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 10,400,000,000 20,410,000,000  

20,410,000,000  เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1,088,000,000) (28,090,000,000) - 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 500,000,000 12,344,000,000 5,356,000,000    

5,356,000,000  เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (3,536,448,559) (10,759,185,781) (40,500,000)     
(40,500,000) เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 5,000,000,000 23,500,000,000                     -  

เงนิสดจา่ยไถ่ถอนหุน้กู้ - (300,000,000) (19,400,000,000) 
เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (8,219,329) (67,423,644) (21,495,301)     

(21,495,301) จา่ยดอกเบีย้ (1,534,140,236) (1,081,644,863) (1,702,101,798) 
จา่ยเงนิปันผล (1,834,200,000) (1,834,200,000) (1,925,000,000) 

(1,925,000,000) เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2,501,008,124)  4,111,545,712  2,676,902,901 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,850,061,580 (3,706,373,680) 2,106,327,113    

2,106,327,113  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 777,001,145 4,483,374,825 2,377,047,712    
2,377,047,712  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,627,062,725 777,001,145 4,483,374,825    
4,483,374,825   
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13.2 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

      หน่วย 2560 2559 2558 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       
1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เท่า 0.46 0.96 0.21 
2. อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เท่า 0.45 0.87 0.19 
3. อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่า 0.72 0.21 0.23 
     
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)     
4. อตัราก าไรขัน้ตน้ % 39.25 38.99 38.34 
5. อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร % 72.55 43.61 48.28 
6. อตัราก าไรสุทธ ิ % 20.45 19.69 20.22 
7. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 10.31 8.87 9.76 
     
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
8. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 3.75 3.25 3.65 
9. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 10.81 10.40 11.02 
10. อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.18 0.16 0.18 
     
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     
11.  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.38 1.31 1.20 
12.  อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 6.66 7.51 6.48 
13.  อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่า 5.20 5.25 5.10 
     
ข้อมลูต่อหุ้น (Per Share DATA)     
14.  มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ บาท 2.03 1.94 1.90 
15.  ก าไรสุทธต่ิอหุน้ บาท 0.20 0.17 0.17 
16.  เงนิปันผลต่อหุน้ บาท      0.13      0.11 0.11 

 

หมายเหตุ บรษิทัไมไ่ดแ้สดงอตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ ระยะเวลาช าระหนี้ และ 
Cash Cycle เนื่องจากเป็นอตัราส่วนทีไ่ม่เหมาะสมส าหรบัการพจิารณาผลการด าเนินงานของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัมลีูกหนี้
การคา้ และเจา้หนี้การคา้อยู่ในระดบัทีไ่มม่นียัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

  
การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิขา้งตน้ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้ที ่รฟม. เป็นผู้รบัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาสมัปทาน 
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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 2560 ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได ้  
สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญัชีของบรษิัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน      
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
                                                                             

   
 
 (ดร.วรีพงษ์  รามางกรู) (นางพเยาว ์ มรติตนะพร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ 
 27 กุมภาพนัธ ์2561  27 กุมภาพนัธ ์2561 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สรปุเหตกุารณ์ส าคญั 

1. เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้ลงนามในสญัญา
สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิกบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี  

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (ช่วงสถานี
หวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) ซึง่เปิดใหบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
(ช่วงสถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยจะเป็นการเดนิรถต่อเนื่อง
เป็นโครงขา่ยเดยีวกนั (Through Operation) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ระยะทางรวม 27 กโิลเมตร จ านวน 20 สถานี มแีนว
เสน้ทางเชื่อมต่อจากโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล ทีส่ถานีบางซื่อและสถานีหวัล าโพง 
มกี าหนดเวลาแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารไมเ่กนิ 36 เดอืน นบัจากวนัที ่รฟม.แจง้ใหเ้ริม่งาน ดงันี้ 

ช่วงที ่1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ภายในวนัที ่15 สงิหาคม 2560 ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร 
ทัง้นี้ บรษิทัได้เปิดใหบ้รกิารเดินรถแล้วเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 ท าใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารได้รบั
ความสะดวกในการเดนิทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
สว่นต่อขยายเป็นอยา่งมาก 

ชว่งที ่2 สถานีหวัล าโพง-สถานีหลกัสอง ภายใน 30 เดอืน หรอืภายในเดอืน กนัยายน 2562 ระยะทาง
ประมาณ 14 กโิลเมตร เริม่ต้นจากเส้นทางเชื่อมต่อกบัสถานีหวัล าโพงเป็นทางวิ่งใต้ดินประมาณ 5 
กโิลเมตร ม ี4 สถานี จากถนนพระราม 4 ทีเ่ขา้สู่ถนนเจรญิกรุง ผ่านวดัมงักรกมลาวาส วงับูรพา เขา้สู่
ถนนสนามไชย ลอดใตแ้ม่น ้าเจา้พระยาบรเิวณปากคลองตลาด เขา้สู่ถนนอสิรภาพแลว้เปลี่ยนเป็นทางวิง่
ยกระดบัเขา้สูส่ ีแ่ยกทา่พระ ซึง่มสีถานีร่วมกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ -
ทา่พระ แลว้วิง่ไปตามถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหวา้ ภาษเีจรญิ บางแค สิน้สุดทีถ่นนกาญจนาภเิษก 
รวมทางวิง่ยกระดบัประมาณ 9 กโิลเมตร ม ี7 สถานี 

ช่วงที ่3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายใน 36 เดอืน หรอืภายในเดอืน มนีาคม 2563 ระยะทาง
ประมาณ 12 กโิลเมตร เป็นทางวิง่ยกระดบัมี 8 สถานี เริม่จากแยกเตาปูนซึง่มสีถานีร่วมกบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสมีว่ง เขา้สูถ่นนประชาราษฎรส์าย 2 ผา่นแยกบางโพ ขา้มแม่น ้าเจา้พระยาเขา้สู่ถนนจรญัสนิทวงศ ์
ผ่านแยกบางพลดั แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิน้สุดทีแ่ยกท่าพระ ซึง่มสีถานีร่วมกบัโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ชว่งหวัล าโพง-หลกัสอง 

2. เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งนามใน
สญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย  (กทพ.) เพื่อการก่อสรา้งทางเชื่อมต่อทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก กบัทางพเิศษศรรีชัด้านทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) โดยมรีะยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 18 เดอืน  

3. เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกและเสนอขาย
หุน้กูอ้ายุ 5 ปี และ 7 ปี จ านวนเงนิรวม 5,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 2.65 ต่อปี และรอ้ยละ 
3.10 ต่อปี  ตามล าดบั เพือ่น าเงนิมาใชใ้นการลงทนุและเป็นทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 
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4. เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2560 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าสญัญา
แปลงหนี้ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมโดยการเปลีย่นตวัเจา้หนี้ จากเจา้หนี้
คา่งานระบบรถไฟฟ้าเป็นเจา้หนี้เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร วงเงนิทัง้สิน้ 13,619 ลา้นบาท ซึง่เป็น
จ านวนเท่ากบัที่บริษัทมีภาระผูกพนัอยู่เดิม ไม่ได้เพิ่มขึ้น และการแปลงหนี้ดงักล่าวไม่กระทบต่อ
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ ้นตามขอ้ก าหนด เนื่องจากเป็นหนี้ที่ รฟม . เป็นผู้รบัผดิชอบ
ทยอยจ่ายช าระคนืตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน  

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2560 บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 3,123 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
517 ล้านบาท หรอืร้อยละ 19.8 โดยในส่วนของรายได้ บริษัทมีรายได้รวม จ านวน 15,393 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 2,160 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.3 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของรายได้ทัง้ 3 ธุรกจิหลกั 
ปัจจยัส าคญัมาจากรายไดข้องโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก (SOE) และรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึง่ทัง้สองโครงการ
เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนสงิหาคม 2559 ท าใหปี้ทีแ่ลว้รบัรูร้ายไดเ้พยีง 5 เดอืน ขณะทีใ่นปี 2560 รบัรูร้ายได้
เตม็ปี รายได้ส่วนหนึ่งจ านวน 118 ลา้นบาท เป็นการบนัทกึดอกเบี้ยรบัของลูกหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้า
ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมทีไ่ดร้บัจาก รฟม. โดยดอกเบี้ยรบัดงักล่าวเป็น
จ านวนเท่ากบัดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสาย
ฉลองรชัธรรม ซึ่งเป็นหนี้ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาสมัปทาน  

ในดา้นต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 9,206 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,212 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
15.2 ตามโครงการทีเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่  

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 1,611 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อนแล้วเพิม่ขึน้ 185 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 13 สาระส าคญัจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่าย จ านวน 118 ล้านบาท ของเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อ

การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม ซึ่ง รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบตามขอ้ก าหนดของสญัญา

สมัปทาน โดยดอกเบี้ยจ่ายทีบ่นัทกึนี้เป็นจ านวนเท่ากบัการบนัทกึดอกเบี้ยรบัขา้งต้น ส่วนทีเ่หลอืจ านวน 

67 ล้านบาท มาจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูเ้พื่อการก่อสรา้งโครงการ SOE ที่บนัทกึเป็น

ค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนทัง้จ านวน ภายหลงัจากการเปิดใหบ้รกิาร ซึ่งในปี 2559 ดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง

ยงัคงบนัทกึเป็นตน้ทุนงานตามมาตรฐานบญัชี  ขณะเดยีวกนัในปี 2559 มคี่าธรรมเนียมทางการเงนิจาก

การช าระคนืหนี้ก่อนก าหนดบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในคราวเดียว จ านวน 212 ล้านบาท แต่ไม่มคี่าใช้จ่าย

ลกัษณะดงักล่าวแลว้ในปีนี้  
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 9,957 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 656 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 7.1 จ านวน 612 ลา้นบาทของรายไดค้า่ผา่นทางทีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 
ทีเ่ปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืน สงิหาคม 2559 ซึง่รายไดค้่าผ่านทางของทางพเิศษสายนี้เป็นของบรษิทัทัง้หมด 
ในปี 2560 SOE มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 50,000 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.6 เมื่อเทยีบกบัเดอืนแรก
ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร  ในส่วนทางด่วนขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 รายไดใ้กลเ้คยีงกบัปีก่อน ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-
ปากเกรด็ รายไดค้า่ผา่นทางเพิม่ขึน้จากปีกอ่น จ านวน 60 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.5 เนื่องจากการขยายตวั
ของชมุชนในเขตปรมิณฑล เป็นผลใหม้เีทีย่วการเดนิทางเพิม่ขึน้  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ส าหรบัปี 2560 
มจี านวน 5,430 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 447 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9 ซึ่งสาระส าคญัมาจาก
การเปิดใหบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 4,521 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,291 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 40 จ านวน 1,095 ลา้นบาททีเ่พิม่ขึน้เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือน สิงหาคม 2559 ในส่วนของรายได้ค่าโดยสาร
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเพิม่ขึน้จากปีกอ่น 196 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.9 เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อ
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินเมื่อเดือน สิงหาคม 2560 ท าให้
ผูโ้ดยสารมคีวามสะดวกและประหยดัเวลาในการเดนิทาง ส่งผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารของทัง้สองโครงการ
เพิม่ขึน้ โดยในเดอืน กนัยายน 2560 (1 เดอืนหลงัการเชื่อมต่อ) มปีรมิาณผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิเฉลีย่วนัละ 
319,800 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.4 จากเดอืนกรกฎาคม 2560 (1 เดอืนกอ่นการเชือ่มต่อ) 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ส าหรบัปี 2560 มจี านวน 3,560 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 792 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 28.6 จาก
ต้นทุนการให้บรกิารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงรวมถึงต้นทุนค่าโดยสาร
ทีเ่พิม่ขึน้ตามจ านวนผูโ้ดยสาร ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นปี 2560 จ านวน 675 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 102 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.8 สาระส าคญัมาจากการพฒันาเชงิพาณิชย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิระบบราง และ
เป็นการเพิม่ขึน้มากในส่วนของรายได้จากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และรายไดจ้ากพืน้ทีร่า้นคา้ปลกี ซึ่ง
ทางบรษิทัย่อยได้มกีารปรบัปรุงรูปแบบสื่อโฆษณาและรา้นคา้ปลกีใหท้นัสมยัสอดคล้องกบัวถิชีวีติของ
คนรุน่ใหมซ่ึง่เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                  แบบ 56-1 
 
 

14-4 
 

 

 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                  แบบ 56-1 
 
 

14-5 
 

 

 

 

 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                  แบบ 56-1 
 
 

14-6 
 

 
 

 
 

 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                  แบบ 56-1 
 
 

14-7 
 

ฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 98,919 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
16,133  ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกบัสิ้นปี 2559 มีหนี้สินรวม จ านวน 67,740 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 14,737 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.8 เมื่อเทียบกบัสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 
31,179 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,396 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.7 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2559   

กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน จ านวน 7,150 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสด
ใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ จ านวน 2,799 ลา้นบาท มาจาก (1) จ่ายคา่อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
และลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงสุทธ ิจ านวน 8,020 ล้านบาท (2) ลงทุนในบรษิทัอื่น จ านวน 417 
ลา้นบาท (3) ลงทนุในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จ านวน 130 ลา้นบาท 
(4) ซื้ออุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิจ านวน 108 ล้านบาท (5) รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวและ
ดอกเบี้ยรบั จ านวน 5,325 ล้านบาท และ (6) รบัเงนิปันผล จ านวน 551 ล้านบาท ในส่วนของกจิกรรม
จดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดใชไ้ป จ านวน 2,501 ลา้นบาท จากการ (1) จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว 
จ านวน 4,624 ลา้นบาท (2) จ่ายดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ จ านวน 1,543 ลา้นบาท (3) จ่ายเงนิปันผล 
จ านวน 1,834 ลา้นบาท (4) รบัเงนิจากการออกหุน้กู ้จ านวน 5,000 ลา้นบาท และ 5) รบัเงนิกูย้มืระยะยาว 
จ านวน 500 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,627 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปีกอ่น 1,850 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

ส าหรบัปี 2560 บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 20.45 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.31 อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 3.75 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.75 เท่า และ
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.38 เทา่ 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจ ก่อสร้างและบริหารทาง

พิเศษ ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้าประปา และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็น
หนี้ที ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน 
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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 2560 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            .………………………………… 

 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

 นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ เลขานุการบรษิทั                          .………………………………… 

 

 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมลู 
 



อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 74  - Doctor of Law (Honorary)  -  - บริษทัจดทะเบียน

ประธานกรรมการบรษิทั    Webster University, St. Louis, USA  2548 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บมจ. ฟินนัซ่า  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558 )  - Ph.D. (Economics)  2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โพลเีพลก็ส ์(ประเทศไทย)  

   University of Pennsylvania, USA  2537 - 2558  - ประธานกรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ 

 - M.A. (Economics)  2539 - 2555  - กรรมการ บมจ. การบนิกรงุเทพ  

   University of Pennsylvania, USA บริษทัอ่ืน

 - ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์ (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง)  2551 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 1  2538 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)  

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2547 - 2559  - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพื่อมติรภาพ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 43/2547 กระทรวงการต่างประเทศ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  2555 - 2556  - ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 72  - 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    สาขาวศิวกรรมโยธา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน คู่สมรส 0.0157%) 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

   ค่าตอบแทน  - วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 2551 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการบรษิทั

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 2550 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง บมจ. ช. การช่าง 

   ผกูพนับรษิทั  - M.Sc. (Electrical Engineering) 2546 - ปัจจุบนั  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    Osaka University, Japan 2537 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร  
 - B.Sc. (Electrical Engineering) 2537 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

   Osaka University, Japan 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 6  - ประธานกรรมการบรหิาร  

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 50/2547 2547 - 2558  - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ประธานกรรมการบรหิาร 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 18/2547  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ 13/2547 2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี

   (หลกัสตูร วตท.) รุน่ 4/2550 2539 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

3 นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 77  - ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร ์ 0.0053%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (803,893 หุน้) 2557 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ช. การช่าง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 2/2543 2550 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารความเสีย่ง  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่25 ก.พ. 2559)  - หลกัสตูรกรรมการอาชพีในท าเนยีบ IOD  2542 - ปัจจุบนั  - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    CDC  รุน่ 1/2550 (IOD Chartered Director) 2550 - 2557  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ค่าตอบแทน  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 27/2552 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 - Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุน่ 3/2553 บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรปีระกนัภยั 
 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 12/2554 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ มลูนธิอิาซาฮกีลาสแห่งประเทศไทย

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2534 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี

 2534 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. กลาสเวย์
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตธิาน ีคนัทรคีลบั
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. พทัยา เอสเตท
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตแิลนด์
2530 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไดอะโฆรม เคมเิคลิ
2531 - 2560  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ศรรีาชา รสีอรท์

2529 - 2560  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซากาตะ-ไทย คอรป์อเรชัน่

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 79  - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ 0.0138%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2,102,527 หุน้) 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วทิยาศาสตรบณัฑติ  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ก าหนดค่าตอบแทน    โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ รุน่ 9 2542 - 2546  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูรนายทหารราบชัน้ตน้ และการรบแบบจู่โจม 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 รุน่ 6 2548 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล พ ีเอน็ เพลทมลิ
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2547  - รฐัมนตรวีา่การ กระทรวงกลาโหม

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 33/2546 2546 - 2547  - รฐัมนตรวีา่การ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND)  รุน่ 7/2546

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - Board & CEO Assessment รุน่ 2/2546

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

5 พลเอกส าเภา  ชศูรี 76  - โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  - Royal Military Academy (Saint Cyr), France 2547 - 2558  - กรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

 - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ  - โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก รุน่ที ่51  - กรรมการตรวจสอบ

   บรหิารความเสีย่ง  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 6 2550 - 2558  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 - กรรมการตรวจสอบ    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสีย่ง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 15/2547  บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2556 - ปัจจุบนั  - นายกสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
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 กรุป๊

 - 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) รุน่ 154/2554 2559 - ปัจจุบนั  - คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยจีติรลดา
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - ก.ย.2559  - คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล
 - หลกัสตูร The Audit Committee' s Role in Compliance and Ethical 2550 - 2554  - คณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
   Culture Oversight 2542 - 2550  - ประธานคณะกรรมการด าเนนิงานหลกัสตูร
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)
    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

7 นางวลัลภา  อสัสกุล 67  -  Master of Economics, University of Detroit, USA  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  -  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ไทยสมทุรประกนัชวีติ

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน

   บรหิารความเสีย่ง  -  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 21/2551  - กรรมการก ากบัและตรวจสอบ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2559  - กรรมการ บมจ. วนีไิทย

  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 86/2550 2553 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2552 - 2558  - กรรมการอสิระ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 37/2548 2555 - 2558  - ประธานคณะกรรมการความเสีย่ง  

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2548 - 2550  - กรรมการ  

 -  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 5/2551 2547 - 2550  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    และวาณิชธนกจิ

    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. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  

8 นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกจิ      76  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการจดัการ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  

 - กรรมการสรรหาและก าหนด  - รฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการเมอืงการปกครอง 2556 - ก.ย.2559  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

   ค่าตอบแทน    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

 - กรรมการบรหิาร  - 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) รุน่ 8/2544 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ี 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2  

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 17/2550 2549 - ปัจจุบนั  - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2539 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื
2552 - 18 ต.ค.2560  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ทเวริค์ 

 2554 - 2556  - กรรมการ บจก. ซเีค พาวเวอร ์
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

9 ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ 62  - 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

   รุน่ 3 พ.ศ. 2556 สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน. 3) 2555 - 2556  - รองปลดักระทรวงกลาโหม 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่50 (วปอ. 2550)    (ดา้นพลงังานและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ)

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2552 - 2553  - ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนุน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 33/2546    ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

10 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล 45  - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ก่อสรา้งและบรหิารจดัการ)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    University of  Michigan - Ann Arbor ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ 

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) 2559 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง

   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    กลุ่มงานปฏบิตักิาร

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 155/2555 2554 - ปัจจุบนั  - รกัษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    สายงานพฒันาธุรกจิ

   ผกูพนับรษิทั  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance  Directors (FND) รุน่ 35/2550 2557 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Understanding the Fundamental 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  
   of Financial Statement (UFS) รุน่ 9/2550 18 ต.ค.60-ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2552 - 17 ต.ค.60  - กรรมการ 
 2555 - 2558  - กรรมการ บจก. ทรานสทิ เอก็ซเ์พริท์

11 นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ 51 - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  -    - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2559 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน บมจ. ธนาคารกรงุไทย
(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558) - TLCA Executive Development Program (EDP), Class 14/2014 2557 - 2559  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน 

  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 2554 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุ่ม
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 100/2013 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. กรงุไทยพานชิประกนัภยั
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2558  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

- Executive Development Program (ELDP), 2011 2554 - 2557  - กรรมการ บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ

  มลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั (FPRI)
บริษทัอ่ืน

2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยเ์คท ีซมีโิก ้จ ากดั
2557 - 2560  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

12 นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ 61  - 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. ไทยยามาฮา่มอเตอร ์ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 10/2544 2537 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. กรงุเทพ เอน็ยเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2546 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 14/2555 2543 - 2553  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย)  

   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน
 - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูกจิการกระจายเสยีงและ
   กจิการโทรทศัน์ รุน่ที ่1/2556
   ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
   และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ 4/2557
   สถาบนัวทิยาการพลงังาน
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารการใหเ้อกชนรว่มลงทุนในกจิการของรฐั (PEP) รุน่ 1/2559

13 นายยทุธนา  หยมิการณุ 56  - ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 2556-31 ม.ีค.2560  - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั บมจ. เอราวณั

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 พ.ย.2559)  - ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง บริษทัอ่ืน

 - ประกาศนยีบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2559-ปัจจุบนั         - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 - ประกาศนยีบตัรโรงเรยีนศุลการกัษ์ กรมศุลกากร 2558-ปัจจุบนั         - ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั
 - หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 2557-ปัจจุบนั  - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั โรงงานยาสบู
   ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่13 สถาบนัพระปกเกลา้ 2558  - ทีป่รกึษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
 - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ 71 ส านกังาน ก.พ. 2554-2558  - รองอธบิดกีรมศุลกากร  
 - หลกัสตูรนกับรหิารยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 2553-2554  - ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากร ท่าเรอืแหลมฉบงั
   ระดบัสงู (นยปส.) รุน่ 3 2552-2553  - ผูอ้ านวยการส านกังานศุลกากรภาคที ่1
 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ 25 2551-2552  - ผูอ้ านวยการส านกับรหิารกลาง
 - หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 18 2547  - ผูอ้ านวยการส่วนปราบปรามทางบก
 - หลกัสตูรนกับรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัระดบัสงู (บงส.) รุน่ 2
 - หลกัสตูรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารงานดา้นกฎหมายภาครฐัระดบัสงู รุน่ 5
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ 10
 - หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
   รฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุน่ 17
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

14 นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ(1) 59  - ปรญิญาโท สาขาพฒันบรหิารศาสตร ์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 30 ธ.ค. 2558 - 2 ก.พ. 2559  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่22 พ.ย.2560)  - ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์ 5 พ.ย.2558 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ

   มหาวทิยาลยัรามค าแหง บริษทัอ่ืน

1 ต.ค. 2559 -  ปัจจุบนั  - รองผูว้า่การฝ่ายบรหิาร การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
2557-14 ม.ิย.2558  - ผูอ้ านวยการฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ

   รกัษาการในต าแหน่งรองผูว้า่ฝ่ายปฏบิตักิาร
2556 - ก.ย. 2559  - ผูอ้ านวยการฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ
2552 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายควบคุมการจราจร

15 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 60  - 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) รุน่ 81/2549 2554 - 2557  - รองประธานกรรมการบรหิาร

 - กรรมการผูจ้ดัการ    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2558  - กรรมการ

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ 19/2548 2547 - 2554  - กรรมการบรหิาร

   ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2544 - 2553  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ บมจ. ช.การช่าง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 36/2548 2543 - 2554  - กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

ก.พ.2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  

2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

หมายเหตุ :  (1) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 แทนนายด าเกงิ  ปานข า ซึง่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

16 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 60  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  - กรรมการบรหิารความเสีย่ง

 - กรรมการบรหิาร  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 2550 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

 - กรรมการผูจ้ดัการ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   - กรรมการผูจ้ดัการ
 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 48/2547 2556 - 2557  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

    ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 9/2552  - กรรมการบรหิารความเสีย่ง

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2550 - ปัจจุบนั  - รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทางด่วนกรงุเทพเหนอื  

   (หลกัสตูร วตท.) รุน่ 11/2553 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร
2554 - 2557  - กรรมการ บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

17 นายสงวน  คุณาธนินัท์ 57  - 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) รุน่ 101/2551    สายงานวศิวกรรม

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - ไมม่ ี-

18 นางสุดฤทยั  พรหมมาตร 54  - 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) รุน่ 151/2554    สายงานปฏบิตักิาร

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - ไมม่ ี-
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

19 นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์ 51  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรงุเทพ  

   บรหิาร  - ปรญิญาตร ี สาขานติศิาสตร์  สายงานบรหิาร

 - เลขานุการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558 )  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  สายงานบรหิาร  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - 2558  - เลขานุการบรษิทั

 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 2554  - ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิารทัว่ไป

 - ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 2551 - 2554  - ผูอ้ านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูจ้ดัการ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 102/2551 บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ไมม่ ี-

 - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 9/2548 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

20 นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร 50  - 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) รุน่ 158/2555  สายงานการเงนิ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - 2554  - ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายการเงนิ

 - หลกัสตูร CFO Certification Program รุน่ 1/2004 บริษทัอ่ืน

   สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์
 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุน่ 13
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

21 นายวทิรูย ์ หทยัรตันา 60  - 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

   พฒันาเชงิพาณิชย์
2548 - 2558  - กรรมการความเสีย่ง
2547 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายฏบิตักิาร
2545 - 2547  - ผูจ้ดัการส่วนการเดนิรถ

บริษทัอ่ืน

พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

22 นายอลัวนิ จี 46  - 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) รุน่ 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 Securities (Thailand)

   Corporate Finance Limited

23 ดร.วเิทศ  เตชางาม 60  - ปรญิญาเอก Ph.D. in Computer Science,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    University of South Western Louisiana, USA 1 ม.ิย. 2560 - 30 ก.ย. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารงานโครงการ บมจ. ธนาคารกรงุไทย

   เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิส์  - ปรญิญาโท M.Sc. in Computer Science,    พเิศษ

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่1 ต.ค.2560)    University of California, USA 5 ม.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน  

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์    สายงานเทคโนโลยี

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 17 ม.ิย. 2556 - 4 ม.ค.2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน
   สายงานธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิสแ์ละบรกิารจดัการ

   ทางการเงนิ
บริษทัอ่ืน

2554 - 16 ม.ิย. 2556  - กรรมการผูจ้ดัการ บจก. กรงุไทยคอมพวิเตอร ์เซอรว์สิเซส 

2550 - 2553  - รองกรรมการผูจ้ดัการ
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง

บริษทั

บจก.แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวิรค์ส์

บจก.ทางด่วน
กรงุเทพเหนือ

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.เซาทอ์ีสท ์เอเชีย
 เอนเนอรจ์ี

บจก.ไซยะบรุี พาว
เวอร์

บจก.ไฟฟ้าน ้างึม 2

บจก.ช.การช่างเรียล
เอสเตท

บจก.คอนสตรคัชัน่ 
แมททีเรียล ซพัพลาย

1 ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 2 2 2

2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 3,4 2,4 1,4 1 1,4 1 1 1 1,3 1,4 1,4 1,4 1 1

3 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 1 1

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1

5 พลเอกส าเภา ชศูรี 1

6 ดร.อรรณพ ตนัละมยั 1

7 นางวลัลภา  อสัสกุล 1

8 นายสพุงศ ์ ชยตุสาหกจิ  1,4  - 1,4 1 1 1

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์ 1

10 นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ุล 1,4 2 1,4 5 1,4

11 ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 1,4 1 1,4 1,4

12 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 1,4 1,4 1

13 นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ 1    

14 นายปณติ  ตุลยว์ฒันจติ 1

15 นายยทุธนา หยมิการุณ 1

16 นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) 1 1

17 นายสงวน คุณาธนินัท์ 5

18 นางสดุฤทยั พรหมมาตร 5

19 นายภาคภมูิ ทววีทิยรศัมิ ์ 5

20 นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร 5 1

21 นายวทิรูย์ หทยัรตันา 5

22 นายอลัวนิ จี 5

23 ดร.วเิทศ เตชางาม (2) 5

หมายเหตุ
1.  ค านิยาม         1 = กรรมการ   2 = ประธานกรรมการ   3 = รองประธานกรรมการ   4 = กรรมการบริหาร   5 = ผู้บริหาร

2.  (1)  นายประสิทธ์ิ  เดชศิริ ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 แทนนายด าเกิง  ปานข า ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560
      (2)   ดร.วิเทศ  เตชางาม  ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560

14

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

5 6 7 129 10 1183 4

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร

131 2
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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  -

3.  นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณิชยก์ุล 1, 3 1, 2 

4.  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) 1  -

5.  นางพเยาว ์มรติตนะพร 1, 3  -

6.  ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 1, 3 1

7.  นายวทิรูย ์ หทยัรตันา  - 1

8.  นางทพิยส์ุดา  ยิ้มวไิล  - 1

9.  นางสาวปาหนัน  โตสุวรรณถาวร  - 1

10. นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย์  - 1

หมายเหตุ
1. ค านิยาม       1 = กรรมการ     2 = ประธานกรรมการ    3 = กรรมการบรหิาร
2. บรษิทัย่อยใหห้มายถงึ บรษิทัย่อยทีม่นีัยส าคญั เช่น มรีายไดเ้กนิกว่ารอ้ยละ10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชลี่าสุด

3. (1)  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2560 แทนนายวชิาญ เอกรนิทรากุล ซึง่ลาออกจากต าแหน่ง เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2560
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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, ISO 14001, and ISO 27001 
- 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 าเนินการสอบทานผลการปฏิบตัิงาน ความเพยีงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายใน
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 

1.3 สรุปผลการสอบทาน พรอ้มขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
ในงานให้ผู้ร ับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตาม
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  ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิทั 

2.5 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. งานดา้นกจิกรรมระบบบรหิารคุณภาพ ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และระบบ
บรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

4.1  ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และ
หน่วยงานภายนอกผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 

 

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 ากบัดูแลกจิการที่มคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพโครงสร้าง
การด าเนินงานของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการทีเ่ป็น
สากล 

2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
ของบรษิัท และจรรยาบรรณบรษิทั ตลอดจนปรบัปรุงใหส้อดคล้องกบัแนว
ปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทัก าหนดและเปิดเผยในรายงานประจ าปี   

4. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ
ผู้จ ัดการ รวมทัง้จัดท าสรุปข้อมูลผลการประเมินและน า เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

5. เสนอแนะการจัดท าแผนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนดไว้ 

6. ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
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รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบรษิทั 
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 4 ท่าน โดยม ีนายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกส าเภา ชศูร ีและ ดร.อรรณพ ตนัละมยั เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ  ตนัละมยั เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงิน และมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ
ภายในท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 6 ครัง้ ไดม้กีารหารอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายใน 
และประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างอสิระในสาระส าคญัของ
การจดัท างบการเงนิและแผนการสอบบญัชปีระจ าปี 

สรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีรายการปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนีัยส าคญั และ
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบัค าชี้แจงจากผู้สอบบญัช ีฝ่ายจดัการ และผู้ตรวจสอบภายใน
จนเป็นที่พอใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็น
ประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้หรอืผูใ้ชข้อ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน จงึใหค้วามเหน็ชอบงบการเงนิดงักล่าว ทีผู่ส้อบบญัชไีด้
สอบทานและตรวจสอบแลว้ซึง่เป็นการรายงานความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข 

2. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิการควบคุมภายใน
โดยใชแ้บบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏบิตัขิอง The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO) เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงาน
ในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้     
มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอ สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ได้ โดยมีส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเม ินความเพียงพอของการควบคุม
ภายในอย่างอสิระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิารณาในเรื่องการด าเนินงาน การใช้
ทรพัยากร การดูแลทรพัยส์นิ การป้องกนัและลดความเสีย่ง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ให้
ความส าคญักบัการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทัง้จากผู้ตรวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัช ี

3. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวาม
เป็นอสิระ และมหีน้าทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และ
สอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนงานที่อนุมตัิไว้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  
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4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหด้ าเนิน
ธุรกิจภายใต้หลกับรรษัทภิบาล เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบียบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิ รวมถึงภาระผูกพนัที่อาจจะเกิดขึ้นจากสญัญาที่กระท ากบั
บุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบรษิัทไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และทนัเวลา   

5. สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็ต่อการ
ตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบรษิทัไดด้ าเนินการดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ตามเวลาทีก่ าหนด 

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ หรอืเลกิจา้งผูส้อบบญัชแีละ
พจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาจากความอสิระของผูส้อบบญัช ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ 
ผลงานการตรวจสอบทีผ่่านมา ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีซึง่มคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน      
อีวาย จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี การให้
ค าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีตเิสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน  
อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 โดยก าหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 3,830,000 บาท 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองการด าเนินธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอสิระ และ
สอดคลอ้งตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ในการใหค้วามเหน็
และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และมคีวามเหน็ว่าบรษิัทมกีารรายงานขอ้มูล
ทางการเงนิและการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบ
ภายในทีม่ปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้มกีารปฏบิตัิตามกฎหมาย 
ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอย่างครบถว้น                              

 

 

 
(นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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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 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมจ านวน 2 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุป
สาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 

1. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ
ในการสรรหาของบรษิทั โดย 

1) เสนอแต่งตัง้บคุคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
และเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง  

2) เสนอแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการ       
ทีว่่างลง จ านวน 2 ท่าน โดยไดเ้สนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการบริษัท         
จดทะเบยีน  

2. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เหน็ว่า
หลกัเกณฑข์องบรษิทัยงัมคีวามเหมาะสม   

3. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 โดยไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการ     
แต่ละคน อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรูค้วามสามารถ 
และมคีุณภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการ
เขา้ใจ โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

 

                                              พลเอก 
(เชษฐา  ฐานะจาโร) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัของการปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและการบรหิารความเสีย่ง จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
โดยมีพลเอกส าเภา ชูศรี เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง นางว ัลลภา อัสสกุล   
นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ุล ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว ์ มรติตนะพร เป็นกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิัท
ให้มคีวามโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที่ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีพจิารณาแผนบรหิาร
ความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการดแูลตดิตามตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั
ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท   
โดยในปี 2560 มกีารประชุมร่วมกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวน 3 ครัง้ เพื่อพจิารณาทบทวนนโยบาย และตดิตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท  โดยสรุป
สาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการได้ติดตาม และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด า เนินงานของบริษัท           
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ 
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ใหส้อดคลอ้ง
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 ผลส ารวจการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท   
อยู่ในระดบัดมีาก และผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
รวมทัง้บรษิัทไดร้บัการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งใน 65 บรษิัทจดทะเบยีนที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยัง่ยนื (Thailand 
Sustainability Investment) และบรษิทัยงัไดร้บัรางวลัธุรกรรมทางการเงนิยอดเยีย่มในตลาดทุน (Best Deal of 
the Year Award) ในการประกาศรางวลั SET Awards 2017  

2. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการไดร้่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่งประจ าปี ทบทวนและ
ติดตามการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผน
บรหิารความเสีย่งและกลยุทธท์ี่ใช้ในการบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ให้เหมาะสม ทนัเวลากบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และสอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิทั  

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งมคีวามมัน่ใจว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ
และแนวทางปฏิบตัิในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและด าเนินไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารเตรยีมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บรษิัทสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและด ารงอยู่ไดโ้ดยยัง่ยนื 

 

                                                   พลเอก 
(ส าเภา  ชศูร)ี 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
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