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ส่วนที 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เกิดขนึจากการควบบรษิัทตามพระราชบัญญัต ิ  

บรษิทัมหาชนจํากดั ระหว่างบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (“BMCL”) เมอืวนัท ี30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมาซงึทรพัยส์นิ สทิธ ิหน้าท ีและความรบัผดิชอบทงัหมด

ของทงัสองบรษิทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนทงัสนิ 15,285,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัคอืการให้บรกิารทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึการพฒันาเชิงพาณิชย ์   

ทเีกยีวเนืองกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซงึจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทางและโครงขา่ย

การใหบ้รกิาร ทงัในระบบทางพเิศษและระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าในอนาคต ซงึจะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถเป็น  

ผู้ดาํเนินธุรกจิด้านการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชนันําในประเทศและในภูมิภาค นอกจากนัน     

ยงัสามารถต่อยอดธุรกิจเพิมเติมไปยงัธุรกิจอนืทีมีอตัราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนทีดไีด้ เช่น โครงการ

สาธารณูปโภคพนืฐานอนืๆ การพฒันาเชิงพาณิชย์ หรอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทงัในประเทศและต่างประเทศ    

เป็นตน้ 

1.1  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธธ์รุกิจ และภาพรวมการประกอบธรุกิจ    

วิสยัทศัน์ 

วสิ ัยทัศน์ของบรษิัท คือการเป็นผู้นําด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งทีครบวงจรของประเทศและ         

ในภมูภิาคอาเซยีน 

พนัธกิจ 

บรษิทัมุ่งมนัทจีะ 

1. ใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทมีคีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชอืถอืได ้

ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพอืยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 

2. พฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพของโครงขา่ยระบบคมนาคมขนสง่ททีนัสมยัและครบวงจร เพอืช่วยบรรเทา 

ปัญหาจราจร ชว่ยรกัษาสงิแวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

3. สรา้งมลูคา่เพมิและประโยชน์สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บนพนืฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

เป้าหมายและกลยทุธธ์รุกิจ 

เพอืบรรลวุตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้าํหนดกลยทุธห์ลกัในการดาํเนินธุรกจิ ดงันี 

1. ลงทุนในโครงการดา้นระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพเิศษ ทางเชอืม โครงการระบบขนส่งมวลชน

ระบบราง และโครงการทเีกยีวขอ้งตามทีรฐับาลมีนโยบายใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทุน (PPP) ดา้นโครงสรา้ง

พนืฐาน รวมถงึธุรกจิทเีกยีวขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชยต์่างๆ โดยพจิารณาโครงการทเีป็นประโยชน์

ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทเีหมาะสม 

2. สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้ห้เตบิโตอยา่งต่อเนือง และบรหิารต้นทุนและค่าใชจ่้าย

อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพอืธาํรงฐานะการเงนิทมีนัคง 
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3. สร้างความผูกพันกบัผู้มีส่วนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibility) และสอืสารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สรา้งบุคลากรทมีคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทมีคีณุภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทดีขีององคก์ร 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิทัมุ่งมนัทจีะเป็นผูนํ้าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรทสีรา้งการเดนิทางทดีเีพอืชวีติทดี ี 

โดยธุรกจิของบรษิทัประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ารวมถงึธุรกจิ

พฒันาเชงิพาณชิยท์เีกยีวเนืองโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีาพรวมการประกอบธรุกจิของบรษิทั ดงันี 

1.1.1  ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิัทและบรษิัทย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากดั (“NECL”) เป็นผู้รบัสมัปทานในการ

กอ่สรา้งและบรหิารทางพเิศษรวม 4 สายทางประกอบดว้ย  

1) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนเอ บี ซี)  

ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขนัท ี2) (ส่วนเอ บ ีซี) ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 กบั

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตงัแต่วนัท ี1 มนีาคม 

2533 ซึงประกอบด้วยทางพิเศษ 3 ส่วน คอื ส่วนเอ (พระราม 9-รชัดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท- 

บางโคล่) และสว่นซ ี(รชัดาภเิษก-แจง้วฒันะ) ระยะทางรวม 29.8 กโิลเมตร   

2) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) 

ทางพิเศษศรรีชั (ส่วนด)ี ภายใต้สญัญาเพอืการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 (ส่วนด)ี  

กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตงัแต่วนัท ี22 เมษายน 2540 แนวเสน้ทางจากถนน

พระราม 9 ถงึถนนศรนีครนิทร ์มีแนวเส้นทางต่อจากพนืทสี่วนเอ บรเิวณถนนพระราม 9 ไปทาง

ตะวนัออกตดัผา่นถนนรามคาํแหงสนิสุดทถีนนศรนีครนิทร ์ระยะทางประมาณ 8.7 กโิลเมตร 

3)  ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ

ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ให้บรกิารและบํารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมีระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตงัแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2555  

แนวเส้นทางของโครงการเรมิต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภิเษก บรเิวณใกล ้

โรงกรองนํามหาสวสัด)ิ ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดมิ และข้ามแม่นํา

เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 สนิสุดโครงการบริเวณสถานีกลางบางซือ (จตุจกัร) โดย

เชือมต่อทางพิเศษสายศรีร ัชบริเวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2) ลงสู่ระดับดินทีบริเวณถนน

กาํแพงเพชร 2 และไดเ้ปิดใหบ้รกิารทางเชอืมเพมิเตมิไปยงัดา้นทศิเหนือมุ่งหน้าแจง้วฒันะเมอืวนัท ี

30 กนัยายน 2561 โดยมรีะยะทางรวม 17 กโิลเมตร 

4) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพเิศษอดุรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยดําเนินการผ่าน NECL ภายใต้สญัญา

โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นับตงัแต่วนัท ี27 กนัยายน 2539 

ซึงประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คอื ระยะที 1 แจ้งวฒันะ-เชียงราก และระยะที 2 เชียงราก- 

บางไทร เชอืมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทบีรเิวณถนนแจง้วฒันะมรีะยะทางรวมทงัสนิ 32 กโิลเมตร 
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 1.1.2  ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทานการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจํานวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้า

ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) ไดแ้ก ่ 

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ ประกอบดว้ยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สถานี 

หวัลําโพง-สถานีบางซอื) ซงึเป็นโครงการรถไฟฟ้าทเีป็นทางวงิใต้ดนิสายแรกของไทย มรีะยะทาง

ทงัสนิ 20 กโิลเมตร เป็นสถานีใต้ดนิจํานวน 18 สถานี เปิดใหบ้รกิารเดนิรถเมอืวนัท ี3 กรกฎาคม 

2547 และโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัลําโพง-หลกัสอง และช่วงบางซือ-  

ท่าพระ) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยายมรีะยะทางรวม 27 กโิลเมตร เป็นทางวงิ  

ใตด้นิประมาณ 5 กโิลเมตร และทางวงิยกระดบัประมาณ 22 กโิลเมตร มสีถานีรวมทงัสนิ 20 สถานี 

เป็นสถานีใตด้นิ 4 สถานี และสถานียกระดบั 16 สถานี มจีุดเชอืมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลมิรชัมงคลทสีถานีบางซอืและสถานีหวัลาํโพง และเชอืมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง  

ทสีถานีเตาปนู  

โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยายแบ่งการดาํเนินงานช่วงการจดัหาและตดิตงัอุปกรณ์งาน

ระบบเพอืเปิดใหบ้รกิารออกเป็น 3 ช่วงโดย ช่วงท ี1 สถานีบางซอื-สถานีเตาปูน ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร

เมอืวนัท ี11 สงิหาคม 2560 ช่วงท ี2 สถานีหวัลาํโพง-สถานีหลกัสอง ภายในเดอืนกนัยายน 2562 

ชว่งท ี3 สถานีเตาปนู-สถานีท่าพระ ภายในเดอืนมนีาคม 2563 

โดยบรษิัทเป็นผูม้ีสทิธใินรายไดค้่าโดยสาร รวมทงัการดําเนินกจิกรรมและการพฒันาเชิงพาณิชย ์

ซงึรวมถงึการโฆษณา การให้เช่าพนืทใีนโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิารสอืสารโทรคมนาคมภายใน

สถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจาก

วนัทเีปิดใหบ้รกิารครบทงัสายทาง และ  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม หรอืโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 

ช่วงบางใหญ่-บางซือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สญัญาท ี4 สมัปทานสําหรบัการลงทุน   

การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็น

การร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทังหมด และบรษิัท       

เป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทังให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และ      

ซ่อมบํารงุรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทกีาํหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร 

และรายไดเ้ชงิพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสรา้งพนืฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทงัหมด 

และ รฟม. จะทยอยจ่ายคนืค่าอปุกรณ์งานระบบใหบ้รษิทัเป็นรายเดอืนในระยะเวลา 10 ปี และจา้ง

บริษัทบรหิารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี นับจากวนัที 4 

กนัยายน 2556 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม เป็นโครงการรถไฟฟ้าทเีป็นทางวงิยกระดบั ระยะทาง 

23 กิโลเมตร จํานวน 16 สถานี และเชือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงินทสีถานีเตาปูน 

โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง สว่นนีไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมอืวนัท ี6 สงิหาคม 2559 
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1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์ จาํกดั (“BMN”) เป็นผู้ดาํเนินธุรกจิพฒันา 

เชงิพาณชิยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ ไดแ้ก ่  

1)  จดัหาและ/หรอืจดัทาํสอืโฆษณารปูแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า  

2)  ให้เช่าพนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิและพนืทชีนัใต้ดนิของอาคารจอดแลว้จรทีสถานี

ลาดพรา้ว   

3)  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า  

นอกจากนี ในสว่นของทางพเิศษ บรษิทัและ NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลใช้พนืทเีพอืดาํเนินการ

ในเชงิพาณชิยเ์พอืตดิตงัป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทงัใหใ้ชพ้นืททีาํ

รา้นคา้บรเิวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการดําเนินธุรกจิอนืๆ เช่น ใชพ้นืทใีนเขตทางพเิศษเพอืตดิตงั

ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.2 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

บรษิทัเกดิขนึจากการควบบรษิทัตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ระหว่าง BECL และ BMCL เมอืวนัท ี

30 ธนัวาคม 2558 ดําเนินธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพิเศษและบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชน 

ดว้ยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชงิพาณิชย์ทเีกียวเนืองกบัระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึงธุรกิจดงักล่าว    

โอนมาจาก BECL และ BMCL โดยผลของกฎหมาย 

การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญัก่อนการควบบริษทั 

 BECL จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที 23 ธันวาคม 2530 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ตังแต่วนัที 31 สงิหาคม 2538 ก่อนการควบบรษิัท 

BECL มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว้จํานวน 7,700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 770,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

 22 ธันวาคม 2531 BECL ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขันที 2 กับการทางพิเศษแห่ง     

ประเทศไทย (กทพ.) เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนับแต่วนัเรมิ

กอ่สรา้ง ซงึกค็อืวนัท ี1 มนีาคม 2533  

 25 กนัยายน 2539 BECL ไดจ้ดัตงับรษิทั ทางดว่นกรุงเทพเหนือ จาํกดั (NECL) โดย NECL ไดท้ําสญัญา

กบั กทพ. ในการก่อสรา้ง และบรหิารทางพเิศษอดุรรถัยา (ทางดว่นสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) มรีะยะเวลา 

30 ปี นับแต่วนัลงนามสญัญา ซงึกค็อืวนัท ี27 กนัยายน 2539  

 17 เมษายน 2540 BECL ลงนามสัญญาเพือการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขันที 2 (ส่วนดี) เป็น            

ผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี กบั กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปีนับแต่วนัเรมิก่อสรา้ง ซงึกค็อื

วนัท ี22 เมษายน 2540  

 14 กันยายน 2555 BECL ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ

ใหบ้รกิาร และบาํรงุรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบั กทพ. โดยมี

ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนับแต่ กทพ. มหีนังสอืแจง้ใหเ้รมิงาน ซงึกค็อืวนัท ี15 ธนัวาคม 2555   

 BMCL จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวนัที 18 กุมภาพันธ์ 2541 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ตงัแต่วนัท ี21 กนัยายน 2549 ก่อนการควบบรษิทั BMCL มทีุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

จาํนวน 7,585,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 20,500,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.37 บาท  
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 BMCL ไดเ้ขา้ทําสญัญาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคลกบั รฟม.ในลกัษณะ AOT (Acquire 

Operate Transfer) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย BMCL มสีทิธใินรายได้คา่โดยสาร รวมทงัการดาํเนิน

กจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณชิย ์ซงึรวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพนืทใีนโครงการ และธรุกจิใหบ้รกิาร

สอืสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตงัแต่วนัท ี2 กรกฎาคม 

2547 จนถงึวนัท ี1 กรกฎาคม 2572 ภายใตส้ญัญาดงักล่าว BMCL มภีาระผกูพนัตอ้งจ่ายเงนิคา่ตอบแทน

จากคา่โดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์หแ้ก ่รฟม. ตามอตัราทรีะบุในสญัญา 

 25 กุมภาพนัธ์ 2552 BMCL ไดจ้ดัตงับรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จํากดั (BMN) เพอืดาํเนินธุรกิจ

ดา้นพฒันาเชงิพาณิชย ์โดยการควบรวม 3 บรษิทั คอื บรษิทั บเีอม็ซแีอล เน็ทเวริค์ จํากดั บรษิทั เมโทร มอลล ์

ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั และบรษิัท ไตรแอดส์ เน็ทเวคิส ์จํากดั โดย BMN ไดร้บัโอนการดําเนินธุรกจิเดมิ 

รวมทงัสทิธ ิหน้าท ีทรพัยส์นิ หนีสนิ และพนกังานของบรษิทัทงัสามไปทงัหมด 

 4 กันยายน 2556 BMCL ได้เข้าทํ าส ัญ ญ าโครงการรถ ไฟ ฟ้ าสายสีม่ วง ระยะเวลา 30 ปี  กับ  

รฟม. ในลกัษณะ ATO (Acquire Transfer Operate) ในรูปแบบ PPP Gross Cost กล่าวคอื รฟม. เป็น     

ผูล้งทุนค่างานโยธาทงัหมด และ BMCL เป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดย รฟม. 

จะทยอยชําระค่าอุปกรณ์งานระบบคนืให้กบั BMCL ทงันี BMCL เป็นผู้ให้บริการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อม

บํารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บรกิารทกีําหนดไวใ้นเงอืนไขสญัญา โดย รฟม. เป็นผู้มีสทิธใินรายได ้    

ค่าโดยสาร และรายได้เชงิพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพืนฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้า

ทงัหมด และ รฟม.จะจ่ายค่าจ้างบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาให้กบั BMCL นับแต่วนัท ี

BMCL ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจนสนิสดุระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน  

การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญัของบริษทัในปี 2561  

5 เม.ย.61 บรษิทัออกและเสนอขายหุน้กู ้ครงัท ี1/2561 อาย ุ3-7 ปี จํานวนเงนิรวม 10,000 ลา้นบาท อตัรา

ดอกเบยีคงทรีอ้ยละ 2.05 ถงึรอ้ยละ 3.01 ต่อปี เพอืใชท้ดแทนเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตาม

แผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของโครงการทางพิเศษสายศรีร ัช-วงแหวนรอบนอก

กรงุเทพมหานคร 

15 ม.ิย.61 บรษิทั ทรสิเรทตงิ จาํกดั (TRIS Rating) ประกาศคงอนัดบัความน่าเชอืถอืของบรษิทัทรีะดบั “A” 

และแนวโน้มอนัดบัเครดติทรีะดบั “Stable” หรอืคงท ี

19 ม.ิย.61 บรษิทัไดร้บัการประเมนิคุณภาพในการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 (AGM Checklist) 

จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย โดยมผีลการประเมนิ 92 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดเียยีม”   

27 ม.ิย.61 บรษิทัไดร้บัรางวลั DRIVE AWARD 2018 สาขา Finance จากผลการดาํเนินงานดา้นการเงนิทดี ี

ควบคู่กับการบร ิหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยพิจารณาจากโครงการเพือสังคมและ

สิงแวดล้อม ตลอดจนมีนวัตกรรมทีพร้อมขับเคลือนองค์กรสู่เศรษฐกิจในระดับมหภาค  

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

28 ม.ิย.61 บรษิทัขายหุ้นในบรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จํากดั (XPCL) ทีถืออยู่ทงัหมดรอ้ยละ 7.50 ให้แก่

บรษิทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (CKP) เพอืใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของ

บรษิทั   

13 ก.ค.61  บรษิทัไดก้่อสรา้งช่องเกบ็คา่ผา่นทางดา่นฉิมพลเีพมิเตมิจาํนวน 3 ชอ่ง เพอืรองรบัปรมิาณจราจร

ทเีพมิขนึของทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้เมอืปลายปี 2561   
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16 ก.ค.61  บรษิัทขายเงนิลงทุนในบรษิัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (CKP) จํานวน 111.2 ล้านหุ้น  

ทําใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน CKP เป็นรอ้ยละ 17.83  

30 ก.ย.61  บรษิทัเปิดใชท้างเชอืมทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ กบัทางพเิศษศรรีชั มุ่งหน้าแจง้วฒันะ  

เพมิความสะดวกในการเดนิทางไปแจง้วฒันะ และต่อเนอืงไปทางพเิศษอุดรรถัยา   

19 ต.ค.61  สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) ได้มีการประกาศผลสํารวจการกํากบัดูแล

กจิการของบรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2561 โดยบรษิทัไดร้บัคะแนนอยูใ่นระดบั “ดมีาก”  

31 ต.ค.61 หลักทรพัย์ BEM ถูกจัดอยู่ในดชันีความยงัยืนปี 2561 (SETTHSI INDEX) และบริษัทได้รับ

คัดเลือกให้อยู่ในรายชือหุ้นยงัยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) รางวลัด้าน

ความยงัยนืประจําปี 2561 (SET Sustainability Awards 2018) ซึงเป็นรางวลัทีมอบให้บรษิัท 

จดทะเบียนเพอืประกาศเกยีรตคิุณใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนทมีกีารดําเนินธุรกจิอย่างยงัยนืและ

เป็นแบบอยา่งทดีแีกบ่รษิทัจดทะเบยีนอนืๆ  

20 ธ.ค.61 บรษิทัซอืหุน้ในบรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จํากดั (BMN) เพมิเตมิจํานวน 1.14 ลา้นหุน้ 

ทําใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน BMN เป็นรอ้ยละ 69.67  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

 

 

หมายเหต ุ :  กลุม่ ช.การชา่ง ประกอบดว้ย  

  1) บรษิทั ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) และ  

  2) บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชนั จํากดั  

 

 

 

 

 

 

31.78 % 68.22 % 

99.99 % 69.67 % 19.29 % 17.83 % 

ธุรกจิก่อสรา้งและ 

บรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิพฒันา 

เชงิพาณิชย ์

ธุรกจิผลติและ 

จําหน่ายนําประปา 

ลงทนุในธุรกจิผลติและ 

จําหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิบริหารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

ธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย์ 
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1.4  การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัอืน    

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคพนืฐานหรอืธุรกิจสนับสนุนทเีกอืหนุนการดําเนินงานของ

บรษิทัและสรา้งโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวใหแ้ก่บรษิทั รวมถงึเป็นแหล่งเงนิทุนสาํรองสําหรบัโครงการ 

ในอนาคต โดยบรษิทัไดม้กีารลงทุน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ดงัน ี

1) ชือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัทีไปร่วมลงทุน  

             หน่วย : ลา้นบาท 
ชือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทนุจด

ทะเบยีน 

ทุนเรียก

ชาํระแล้ว 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

มลูค่าเงิน

ลงทุนตาม

ราคาทุน 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางด่วนกรุงเทพเหนอื ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

อุดรรถัยา 

6,000 5,250 99.99% 

 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์ ดาํเนนิธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย์ 254 254 69.67% 177 

บริษทัอืน 

บมจ. ซเีค พาวเวอร ์ ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอนื 

(Holding Company) ซงึประกอบ

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

9,240 7,370 17.83% 2,962 

 

บมจ. ททีดีบับลวิ ผลติและจําหน่ายนําประปา 3,990 3,990 19.29% 4,242 

 

2) รายละเอียดของบริษทัทีไปร่วมลงทุน 

ธรุกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

1. บริษทั ทางดว่นกรงุเทพเหนือ จาํกดั (“NECL”) 

NECL มทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 6,000 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจํานวน 294 ลา้นหุ้น และหุน้บุรมิสทิธิ

จํานวน 306 ลา้นหุน้ โดยมีมูลค่าหุน้ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท มทีุนชําระแล้วจํานวน 5,250 ลา้นบาท  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน NECL  

ไดท้ําสญัญากบั กทพ. ในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอดุรรถัยา มรีะยะเวลา 30 ปี นับตงัแต่วนัท ี

27 กนัยายน 2539 ทางพเิศษอดุรรถัยามเีสน้ทางทมีุ่งหน้าไปทางทศิเหนือโดยเชอืมต่อจากทางพเิศษ

ศรรีชั ทบีรเิวณถนนแจง้วฒันะผา่นบางพนู เชยีงราก และสดุทางทบีางไทร 

ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

1. บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั (“BMN”) 

BMN มทุีนจดทะเบยีนรวมจาํนวน 254 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 25.4 ลา้นหุน้ โดยมมีูลคา่หุน้ที

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนชําระแล้วจํานวน 254 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมี

สดัสว่นการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 69.67 ของทุนจดทะเบยีน  

BMN เกดิจากการควบรวม 3 บรษิัท คอื บรษิัท บีเอม็ซีแอล เน็ทเวริ์ค จํากดั บรษิัท เมโทร มอลล ์ 

ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั และบรษิัท ไตรแอดส ์เน็ทเวคิส ์จํากดั โดย BMN ไดร้บัโอนการดาํเนินธุรกิจ

เดมิของทงัสามบรษิทั รวมทงัสทิธ ิหน้าท ีทรพัยส์นิ หนีสนิ และพนกังานของบรษิทัทงัสามไปทงัหมด 
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ในปัจจุบนับริษัทว่าจ้าง BMN เป็นผู้แทนบรหิารการพฒันาเชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดยีวในโครงการ

รถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิทบีรษิทัดาํเนินการและใหส้ทิธ ิBMN เป็นผูแ้ทนบรหิารการพฒันาเชิงพาณิชย ์

ไดแ้ก่ จดัหาและจดัทําสอืโฆษณาในรปูแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้า ใหเ้ช่า

พนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล และพนืทชีนัใต้ดนิของอาคารจอด

แล้วจรทีสถานีลาดพร้าว รวมทงัให้บรกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสารโทรคมนาคมภายใน

สถานีรถไฟฟ้าและในอโุมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า 

ธรุกิจสาธารณูปโภคอืน 

1. บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“CKP”) 

CKP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอืน 

(Holding Company) ซึงประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า CKP มีทุนจดทะเบียนรวมจํานวน 

9,240 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจํานวน 9,240 ลา้นหุน้ โดยมมีลูคา่หุน้ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท มทีุนชาํระ

แล้วจํานวน 7,370 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 17.83  

ของทุนจดทะเบยีน CKP มีการลงทุนในบรษิทัทีประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทต่างๆ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงันําโดยลงทุนในบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ี

จาํกดั และบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จํากดั ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น (ระบบ Cogeneration) โดย

ลงทุนในบรษิทั บางปะอนิ โคเจน เนอเรชนั จํากดั และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์โดยลงทุนใน

บรษิทั บางเขนชยั จาํกดั บรษิทั นครราชสมีา โซลาร ์จาํกดั บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จาํกดั  

2. บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“TTW”) 

TTW เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มทีุนจดทะเบียนรวมจาํนวน 3,990 ลา้นบาท เป็น

หุ้นสามญัจาํนวน 3,990 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุ้นทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท มทีุนชําระแล้วจํานวน 3,990 

ล้านบาท ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.29 ของทุนจดทะเบียน 

TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพืนทีจงัหวดั

นครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซอืขายนําประปากบัการประปาสว่นภูมภิาค อายุ 30 ปี 

นับจากวนัท ี21 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี TTW ไดล้งทุนในบรษิทัประปาปทุมธานี จํากดั คดิเป็น

ร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย

นําประปาในเขตพนืทปีทุมธานีและรงัสติ โดยมีสญัญาซอืขายนําประปากบัการประปาส่วนภูมิภาค 

อายุ 25 ปี นับจากวนัที 15 ตุลาคม 2541 และลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชันส์ จํากัด      

ซงึประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่ายนําประปาและระบบบําบดันําเสยี รวมทงัไดม้ี

การลงทนุในธุรกจิพลงังานผา่นการถอืหุน้ใน CKP ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  

1.5  ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทมี บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้น 

อยู่ในบรษิัทจํานวน 4,722,121,829 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 30.89 ของทุนชําระแล้วของบรษิัท โดยในอดตีจนถึง

ปัจจุบัน บรษิัทได้มีการว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ เนืองจาก  

บมจ.ช.การช่าง เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ของประเทศทีมศีกัยภาพมีความรูค้วามชํานาญ และ

คุน้เคยกบัโครงสรา้งพนืฐานทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถงึอุปกรณ์งานระบบต่างๆ เป็น

อยา่งด ีนอกจากนี บมจ.ช.การช่าง ยงัมปีระสบการณ์ในการดาํเนินการสญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey 

สามารถส่งมอบงานทีมีคุณภาพภายในกําหนดเวลา อีกทังยงัเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท ทําให ้ 

บมจ.ช.การชา่ง มคีวามรบัผดิชอบและความมุ่งมนัทจีะดาํเนินโครงการใหป้ระสบความสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
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ดงันัน ในอนาคตจงึมโีอกาสทบีรษิทัจะว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง เป็นผูด้ําเนินการก่อสรา้งหรอืผูบ้รหิารโครงการ 

อยา่งไรกด็ ีในการเขา้ทํารายการกบั บมจ.ช.การช่าง ซงึเป็นบุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน บรษิทัจะ

ปฏบิตัิตามนโยบายการเขา้ทํารายการระหว่างกนัของบรษิัท ตามรายละเอยีดทีเปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการ

ระหว่างกนั 

 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์กบักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

บมจ. ช. การชา่ง 

บรษิทั 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร

ดาํเนินการกอ่สรา้ง

หรอืบรหิารโครงการ  
ทมีคีณุภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร

ดําเนินการกอ่สรา้ง 

หรอืบรหิารโครงการ

ทสีมเหตุสมผล 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยดาํเนินธุรกจิโดยเป็นผูร้บัสมัปทานจากภาครฐั ดงันี 1) ผูร้บัสมัปทานในการก่อสรา้งและบรหิาร   

ทางพิเศษ คือ ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนเอ บี ซี) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร และทางพเิศษอุดรรถัยา 2) ผูร้บัสมัปทานการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าระบบขนสง่มวลชนโครงการ

รถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง นอกจากเป็นผูร้บัสมัปทานแล้ว บรษิัทยงัดําเนินธุรกจิพฒันา 

เชงิพาณชิยภ์ายใตส้มัปทานทเีกยีวขอ้ง โดยปัจจบุนั บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งรายไดด้งัต่อไปนี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้รวม 

 

ดาํเนิน 

การโดย 

ร้อยละ 

การถือหุ้น

ของบริษทั 

ขอ้มลูทางการเงินรวม 

สาํหรบัรอบปีสินสดุ  

31 ธนัวาคม 2561 

สาํหรบัรอบปีสินสดุ  

31 ธนัวาคม 2560 

สาํหรบัรอบปีสินสดุ  

31 ธนัวาคม 2559 
 

  ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายได้จากธรุกิจทางพิเศษ   10,174 53.3% 9,957 64.7% 9,301 70.3% 

รายได้ค่าผ่านทาง บรษิทั  8,718 45.7% 8,573 55.7% 7,978 60.3% 

รายได้ค่าผ่านทาง บรษิทัย่อย 
 

99.99 1,456 7.6% 1,384 9.0% 1,323 10.0% 

รายได้จากธรุกิจระบบราง   4,736 24.8% 4,521 29.3% 3,230 24.4% 

รายได้ค่าโดยสารและค่าบรกิาร

เดนิรถไฟฟ้า 
บรษิทั  

4,736 24.8% 4,521 29.3% 3,230 24.4% 

รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   705  3.7% 675 4.4% 573 4.3% 

รายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย ์ บรษิทั  240  1.3% 75 0.5% 78 0.6% 

รายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย ์ บรษิทัย่อย 
 

69.67 465 2.4% 600 3.9% 495 3.7% 

กาํไรจากการโอนเปลียนประเภท    

เงินลงทุน 
 

 2,496 13.1% - - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (1)   499 2.6% 12 0.1% 12 0.1% 

รายได้อนื (2)   477 2.5% 228 1.5% 117 0.9% 

รวมรายได้   19,087 100% 15,393 100% 13,233 100% 

 

หมายเหตุ  :  (1)  กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน ประกอบดว้ย กาํไรจากการขายเงนิลงทนุใน CKP XPCL TTW และเงนิลงทนุชวัคราวอนื 

 (2)  รายไดอ้นืประกอบดว้ย ดอกเบยีรบั กําไรจากการปรบัมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน  

 

2.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิทัมุ่งมนัทจีะเป็นผูนํ้าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรทสีรา้งการเดนิทางทดีเีพอืชวีติทดี ีโดย

ธุรกจิของบรษิทัประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้ารวมถงึธุรกจิพฒันา

เชงิพาณิชยท์เีกยีวเนืองโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิัทแบ่งออกเป็น 3 ธุรกจิหลกั 

ดงันี 
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2.1.1 ธรุกิจทางพิเศษ 

1) ลกัษณะบริการ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากดั (“NECL”) เป็นผูร้บัสมัปทานในการ

ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ รวม 4 สายทาง ซงึไดแ้ก่ ทางพเิศษศรรีชั (สว่นเอ บ ีซ)ี ทางพเิศษศรรีชั 

(ส่วนดี) ทางพิเศษสายศรรี ัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรถัยา โดยมี

รายละเอยีดดงันี 

(1) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนเอ บี ซี)   

ทางพเิศษศรรีชั (ทางดว่นขนัท ี2) ภายใตส้ญัญาโครงการระบบทางดว่นขนัท ี2 กบัการทางพเิศษ

แห่งประเทศไทย (“กทพ”) โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตงัแต่วนัท ี1 มนีาคม 2533  

ทางพิเศษศรรีชัเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทยทีเกิดจากความ

ร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน โดยลกัษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer Operate) คอื 

บริษัท (เดมิคือ BECL) เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษศรีรชั ทังนี 

กรรมสทิธใินสงิก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทเีกยีวขอ้งหรอืใช้ประโยชน์ในทางพเิศษศรรีชัจะตกเป็นของ 

กทพ. ประกอบด้วยทางพิเศษ 3 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระราม 9-รชัดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท- 

บางโคล่) ส่วนซ ี(รชัดาภเิษก-แจง้วฒันะ) ระยะทางรวม 29.8 กโิลเมตร และ กทพ. ลงทุนก่อสรา้ง

และบรหิารทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางดว่นขนัท ี1) ระยะทาง 27.1 กโิลเมตร บรษิทัมสีทิธไิดร้บั

ส่วนแบ่งรายไดจ้ากค่าผ่านทางของทงัทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชัตามสดัส่วน 

ทกีาํหนดไวใ้นสญัญาโครงการระบบทางดว่นขนัท ี    

ในส่วนของค่าผ่านทาง ผู้ใช้ทางพิเศษชําระค่าผ่านทางทีด่านเก็บเงิน ณ จุดขึนทางพิเศษ         

โดย กทพ.เป็นผูจ้ดัเก็บค่าผ่านทางทงัหมดแล้วแบ่งให้บรษิัท การแบ่งรายได้ระหว่างบรษิัทกบั 

กทพ.เป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาโครงการระบบทางดว่นขนัท ี2 ตงัแต่วนัเปิดใชง้านของพนืที

สว่นแรก รายไดค้่าผ่านทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชัจะถูกนํามารวมกนั

และแบ่งตามเกณฑ์พนืท ีคอื โครงขา่ยในเขตเมอืง 9 ปีแรก บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 60 กทพ.

ไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 40 สาํหรบั 9 ปีสดุทา้ย บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรอ้ยละ 40 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่ง

ร้อยละ 60 และระยะเวลาระหว่าง 9 ปีแรกและ 9 ปีสุดท้ายได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 เท่ากัน       

ส่วนโครงข่ายนอกเขตเมอืงคอืทางพิเศษศรรีชั ส่วนซี รายไดค้่าผ่านทางเป็นของบรษิัททังหมด

ตลอดระยะเวลาสญัญา 

(2) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) 

ทางพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี (พระราม 9-ศรนีครนิทร)์ ภายใต้สญัญาเพอืการต่อขยายโครงการระบบ 

ทางดว่นขนัท ี2 (สว่นด)ี กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัตงัแต่วนัท ี22 เมษายน 2540  

ทางพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี มลีกัษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer and Operate) คอืบรษิัท

เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสรา้งและบรหิารระบบทางพเิศษ แต่กรรมสทิธใินสงิก่อสรา้งถาวร

ต่างๆ ทเีกยีวขอ้งเป็นของ กทพ. ระยะทาง 8.7 กโิลเมตร โดยบรษิทัไดร้บัผลตอบแทนจากรายได ้

คา่ผา่นทางตามทกีาํหนดในสญัญา และจะมกีารปรบัอตัราค่าผ่านทางตามหลกัเกณฑเ์ช่นเดยีวกนั

กบัสญัญาโครงการระบบทางดว่นขนัท ี2   
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(3) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสัมปทานการลงทุน

ออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีร ัช-           

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตงัแต่วนัท ี15 

ธนัวาคม 2555    

บรษิทัมหีน้าทีในการออกแบบและก่อสร้าง จดัหาและตดิตงัอุปกรณ์และระบบต่างๆ ทีเกยีวขอ้ง

และมีหน้าทีในการบริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงร ักษาทางพิเศษรวมทังการเรียกเก็บ          

ค่าผ่านทาง เพือแลกเปลยีนกบัสิทธิในรายไดค้่าผ่านทางและรายได้อนืๆ (ถ้ามี) ลกัษณะของ

โครงการเป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 17 กโิลเมตร มดี่านเกบ็คา่ผา่นทางพเิศษ

จํ าน วน  10 ด่ าน  มีแน วเส้น ท างของโครงก าร เริม ต้ น จากถน น วงแห วน รอบ น อกฯ  

(ถนนกาญจนาภเิษกบรเิวณใกล้โรงกรองนํามหาสวสัด)ิ ไปทางทศิตะวนัออกตามแนวทางรถไฟ

สายใตเ้ดมิ และขา้มแม่นําเจ้าพระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 สนิสุดโครงการบรเิวณสถานีกลาง

บางซอื (จตุจกัร) โดยเชอืมต่อกบัทางพเิศษศรรีชับรเิวณดา้นเหนือของสถานีขนสง่หมอชติ 2 และ

ลงสู่ระดบัดินทีบรเิวณถนนกําแพงเพชร 2 นอกจากนี บริษัทไดเ้ปิดใช้ทางเชือมต่อทางพิเศษ 

ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัทางพเิศษศรรีชัดา้นทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) เมือวนัที 30 

กันยายน 2561 เพือเพิมความสะดวกในการเดินทางไปแจ้งวฒันะ และต่อเนืองไปทางพิเศษ 

อุดรรถัยา ทงันี บรษิัทเป็นผูร้บัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทงัหมด และ 

แบ่งผลตอบแทนหรอืใหป้ระโยชน์แก่ กทพ. ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา   

ในการบริหารจัดการโครงการนี บริษัทเป็นผู้จ ัดเก็บค่าผ่านทาง และมีสิทธิทีจะได้รบัรายได ้         

ค่าผ่านทางทงัหมดและรายไดอ้นื (ถา้ม)ี ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ซงึอตัราค่าผ่านทางและการ

ปรบัอตัราคา่ผา่นทางเป็นไปตามทตีกลงในสญัญา   

(4) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพิเศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) ดําเนินการโดยบรษิัทย่อย (“NECL”) 

ภายใต้สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน       

30 ปี นบัตงัแต่วนัท ี27 กนัยายน 2539  

ทางพิเศษอุดรร ัถยา มีลักษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer Operate) เช่นเดียวกับ       

ทางพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผูล้งทุนในการออกแบบก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอดุรรถัยา 

โดยกรรมสทิธใินสิงก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทเีกยีวขอ้งหรอืใช้ประโยชน์ในทางพเิศษจะตกเป็นของ 

กทพ. และ กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผา่นทางทงัหมดแล้วส่งมอบรายไดค้่าผ่านทางให ้NECL ตามที

กําหนดไว้ในสัญญา ซึงทางพิเศษอุดรร ัถยาประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ ระยะที 1         

แจง้วฒันะ-เชยีงราก และระยะท ี2 เชยีงราก-บางไทร เชอืมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทีบรเิวณถนน

แจ้งวฒันะมรีะยะทางรวมทงัสนิ 32 กโิลเมตร สาํหรบัขาเขา้เมอืงผูใ้ชท้างชําระค่าผ่านทางทดี่าน

เกบ็เงนิ ณ จุดขนึทางพเิศษ สาํหรบัขาออกจากเมอืงชาํระคา่ผา่นทางทจีดุลงทางพเิศษ โดย กทพ.

เป็นผู้จดัเก็บค่าผ่านทางทังหมดแล้วส่งมอบให้ NECL รายไดค้่าผ่านทางในส่วนของทางพิเศษ   

อดุรรถัยาเป็นของ NECL ทงัหมด 

 

 



 

 บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

2-4 

2) รายละเอียดของเครือข่ายทีเชือมโยงระบบทางพิเศษส่วนต่างๆ ดงันี 

ระบบทางพเิศษ ระยะทาง 

(กโิลเมตร) 

ก่อสรา้งและ

บรหิารงานโดย 

1.  ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขนัท ี1)  

    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

27.1 กทพ. 

2.  ทางพเิศษศรรีชั (ทางดว่นขนัท ี2)   

2.1  สว่นในเมอืง (สว่นเอ และบ)ี  

 (ประชาชนื-พญาไท-บางโคล-่อโศก) 

2.2  สว่นนอกเมอืง (ส่วนซ)ี (ประชาชนื-แจง้วฒันะ)  

29.8 บรษิทั   

3.  ทางพเิศษศรรีชั (สว่นด)ี (พระราม 9-ศรนีครนิทร)์  8.7 บรษิทั   

4.  ทางพเิศษอดุรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็) 32.0 NECL   

5.  ทางพเิศษอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ 28.0 บมจ.ทางยกระดบั

ดอนเมอืง  

6.  ทางพเิศษฉลองรชัรวมสว่นต่อขยาย (รามอนิทรา-อาจณรงค ์

และรามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร) 

42.4 กทพ. 

7.  ทางพเิศษบรูพาวถิ ี(บางนา-ชลบรุ)ี 56.7 กทพ. 

8.  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวสัด)ิ และทางหลวง

หมายเลข 37 (ช่วงสุขสวสัด-ิบางขุนเทียน) รวมทางเชือมต่อ

สะพานภมูพิล 1 และ 2  

42.3 กทพ. 

9. ทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และ

ทางเชอืมต่อทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยงัทาง

พเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุง่ไปทางแจง้วฒันะ) 

17.0 บรษิทั  

รวมระยะทางทงัสิน 284.0  
 

3) ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง  

ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางสําหรับโครงข่ายในเขตเมือง ตังแต่วันที 1 มีนาคม 2554 บรษิัทได้รบั     

ส่วนแบ่งรายไดค้่าผ่านทางในอตัรารอ้ยละ 40 และ กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 สําหรบัโครงข่าย 

นอกเขตเมอืง บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งรายไดค้า่ผ่านทางทงัหมด ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญา 

 

ทางพเิศษ ลกัษณะ

โครงขา่ย 

ระยะทาง 

(กม.) 

วนัทเีปิด

บรกิาร 

รายได ้ การแบ่งรายได้ 

บรษิทั : กทพ. 

เฉลิมมหานคร 

ดนิแดง-ทา่เรอื 

บางนา-ท่าเรอื 

ทา่เรอื-ดาวคะนอง 

 

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 

- ระยะเวลาระหวา่ง 9 ปีแรก 

 และ 9 ปีสดุทา้ย 50:50 

- 9 ปีสดุทา้ย 40:60 
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ทางพเิศษ ลกัษณะ

โครงขา่ย 

ระยะทาง 

(กม.) 

วนัทเีปิด

บรกิาร 

รายได้ การแบ่งรายได ้

บรษิทั : กทพ. 

ศรีรชั  

สว่นเอ พระราม 9-รชัดาภเิษก 

สว่นบ ีพญาไท-บางโคล ่

 

 

ในเขตเมอืง 

ในเขตเมอืง 

 

 

12.4 

9.4 

 

 

2 ก.ย. 2536 

6 ต.ค. 2539 

 

 

บรษิทั และ 

กทพ. 

  

 

 

- 9 ปีแรก 60:40 

- ระยะเวลาระหวา่ง 9 ปีแรก 

 และ 9 ปีสดุทา้ย 50:50 

- 9 ปีสดุทา้ย 40:60 

สว่นซ ีรชัดาภเิษก-แจง้วฒันะ นอกเขตเมอืง 8.0 2 ก.ย. 2536 บรษิทั - 100 : 0 

ศรีรชั (ส่วนดี) 

พระราม 9-ศรนีครนิทร ์

 

นอกเขตเมอืง 

 

8.7 

 

ระยะทหีนงึ 

2 ธ.ค. 2541 

ระยะทสีอง 

1 ม.ีค. 2543 

 

บรษิทั 

 

 

- 100 : 0 

 

ศรีรชั-วงแหวนรอบนอก

กรงุเทพมหานคร 

นอกเขตเมอืง 

 

17.0  22 ส.ค.2559 บรษิทั - 100 : 0 

อดุรรถัยา 

แจง้วฒันะ-เชยีงราก 

เชยีงราก-บางไทร 

 

นอกเขตเมอืง 

นอกเขตเมอืง 

 

22.0 

10.0 

 

2 ธ.ค. 2541 

1 พ.ย. 2542 

 

บรษิทัยอ่ย 

(NECL) 

- 100 : 0 

  

4) อตัราคา่ผ่านทาง 

ทางพิเศษ / ด่านเกบ็ค่าผา่นทาง 
อตัราค่าผา่นทาง (บาท/เทียว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขนัที 1)  50 75  110 

ยกเว้น    

ด่านอาจณรงค ์1 (ไปบางนา)             40 
*
 65 

*
 100 

*
 

ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขนัที 2) (ส่วนเอ บ ีซี)  50 75 110 

ยกเว้น    

ด่านประชาชนื (ขาเขา้) 60 90 140 

ด่านประชาชนื (ขาออก) 10 15 30 

ด่านประชาชนื 1 (ขนึจากถนนประชาชนื)    

ด่านประชาชนื 2 (ลงสู่ถนนประชาชนื) 15 20 35 

ด่านงามวงศว์าน 1 (ขาออก)    

ด่านงามวงศว์าน 2 (ขาเขา้)    

ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) 25 55 75 

ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 50    80   115   

ทางพิเศษอุดรรถัยา 45 100 150 

ยกเว้น    

ด่านเมอืงทองธานี   35 
**

 90 
**

 140 
**

 

ด่านบางปะอนิ 55  120  180  

หมายเหต ุ :  *  อตัรานีหลงัหกัสว่นลดพเิศษ 10 บาท สาํหรบัรถทกุประเภท   

  ** อตัรานีหลงัหกัสว่นลดพเิศษ 10 บาท สาํหรบัรถทกุประเภท   
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การปรบัอตัราค่าผา่นทางของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั เป็นไปตามสญัญาโครงการ

ระบบทางด่วนขนัท ี2 ซงึมกีารปรบัทุก 5 ปี โดยจะคํานวณการปรบัอตัราค่าผ่านทางบนพนืฐานของ

อตัราการเพมิของดชันีราคาผูบ้รโิภคสาํหรบักรุงเทพฯ ทอีอกโดยกระทรวงพาณิชยล์่าสุด ทงันีจะปรบั

อตัราคา่ผา่นทางเป็นจาํนวนเตม็ช่วงละ 5 บาท แต่จะปรบัไดไ้ม่เกนิครงัละ 10 บาท ตลอดระยะเวลา 15 

ปีแรกของสญัญา ในกรณีทีเกดิเงนิเฟ้อสูงกว่าปกตหิรอืมเีหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ทเีป็นขอ้ยกเว้น 

บรษิทั และ กทพ. สามารถพจิารณาปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสมควร โดยมกีารปรบัอตัราคา่ผ่านทาง

ครงัล่าสุด เมอืวนัท ี1 กนัยายน 2556 สําหรบัการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2561 กทพ. ไม่มกีารปรบั

อตัราขนึ โดยยงัคงใชอ้ตัราในปี 2556 

การปรบัอตัราค่าผ่านทางของทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นไปตาม

สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบกอ่สรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบาํรงุรกัษาโครงการทางพเิศษ        

สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยปรบัทุก 5 ปี นับแต่วนัทีเปิดดําเนินการโครงการ      

ในอตัรา 15 บาท 25 บาท และ 35 บาท สาํหรบัรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ลอ้ และรถมากกวา่ 10 ลอ้ตามลาํดบั    

ซงึเป็นไปตามอตัราทรีะบุไวใ้นสญัญา  

และทางพเิศษอุดรรถัยา การปรบัอตัราค่าผ่านทางจะมกีารปรบัทุก 5 ปี โดยจะคํานวณการปรบัอตัรา    

ค่าผา่นทางบนพนืฐานของอตัราการเพมิของดชันีราคาผูบ้รโิภคสาํหรบักรุงเทพฯ ทอีอกโดยกระทรวง

พาณิชย์ล่าสุด ทงันีจะปรบัอตัราค่าผ่านทางเป็นจํานวนเตม็ช่วงละ 5 บาทแต่จะปรบัไดไ้ม่เกินครงัละ      

15 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีแรกของสัญญา โดยมีการปรับค่าผ่านทางคร ังแรกเมือวันท ี 

1 พฤศจกิายน 2546 และมกีารปรบัอตัราค่าผ่านทางครงัล่าสุดเมอืวนัท ี1 พฤศจกิายน 2556 สาํหรบั

การปรบัอตัราคา่ผา่นทางปี 2561 กทพ.ไม่มกีารปรบัอตัราขนึ โดยยงัคงใชอ้ตัราในปี 2556 

แม้ว่า กทพ.ไดด้าํเนินการให้มกีารออกประกาศกระทรวงคมนาคม ซงึลงนามโดยรฐัมนตรชี่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคมในฐานะผูม้อีาํนาจตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยอตัราค่าผ่านทางสาํหรบัทางพเิศษ

เฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชัทบีงัคบัใชเ้มอืวนัท ี1 กนัยายน 2561 และอตัราค่าผ่านทางสาํหรบั

ทางพเิศษอุดรรถัยาทบีงัคบัใชเ้มอืวนัท ี1 พฤศจิกายน 2561 แต่บรษิทัและบรษิทัยอ่ย (NECL) เหน็ว่า 

อตัราค่าผ่านทางตามประกาศดงักล่าวยงัคงไม่สอดคล้องกบัข้อสญัญา เนืองจากยงัเป็นอัตราเดิม 

ในปี 2556 ซงึบรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัคงโตแ้ยง้ กทพ. ในประเดน็นี 

5) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจทางพิเศษ 

 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรรี ัช ทางพิเศษสายศรรีชั-       

วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา คอื ผูใ้ชท้างทมีุ่งหวงัความสะดวกและรวดเรว็ในการ

เดินทาง ต้องการร่นระยะทางในการเดินทางไปยงัจุดหมาย รวมทังต้องการหลีกเลียงปัญหา

การจราจรตามเสน้ทางปกตทิกีารจราจรตดิขดัในพนืทขีองกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยสามารถ

จําแนกลูกค้าซึงเป็นผู้ใช้ทางตามประเภทของรถทีใช้ทางพิเศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ             

รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ โดยในปี 2561 มีสดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 98.04 ร้อยละ 1.72 

และรอ้ยละ 0.24 ตามลําดบั ทงันีปรมิาณจราจรตงัแต่วนัท ี1 มกราคม ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

ทใีชท้างพเิศษสามารถจาํแนกตามพนืทไีดด้งันี 
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ระบบทางพเิศษ ปรมิาณจราจร

เฉลยี  

(เทยีว/วนั) 

สดัส่วน % 

1. ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขนัท ี1) 

    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

372,759 30.30 

2. ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขนัท ี2) 

2.1 สว่นในเมอืง (สว่นเอ และบ)ี (ประชาชนื-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 

2.2 สว่นนอกเมอืง (สว่นซ)ี (ประชาชนื-แจง้วฒันะ)  

 

322,050 

186,911 

 

26.18 

15.20 

3. ทางพเิศษศรรีชั (สว่นด)ี (อโศก-ศรนีครนิทร์) 201,248 16.36 

4. ทางพเิศษอุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็) 91,077 7.40 

5.  ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  56,090 4.56 

รวมปรมิาณจราจรทงัสนิ 1,230,135 100 

 

เนืองจากการให้บรกิารทางพเิศษจดัเป็นการให้บรกิารดา้นสาธารณูปโภคต่อประชาชนผูใ้ช้ทาง       

ทตีอ้งการความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในการเดนิทาง ซึงถอืเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของ

ระบบทางพิเศษ กลุ่มลูกค้าจงึมีการกระจายตัวตามจุดหมายการเดินทาง ทีพักอาศัย สถานที

ทํางาน ดงันนัรายไดข้องระบบทางพเิศษจงึไมไ่ดข้นึอยูก่บับุคคลใดบุคคลหนึงเป็นพเิศษแต่อยา่งใด 

6)  นโยบายและกลยุทธ์การตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

 กลยทุธ์ทางการตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

จุดเด่นทางการตลาด คอื การใหบ้รกิารทางพเิศษศรรีชัมุ่งเน้นทจีะสนองตอบความตอ้งการในการ

เดนิทางผา่นเครอืขา่ยทางพเิศษทเีชอืมต่อและครอบคลมุพนืทใีจกลางยา่นธุรกจิหลกัของกรงุเทพฯ 

ทังการเดินทางจากทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรชั รวมทังทางพิเศษฉลองรชั      

(รามอนิทรา-อาจณรงค)์ มเีครอืข่ายทคีรอบคลุมพนืทจีากทศิเหนือจรดทศิใต้ และจากทศิตะวนัตก

ไปยงัทิศตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางพิเศษเชอืมต่อกบัทางพิเศษบูรพาวถิ ี

(บางนา-ชลบุร)ี ทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษฉลองรชั ทําใหเ้ครอืข่ายระบบทางพเิศษ

สมบูรณ์มากยงิขนึ สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเดนิทางไปถงึทหีมายไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่าการ

ใชถ้นนพนืราบ 

เมือวนัที 22 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ       

ซงึเป็นเสน้ทางทเีชอืมต่อระหว่างพนืทฝัีงกรุงเทพฯ-ฝังธนบุร ีโดยเชอืมเสน้ทางออกจากทางพเิศษ

ขนัที 2 บรเิวณหมอชติ จตุจกัร ขา้มแม่นําเจา้พระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 วงิขนานบนทาง

รถไฟสายใต้โดยผ่านย่านบางพลดั บางบําหรุ ตลงิชนั เชอืมต่อกบัสะพานลอยบรมราชชนนีผ่าน

ถนนราชพฤกษ์และสุดทางทถีนนวงแหวนรอบนอก (ฝังตะวนัตก) ทําใหผู้ใ้ชท้างสามารถเดนิทาง

เชอืมฝังกรุงเทพฯ-ธนบุร ีไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ นอกจากนีเมอืวนัที 30 กนัยายน 2561 บรษิัท 

ไดเ้ปิดใหบ้รกิารทางเชอืมทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯไปทางทศิเหนือของทางพเิศษศรรีชั 

ส่วนเอ เพอืเพิมความสะดวกต่อผูใ้ช้ทางในการเดนิทางไปยงัรชัดาภิเษก ประชาชนื แจ้งวฒันะ 

และบางปะอนิ 
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จุดด้อยทางการตลาด คอื ขอ้จํากดัทางด้านกายภาพทําให้ไม่สามารถระบายรถบรเิวณทางลง 

ทางพเิศษในช่วงเวลาเร่งด่วนซงึขนึอยู่กบัสภาพการจราจรบนถนนพนืราบอนัเป็นปัจจยัทมีคีวาม      

ไม่แน่นอนทอียูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทั ทงันีบรษิทัไดม้กีารประสานงานกบัตาํรวจจราจร

ของสถานีตํารวจพนืราบ รวมทงัการเชอืมต่อสญัญาณภาพจากกล้อง CCTV บนทางพเิศษไปยงั

ป้อมตํารวจพนืราบ เพอืช่วยระบายจราจรอย่างต่อเนือง รวมถงึเพมิความคล่องตวัของการจราจร

ในระบบดว้ยการปรบัปรุงจุดขนึ-ลงต่างๆ ทําให้ผูใ้ชท้างสามารถประหยดัเวลา และผูใ้ชท้างไดร้บั

ความสะดวกสบายเพมิขนึ มคีณุภาพชวีติในการเดนิทางในเมอืงหลวงทดีกีวา่เดมิ ทาํใหผู้ใ้ชท้างได้

เหน็ถงึประโยชน์ทไีดร้บัมากกว่าการคาํนึงถงึปัจจยัทางดา้นราคา 

ในส่วนของกลยทุธท์างการตลาด บรษิทัไดม้กีารดาํเนินการ คอื 

o กลยุทธ์ด้านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจทางพิเศษ    

 การมโีครงข่ายการให้บรกิารทางพิเศษซงึตงัอยู่บนทําเลทดี ีและเชอืมต่อกบัถนนหลกั

ของเมอืงทําใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในการเดนิทางของผูใ้ชท้างใหเ้ดนิทางไป

ยงัจุดหมายไดต้รงตามต้องการ บรษิทัไดด้ําเนินการปรบัปรุงคุณภาพของสายทางและ

คณุภาพของการใหบ้รกิารทดี ีบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของลกูคา้โดยได้

นํามาปรบัเป็นกลยุทธ์สาํคญัเพอืเสรมิศกัยภาพในการรองรบัปรมิาณจราจรทหีมุนเวยีน

ในระบบใหม้ปีระสทิธภิาพดยีงิขนึ  

 การศึกษาความเหมาะสมเพอืปรบัปรุงทางขนึ-ลงทางพเิศษเป็นอกีมาตรการทีบรษิัท

นํามาเพมิความสะดวกสบายในการเดนิทางและรกัษาระดบัคุณภาพทางพิเศษในด้าน

ความปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากลอยา่งต่อเนือง  

 บรษิทัมกีารตดิตามสถติิปรมิาณจราจรอย่างต่อเนืองเพอืเพมิประสทิธิภาพของบรกิาร 

Easy Pass ให้เหมาะสมเพือปรบัปรุงการให้บริการและรองรบัจํานวนผู้ใช้ทางพิเศษ      

ทเีพมิขนึ บรษิทัไดเ้พมิจํานวนช่องบรกิาร Easy Pass บรเิวณดา่นเกบ็ค่าผา่นทางพเิศษ

ตา่งๆ ในทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพอืรองรบัปรมิาณผูใ้ช้

บตัร Easy Pass ทเีพมิสงูขนึ นอกจากนี บรษิทัไดด้าํเนินการปรบัยา้ยตําแหน่งช่องทาง 

Easy Pass เพอืใหผู้ใ้ชบ้รกิาร Easy Pass เขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวกและปลอดภยัมากขนึ 

และลดการตัดกระแสจราจรระหว่างช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด และช่องทาง      

Easy Pass ซงึบรรเทาปัญหาการจราจรคบัคงับรเิวณหน้าดา่นเกบ็คา่ผา่นทาง 

 การศกึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพอืรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ทจีะ

ขยายตวัในอนาคตโดยเฉพาะพนืทใีนเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนการศกึษาพฤติกรรมการ

เดนิทางของผูใ้ชท้าง จดัเป็นการเตรยีมพรอ้มเพอืรองรบัการขยายขอบข่ายการใหบ้รกิาร

ทางพิเศษ อกีทงัยงัเป็นการเพมิช่องทางการให้บรกิารทตีอบรบักบัความต้องการของ   

ผูใ้ชท้างในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งด ี

 บรษิทัไดม้กีารเพมิช่องทางการสอืสารขอ้มลูเกยีวกบัการจราจรผ่านป้ายจราจรอจัฉรยิะ 

(Smart Traffic) และป้ายสลบัข้อความ (VMS) เพอืให้ผูใ้ชท้างทราบถงึสภาพจราจรบน

ระบบทางพเิศษตลอดจนการแนะนําการเดนิทางบนเสน้ทางพเิศษให้สะดวกรวดเรว็มาก

ยงิขนึ 
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 บรษิทัไดด้าํเนินการปรบัปรุงป้ายแนะนําการใชท้างพเิศษบนถนนพนืราบ ทงัทเีป็นถนน

สายหลกัและถนนซอยในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลอย่างต่อเนือง เพอือํานวยความสะดวก

แก่ผูใ้ช้ทางและเพมิความมนัใจในการเขา้ใชท้างพเิศษ โดยบรษิทัจะเน้นการใหข้อ้มลู

สถานทีสาํคญัในบรเิวณพืนทใีกลเ้คยีงกบัทางขนึ-ลงทางพเิศษส่วนต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์

สอืประชาสมัพนัธ์ต่างๆ รวมทงั Social Media เพือให้ลูกคา้ทีเป็นผู้ใช้ทางไดร้บัความ

สะดวกรวดเรว็ในการเดนิทาง  

 บริษัทได้ดําเนินการจัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์ทางเชือมทางพิเศษ         

สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ กบัทางพเิศษศรรีชั มุ่งหน้าแจง้วฒันะ ตามสถานททีีอยู่

แนวสายทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และแจ้งวฒันะ เพือแนะนําการใช้

เสน้ทางใหก้บัผูใ้ชท้าง รวมทงัยงัไดร้บัทราบความตอ้งการและขอ้เสนอแนะจากผู้ใชท้าง

โดยตรง 

 บริษัทได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บรกิารจดัเก็บค่าผ่านทางพิเศษ       

สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ โดยมผีลสาํรวจความพงึพอใจอยูใ่นระดบั “ดมีาก”  

o กลยุทธ์ด้านราคาของธรุกิจทางพิเศษ   

 การกาํหนดอตัราคา่ผ่านทางพเิศษ ไดม้กีารตกลงและกําหนดอตัราค่าผ่านทางตลอดจน

วธิีการพิจารณาการคํานวณปรบัอตัราค่าผ่านทางใหม่ไว้ในสญัญาโครงการเป็นการ

ล่วงหน้า ซงึอตัราดงักล่าวเป็นอตัราทไีดม้คีวามเหน็ชอบร่วมกนัวา่เป็นอตัราทเีหมาะสม

ตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ กล่าวคือสัญญา

โครงการระบบทางด่วนขนัที 2 สญัญาเพอืการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 

สว่นด ีและสญัญาโครงการทางดว่นสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ไดก้าํหนดใหม้กีารพจิารณา

ปรบัอตัราค่าผ่านทางใหม่เป็นประจําทุก 5 ปี โดยอา้งองิตามการเปลยีนแปลงของดชันี

ราคาผู้บรโิภคกรุงเทพฯ ทีไดม้กีารออกประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึงการคํานวณ

ดงักล่าวเป็นการคํานวณเพอืรกัษามูลค่าทแีท้จรงิของอตัราค่าผ่านทางตามระยะเวลาที

กําหนดของสัญญา และการพจิารณาปรับอตัราค่าผ่านทางของทางพิเศษสายศรรี ัช-      

วงแหวนรอบนอกฯ เป็นไปตามสญัญาสมัปทาน กล่าวคอื จะมกีารปรบัทุก 5 ปี นับแต่ 

วนัเปิดดาํเนินการโครงการตามอตัราทรีะบุไวใ้นสญัญา 

 บรษิทัได้มอบส่วนลดค่าผ่านทางใหก้บัผูใ้ชท้างอย่างต่อเนืองในบางเสน้ทาง โดยมกีาร

กาํหนดระยะเวลาสนิสุดเป็นคราวๆ ไป เพอืดงึดูดให้ผูใ้ช้ทางหนัมาใชท้างพเิศษมากขนึ 

โดยเฉพาะเสน้ทางทมีจีุดเชอืมต่อระหว่างระบบทางพเิศษ เช่น บรเิวณด่านอาจณรงค ์1 

(จากทางพิเศษฉลองรชัมุ่งหน้าเข้าทางพเิศษเฉลิมมหานคร บรเิวณบางนา) และด่าน

เมืองทองธานีของทางพิเศษอุดรรถัยา ซึงบรษิัทร่วมกับ กทพ.ได้ให้ส่วนลดมาอย่าง

ตอ่เนือง   

o กลยุทธ์ด้านการจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่ายของธรุกิจทางพิเศษ  

 การชาํระคา่ผา่นทางพเิศษ 

- ผู้ใช้บรกิารทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรรีชัสามารถเลือกใช้บรกิาร     

ทางพเิศษ ณ จุดขนึ-ลงทางพเิศษต่างๆ ซงึครอบคลุมพนืทสีาํคญัในกรุงเทพฯ ตลอด

ระยะทาง 65.6 กโิลเมตร โดยผูใ้ช้บรกิารทางพิเศษจะต้องชําระเงนิค่าผ่านทางท ี 

ด่านเก็บค่าผ่านทาง ณ จุดขึนทางพิเศษ ซึงมีทงัหมดจํานวน 52 จุด ซึงเป็นของ 

ทางพเิศษเฉลมิมหานครจํานวน 20 จุด (เช่น ด่านดนิแดง บางนา ดาวคะนอง สุขุมวทิ 

พระราม 4 ฯลฯ) และทางพิเศษศรีร ัชจํานวน 32 จุด (เช่น ด่านอโศก พระราม 9  
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ศรีนครินทร์ ยมราช สุรวงศ์ หัวลําโพง คลองประปา ย่านพหลฯ ประชาชืน  

พระราม 3 ฯลฯ) และผูใ้ชบ้รกิารสามารถชําระค่าผา่นทางได ้2 วธิ ีคอืชําระดว้ยเงนิสด 

หรอืชาํระผา่นระบบเกบ็ค่าผา่นทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

- ผู้ใช้บริการทางพิเศษอุดรรัถยาทีเชือมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่ด้าน 

ทศิเหนือของกรุงเทพฯ มรีะยะทาง 32 กโิลเมตร ซงึมดี่านเก็บค่าผ่านทางจาํนวน 10 จุด 

โดยจะตอ้งชาํระเงนิคา่ผ่านทางทดีา่นเกบ็เงนิ ณ จุดทางขนึสาํหรบัขาเขา้เมอืง และ 

ณ จุดทางลงสาํหรบัขาออกนอกเมอืง ซงึมทีางขนึจํานวน 5 จุด ทางลงจาํนวน 5 จดุ 

และผู้ใช้บริการจะต้องชําระเงินค่าผ่านทางด้วยเง ินสด และชําระผ่านระบบเก็บ 

คา่ผา่นทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

- ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซงึเชอืมตอ่ระบบทางพเิศษศรรีชั

ออกสูท่ศิตะวนัตกของกรุงเทพฯ มรีะยะทาง 16.7 กโิลเมตร ซงึมดีา่นจดัเกบ็คา่ผ่าน

ทางจํานวน 9 จุด โดยจะตอ้งชําระเงนิค่าผา่นทาง ณ จุดทางขนึดว้ยเงนิสดหรอืชําระ

ผา่นระบบเกบ็คา่ผา่นทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

 การใหบ้รกิารระบบเกบ็คา่ผา่นทางอตัโนมตั ิ

บริษัทได้ร่วมกบั กทพ. ในการนําระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิมาใช้ในการจัดเก็บ      

คา่ผ่านทาง เพอืเป็นทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชท้างเพมิความสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิาพใน

การชําระค่าผ่านทางบรเิวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในช่วงชวัโมงเร่งด่วน ตลอดจน

รองรบัปรมิาณจราจรทจีะเพมิขนึในอนาคต ปัจจุบนัมจีํานวนผูใ้ชร้ะบบเก็บค่าผ่านทาง

อตัโนมตัปิระมาณรอ้ยละ 39.51  

เพืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บ ัตร Easy Pass บริษัทจัดให้มีจุดบริการติดตัง       

และตรวจสอบบตัร Easy Pass รวมถงึบรกิารตดัฟิลม์เพอืตดิตงั Easy Pass และทดสอบ

ระบบ Easy Pass โดยผูใ้ชท้างสามารถนํารถยนตเ์ขา้ใชบ้รกิาร ณ จดุบรกิาร Easy Pass 

… Fast Service โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายได้ทศีูนยค์วบคุมทางพเิศษสายศรรีชั ถนนอโศก-

ดนิแดง ทุกวนัทาํการ ตงัแต่เวลา 09.00-17.00 น.   

และเพือเพิมประโยชน์สําหรับผู้ใช้บ ัตร Easy Pass บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. และ        

กรมทางหลวงปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบเก็บค่าผ่านทาง

อตัโนมัติ โดยเชือมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass เพือให้ผู้ใช้บริการ

สามารถชําระค่าผ่านทางด้วยบัตรเพียงใบเดียว สําหรบัทางพิเศษ 7 เส้นทาง และ      

ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวงอกี 2 เส้นทางไดต้งัแต่

วนัท ี1 พฤศจกิายน 2559  

o กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสือสารการตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัจดัใหม้สี่วนลดคา่ผ่านทางในบางเสน้ทางและมกีาํหนดเวลาสนิสุด เพอืสง่เสรมิใหล้กูคา้

กลุ่มเป้าหมายหนัมาใช้บรกิารทางพเิศษอย่างสมําเสมอจนเกดิความเคยชนิและเป็นลูกค้า

ประจําในทีสุด โดยในปี 2561 บรษิัทยังคงให้ส่วนลดทางพิเศษอุดรรถัยาของบริษัทย่อย 

(NECL) โดยใหส้ว่นลดแก่ผูท้ใีชบ้รกิารทดีา่นเมอืงทองธานีอยา่งต่อเนือง 

นอกจากนี ในช่วงเทศกาลสําคญั เช่น วนัสงกรานต์และวนัขนึปีใหม่ บรษิัทไดร้่วมมือกบั 

กทพ. จดักจิกรรมส่งเสรมิการใชท้างพเิศษใหก้บัผูใ้ช้ทางดว้ยการแจกของทรีะลกึแก่ผูใ้ชท้าง

พเิศษ รวมทงัจดัให้มีจุดใหบ้รกิารแก่ผู้ใช้ทางเพอืสรา้งความรูส้กึผูกพนัให้กบัลูกคา้ภายใต้

แนวคดิทวี่าเราพรอ้มส่งมอบความสุขดว้ยบรกิารทีดใีหก้บัลกูคา้ตลอดสายทาง รวมถงึการให้
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ความรูเ้กยีวกบักฎหมายจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอ้นรบั 

ปีใหม่ทผีา่นมา บรษิทัร่วมสนับสนุน กทพ. ในการประชาสมัพนัธ์สว่นลดคา่สมคัร Easy Pass 

และนอกจากนี กทพ.ไดจ้ดัโครงการนํารอ่งทดลองการใหส้ว่นลดจํานวน 5 บาท/เทยีว สาํหรบั

ผูใ้ช้บตัร Easy Pass ทีด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษอโศก 4 หรอืคดิเป็นการให้ส่วนลดรอ้ยละ 

10 จาก 50 บาท เหลอื 45 บาท เฉพาะวนัทําการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00-09.00 น.)   

ระหว่างวนัที 1 พฤศจกิายน 2561 จนถงึวนัท ี28 ธนัวาคม 2561 เพอืกระตุน้ผูใ้ช้ทางพเิศษ 

ใหห้นัมาใช ้Easy Pass มากขนึ ลดปัญหาการจราจรตดิขดัสะสมบรเิวณหน้าดา่นเกบ็คา่ผา่นทาง  

บรษิัทในฐานะเอกชนผู้ให้บรกิารทางพิเศษได้ตอบสนองนโยบายของภาครฐัดว้ยการร่วม

รณรงค์ขบัขปีลอดภยั “ขบัชา้ เปิดไฟหน้า คาดเขม็ขดั” ในโครงการอาํนวยความสะดวกและ

ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ รวมทังบริษทัไดด้ําเนินการประชาสมัพนัธ์การ

รณรงค์ขบัขปีลอดภยัไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายผ่านสอืประชาสมัพนัธ์บนทางพเิศษ Social 

Media และสถานีวทิยจุราจร เพอืใหต้ระหนักถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง รวมถงึใหท้ราบ

ถงึบรกิารทมีคีณุภาพบนทางพเิศษ และกจิกรรมสง่เสรมิการใชบ้รกิารตา่งๆ ของบรษิทั  

การจัดกิจกรรมพิเศษเนืองในวันแม่และวันพ่อแห่งชาติให้กับผู้ใช้ทางทีเป็นผู้โชคด ี 

การใหส้่วนลดค่าผ่านทาง เผยแพร่แผนทีโครงข่ายทางพเิศษ รวมถงึการต่อเชอืมทางพเิศษ

กบัเสน้ทางต่างๆ เพอือาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษ และในปีนีบรษิัทได้จดั

กจิกรรมผูห้ญิงวนันีขบัขปีลอดภยั (Lady Safety Driving) เพอืส่งเสรมิใหเ้กดิการขบัขอีย่าง

ปลอดภยั และลดอุบัตเิหตุ พรอ้มแนะนําวธิีดูแลรถยนต์เบอืงต้นสําหรบัผู้หญิง รวมทงัการ

ปฏบิตักิรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิบนทางพเิศษ 

สําหรบัสอืประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทีบรษิัทใช้เพอืเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ประกอบด้วย สอืสารคด ีวิทยุ-โทรทัศน์ สปอตวิทยุ เอกสารแผ่นปลิว ป้ายสลับข้อความ 

(VMS) เว็ บ ไ ซ ต์  www.bemplc.co.th ต ล อ ด จ น ก า ร สื อ ส า ร ผ่ า น โซ เชี ย ล มี เ ดี ย

(www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) รวมทังการจัดทํ า BEM Magazine 

ราย 2 เดือน เพือเป็นช่องทางในการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างบรษิัทกับผู้ใช้ทาง 

รวมทังเสรมิสรา้งความรู ้ความพงึพอใจ และยงัเป็นการจูงใจให้ลูกค้าใหม่เขา้มาใช้บรกิาร

เพมิขนึ อกีทงัยงัมกีารดาํเนินกจิกรรมเพอืสงัคมอย่างต่อเนืองตลอดปี จดัเป็นการสรา้งความ

เขา้ใจทดีทีงัต่อลูกคา้และสงัคม 

7) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจทางพิเศษ 

ในปี 2561 สภาพเศรษฐกจิมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนืองจากปีกอ่นสง่ผลใหร้ายไดข้องผูบ้รโิภคเพมิมากขนึ

ตามไปด้วย ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 0.98  

จากปีก่อน ซงึส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทมีกีารขยายตวัเพมิขนึตามไปดว้ย อกีทงัส่วนหนึง

เป็นผลมาจากการจําหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาด การส่งเสรมิการขายและสภาพเศรษฐกิจทีดขีึน

โดยรวม ซึงส่งผลใหย้อดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์ ครงัท ี38 มจํีานวนสูงกว่า 40,000 คนั 

โดยสว่นหนึงมาจากการครบกําหนดของโครงการรถคนัแรกทกีําหนดไว ้5 ปี ผูบ้รโิภคจงึไดม้กีําลงัซอื

รถยนต์คนัใหม่ทดแทน ประกอบกบัได้รบัปัจจยัหนุนจากค่ายรถยนต์ทีมกีารส่งเสรมิการขาย รวมถงึ

ราคานํามนัทีทรงตัวเป็นผลให้ยอดจําหน่ายรถยนต์โตขนึอย่างต่อเนือง (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

25 ธนัวาคม 2561)  
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ดว้ยปัจจยัดงักล่าวก่อใหเ้กดิผลกระทบกบัปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทมีสีภาพ

การจราจรติดขัดอยู่แล้วเพิมมากขนึไปอีก ประกอบกับมีการพัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชนทีได้

ดาํเนินการก่อสรา้งเพมิอกีทงัการก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ปัญหา

การจอดรถกดีขวางและการไม่เคารพกฎจราจร ทําใหปั้ญหาการจราจรตดิขดัยงัคงเกดิขนึอยา่งต่อเนือง

และหลกีเลยีงไมไ่ด ้ 

นอกจากนี ในปี 2561 จากสถติกิารจดทะเบยีนรถยนตส์ะสมในพนืทกีรงุเทพมหานครมปีรมิาณสะสมถงึ 

10,217,694 คัน และพบว่ามีปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่จํานวน 905,593 คัน โดยเฉลีย 

มีรถยนต์จดทะเบียนเฉลียต่อวันประมาณ 1,517 คนั ทังนีจะเห็นได้ว่าในปี 2561 จํานวนรถยนต ์

ทีจดทะเบียนต่อวนัเพิมขนึจากปีก่อนมากกว่า 2 เท่า ในขณะทีถนนในกรุงเทพฯ มีความยาวเพียง 

5,500 กโิลเมตร ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรสะสมในทุกทีของเขตกรุงเทพฯ ซึงมีปรมิาณรถยนต ์

เกนิกวา่ความจุของถนนในกรุงเทพฯ จะรบัได ้ส่งผลใหอ้ตัราความเรว็เฉลยีของรถยนตใ์นเขตกรงุเทพฯ

ในชวัโมงเร่งด่วนเช้าอยู่ที 23.69 กิโลเมตรต่อชัวโมง และชวัโมงเร่งด่วนเย็นอยู่ที 16.12 กิโลเมตร 

ต่อชวัโมง (หนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์ 1 มกราคม 2562) ส่งผลใหเ้กดิผลกระทบต่อการเตบิโตของปรมิาณการจราจร

บนระบบทางพเิศษโดยรวม 

8) การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการของธรุกิจทางพิเศษ   

 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑข์องธรุกิจทางพิเศษ 

กทพ. เป็นหน่วยงานหนึงของภาครฐัทรีบัผดิชอบในการกอ่สรา้งทางพเิศษสาํหรบัใหบ้รกิารตอ่การ

สญัจรของรถยนต์ให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั รวมทงัการบรรเทาปัญหาการจราจร 

โดย กทพ. เชญิชวนให้ผู้สนใจเขา้ร่วมจดัทําข้อเสนอการลงทุน บรษิัทจงึทําการศกึษาถึงความ

เป็นไปไดข้องโครงการ และเขา้ยนืขอ้เสนอขอลงทุนเพอืใหไ้ดม้าซงึโครงการทีมผีลตอบแทนและ

เงอืนไขทเีหมาะสม 

โครงการทางพิเศษภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขนัที 2 สญัญาโครงการทางด่วน        

สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ สญัญาเพอืการต่อขยายโครงการระบบทางดว่นขนัท ี2 สว่นด ีและสญัญา

สมัปทานการลงทุนโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร เป็นโครงการ

ในลกัษณะ BTO ซึงสาระสําคญัของสญัญา คอื กทพ. กําหนดรูปแบบ (Characteristic) สายทาง 

พนืททีจีะใชใ้นการก่อสรา้ง และทําการเวนคนืทีดนิเพอืส่งมอบใหบ้รษิทัทําการก่อสรา้งในเวลาที

กาํหนดตามสญัญา จากนันบรษิทัจะทําการก่อสรา้งตามแบบทไีดร้บัอนุมตัจิาก กทพ. ภายใต้การ

ควบคมุคณุภาพการก่อสรา้งของวศิวกรของ กทพ. วศิวกรอสิระและผูต้รวจแบบอสิระ เมอืก่อสรา้ง

แลว้เสรจ็ วศิวกรอสิระจะทําการตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองความเสรจ็สมบูรณ์ แสดงว่างาน

กอ่สรา้งเสรจ็สนิตามมาตรฐานทกีาํหนดพร้อมเปิดใหบ้รกิาร และบรษิทัมสีทิธิไดร้บัค่าผา่นทางตาม

เงอืนไขสญัญาได้ โดยในการก่อสร้างทผี่านมา บรษิัทได้ว่าจ้างผู้จัดการโครงการเป็นผู้ทําการ

กอ่สรา้งและบรหิารโครงการทางพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เนืองจากโครงการก่อสรา้ง

ทางพเิศษเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเกดิปัญหาในเรอืง Cost Overrun และปัญหาการก่อสรา้ง  

ไม่แล้วเสร็จทันเวลา การจ้างในลักษณะ Lump Sum Turnkey จะเป็นการป้องกันความเสยีง

ดงักล่าวได ้และในการวา่จา้งผูบ้รหิารโครงการ บรษิทัคดัเลอืกผูม้คีวามชํานาญ และมปีระสบการณ์

มาทําหน้าทีผู้จดัการโครงการและผู้ทําการก่อสร้าง เพือผลสําเร็จของงานทีมีคุณภาพในเวลา       

ทกีาํหนด 
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สาํหรบัโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึงบรษิัท และ กทพ. ไดล้งนามสญัญา

สมัปทานการลงทุนออกแบบ ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิาร และบํารุงรกัษาโครงการเมอืวนัท ี

14 กันยายน 2555 มีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับแต่วันที 15 ธันวาคม 2555 ถึงวันที 14 

ธนัวาคม 2585 โดยมรีะยะเวลาในการก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืน กทพ. เป็นผูก้ําหนดสายทางพนืที

ทจีะใชใ้นการก่อสรา้ง และทําการเวนคนืทดีนิเพอืสง่มอบใหบ้รษิทัภายในเวลาทกีาํหนด โดยบรษิทั

มหีน้าทอีอกแบบและทําการก่อสรา้งตามแบบทไีดร้บัอนุมตัจิาก กทพ. ภายใตก้ารควบคมุคณุภาพ

การก่อสร้างของวิศวกรของ กทพ. และวิศวกรอิสระ ซึงวิศวกรอิสระจะทําการตรวจสอบและ 

ออกหนังสอืรบัรองความเสร็จสมบูรณ์เมอืงานก่อสร้างเสรจ็สนิตามมาตรฐานทกีําหนดพร้อมเปิด

ใหบ้รกิาร โดยบรษิทัไดว้่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง ซงึเป็นผูม้คีวามชํานาญ และมปีระสบการณ์ในการ

ก่อสรา้งและบรหิารโครงการทางพเิศษทุกสายทางทีบรษิัทไดร้บัสมัปทานมาทําหน้าทีผู้จดัการ

โครงการและผูท้ําการก่อสรา้งและบรหิารโครงการทางพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey  

ตามสญัญาสมัปทานโครงการนี บรษิทัมสีทิธใินการบรหิารจดัการ และใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ การเรยีก

เกบ็ค่าผา่นทาง การกูภ้ยั และการบํารุงรกัษา โดยบรษิทัมสีทิธทิจีะไดร้บัคา่ผา่นทางทงัหมดตลอด

ระยะเวลาสมัปทาน 

9)  ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม (ธรุกิจทางพิเศษ) 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดําเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ

สงิแวดลอ้มมาโดยตลอด ทงันี แนวปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิสามารถสรปุไดด้งันี 

ตงัแต่ช่วงการดาํเนินการก่อสรา้งทางพเิศษ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัมลภาวะ

ตามมาตรฐานขอ้บงัคบัทกีาํหนดโดยคณะกรรมการสงิแวดลอ้มแห่งชาตแิละกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง ซงึ

ถอืเป็นสว่นหนึงของสญัญา ทงันี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรการรวมถงึวธิกีารต่างๆ ในการปฏบิตัิ

อย่างเหมาะสม สําหรบัการก่อสรา้งในเขตเมอืงทมีปีระชาชนอาศยัอยู่มาก โดยนําเทคนิคการก่อสรา้ง

แบบ Segmental Box Girder มาใช ้ทําให้บรษิทัสามารถดาํเนินการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ทีสนักว่าการก่อสร้างโดยวิธีการอนืทีใช้กันอยู่ทัวไปในขณะนัน เพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสงัคม 

รอบขา้ง และมีผลกระทบต่อปรมิาณจราจรบนพืนล่างให้น้อยทีสุดในช่วงระหว่างงานก่อสร้าง และ

บรษิทัไมเ่คยมปีระวตักิารกระทาํความผดิทกี่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

ในการบรหิารโครงการระบบทางพเิศษ บรษิทัไดต้ระหนักถงึการดาํเนินธุรกจิทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม

ทีมผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติของพนักงาน ผูใ้ช้บรกิารและสงัคมบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ รวมถงึ 

ผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยบรษิัทได้มีการปรบัปรุงทบทวนกระบวนการดําเนินงานภายในเพือให้

สอดคล้องกบัขอ้กําหนดดา้นสงิแวดลอ้มสาํหรบัการขอใบรบัรองการจดัการสงิแวดลอ้ม ISO 14001 โดย

บรษิทัมคีวามมุง่มนัในการจดัการบรหิารงานดา้นสงิแวดลอ้มดว้ยแนวทางการดาํเนินงานดงัต่อไปนี 

 ให้ความสาํคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิารและบํารุงรกัษาทางพิเศษให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และคาํนึงถงึผลกระทบต่อสงิแวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน และชมุชน 

 สรา้งจติสาํนึกแก่พนักงาน และส่งเสรมิการใชพ้ลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ปฏบิตัหิน้าทใีหส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้กําหนดอนืๆ ดา้นสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้ง 

 ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพอืปรบัปรงุระบบการจดัการสงิแวดลอ้มอย่างต่อเนือง 

 เผยแพรน่โยบายสงิแวดลอ้มต่อสาธารณชนและผูท้เีกยีวขอ้ง 

โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองจากบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) ดงันี  

 ระบบงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015  

 ระบบจดัการสงิแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015   
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ในปี 2561 บริษัทยงัคงรกัษาไว้ซึงระบบการจดัการสงิแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนือง โดยได้

ตดิตามประเดน็ปัญหาสงิแวดลอ้มทสีาํคญัต่างๆ ทอีาจมโีอกาสเกดิขนึ รวมทงัไดเ้พมิประสทิธภิาพการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยมาตรการบรหิารจัดการด้านพลังงาน ซึงบรษิัทได้ดําเนินการอย่าง

ต่อเนือง โดยบรษิทัไดเ้ปลยีนโคมไฟทมีีประสทิธภิาพมากขนึทงับนทางพเิศษและบรเิวณด่านเกบ็เงนิ

คา่ผา่นทาง ดงันี 

1. เปลยีนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟในทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ดงันี 

 เปลียนโคมไฟ LED ทดแทนโคมไฟเดิมในอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีร ัช -          

วงแหวนรอบนอกฯ และประหยดัพลงังานไดถ้งึรอ้ยละ 45 

 เปลียนโคมไฟ LED ทดแทนโคมไฟเดมิในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษ และประหยดั

พลงังานไดถ้งึรอ้ยละ 45 

2.   เปลียนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ Flood Light หลอดโซเดียมความดนัสูงบริเวณพนืท ี

Merge ในทางพเิศษอุดรรถัยาทําใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดถ้งึรอ้ยละ 59 โดยทไีด้

ความสวา่งมากกว่าหลอดเดมิ และลดการฟุ้งกระจายของแสง 

3.  โครงการติดตงั Solar Cell บนอาคารด่านสะพานพระราม 7 ในทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวน 

รอบนอกฯ ทาํใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงไดถ้งึรอ้ยละ 20 

สาํหรบัการจดัการดา้นความปลอดภยั บรษิทัมหีน่วยงานวเิคราะห์วศิวกรรมทพีรอ้มดว้ยบุคลากรทมีี

ความรูค้วามชํานาญในดา้นวศิวกรรมจราจรและความปลอดภยับนทางพเิศษทําหน้าทีศกึษาผลกระทบ

จากปัจจยัต่างๆ โดยมีการจดัทําแบบจําลอง Traffic Simulation เพือศึกษาความเหมาะสมในการ

ปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพบรเิวณหน้าด่านเกบ็คา่ผ่านทาง พรอ้มทงัตรวจสอบความปลอดภยัทาง

ถนน วเิคราะหจ์ุดเสยีงอนัตรายบนทางพเิศษ ศกึษาคณุสมบตัแิละรปูแบบการตดิตงัอปุกรณ์เสรมิความ

ปลอดภยั ทงันี เพอืพฒันาปรบัปรงุทางพเิศษใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสดุสาํหรบัผูใ้ชท้าง รวมทงัการลด

ผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้ม โดยบรษิทัไดนํ้าผลการศกึษาดงักล่าวมาดาํเนินการดงันี 

 การปรบัปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษ โดยบรษิัทได้ทําการตรวจสอบและประเมินความ

ปลอดภัยพืนทีหัวเกาะทางแยก (Gore Area) และติดตังอุปกรณ์ เสริมความปลอดภัย ได้แก่ 

อุปกรณ์ดดูซบัแรงปะทะ (Crash Cushion) ถงัรบัแรงปะทะ (Cushion Tank) หลกันําทางชนิดให้

ตวั (Flexible Guide Post) ทาพืนด้วยสี Cold Plastic สแีดง เพือกระตุ้นเตือนถึงจุดอันตรายที

อาจจะเกดิอบุตัเิหต ุ

 การเพมิช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) จากอตัราการเตบิโตของปรมิาณจราจร

ในช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) และหลงัจากท ีกทพ.มนีโยบายยกเลกิคา่มดัจําบตัร 

Easy Pass ทําใหม้ปีรมิาณการใชร้ะบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพมิขนึ ทําใหต้อ้ง

มกีารเพมิช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัเิพอืรองรบัปรมิาณการจราจรทเีพมิขนึ ซงึจะส่งผลใหผู้ใ้ช้

ทางสามารถประหยดัเวลาในการเดนิทาง และนํามนัเชอืเพลงิได ้

 ปรับช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ทีด่านอโศก 4 ประชาชืนขาเข้า และ     

ประชาชนืขาออกใหเ้ป็นช่องทางขวาสุด เพอืให้ผูใ้ช้ทางสามารถเขา้ช่องทาง Easy Pass ไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็ยงิขนึ 

 การปรบัปรุงป้ายแนะนําช่องเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพอืให้ผู้ใช้ทางพิเศษไดร้บั

ความสะดวกรวดเรว็ในการผา่นช่องเกบ็คา่ผา่นทางอตัโนมตั ิ

 ปรบัปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอตัโนมัติ (Easy Pass) ในทางพิเศษศรีร ัชทังหมดให้เป็น      

Fast Lane เพอืใหร้องรบัการผา่นช่องทางทเีรว็ขนึ ลดการชะลอความเรว็ทชี่องทาง Easy Pass 
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 โครงการเพมิประสทิธภิาพช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิบรษิทัไดต้ดิตงัสายอากาศ ชุดท ี2 

(Second Antenna) ทีช่องทาง Easy Pass เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการระบบ      

Easy Pass กรณีไม้กันทางบริเวณด่านเก็บเงนิค่าผ่านทางไม่เปิด ทังทีมีเงนิสํารองในบัญชี

เพยีงพอต่อการผ่านทาง โดยระบบดงักล่าวจะสงัเปิดไมก้นัทางโดยไม่ตอ้งรอใหเ้จ้าหน้าทีสงัเปิด 

ทําใหส้ามารถอํานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชท้างไดเ้รว็ขนึ ลดเวลาในการรอคอย และลดปรมิาณ

การจราจรบรเิวณหน้าดา่นเกบ็เงนิคา่ผา่นทางรวมถงึมลภาวะทางอากาศใหล้ดลงอกีดว้ย          

 โครงการปรบัปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดให้สามารถรองร ับผู้ใช้บริการระบบ  

Easy Pass ในปี 2561 บริษัทได้พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางเพือให้ช่องทางเดียวสามารถ

ให้บรกิารได้ทงัผูใ้ช้บรกิารแบบเงนิสดและผูใ้ช้บริการดว้ยบตัร Easy Pass (ระบบ Dual Mode) 

เพอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารระบบ Easy Pass ไดร้บัความสะดวกมากขนึ โดยมแีผนจะเปิดใหบ้รกิารทดี่าน

พระราม 9-1 (ศรรีชั) ภายในตน้ปี 2562     

บรษิัทไดด้ําเนินการอย่างต่อเนืองเกยีวกบัการจดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานตลอดจนผู้บรหิาร    

เพือเสรมิสรา้งความรู้ และทกัษะในการบรหิารจดัการด้านสงิแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการ

จดัการสงิแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ตลอดจนการจดักจิกรรมปลูกจติสาํนึกทวัทงัองคก์ร และ

การดาํเนินกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้มร่วมกบัสงัคมรอบขา้งอกีดว้ย 

นอกจากนี บรษิทัไดม้นีโยบายในการปรบัปรงุระบบจดัเกบ็คา่ผา่นทางระดบัศนูยค์วบคมุใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานระบบบรหิารจดัการความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เพอืเพมิ

การรกัษาความมนัคงปลอดภัยให้กบัระบบสารสนเทศของระบบจดัเก็บค่าผ่านทางระดบัศูนย์

ควบคุม และจดัทํามาตรฐานในการจดัการขอ้มูลทีมคีวามสําคญัเพอืให้ธุรกจิสามารถดาํเนินงาน 

ไปได้อย่างต่อเนือง เพมิความน่าเชอืถือให้กบัองค์กรในระดบัสากล บรษิัทจึงไดข้อการรบัรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพอืพฒันากระบวนการ และระบบบรหิารจดัการดา้นรกัษาความ

มนัคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ตามมาตรฐาน 

สากล ISO/IEC 27001:2013 ให้แก่ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดบัศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรรีชั 

(CCB2) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีร ัช-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) พร้อมทังพัฒนา

บุคลากรดา้นบรหิารจดัการความมนัคงสารสนเทศ เพอืใหส้ามารถปฏิบตังิานตามกระบวนการ / 

ระบบงานทพีฒันาขนึ  

2.1.2 ธรุกิจระบบราง 

1) ลกัษณะบริการ 

บรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทานการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจาํนวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้า

ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) โดยมรีายละเอยีดดงันี  

(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล     

(ช่วงหวัลาํโพง-บางซอื) และโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัลําโพง-หลกัสอง 

และช่วงบางซอื-ท่าพระ) ซงึบรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาสมัปทานกบั รฟม. เมอืวนัท ี31 มนีาคม 2560 

ระยะเวลา 33 ปี นับจากวนัที รฟม. แจ้งให้เรมิงาน โดยบรษิัทเป็นผู้มีสทิธใินรายไดค้่าโดยสาร 

รวมทงัการดําเนินกจิกรรมและการพฒันาเชิงพาณิชย ์ซงึรวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพนืทีใน

โครงการ และธุรกิจให้บริการสือสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าของ

โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัทเีปิดใหบ้รกิารครบทงัสายทาง   
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 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (ช่วงหัวลําโพง-บางซือ) ซึงเป็นโครงการ

รถไฟฟ้าทีเป็นทางวิงใต้ดินสายแรกของไทย มีระยะทาง 20 กิโลเมตร จํานวน 18 สถานี        

เปิดให้บรกิารเดินรถเมือวนัที 3 กรกฎาคม 2547 บรษิัทเป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร 

รวมทงัการดาํเนินกจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณิชย ์ซงึรวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพนืที

ในโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิารสอืสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า 

ปัจจุบนัมรีถไฟฟ้าทวีงิบรกิารจํานวน 19 ขบวน มรีะยะเวลาใหบ้รกิารทุกวนัไม่มวีนัหยดุตงัแต่

เวลา 06.00-24.00 น. 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลําโพง-หลักสอง และช่วงบางซือ-       

ท่าพระ) มีระยะทางรวม 27 กิโลเมตร เป็นทางวงิใต้ดนิประมาณ 5 กิโลเมตร และทางวิง

ยกระดบัประมาณ 22 กโิลเมตร มสีถานีรวมทงัสนิจาํนวน 20 สถานี เป็นสถานีใตด้นิ 4 สถานี 

และสถานียกระดบั 16 สถานี มจีุดเชอืมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลทีสถานี 

หวัลําโพง และสถานีบางซือ และเชือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงทีสถานีเตาปูน  

บรษิัทเป็นผูล้งทุนจดัหาติดตงัและทดสอบอุปกรณ์งานระบบ โดยแบ่งการดําเนินงานช่วง 

การจดัหาและติดตงัอปุกรณ์งานระบบเพอืเปิดใหบ้รกิารออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ช่วงท ี1 สถานี

บางซอื-สถานีเตาปนู ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมอืวนัท ี11 สงิหาคม 2560 ช่วงท ี2 สถานีหวัลําโพง-

สถานีหลกัสอง ภายในเดอืนกนัยายน 2562 ช่วงท ี3 สถานีเตาปนู-สถานีท่าพระ ภายในเดอืน

มนีาคม 2563 และดําเนินการให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล และโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนําเงนิส่วนต่อขยายให้เป็นการเดินรถแบบต่อเนืองเป็นโครงข่ายเดียวกัน 

(Through Operation) โดยบรษิัทมีส ิทธิในรายได้ค่าโดยสาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย ์

ตลอดระยะเวลาสมัปทานโครงการ และเมอืวนัท ี11 สงิหาคม 2560 ไดเ้ปิดให้บรกิารเดนิรถ

โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิสว่นต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปนู-บางซอื ระยะทาง 1.2 กโิลเมตร 

เพือเป็นการเชือมต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนําเง ินเดิม)  

สายสีนําเงินส่วนต่อขยาย และสายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) ให้ต่อเนืองเป็นโครงข่าย

เดยีวกนั  

(2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (“โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง”) ช่วงสถานีคลอง     

บางไผ่-สถานีเตาปนู มรีะยะทาง 23 กโิลเมตร รวม 16 สถานี เรมิจากบรเิวณคลองบางไผ่ซึงเป็น

ทตีงัของศูนยซ์่อมบาํรุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวนัตก) กาญจนาภเิษก เลยีวซา้ยเขา้สู่

ถนนรตันาธเิบศร ์ขา้มแม่นําเจา้พระยาใกลส้ะพานพระนังเกล้า กอ่นถงึสแียกแครายจะเลยีวขวาไป

ตามถนนตวิานนท์ เลยีวซา้ยเขา้สูถ่นนกรุงเทพ-นนทบุร ีถงึบรเิวณแยกเตาปนู มสีถานีเตาปนูเป็น

สถานีเชอืมต่อกบัสถานีบางซือของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล โดยสามารถเปลยีน

เสน้ทางจากสายสมี่วงไปสายสนํีาเงนิไดท้สีถานีเตาปนู และในอนาคตจะเชอืมต่อกบัรถไฟฟ้าสาย  

สนํีาเงนิ (ชว่งบางซอื-ท่าพระ) และรถไฟฟ้าสายสม่ีวง (ชว่งเตาปนู-ราษฎรบ์รูณะ)  

โดยบรษิทัไดร้บัสมัปทานการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และ

ซ่อมบํารุงรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost ซงึ รฟม. เป็นผูล้งทุน 

ค่างานโยธาทังหมด และบรษิัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง

ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทกีาํหนดไว ้โดย รฟม. 

เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพนืฐานทาง

โยธาและระบบรถไฟฟ้าทงัหมด และ รฟม. จะทยอยจ่ายคนืค่าอุปกรณ์งานระบบใหบ้รษิทัเป็นราย

เดือนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบรษิัทบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาตลอดอายุ

สมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัท ี4 กนัยายน 2556  
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ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าทีวงิบริการ จํานวน 21 ขบวน มีระยะเวลาให้บริการทุกวันไม่มีวนัหยุด  

ในวนัจนัทร-์วนัศุกร ์ตงัแต่เวลา 05.30-24.00 น. และในวนัเสาร-์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ตงัแต่เวลา 06.00-24.00 น. 
 

โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า 

สายเฉลมิรชัมงคล 

(สถานีหวัลําโพง-      

สถานีบางซอื) 

โครงการรถไฟฟ้า 

สายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย 

(สถานีหวัลําโพง-หลกัสอง 

และสถานีบางซือ-ทา่พระ) 

โครงการรถไฟฟ้า 

สายสม่ีวง 

(สถานีคลองบางไผ-่   

สถานีเตาปูน) 

ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost 

ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี (นบัจากวนัท ีรฟม. แจง้ใหเ้รมิงาน) 30 ปี (2556 - 2586) 

จาํนวนสถานี 18 สถานี 20 สถานี 16 สถานี 

ระยะทาง 20 กโิลเมตร 27 กโิลเมตร 23 กโิลเมตร 
 

2) รายได้ 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง 2 ลกัษณะ คอื รายได้ค่าโดยสาร และรายได้จากการให้บรกิาร        

เดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบาํรงุรกัษาระบบรถไฟฟ้า 

 รายได้คา่โดยสาร 

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ ระหว่างบรษิทั และ รฟม. บรษิทัมสีทิธใินการ

ใหบ้รกิารเดนิรถและจดัเกบ็รายไดค้า่โดยสาร และการพฒันาเชงิพาณิชยต์ลอดอายสุมัปทาน โดย

บรษิทัมภีาระผูกพนัต้องจ่ายเงนิค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์หแ้ก ่

รฟม. ตามอตัราทรีะบุในสญัญาสมัปทาน  

บรษิทัจดัเกบ็คา่โดยสารตามจาํนวนสถานีทผีูใ้ชบ้รกิารเดนิทาง โดยอตัราคา่โดยสารระบบรถไฟฟ้า 

ณ วนัทเีรมิใหบ้รกิารจะเป็นไปตามอตัราคา่โดยสารพนืฐานอา้งองิทใีชบ้งัคบั คอื วนัทเีรมิบรกิารที

ก่อใหเ้กดิรายได ้ทงันี ตามสญัญาสมัปทานได้กําหนดให้มกีารปรบัอตัราค่าโดยสารทุก 24 เดอืน 

โดยคํานวณบนพนืฐานของการเปลียนแปลงตามความเป็นจรงิของดชันีราคาผูบ้รโิภคทไีม่รวม

หมวดอาหารของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer Price Index) โดยเทียบจากอตัรา 

คา่โดยสารพนืฐานอา้งองิ  

บรษิัทไดป้รบัอตัราค่าโดยสารตามข้อตกลงในสญัญาสมัปทานมาโดยลําดบั อตัราค่าโดยสารที

ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราทีปรับเมือวันที 3 กรกฎาคม 2561 ซึงจะใช้จนถึงวันท ี 

2 กรกฎาคม 2563  

 รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบาํรงุรกัษา  

บรษิทัไดร้บัคา่จา้งบรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า

สายสม่ีวง สญัญาที 4 สมัปทานสําหรบัการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บรกิารการ 

เดนิรถ และซ่อมบํารงุรกัษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) ระยะท ี2 (ระยะเวลาประมาณ 27 ปี) 

โดยเรมิเปิดใหบ้รกิารเมอืวนัท ี6 สงิหาคม 2559 
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3) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจระบบราง 

 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่กลุม่ทอีาศยัอยูร่อบเสน้ทางและกลุ่ม

ทีมิได้อาศยัอยู่รอบเส้นทางแต่มีความจําเป็นต้องเดนิทางผ่านหรอืมีจุดหมายปลายทางอยู่ใน

เสน้ทาง และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามวตัถปุระสงคก์ารเดนิทาง ดงันี 

1. กลุ่มทมีวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางไปทาํงาน 

2. กลุ่มทมีวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางไปโรงเรยีน/สถานศกึษา 

3. กลุ่มทมีวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางท่องเทยีว (Tourists) / การพกัผอ่น 

4. กลุ่มทมีวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางไปทาํกจิกรรมพเิศษ เช่น การสมัมนา หรอืการประชมุ 

5. กลุ่มทมีวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิทางอนืๆ เช่น การตดิต่อกจิธุระ 

4) นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจระบบราง 

 กลยทุธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจระบบราง 

o สรา้งสรรคแ์ละพฒันารปูแบบการบรกิารเพอือํานวยความสะดวกตอ่ผูโ้ดยสารในการใหบ้รกิาร

เดนิรถไฟฟ้า MRT  

ปัจจุบนัรถไฟฟ้า MRT มเีสน้ทางการเดนิรถเรมิตน้จากสถานีหวัลาํโพง ปลายทางทสีถานีเตา

ปูน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ผ่านพนืทีเศรษฐกิจทีสําคญั (Central Business District-CBD) 

พนืททีอียู่อาศยั (Residential Area) และมจุีดเชอืมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนทีสาํคญัซงึมผีล

ต่อการเพมิจํานวนผูโ้ดยสาร อาทิ จุดเชอืมต่อรถไฟฟ้าสายสเีขยีว (BTS) ทสีถานีสลีม สถานี

สุขุมวทิ และสถานีสวนจตุจักร สายสแีดง (Airport Rail Link) ทีสถานีเพชรบุรี ซึงเป็นจุด

เชอืมต่อกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิและจุดเชอืมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง (MRT) 

ทีสถานีเตาปูน นอกจากนียงัมจุีดเชอืมต่อกบัสถานีรถไฟหวัลําโพงและบางซือ สาํหรบัการ

เชอืมต่อทางเดนิของสถานีกบัอาคาร ปัจจุบนัม ี4 จุด ไดแ้ก่ 1) อาคารจตัุรสัจามจุร ี(อาคารพกั

อาศัย อาคารสํานักงาน และศูนย์รวมความบันเทิงและการศึกษา) กับสถานีสามย่าน  

2) ศูนยก์ารคา้ยเูนียนมอลลก์บัสถานีพหลโยธนิ 3) อาคาร Interchange 21 (อาคารสาํนกังาน) 

และอาคาร Terminal 21 (ศูนย์การคา้ โรงแรม อาคารสํานักงาน และทีพกัอาศยั) กบัสถานี

สุขุมวิท  4) ศูนย์การค้า Central Plaza Grand Rama 9 และอาคาร G Tower กับสถานี

พระราม 9 และในอนาคตจะมกีารเชอืมต่อกบัโครงการ One Bangkok ทสีถานีลมุพนิ ี

พฤตกิรรมการเดนิทางของผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พอืการทํางานรองมาเป็นการ

เดนิทางเพอืการศกึษา ซงึจะเดนิทางในช่วงเวลาเร่งด่วน ขณะทีวตัถุประสงค์อนืจะเป็นการ

เดนิทางนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) ซึงมอีตัราการเพมิเทียวการเดนิทางสงูกว่า บรษิัทจึง

กาํหนดกลยทุธ์ในการเพมิการเดนิทางช่วง Off peak ทยีงัมคีวามสามารถในการรองรบัได ้ลด

ความหนาแน่นผู้โดยสารช่วงเวลาเร่งด่วน กระตุ้นให้ผูโ้ดยสารปรบัพฤติกรรมการเดนิทาง

ในช่วงเช้าให้เร็วขนึในกิจกรรม “MRT Lucky Hour มาเช้าลุ้นโชค” รวมถึงการเพมิจํานวน

ผูโ้ดยสารทเีดนิทางดว้ยบตัรโดยสาร เพอืเพมิรายไดแ้ละจํานวนผูถ้อืบตัรโดยสาร และเป็นการ

กระตุ้นอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 2556 ดว้ยการทําความร่วมมือกบัพนัธมิตรทอียู่รอบเส้นทาง 

เช่น การใหส้่วนลดหรอืสทิธปิระโยชน์ในการออกบตัรหรอืเตมิเงนิ การให้ขอ้มูลกจิกรรมและ

แนะนําสถานททีคีาดวา่จะเป็นจดุหมายปลายทางของผูเ้ดนิทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ในช่วง

ทผีา่นมามกีารทํากจิกรรมและใหข้อ้มลูร่วมกบับรษิทัยอ่ย (BMN) และพนัธมติรรายต่างๆ เช่น 

ศนูยก์ารคา้ Metro Mall ศนูยก์ารคา้ Central Plaza Grand Rama 9 ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติ

สริกิติ ิสวนลุมพนิี เป็นตน้  
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o มุง่เน้นคณุภาพการบรกิาร  

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นคุณภาพการบริการโดยถือว่า “การบริการอยู่ เหนือสิงอืนใด” 

นอกจากนัน บรษิัทยงัมนีโยบายให้รถไฟฟ้า MRT เป็น “ส่วนหนึงในชวีติของคนกรุงเทพ” 

ภายใตก้ารดาํเนินงานอย่างมอือาชพี โดยการดําเนินกจิกรรมต่างๆ เพอืส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ของรถไฟฟ้า MRT ทีใหบ้รกิารการเดนิทางแลว้ ยงัมกีารสรา้งคุณค่าเพมิใหค้นกรุงเทพรูส้กึ

เป็นส่วนหนึงในวถิชีวีติ จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึกําหนดเป้าหมายการดาํเนินงานดา้น

คณุภาพการบรกิาร ดงันี 

- ความปลอดภยั (Safety) บรษิทัถอืวา่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของผูใ้ช้บรกิาร

รถไฟฟ้า MRT เป็นความสาํคญัสงูสุดทพีนกังานทุกคนตอ้งพงึตระหนัก และตอ้งปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดความปลอดภยัของบรษิัทอย่างเครง่ครดั โดยทผี่านมาบรษิัทมกีารฝึกอบรม

เกียวกบัความปลอดภยัอย่างต่อเนืองตลอดจนมกีารกาํกบัดูแลการใหบ้รกิารมมีาตรฐาน

ตามขอ้กาํหนดความปลอดภยัของประเทศไทยและเทยีบเท่าระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน

ชนันําของโลก 

- ความสะดวก (Convenience) บรษิัทให้ความสําคญัในการดูแลการทํางานของอุปกรณ์

อํานวยความสะดวกต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้า MRT เพือให้ทํางานได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนีบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสะดวกของผูโ้ดยสารในช่วงการเดนิทางทแีออดั เช่น 

ช่วงงานเทศกาลหรอืการจดันิทรรศการรายรอบเสน้ทาง โดยจดัใหม้กีารเพมิจุดจําหน่าย

เหรยีญโดยสาร เพอืใหผู้โ้ดยสารไดร้บัการบรกิารอยา่งดทีสีดุ 

- ความรวดเร็ว (Fast) บริษัทจะควบคุมให้ความเร็วเฉลียของรถไฟฟ้าและตารางการ

ใหบ้รกิารรถไฟฟ้ารองรบักบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารในแต่ละช่วงเวลา  

- ความเชอืถือได ้(Reliability) บรษิัทจะดูแลให้รถไฟฟ้าและระบบอาณัติสญัญาณอยู่ใน

สภาพด ีและไมส่ง่ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของบรษิทั 

- การตรงต่อเวลา (Punctuality) บรษิทัจะควบคุมใหต้ารางการเดนิรถไฟฟ้าและการเทยีบ

จอดในสถานีทงัหมดคลาดเคลอืนไปจากทเีวลากาํหนดน้อยทสีดุ 

o สรา้งรปูแบบบตัรโดยสารทตีรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุม่ 

บรษิทัมกีารวเิคราะหล์กัษณะลกูคา้และกลุ่มเป้าหมายทงัทเีป็นผูใ้ชบ้รกิารประจาํและใชบ้รกิาร

เป็นครงัคราว เพือจดัทําและวางแผนการออกบัตรโดยสารชนิดต่างๆ ใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม และดงึดดูกลุ่มลูกคา้ทีใชบ้รกิารเป็นครงัคราวให้หนัมาใช้

บตัรรถไฟฟ้า MRT ในการเดินทางมากขนึ การพัฒนาบัตรโดยสารรูปแบบใหม่ให้มีความ

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละเพมิประสทิธภิาพในการใชบ้ตัร ใหส้ามารถใชบ้ตัรรว่มกนั

ไดท้งัรถไฟฟ้า MRT สายสนํีาเงนิ และ MRT สายสมี่วง ตลอดจนการวางแผนครอบคลุมถงึ 

MRT สายสนํีาเงนิส่วนต่อขยายทจีะเปิดใหบ้รกิารบางส่วนในปี 2562 และเปิดใหบ้รกิารครบ

ทงัเสน้ทางในปี 2563 การประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิในการออกบตัรร่วมธรุกจิที

สามารถใชท้ําธรุกรรมทางการเงนิและเดนิทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ไดแ้ก่ ความร่วมมอืกบั

ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในการทําบัตรแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบนัหรอืหน่วยงานอนืๆ นอกจากนียงัออกคูปองเตมิเงนิ 

(Top Up Voucher) ให้กับบริษัท อนันดา จํากัด (มหาชน) เพือใช้แจกเป็นสวัสดิการแก่

พนักงานในการนํามาเตมิมลูคา่ในบตัรโดยสารของพนักงานอกีดว้ย 
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 กลยทุธด้์านราคาของธรุกิจระบบราง 

บรษิทัจดัเก็บค่าโดยสารตามระยะทางการเดนิทาง (Distance Related Fare) เพอืทําใหเ้กดิความ

ยตุธิรรมต่อผูโ้ดยสารในการเดนิทางในระยะทางทีต่างกนั พรอ้มส่วนลดแก่กลุ่มนกัเรยีน/นักศกึษา 

และกลุ่มเดก็/ผูส้งูอายุ รวมทงัคาํนึงถงึอตัราการเกบ็ค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนประเภทอนื 

โดยการเกบ็คา่โดยสารดงักล่าว บรษิทัจะปรบัอตัราคา่โดยสารตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาสมัปทาน 

 กลยทุธด้์านการส่งเสริมการตลาดของธรุกิจระบบราง 

บรษิทัไดแ้บ่งลูกคา้กลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ทาํใหส้ามารถกาํหนดกลยทุธก์ารสง่เสรมิการ

ขายใหเ้กดิประสทิธภิาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวม ทงันี บรษิทัไดว้างแผนการสง่เสรมิการ

ขายและแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสงิแวดลอ้มของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ดงันี 

o สนับสนุนและประชาสมัพนัธ์พืนทีจอดแล้วจร (Park and Ride) เพือกระตุ้นให้นํารถยนต์

สว่นตวัเขา้ไปจอดในจุดทใีหบ้รกิาร เพอืเดนิทางเขา้ไปในเขตธุรกจิ (Business District) เช่น 

ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดาภเิษก ซงึจะช่วยลดปัญหาการจราจรตดิขดัไดอ้กีช่องทาง

หนึง อกีทงัยงัเป็นสว่นสาํคญัในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 

o การชําระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (Credit Card) เพอืเพมิความสะดวกสบายให้กบัผูโ้ดยสาร และ

จดัรายการสง่เสรมิการขายร่วมกบับรษิทั และธนาคารชนันํา ไดแ้ก่ AIS KTC Citibank UOB 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา เมืองไทยประกนัชีวติ FWD ประกันชีวติ ในการมอบส่วนลด และ

เครดติเงนิคนื รวมถึงการแลกคะแนนสะสมของบัตรเครดติ เพอืเพมิมูลค่าการบรกิาร และ

เสนอสิทธิประโยชน์ในการใช้บัตรโดยสาร โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้ผู้โดยสารเปลียน

พฤติกรรมจากการใช้เหรยีญโดยสาร เป็นการใช้บัตรโดยสารให้มากขนึ ซึงลูกค้าจะได้รบั

ความสะดวกรวดเรว็พรอ้มสทิธปิระโยชน์ต่างๆ  

o การเพมิจํานวนผูใ้ช้บรกิารหรอืเพมิจํานวนเทยีวเดนิทางในระบบผ่านการให้ขอ้มูลข่าวสาร

กจิกรรมรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT และการนําเสนอบตัรโดยสารประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน 

องคก์ร อาคารสาํนักงาน หรอืโรงแรม ทงัทอียู่ในและนอกเสน้ทาง โดยสามารถทําหน้าบตัรที

เป็นสญัลกัษณ์ขององค์กรหรอืกิจกรรมสําคญั เป็นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิการขาย     

ซงึจะทําให้เกดิการกระจายของบตัรโดยสารถงึกลุ่มเป้าหมายทงัทเีป็นผูท้ีใชบ้รกิารเดมิและ

กลุ่มผูโ้ดยสารทยีงัไม่เคยใชบ้รกิารมาก่อนใหเ้กดิการทดลองใช ้ 

o การสรา้งและการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relation Management - CRM) 

โดยการบรหิารจดัการระบบขอ้มลูลูกคา้ และสรา้งเครอืข่ายใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ CRM 

ซงึเป็นหวัใจสาํคญัของการตลาดเพอืสรา้งความภกัดแีละการรกัษาลกูคา้ (Loyalty Marketing) 

โดยมุ่งเน้นในเรอืงของการมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้อย่างมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยใชก้ลยุทธก์ารสรา้ง Community ภายใต ้MRT Club เชอืมโยงความสมัพนัธ ์

โดยใชช้่องทาง Social Network และการสอืสารผา่นสอืภายในสถานี MRT ในการจดักจิกรรม

ร่วมกับพนัธมิตรแบบ Win-Win Strategy ในการสร้างสมาชิก MRT Club เช่น การจัดชม

ภาพยนตรร์อบพเิศษร่วมกบั Major Cineplex Group การลงทะเบยีนเพอืลุน้รบับตัรคอนเสริต์

จาก BEC-TERO การมอบส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์เครือ SF Cinema แก่ผู้ทีแสดงบัตร

โดยสาร MRT เป็นตน้  
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o การสร้างความภักดีในตราสนิค้า (Brand Loyalty) และสร้างการรบัรู้ในตราสินค้า (Brand 

Awareness) ดว้ยการจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด สรา้งภาพลกัษณ์ การตอบแทนลูกคา้และ

สงัคม เป็นการปลูกฝังทศันคตนีิให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บรกิาร โดยการสรา้ง

มลูค่าเพมิ (Value Added) อย่างต่อเนือง อาท ิการสร้างความสมัพนัธ์กบัพนัธมติรเพอืจดัหา

สทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรโดยสารในการรบัสว่นลดรา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์หรอื

งานอเีวนทต์า่งๆ รอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT 

o การพฒันาระบบชําระเงนิอิเล็กทรอนิกส์สําหรบัเตมิเงนิบตัรโดยสารแบบออนไลน์ (Online 

top-up) และการชําระค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้บัตร (Mobile payment)  

ดว้ยแอปพลเิคชนัทรูมนันี วอลเล็ท และมแีผนการพฒันาระบบการชําระเงนิอเิล็กทรอนิกส์

สําหรบัร้านค้าต่างๆ ภายใน Metro Mall เพือเพิมความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้โดยสาร

รถไฟฟ้า MRT  

o สนับสนุนการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรฐัในระบบ MRT โดยการปรบัปรุงระบบจัดเก็บ 

ค่าโดยสารอัตโนมัติ (ระบบ AFC) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

(โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ) และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (โครงการ

รถไฟฟ้าสายสม่ีวง) เพอืเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้บัตรสวสัดกิารแห่งรฐั

เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า MRT 

 กลยทุธด้์านการสือสารการตลาดของธรุกิจระบบราง 

o การเลือกใช้ช่องทางสือสารและประชาสัมพันธ์ เพือให้เกิดประสิทธิภาพและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายของแต่ละกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด โดยการบรหิารจดัการพนืทแีละช่องทาง

ภายในระบบรถไฟฟ้า MRT อาท ิป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในสถานี (Standee) สอืบนจอเครอืง

จําหน่ ายเหรียญโดยสาร สือ Event Calendar บนจอมอนิ เตอร์ สือ Digital สือ Social 

Network รวมถึงสอืภายนอกจากพนัธมิตร เพือให้ขอ้มูลการเดนิทางในระบบแก่ผูใ้ช้บรกิาร    

อีกทังบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนา Mobile Application ภายใต้ Bangkok MRT Application    

เพอืรองรบัการวางแผนการเดนิทางของผูโ้ดยสาร 

o เน้ นการป ระชาสัมพันธ์ ให้ข้อมู ลข่ าวสารเข้าถึงก ลุ่มลูกค้า ใหม่  โดยการออกบู ธ 

ประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิก MRT Club พร้อมแนะนําสิทธิประโยชน์  

การแนะนํากจิกรรม MRT lucky hour และกิจกรรมต่างๆ สทิธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการ

ออกทรูฟเล่นเกมส์ แจกของทีระลึก โดยตอกยําถึงความตรงเวลา สะดวก รวดเร็วในการ

เดินทางและมีเวลาเพือการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครวัมากขึนจากการใช้บริการ สามารถ

กาํหนดเวลาการเดนิทางทแีน่นอนได ้โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืกระตุ้นใหข้อ้มูลดา้นการบริการ

และสทิธปิระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

o การสอืสารเพอืสรา้งจุดหมายการเดนิทาง (Create Destination) เป็นการประชาสมัพนัธ์และ

ใหข้อ้มลูการเดนิทางรอบเสน้ทางดว้ยรถไฟฟ้า MRT อย่างต่อเนือง การจดัทําปฏทินิกจิกรรม 

(Event Calendar) แผนทแีสดงเสน้ทางและสถานทตี่างๆ อาท ิอาคารสาํนักงาน สถานศึกษา 

โรงแรม ศูนยก์ารคา้ สถานทท่ีองเทยีว และสถานทสีาํคญัอนืๆ การเชอืมต่อไปยงัระบบขนส่ง

ประเภทอนืๆ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ผา่นทาง website และ mobile application   
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o การสร้างความมนัใจในการเดนิทางด้วยการประชาสมัพันธ์เรอืงความปลอดภัย (Safety)  

การใหบ้รกิาร (Service) ใหก้บัผูโ้ดยสาร และประชาชน ผา่นสอืโทรทศัน์ วทิย ุและสอืมวลชน

ต่างๆ อกีทงัจดักจิกรรมเพอืประชาสมัพนัธ์การใหบ้รกิารและกจิกรรมดา้นความปลอดภยัใน

สถานทีต่างๆ เช่น สถานศกึษา อาคารสาํนักงาน เพอืใหผู้โ้ดยสารและประชาชนเกดิความรู้

และความเขา้ใจในระบบความปลอดภยัของรถไฟฟ้า MRT เพอืเสรมิสรา้งความมนัใจในการ

ใชบ้รกิาร 

 กลยุทธด้์านการพฒันาของธรุกิจระบบราง 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพและบรกิารอย่างสมาํเสมอ ต่อเนือง และไม่หยุดนิง เพอืให้

ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุทงัในดา้นความสะดวกสบาย รวดเรว็ ปลอดภยั ซงึจะเป็นการ

ส่งเสรมิให้มีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ในจํานวนเพิมขนึ ปัจจุบันบรษิัทร่วมมือกับสถาบัน

การเงนิทจีะทาํใหส้ามารถถอืบตัรหนึงใบทสีามารถทาํธรุกรรมตา่งๆ ไดห้ลากหลาย  

 กลยทุธก์ารจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่ายของธรุกิจระบบราง 

ดว้ยการเพมิจุดออกตวัโดยสาร (Sales Outlet) นอกเหนือจากการออกตวัโดยสารไดท้เีครอืงออก

เหรยีญโดยสารอตัโนมตัิและทีห้องออกบตัรโดยสารของสถานี เช่น การจดัการขายตรง (Direct 

Sales) ให้กบัหน่วยงานต่างๆ เช่น องคก์ร ธนาคาร สถานศกึษา โรงแรม บรษิทัเอกชน เป็นต้น    

ในการจดัทําหน้าบตัรพเิศษใหก้บัองคก์ร/สถาบนั สามารถนําบตัรโดยสารไปใช้ไดใ้นโอกาสต่างๆ 

เช่น มอบใหพ้นักงานเพอืสรา้งขวญักําลงัใจ มอบใหลู้กคา้เพอืแสดงความขอบคุณ หรอืแมแ้ต่การ

สร้างแบรนด์และใช้เป็นสือประชาสมัพนัธ์ ทําให้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เป็นมากกว่าบัตร

โดยสาร 

5) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจระบบราง 

ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ทมีปีระชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และมรีะบบขนสง่หลาย

รูปแบบ อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจําทาง รถตู้โดยสาร รถไฟฟ้า รถไฟ ไมโครบัส         

รถแท็กซี ซงึกรุงเทพฯ ประสบปัญหาดา้นการจราจรเป็นอย่างมาก อนัเป็นผลมาจากการเพมิขนึของ

ประชากรในชุมชนเมอืง และความตอ้งการในการเดนิทางของประชาชนทสีงูมากขนึ พนืทกีารจราจรจงึไม่

สามารถรองรบัได้อยา่งเพยีงพอ ซงึถอืว่าเป็นปัญหาหลกัทเีกดิขนึไม่แตกต่างกบัเมอืงหลวงทวัโลกทมีี

ความหนาแน่นของประชากรสูง รฐับาลจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพฒันาโครงข่ายทางด้านการขนส่ง

สาธารณะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจร เพอืรองรบัการเพมิขนึของจํานวนประชากรและการ

เตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ 

ทงันี การเดนิทางของประชาชนกรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คอื ระบบขนส่งส่วนบุคคล

และระบบขนสง่สาธารณะ 

 ระบบขนส่งส่วนบคุคล 

โครงสร้างทีอยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลทีมีการกระจายโดยรอบ       

การเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวัจงึไดร้บัความนิยม อกีทงัการเพมิขนึของบุคคลทมีรีายไดส้งู หรอื

ชนชนักลาง ผนวกกบัความไม่เพยีงพอของระบบขนส่งมวลชน และค่าใชจ่้ายทีใชใ้นการเดนิทาง

เมอืเทยีบกบัการเดนิทางโดยรถยนตส์่วนบุคคล ตลอดจนคณุภาพการใหบ้รกิารและความปลอดภยั 

สง่ผลใหก้ารใชร้ถยนต์ยงัเป็นสงิทจีาํเป็นและสะดวกสบายต่อการเดนิทาง ทงันี การขยายตวัของ

พนืทกีารจราจรในเขตกรงุเทพฯยงัเป็นไปอยา่งจาํกดั และไมเ่พยีงพอต่อการรองรบัปรมิาณรถยนต ์
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 ระบบขนส่งสาธารณะ 

ปัญหาการจราจรทตีดิขดัโดยเฉพาะในชวัโมงเร่งดว่น และการเตบิโตของโครงการอสงัหารมิทรพัย์

รายรอบเสน้ทาง สง่ผลใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะบางประเภท

เพมิขนึอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยงิระบบรถไฟฟ้า ซงึมอีตัราการเตบิโตสูงขนึอย่างมนีัยสาํคญั 

เนืองจากการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมการเลอืกทอียูอ่าศยัและการเดนิทางของประชาชนในเขตเมอืง 

ทใีหค้วามสาํคญักบัความสะดวกและความรวดเรว็ในการเดนิทางเป็นปัจจยัสาํคญั 

 รถโดยสารประจาํทาง 

ปัจจุบนัมรีถโดยสารประจําทางหลากหลายรูปแบบให้บรกิารประชาชน โดยมีอตัราค่าบรกิารที

แตกต่างกนัเพอืเป็นการเพมิทางเลอืกแก่ผูโ้ดยสาร แต่รถโดยสารประจําทางทใีหบ้รกิารประชาชนใน

เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลยงัมจีาํนวนไม่เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร สาเหตุอยู่ในช่วงการนํารถ

โดยสารบางส่วนมาปรบัปรุงและการปฏิรปูจดัระเบียบเสน้ทางเดนิรถใหม่ โดยแม้ว่าจะยงัมรีถตู้

โดยสารประจําทางให้บรกิารอกีมากกว่า 16,000 คนั ซึงเป็นอกีทางเลือกทีได้รบัความนิยมจาก

ประชาชนเป็นจํานวนมาก เนืองจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการเดนิทาง โดยในช่วงเดอืน

มกราคม 2561 กรมการขนส่งไดเ้ปิดตวัรถเมลร์ูปแบบใหม่ทพีฒันาทางดา้นเทคโนโลยเีพอืรองรบั

ระบบ GPS และ E-Ticket ใหบ้รกิารในบางเสน้ทาง แต่จากปัญหาการจราจรโดยรวมบนถนนทยีงั

มคีวามแออดั โดยเฉพาะอย่างยงิในช่วงเวลาเร่งดว่นระหว่างเวลาในช่วงเชา้ 6:30-8:30 น. และช่วง

เย็น 16:30-18:30 น. การเดนิทางจงึไม่มปีระสทิธภิาพและใช้เวลามาก ทงัยงัไดร้บัผลกระทบจาก

ปัญหาความปลอดภยัในการใหบ้รกิารและมลพษิจากระบบไอเสยีของรถยนต ์ 

 รถไฟ 

ในช่วงทผีา่นมา ภาครฐัมนีโยบายเพอืตอบสนองความตอ้งการของผูม้รีายไดน้้อยใหส้ามารถใช้จา่ย

ผา่นบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ซงึผูถ้อืบตัรสามารถใชบ้รกิารรถเมล ์รถโดยสารของบรษิทั ขนส่ง จาํกดั 

(บขส.) และรถไฟ โดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายในวงเงนิไม่เกนิ 500 บาทต่อระบบต่อเดอืน แต่ทงันีการ

ใหบ้รกิารดว้ยระบบรถไฟยงัขาดความสะดวกสบาย และความปลอดภยั เนืองจากสภาพรถไฟทไีม่

เออือํานวยและไม่มรีะบบปรบัอากาศ อกีทงัเป็นการขนส่งในทิศทางทีจํากดัไม่ครอบคลุมทงัตวัเมอืง 

ดังนัน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงได้เร่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพิมเติม

หลากหลายเส้นทาง รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบํา รุงแห่ งใหม่ เพือรองรับรถจักร 

แบบเก่าและแบบใหม่ และเพอืพฒันาระบบรางรถไฟไทยตามแผนพฒันาโครงสรา้งพนืฐานด้าน

การคมนาคมขนสง่ของไทย ทงันี การใหบ้รกิารรถไฟของ รฟท. ไม่ถอืเป็นคูแ่ขง่ของบรษิทัโดยตรง 

เนอืงจากเสน้ทางการใหบ้รกิารทมีคีวามแตกต่างกนั โดย รฟท.จะเน้นการใหบ้รกิารนอกเมอืงเป็นหลกั 

 รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยทวีงิบนรางคูย่กระดบัแยกทศิทางไปและกลบั 

โดยเริมเปิดให้บรกิารครงัแรกเมือวนัที 5 ธนัวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คอื สายสุขุมวิท และ      

สายสลีม ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้า BTS มรีะยะทางในการใหบ้รกิารรวม 49.05 กโิลเมตร และจาํนวน

สถานีทังสิน 43 สถานี โดยในปี 2561 รถไฟฟ้า BTS มีจํานวนผู้โดยสารเฉลียต่อวนัประมาณ 

660,000 เทยีว การเดนิทางโดยรถไฟฟ้าจงึเป็นทางเลือกทีสะดวกแก่ผู้เดนิทาง อกีทงัรถไฟฟ้า 

BTS เป็นรถไฟฟ้าทมีุ่งสู่ใจกลางของเมอืง มกีารพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายรอบเสน้ทาง และการ

เชือมต่อกบัรถไฟฟ้า MRT จงึไดร้บัความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก และเป็นปัจจยัให้มี

ผูใ้ชบ้รกิารมากขนึ 
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 รถไฟฟ้า ARL 

รถไฟฟ้าเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport Link) หรือ

แอรพ์อร์ตเรลลงิก์ หรอืแอร์พอรต์ลงิก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพเิศษทีเป็นส่วนหนึง

ในโครงการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าชานเมอืง ดําเนินการก่อสรา้งโดยการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรถไฟฟ้าเชอืมท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นระบบรถไฟฟ้าทมีีทงั

โครงสรา้งใตด้นิและยกระดบั มแีนวเสน้ทางทรีองรบัการเดนิทางจากชานเมอืงดา้นตะวนัออกและ

ทิศเหนือ และผูโ้ดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขา้สู่เขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ทีสถานี   

พญาไท รวมทงัสนิ 8 สถานี ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร เรมิเปิดให้บรกิารเมือวนัที 23 สงิหาคม 

2553 ซึงการให้บรกิารในปัจจุบันได้มีแผนในการพฒันาปรบัปรุงและเพิมความจุทีนังในขบวน

รถไฟฟ้า รวมถึงการจัดซือขบวนรถใหม่ตลอดจนแผนในการลดระยะเวลารอรถไฟฟ้าเหลือ        

10 นาทีต่อขบวน จาก 12 นาทีต่อขบวน เพอืเพิมประสทิธิภาพในการให้บรกิาร โดยในปี 2561        

มผีูโ้ดยสารเฉลยีต่อวนัโดยประมาณ 80,000 คนตอ่วนั  

จากการเตบิโตของจํานวนผูใ้ช้บรกิารระบบขนส่งสาธารณะทเีพมิขนึอย่างต่อเนือง สะท้อนใหเ้หน็

ถงึการเปลยีนแปลงในพฤตกิรรมการเดนิทางของประชาชนในเขตพนืทกีรงุเทพฯ และปรมิณฑล        

การปรบัตวัจากการเดนิทางดว้ยรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้การเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ     

บ่งบอกได้ถึงการพัฒนา ทังในด้านของความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และการให้บริการ           

ทคีรอบคลุมพนืทีในการเดนิทางใหส้ามารถเดนิทางเชอืมโยงเป็นโครงข่ายเดยีวกนัไดใ้นปัจจุบนั 

ซงึจากปัญหาทางจราจรทตีดิขดั และการตอ้งเผชญิหน้ากบัมลภาวะทางอากาศและเสยีง และความ

น่าจะเป็นในการเกดิอุบตัเิหตุ ระบบขนส่งทางรางจงึถอืเป็นการเปลยีนแปลงและการพฒันาระบบ

ขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลครงัสําคญั ซงึจะช่วยใหปั้ญหาการจราจรบรรเทาลง 

และประชาชนผูใ้ช้บรกิารมคีวามปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็ มากยงิขนึในการเดนิทางและยงั

ส่งผลดตี่อทงัเศรษฐกจิและสงิแวดล้อม ดงันัน ระบบรถไฟฟ้าจงึเป็นรูปแบบการเดนิทางซึงช่วย

พฒันาคณุภาพชวีติของคนเมอืง และช่วยประหยดัการใชท้รพัยากรของชาต ิ

6) ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐัของธรุกิจระบบราง 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 4.1 ปรบัตวัดขีนึจากการขยายตวัรอ้ยละ 3.9 

ในปีกอ่นหน้า และคาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 3.5 - 4.5 ในปี 2562 โดยมปัีจจยัสนับสนุนทสีาํคญัจากการ

ขยายตวัเรง่ขนึของการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตวัต่อเนืองของการใช้จ่ายและ

การลงทุนภาครฐั (ทมีา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต)ิ  

ในดา้นของแผนงานยุทธศาสตร์ทสีาํคญัเพอืพฒันาระบบคมนาคม โดยเฉพาะโครงการลงทุนในระบบ

รถไฟฟ้า เพอืแกไ้ขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ภาครฐัไดใ้หค้วามสาํคญัและไดเ้ร่ง

ดาํเนินการใหส้ามารถเปิดการประมูลไดอ้ย่างเรว็ทสีุด โดยไดจ้ดัตงัโครงการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและ

เอกชน (พีพีพี) และให้มีการจดัตงัคณะทํางานพีพีพี ฟาสต์แทร็ก (PPP Fast Track) ทีมุ่งเน้นไปที

โครงการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน ตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั       

ปี 2560 - 2564 โดยมโีครงการลงทุนโครงสรา้งพนืฐานขนาดใหญ่ในดา้นคมนาคมทไีดเ้ขา้รว่มโครงการ

ในระยะแรกไปแล้วทงัหมด 10 โครงการ มลูค่าลงทุน 4.4 แสนลา้นบาท ซงึโครงการรถไฟฟ้าทคีาดว่า

จะเปิดขายซองเอกสารประกวดราคาในปี 2562 คอื โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ช่วงเตาปนู-วงแหวน

กาญจนาภเิษก) และโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้สว่นตะวนัตกและตะวนัออก นอกจากนี คณะกรรมการ 

PPP ได้ตดิตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวง

คมนาคมอีกจํานวน 5 โครงการ ประมาณการมูลค่าเงินลงทุนรวม 240,126 ล้านบาท ได้แก ่ 

1) โครงการ Rest Area ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสมีา 2) โครงการ 
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Rest Area ของทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายบางใหญ่-กาญจนบุร ี3) โครงการระบบขนส่งมวลชน

จงัหวดัภูเกต็ 4) โครงการระบบขนส่งมวลชนจงัหวดัเชยีงใหม่ และ 5) โครงการระบบขนส่งมวลชน

จงัหวดันครราชสมีา และเร่งรดัการพฒันาโครงการระบบขนส่งมวลชนในหวัเมอืงต่างๆ ในต่างจงัหวดั 

เช่น จงัหวดัขอนแก่น และสงขลา เป็นตน้ เพอืเป็นการกระจายการลงทุนและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน

ไปสู่ภูมภิาค และบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นของหวัเมืองหลกั โดยจากผลสาํเรจ็ของโครงการ 

พีพีพี ฟาสต์แทร็ก  (PPP Fast Track) กระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งร ัดโครงการให้เข้าสู่พีพีพ ี 

ฟาสตแ์ทรก็ ในระยะต่อไปอยา่งตอ่เนือง  

ทงันี บทบาทของภาครฐัในการกระตุน้เศรษฐกจิผ่านการใชจ่้ายและการลงทุน ถอืเป็นปัจจยัสาํคญัอย่าง

ยงิทจีะสง่ผลต่อภาวะเศรษฐกจิในอนาคต การใหค้วามสาํคญัในการลงทุนโครงสรา้งพนืฐานโดยเฉพาะ

ดา้นการคมนาคมขนสง่จะช่วยใหเ้กดิความสะดวกในการเดนิทางและขนถ่ายสนิคา้ ซึงเป็นจุดสรา้งแรง

ดงึดูดให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนทงัจากชาวไทยและต่างชาต ิและเป็นการสรา้งความแขง็แกร่ง

ทางเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งยงัยนืในอนาคต 

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

จากสภาวะทางเศรษฐกจิทีเติบโตขนึอย่างต่อเนืองในปี 2561 ส่งผลให้ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ยงัคง

เติบโตไดด้้วยเช่นกนั โดยเฉพาะตลาดอสงัหารมิทรพัย์รายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าทีเป็นที

ต้องการมากขนึ เห็นได้จากการเปิดตวัคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในหลากหลายโครงการ โดยเฉพาะ

บรเิวณรายรอบโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิสว่นต่อขยาย (ช่วงหวัลําโพง-บางแค และบางซอื-ท่าพระ) 

ทกีาํลงัจะเปิดใหบ้รกิารในปี 2562 และกาํลงัเป็นทนีิยมของนักลงทุน จากการพฒันาระบบขนสง่มวลชน

ใหเ้ป็นโครงข่ายทีครอบคลุมพนืทกีรุงเทพฯ และปรมิณฑล จงึกลายเป็นปัจจยัสาํคญัในการเร่งพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์ในรปูแบบต่างๆ เช่น คอนโดมเินียม อาคารสาํนักงาน ศูนย์การคา้ ตลาดนัด สถานที

ท่องเทยีวทมีชีอืเสยีง โรงแรม อพาร์ทเมน้ท ์รา้นอาหาร และซุปเปอรม์ารเ์กต็ ใหเ้ตบิโตขนึอยา่งรวดเรว็

ตามไปดว้ย  

7) ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 

โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงเข้ม  

(แนวเหนือ-ใต้) 

ระบบรถไฟชานเมอืง แบ่งเป็น 4 ระยะ รวม

ระยะทางประมาณ 80.5 ก.ม. 

ระยะท ี1  บางซอื-ธรรมศาสตรศ์นูยร์งัสติ  

ระยะท ี2  บางซอื-หวัลําโพง 

ระยะท ี3  หวัลําโพง-บางบอน  

ระยะท ี4  บางบอน-มหาชยั 

บางซือ-รงัสิต ระยะทาง 26 ก.ม. 

- รฟท. อยู่ระหว่างขนัตอนการดําเนนิการ ดงันี 

สญัญาท ี1  งานโยธาสําหรบัสถานีบางซอืและศูนยซ่์อมบํารุง รฟท. 

ได้มกีารลงนามสญัญาว่าจา้งกจิการร่วมคา้ SU (บมจ.

ซิโนไทย-เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรคัชนั และ บมจ. 

ยูนิค เอ็นจิเนียรงิ แอนด์ คอนสตรคัชนั) เมือวนัท ี18 

มกราคม 2556  

 สญัญาท ี2  งานโยธา บางซือ-รงัสิต รฟท.ได้มีการลงนามสญัญา

ว่าจ้าง บมจ.อิตาเลยีนไทย ดิเวลลอ็ปเมนท์ เมอืวนัท ี

31 มกราคม 2556  

สญัญาท ี3  งานระบบรถไฟฟ้าและเครอืงกลรวมงานจดัซอืรถไฟฟ้า  

- 20 ธันวาคม  2561 คณ ะกรรมการ รฟท. เห็นชอบให้ขยาย

ระยะเวลาการก่อสร้างจาก 36 เดือน เป็น 54 เดือน โดยคาดว่า

โครงการจะแล้วเสรจ็พรอ้มเปิดใหบ้รกิารในช่วงเดอืนมกราคม 2564 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงอ่อน  

(แนวตะวนัตก-ตะวนัออก) 

ระบบรถไฟชานเมอืงของ รฟท.  

ช่วงบางซอื-ตลงิชนั,  

ตลงิชนั-ศาลายา และ 

บางซอื-มกักะสนั-หวัหมาก  

รวมระยะทางประมาณ 48 ก.ม. 

บางซือ-ตลิงชนั ระยะทาง 15 ก.ม. 

- รฟท. ได้ว่าจ้างกจิการร่วมค้า Unique-Chun Wo เป็นผู้ดําเนินการ

ก่อสรา้ง โดยงานกอ่สรา้งแล้วเสรจ็ 100% 

- ทดลองเดินรถระหว่าง 8 กนัยายน ถงึ 30 พฤศจิกายน 2555 วนัละ 

4 เทยีว (ไป-กลบั) ด้วยรถดีเซลราง เพือตรวจสอบสภาพทางและ

ระบบทเีกยีวขอ้งกบัการเดนิรถ 

- เปิดใหบ้รกิารเดนิรถเป็นการชวัคราว ตงัแต่วนัท ี5 ธนัวาคม 2555 

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

- โครงการอยู่ในระหว่างปรับแบบเพือให้รองรับกับโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน  ทีจะใช้ฐานรากร่วมกันบริเวณ 

สวนจติรลดา 

ตลิงชนั-ศาลายา ระยะทาง 14.8 ก.ม. 

- โครงการผ่านการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคาดว่าจะเสนอให้ ครม. 

อนุมตัโิครงการไดภ้ายในปี 2562 

สายสีนําเงินส่วนต่อขยาย บางซือ-ท่าพระ และหวัลาํโพง-บางแค ระยะทาง 27 ก.ม. 

- 28 มีนาคม 2560 คณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการคดัเลอืก

เอกชน โดยบรษิัทได้เขา้ทําสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย    

สนํีาเงนิกบั รฟม. โดยบรษิทัเป็นผูล้งทุนงานระบบรถไฟฟ้า บรหิาร

จดัการการเดนิรถและซ่อมบํารุง   

- 11 สิงหาคม 2560 เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงิน 

ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน-บางซอื ระยะทาง 1.2 ก.ม. 

ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการจดัหา ตดิตงั อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า โดย

จะเปิดให้บริการเดินรถช่วงสถานีหวัลําโพง-สถานีหลกัสอง ภายใน

เดอืนกนัยายน 2562 และช่วงสถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายในเดอืน

มนีาคม 2563 ทงันีบรษิัทอยู่ในระหว่างเร่งดําเนินการใหส้ามารถเปิด

ใหบ้รกิารประชาชนไดเ้รว็ขนึกว่ากําหนด  

บางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 ก.ม.) 

อยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนปริมาณผู้โดยสารและความ

เหมาะสมโครงการของกระทรวงคมนาคม 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

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

- รฟม. ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโยธา สัญญาที 1-4 เมือวันที 3 

เมษายน 2558 ดงันี 

สญัญาท ี1  (งานโยธา) ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่ระยะทาง 12 ก.ม.

โดย บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต์ 

สญัญาท ี2  (งานโยธา) ช่วงสะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 7.5 ก.ม. 

กลุ่มกิจการร่วมค้า UN-SH-CH (บมจ.ยูนิค เอ็นจิ

เนียรงิแอนด์ คอนสตรคัชัน, Sinohydro Corporation, 

และ China Harbour Engineering) 

สญัญาท ี3  (งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงและอาคารจอดแล้วจร)     

กลุ่มกิจการร่วมค้า STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจี

เนี ย ริ ง  แ อ น ด์ ค อ น ส ต รัค ชั น , A.S.Associated 

Engineering (1964) 

สญัญาท ี4  (งานออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง) กลุ่ม

กจิการร่วมคา้ STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย เอน็จีเนียรงิ 

แอนด์คอนสตรัคชัน , A.S.Associated Engineering 

(1964) 

 
แบริง-สมทุรปราการ ระยะทาง 12.8 ก.ม. 

- เมือวันที 1 เมษายน 2560 ได้เปิดให้บริการ 1 สถานี คือ สถานี

สําโรง 

- เมือวันที 6 ธันวาคม 2561 เปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว  

ช่วงแบริง-สมุทรปราการ โดยเปิดให้ประชาชนโดยสารฟรีเป็น

ระยะเวลา 4 เดอืน 
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สายสีส้ม  ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ระยะทาง 20 ก.ม.   

-  9 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มพีธิลีงนามสญัญาก่อสร้างงานโยธาโครงการ

รถไฟฟ้าสายสสีม้ระหว่าง รฟม. กบับรษิทัผูร้บัจา้งทผีา่นการคดัเลอืก

ดา้นราคาในสญัญาท ี1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดงันี 

สญัญาท ี1  (งานโยธา) ช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-ซอยรามคําแหง 12 

โดย CKST Joint-Venture (บมจ.ช.การช่าง บมจ.ซิโน-

ไทย เอน็จเีนียรงิ แอนด ์คอนสตรคัชนั) 

สญัญาท ี2  (งานโยธา) ช่วงซอยรามคําแหง 12-หวัหมาก โดย 

CKST Joint-Venture (บมจ.ช.การชา่ง, บมจ.ซโิน-ไทย 

เอน็จเีนียรงิ แอนด ์คอนสตรคัชนั) 

สญัญาท ี3  (งานโยธา) ช่วงหวัหมาก-คลองบ้านม้า โดย บมจ.อติาเลยีน

ไทย ดเิวลลอ็ปเมนท ์

สญัญาท ี4  (งานโยธา) ช่วงสแียกบา้นม้า-สุวนิทวงศ ์โดย บมจ.ยูนิค 

เอน็จเินียรงิแอนด ์คอนสตรคัชนั 

สญัญาท ี5 (งานโยธา) ศูนย์ซ่อมบํารุงและอาคารจอดแลว้จร บรเิวณ

สํานักงาน รฟม. ถนนพระราม 9 โดย CKST Joint-

Venture (บมจ. ช.การช่าง บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จีเนียรงิ 

แอนด ์คอนสตรคัชนั) 

สญัญาท ี6   งานออกแบบและวางระบบรางทงัหมด โดย บมจ.ยูนิค 

เอน็จเินียรงิแอนด ์คอนสตรคัชนั 

ตลิงชนั-ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 17.5 ก.ม. 

อยูใ่นขนัตอนการพจิารณาของคณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรฐั (คณะกรรมการ PPP) โดยคาดว่าจะสามารถ

ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูล (TOR) ได้ภายในช่วง 

ตน้ปี 2562 

สายสีเหลือง ลาดพร้าว-สาํโรง ระยะทาง 30.4 ก.ม.  

- 30 พฤษภาคม 2560 มต ิครม. เหน็ชอบผลการคดัเลอืกเอกชนและ

ร่างสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยร่วมมอืกบั

กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ บมจ. ผลิต

ไฟฟ้าราชบุร ีโฮลดงิ และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเินียรงิ แอนด์ คอน

สตรคัชนั) 

- 16 มถิุนายน 2560 รฟม. ได้ลงนามสญัญาสมัปทานร่วมกบักจิการ

รว่มคา้บเีอสอาร ์

-  27 สิงหาคม 2561 เริมดําเนินการก่อสร้างโครงการอย่างเป็น

ทางการ โดยการก่อสรา้งจะใชเ้วลา 39 เดอืน (3 ปี 3 เดอืน) คาดว่า

จะแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดใหบ้รกิารในช่วงปลายปี 2564 
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สายสีชมพ ู แคราย-มีนบรีุ ระยะทาง 34.5 ก.ม.  

- 30 พฤษภาคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา

สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู โดยร่วมมอืกบักจิการร่วมคา้บีเอสอาร ์(บมจ. 

บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์, บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง, และ บมจ. ชโิน-ไทย เอ็นจี

เนยีรงิ แอนด ์คอนสตรคัชนั) 

- 16 มถิุนายน 2560 รฟม. ไดล้งนามสญัญาสมัปทานร่วมกบักจิการร่วมคา้บเีอสอาร ์

- 27 สิงหาคม 2561 เริมดําเนินการก่อสร้างโครงการอย่างเป็นทางการ โดยการ

ก่อสร้างจะใช้เวลา 39 เดือน (3 ปี 3 เดือน) คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิด

ใหบ้รกิารในช่วงปลายปี 2564  

สายสีแดง (Airport link) โครงการรถไฟฟ้าเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภมิูส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-

บางซือ-พญาไท ระยะทาง 21.8 ก.ม.  

- รฟท.อยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของแบบและวิธีการก่อสร้างให้มีความ

เหมาะสมรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ  

(ดอนเมอืง-สวุรรณภูม-ิอู่ตะเภา) 

- 27 มีนาคม 2561 ครม. มีมติอนุมัติให้นําโครงการรถไฟฟ้าเชือมต่อท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซือ-พญาไท รวมเขา้เป็นส่วนหนึงของ

โครงการรถไฟความเรว็สงูเชอืมตอ่ 3 สนามบนิ โดยมอบหมายให ้รฟท. เป็นผูด้ําเนิน

โครงการ 

- 18 มถุินายน 2561 รฟท. ได้เปิดขายซองเอกสารการคดัเลอืกเอกชน และคาดว่าจะ

สามารถสรุปผลการประมูลคดัเลอืกเอกชนไดภ้ายในชว่งต้นปี 2562 

แหล่งทมีา  :  www.railway.co.th, www.mrta-purpleline.com, www.bts.co.th, www.bkkmrt.com และจากการรวบรวมข้อมูล    

ของบรษิทั 

8) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการของธรุกิจระบบราง 

 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑ ์

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นโครงการทบีรษิทัไดร้บัสมัปทานจาก รฟม. ซงึเป็นหน่วยงาน

หนึงของภาครฐัทดีาํเนินงานภายใต ้“พระราชบญัญตัิการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2543” เพอืทําหน้าทีดาํเนินกจิการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทงัจงัหวดัอนื

ตามทกีําหนดให้เป็นระบบปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ โดยมีฐานะเป็นรฐัวสิาหกจิภายใต้การ

กาํกบัของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม โดยบรษิทัซงึมคีวามเชยีวชาญในดา้นงานระบบขนส่ง

มวลชนด้วยรถไฟฟ้า ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และเข้ายนืข้อเสนอการลงทุน 

เพอืใหไ้ดม้าซงึโครงการทมีผีลตอบแทนและเงอืนไขทเีหมาะสม สาํหรบัโครงการสมัปทานทผีา่นมา

เป็นลกัษณะสมัปทานสําหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า 

และซ่อมบํารงุรกัษา โดยลกัษณะโครงการสมัปทาน ภาครฐัเป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทงัหมด ได้แก่ 

สถานีรถไฟฟ้าและสงิอาํนวยความสะดวก อุโมงค ์ระบบระบายอากาศ และรางรถไฟฟ้า เป็นต้น 

ส่วนบรษิัทจะลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) ระบบอาณัติ

สญัญาณและควบคุมการเดนิรถไฟฟ้า (Signaling) ระบบสอืสารและระบบควบคุมและเกบ็ขอ้มูล 

(Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้ากําลัง  (Power Supply) ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร

อัต โนมัติ (Automatic Fare Collection) ระบบประตูกันชานชาลา (Platform Screen Door) 

อปุกรณ์ซ่อมบาํรุงภายในและภายนอกศนูยซ์่อมบาํรงุ (Depot Workshop Systems) เป็นตน้ 
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โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีนําเงิน) (สถานีหวัลาํโพง-สถานีบางซือ) 

บรษิัทไดว้่าจ้างกจิการร่วมค้า ซีเคอทีี เป็นผู้จดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT (Project Manager) 

(ตังแต่สิงหาคม 2543 ถึงกรกฎาคม 2552) โดยทําหน้าทีในการดําเนินงานด้านเทคนิค  

อนัไดแ้ก่ การกํากบัดูแลการจดัซอืจดัหาอุปกรณ์งานระบบทบีรษิทัสงัซอืจากผูผ้ลติ ตลอดจนการ

ติดต่อประสานงานกับผู้ร ับเหมาและหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับการติดตังอุปกรณ์ 

งานระบบ โดยภายหลงัจากสญัญาจา้งบรหิารโครงการกบัซเีคอทีสีนิสดุลง บรษิทัสามารถบรหิาร

จัดการโครงการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการได้เองอย่างมี

ประสทิธภิาพ ในส่วนของการจดัหาและซ่อมบํารุงอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า บรษิทัว่าจา้งบรษิทั 

Lincas และซีเมนส ์ใหเ้ป็นบรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์งานระบบ โดยมหีน้าทดีําเนินการออกแบบ ผลิต 

จดัหา ตดิตงั ทดสอบ และทดลองใชง้านอุปกรณ์งานระบบ และว่าจ้างซเีมนสเ์ป็นผูร้บัเหมาซ่อม

บาํรงุอุปกรณ์งานระบบ  

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ  

ช่วงบางใหญ่-บางซือ (สถานีคลองบางไผ-่สถานีเตาปนู) 

บริษัทได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บู รณะ  

ช่วงบางใหญ่-บางซอื (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost 

โดยภาครฐัลงทุนโครงสรา้งพนืฐานทางโยธาทงัหมด บรษิทัลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและขบวน

รถไฟฟ้า ซึงภาคร ัฐจะทยอยชําระคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้กับบริษัทภายหลังจากการ 

ส่งมอบกรรมสทิธ ิทงันี บรษิทัจะเป็นผูใ้ห้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาตามมาตรฐาน

การให้บรกิารทกีําหนดในเงอืนไขสญัญา และภาครฐัมสีทิธใินการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสาร และ

รายไดเ้ชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพนืฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทงัหมด และ

จะจ่ายคา่จา้งบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารงุรกัษาใหก้บับรษิทั โดยมรีะยะเวลาสญัญา 30 ปี 

แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที 1 การออกแบบ จดัหา ตดิตงั ทดสอบ การทํางานของอุปกรณ์งาน

ระบบรถไฟฟ้า และระบบอนืๆ ทีเกยีวขอ้ง รวมทงัการทดลองเดนิรถไฟฟ้าให้มคีวามพรอ้มอย่าง

สมบูรณ์เพอืใหบ้รกิารแกส่าธารณชนจนสามารถเรมิการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าได ้ซงึบรษิทัได้

ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการ สําหรบัการดําเนินงานระยะที 1 ของสญัญา

สมัปทาน บรษิัท และ บมจ.ช.การช่าง ได้จ้างกลุ่มกิจการร่วมค้า มารุเบนิ-โตชิบา (Marubeni-

Toshiba Joint Venture)  MTJV ในการจัดหารถไฟฟ้า อุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า ระบบอาณัติ

สญัญาณ ระบบควบคมุ และระบบตดิต่อสอืสาร รวมทงัการบรกิารซ่อมบาํรงุ 

9)  ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของธรุกิจระบบราง 

ในส่วนของธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้านัน ได้ดําเนินงานด้าน

สงิแวดล้อมอย่างต่อเนืองภายใต้มาตรฐาน ISO 14000 โดยได้มีการดําเนินการป้องกนัและควบคุม

มลภาวะ การลดผลกระทบกบัสงิแวดล้อม และการใช้ทรพัยากรอยา่งยงัยนืบนพนืฐานของการพฒันา

อย่างยังยืน 3 ด้าน คือด้านสังคม (Society) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และด้านสิงแวดล้อม 

(Environment) นอกจากนียงัไดร้ายงานผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัตวัชวีดัผลการดําเนินงาน

ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน และดา้นสงิแวดลอ้ม ตามแนวทางของพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์

พลงังาน (ฉบบัท ี2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัการพลงังานใน

โรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ พ.ศ.2552 รวมถงึดาํเนินงานตามคูม่อืการจดัการพลงังานขององคก์ร 

เพอืการพฒันาอย่างยงัยนืดว้ย 
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การดําเนินงานดา้นอนุรกัษ์พลังงานและด้านสงิแวดล้อม ในส่วนธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบ

ขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทผีา่นมา บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายของภาครฐั คอืกฎหมายดา้นอนุรกัษ์

พลงังาน และกฎหมายดา้นสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งอยา่งเคร่งครดั และนํามาตรฐานระบบการจดัการดา้น

พลงังาน (ISO 50001) รวมถงึระบบการจดัการสงิแวดลอ้มตามสากล (ISO 14001) มาใชต้งัแต่เรมิเปิด

ให้บรกิารเดนิรถควบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมการมสี่วนรว่มและรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นเกยีวขอ้ง 

เพอืสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทถีูกต้อง อนันําไปสู่การสร้างการพฒันาอย่างยงัยนื ซงึไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐาน ดงัน ี

 ระบบการจดัการดา้นคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 ระบบการจดัการดา้นสงิแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 

 ระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ

ตามมาตรฐาน TIS 18001:2011 

 ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัจาก Ricardo Rail Limited 

นอกจากนี บรษิทัใหก้ารใสใ่จดแูลผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้มจากการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT เพอืไม่ให้

สง่ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม คณุภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนขา้งเคยีงเสมอมา 

ดว้ยการดําเนินการติดตามป้องกนั และลดผลกระทบดา้นสงิแวดล้อมตามแผนมาตรการป้องกนัและ 

ลดผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้มและแผนการตรวจตดิตามคณุภาพสงิแวดลอ้มในระยะการดาํเนินงานของ

โครงการรถไฟฟ้า MRT (Environmental Impact Mitigation Measures and Monitoring Program-

EMP) ทเีปิดใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล โครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สายฉลองรชัธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย ช่วงบางซอื-เตาปนู พรอ้มทงันําส่ง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดล้อม (สผ.) พจิารณาปีละ 2 ครงั ซงึตรวจตดิตามคุณภาพสงิแวดล้อมในประเด็นสงิแวดล้อมที

สาํคญั ดงันี  

(1)  คณุภาพอากาศ  

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศบรเิวณพนืทีรอบโครงการ พบว่า ปรมิาณฝุ่ นละออง

รวมทงัหมด (TSP) ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) และปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

(CO) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปรมิาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)  

มคีา่อยูใ่นเกณฑท์มีาตรฐานกาํหนด   

(2)  คณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าทงัในช่วงเวลาเรง่ดว่นและ

ช่วงเวลาปกติ พบว่า ปริมาณแบคทีเรยีและเชือรารวม อตัราการระบายอากาศ อุณหภูมิและ

ความชนืสมัพทัธ ์อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

(3)  ระดบัเสียงทวัไป  

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงทวัไป พบวา่ มรีะดบัเสยีงทวัไปเฉลยีไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ (dB(A)) โดย

มรีะดบัเสยีงสงูสดุไมเ่กนิ 115 เดซเิบลเอ (dB(A)) อยูใ่นเกณฑท์มีาตรฐานกาํหนด  

(4)  แรงสนัสะเทือน  

ผลการตรวจวดัความสนัสะเทอืน พบวา่ มคีา่อยูใ่นเกณฑท์มีาตรฐานกําหนด 
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(5)  คณุภาพนําทิง  

ผลการตรวจวดัคุณภาพนําทงิในสถานีรถไฟฟ้า ศูนยซ์่อมบํารุง และอาคารบรหิาร พบวา่ มคี่าอยู่

ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด และระบบบําบดันําเสยีสามารถทํางานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ

ตามทอีอกแบบไว ้ 

(6)  การจดัการของเสีย  

ผลการจดัการของเสยี มกีารคดัแยกประเภทของเสยี การเก็บรวบรวมและขนส่งของเสยีไปกาํจดั

อยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามแผนการจดัการ และสอดคลอ้งตามกฎหมาย 

นอกจากการตรวจวดัคุณภาพสงิแวดล้อมแล้ว รถซ่อมบํารุงทีใช้ภายในศูนย์ซ่อมบํารุงยงัเป็นระบบ

เครอืงยนต์ทีเป็นไปตามมาตรฐาน EURO IV ซึงเป็นมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะ      

จงึมนัใจไดว้า่การใชง้านรถซ่อมบาํรงุและการบาํรุงรกัษาจะไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิในระดบัอนัตราย 
 

2.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

บริษัทและบรษิัทย่อย คอื บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด (“NECL”) ได้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย ์

ทเีกยีวขอ้งกบัระบบทางพเิศษ โดยไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลใชพ้นืทเีพอืดาํเนินการในเชงิพาณิชยใ์นเขต

พนืทรีะบบทางพเิศษ เพอืตดิตงัป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทงัใหใ้ชพ้นืที

ทํารา้นค้าบรเิวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการดําเนินธุรกจิอนืๆ เช่น ใช้พนืทีในเขตทางพิเศษเพือตดิตงั

ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ และนอกจากนี การพฒันาเชงิพาณิชยใ์นโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ 

บรษิทัเป็นผูด้ําเนินการและใหส้ทิธแิก่บรษิัทย่อยคอื บรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จํากดั (“BMN”) 

เป็นผูแ้ทนบรหิารการพฒันาเชงิพาณชิยข์องโครงการรถไฟฟ้าดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี  

1) ลกัษณะบริการ 

 การพฒันาเชิงพาณิชยที์เกียวข้องกบัระบบทางพิเศษ 

สาํหรบัการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นเขตพนืทรีะบบทางพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื NECL ไดใ้ห้

บรษิทัเอกชนและบุคคลเช่าพนืทเีพอืดาํเนินการในเชงิพาณชิย ์ดงันี 

o ตดิตงัป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

อนุญาตใหบ้รษิทัเอกชนตดิตงัป้ายรายงานสภาพจราจรบนสายทางหลกัและบรเิวณหน้าดา่น

เก็บค่าผา่นทางพเิศษ ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รเิวณต่างๆ เช่น หน้าดา่นเกบ็ค่าผ่านทาง

พิเศษหน้าตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ เสาตอม่อทางพิเศษ และกําแพงกนัตกของทางพิเศษ     

เป็นตน้  

o รา้นคา้บรเิวณดา่นเกบ็คา่ผ่านทางพเิศษ 

อนุญาตให้บรษิัทเอกชนและบุคคลทัวไปเช่าพืนทีร้านค้าเพือให้บรกิารแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ

บรเิวณดา่นเกบ็คา่ผา่นทางพเิศษประชาชนื ดา่นศรนีครนิทร ์และดา่นบางปะอนิ 

o ดาํเนินธุรกจิอนืๆ 

อนุญาตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้นืทใีนเขตทางพเิศษเพอืตดิตงัระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 
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 การพฒันาเชิงพาณิชยที์เกียวข้องกบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

ในส่วนของรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงิน บริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการและให้สิทธิแก่บริษัทย่อย คือ BMN ซึงเป็นผู้แทนบรหิารการพฒันาเชิงพาณิชย์

โครงการรถไฟฟ้าดงักล่าว ดงันี  

o จดัหา และ/หรอืจดัทาํสอืโฆษณาในรปูแบบต่างๆ 

จดัหา และ/หรอืจัดทําป้ายหรอืสอืโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  

18 แห่ง ภายในขบวนรถไฟฟ้า 19 ขบวน (รถไฟฟ้า MRT) และส่วนต่อขยายสถานีเตาปูน 

ทีเชือมกบัรถไฟฟ้า MRT สายสมี่วง ไดม้กีารพฒันาจากรูปแบบปัจจุบนัให้มคีวามทันสมยั 

ดงึดดูความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร เพอืให้สามารถตอบโจทย์การใชส้อืของผูโ้ฆษณาทตีอ้งการ

สรา้งการรบัรู ้(Brand Awareness) ในสนิคา้และบรกิารต่างๆ เช่น สอืกล่องไฟทมีขีนาดพเิศษ 

ในพนืททีเีป็นจุดปะทะสายตาสามารถมองเหน็ไดใ้นระยะไกล การปรบัเปลยีนรูปแบบสอืใน

พนืที Prime Location จากสตกิเกอร์เป็นกล่องไฟ หรอืสอืดจิติอล เป็นต้น ตลอดจนถึงการ

เพิมความคิดสร้างสรรค์ เพือให้สอดรบักับการเปลียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของ

ผู้โดยสาร ตลอดจนสร้างสีสนัในการเดินทางและสภาพแวดล้อมทีสวยงามภายในสถานี

รถไฟฟ้า MRT 

o ใหเ้ช่าพนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ให้เช่าพนืทีรา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT จํานวน 11 สถานี ประกอบดว้ย สถานีคลองเตย  

ศนูยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติ ิสขุุมวทิ เพชรบุร ีพระราม 9 ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

รชัดาภิเษก ลาดพรา้ว พหลโยธิน สวนจตุจกัร กําแพงเพชร และพืนทีชนัใต้ดนิอาคารจอด   

แล้วจรทสีถานีลาดพรา้ว ซงึคดิเป็นพนืทเีช่าเชงิพาณิชยร์วมทงัหมดประมาณ 19,490 ตาราง

เมตร (พนืทสีาํหรบัรา้นคา้ปลกีและพนืทสีาํหรบัส่งเสรมิการขาย) ปัจจุบนัเปิดดําเนินการไป

แล้ว 9 สถานี ไดแ้ก่ สถานีคลองเตย สถานีสุขุมวทิ สถานีเพชรบุร ีสถานีพระราม 9 สถานี

ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย สถานีพหลโยธิน สถานีกําแพงเพชร และพนืทีชนัใต้ดิน

อาคารจอดแลว้จรทสีถานีลาดพรา้ว ทงันีในช่วงตน้ปี 2561 สถานีสวนจตุจกัรไดด้าํเนินการปิด

ปรบัปรงุพนืท ีเพอืดาํเนินการปรบัโฉมพนืทรีา้นคา้ใหม้คีวามสวยงาม ทนัสมยั สรา้งไลฟ์สไตล์

ในรูปแบบใหม่ของพนืทีร้านคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ให้เป็นสถานทีแวะพกั (rest area)  

ในระหวา่งการเดนิทางหรอื เป็นจุดนดัพบ (Meeting point) ของผูใ้ชบ้รกิารหรอืประชาชนทวัไป   

o ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสารโทรคมนาคม  

ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอื 

(Mobile Phone Network) ทงัในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงค์เดนิรถไฟฟ้า ระบบ Hi-Speed 

Internet และระบบ Wi-Fi ระบบสัญญาณโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้า และในอุโมงค ์

เดินรถไฟฟ้า ปัจจุบันได้มีการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมบนคลนืความถี 850, 900, 

1800, 2100 และ 2300  
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2) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

เนืองจากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ ประกอบดว้ย การจดัหา และ/

หรอืจดัทําสอืโฆษณาในรปูแบบต่างๆ ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า การใหเ้ช่าพนืทรีา้นคา้ และ

การให้บรกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสารโทรคมนาคม ซงึมลีกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายแตกต่างกนัตามประเภทการใหบ้รกิาร ดงันัน การพฒันาเชงิพาณิชยด์งักล่าว สามารถ

แบ่งลกัษณะลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดด้งันี 

o จดัหา และ/หรอืจดัทําสอืโฆษณาในรปูแบบต่างๆ 

กลุ่มลูกคา้สอืโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า MRT เป็นการซือสอืโฆษณาผ่านทางผูแ้ทนซือสอื

โฆษณา (Agency) และเจา้ของสนิคา้และบรกิารโดยตรง ในปัจจบุนัสดัสว่นการซอืสอืโฆษณา

ผา่นช่องทางผูแ้ทนการซอืสอืโฆษณามสีดัส่วนสูงกว่าการซอืจากลูกคา้ตรง แต่อย่างไรก็ตาม

สดัสว่นลกูคา้ตรงมกีารเตบิโตสงูขนึจากรอ้ยละ 30 มาเป็นรอ้ยละ 40 ในปี 2561 

กลุ่มสินค้าและบริการทีใช้ส ือโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT 5 อันดับแรก ประกอบด้วย  

กลุ่มอุปกรณ์สือสาร (โทรศทัพ์เคลือนที) รองลงมา กลุ่มสถาบันการเงนิ กลุ่มอาหารและ

เครอืงดมื กลุ่มธุรกิจบันเทิง และกลุ่มอสงัหาริมทรพัย์จากโครงการต่างๆ ทีเกิดพนืทีรอบ

สถานีรถไฟฟ้า ซึงสอดคล้องกบักลุ่มผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้ากลุ่มหลกัอยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี  

มากกว่าร้อยละ 60 โดยเป็นนักเรยีน นักศึกษา รวมกว่าร้อยละ 30 และกลุ่มคนทํางาน

มากกวา่รอ้ยละ 30 

o ใหเ้ช่าพนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ในปี 2561 กลุ่มผูเ้ช่าพนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT มกีารเปลยีนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั 

โดยกลุ่มลูกคา้ผูเ้ช่าพนืทมีสีดัส่วนเพมิขนึของ Brand ทเีป็นทรีูจ้กัและมชีอืเสยีง โดยใหค้วาม

สนใจในการขยายสาขาในพนืทรีถไฟฟ้ามากกว่า 2 สถานี และยงัมคีวามประสงคใ์นการเป็น

พนัธมติรในการขยายสาขาเพมิเตมิหากมใีนอนาคต นอกจากนี ยงัสนับสนุนและสง่เสรมิการ

ขยายการให้บริการของภาครฐัในระบบรถไฟฟ้า MRT เพืออํานวยความสะดวกในการ

ใหบ้รกิารแก่ประชาชน โดยสนับสนุนเปิดศูนยส์ํานักงานสญัชาติและนิตกิรณ์ กรมการกงสุล 

สถานีคลองเตย 

นอกจากพนืทรีา้นคา้แล้ว การขยายการให้บรกิารพนืทจีดักิจกรรมชวัคราวในพนืทภีายนอก

พนืทรีา้นคา้มกีารขยายตวัสงูขนึเมอืเปรยีบเทยีบกบัปีทผี่านมา โดยเฉพาะพนืทจีดักจิกรรม

ภายนอกพนืทรีา้นคา้ทสีถานีสวนจตุจกัร รวมถงึการใหบ้รกิารพนืทจีดักจิกรรมดา้นหน้าพนืที

รา้นคา้สถานีพระราม 9 และสถานีเพชรบุร ี 

o ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสารโทรคมนาคม  

เนืองจากการให้บรกิารระบบสอืสารโทรคมนาคม ขนึอยู่กบัผู้ทไีดร้บัใบอนุญาตให้ประกอบ

กจิการโทรคมนาคม จากสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ดงันัน กลุ่มลูกค้าของบรษิัท ประกอบด้วย  

AIS, DTAC, TRUE MOVE, TOT และ CAT  
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3) นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

 กลยทุธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

การพฒันาเชิงพาณิชยที์เกียวข้องกบัระบบทางพิเศษ 

o จดัใหม้ป้ีายรายงานสภาพจราจรแบบแผนทแีละขอ้ความ เพอืใหข้อ้มลูดา้นการจราจรแก่ผูใ้ช้

ทางพเิศษ รวมทงัจดัใหม้ีป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์บรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 

บรเิวณกาํแพงกนัตก บรเิวณเสาตอม่อทางพเิศษ และบรเิวณหน้าตูเ้กบ็คา่ผา่นทางพเิศษ  

o จัดให้มีร้านค้าและห้องนําสาธารณะเพือให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ บริเวณด่านเก็บ 

คา่ผ่านทางพเิศษศรรีชัและอุดรรถัยา จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณดา่นเกบ็คา่ผ่านทางพเิศษ 

ศรนีครนิทร ์บรเิวณดา่นเกบ็คา่ผ่านทางพเิศษประชาชนืฝังขาเขา้ บรเิวณดา่นเกบ็คา่ผา่นทาง

พเิศษบางปะอนิขาเขา้ และบรเิวณดา่นเกบ็คา่ผา่นทางพเิศษบางปะอนิขาออก 

การพฒันาเชิงพาณิชยที์เกียวข้องกบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

จดัให้มีบรกิารพัฒนาเชิงพาณิชย์เพือสร้างความสะดวกสบายและสสีนัของการเดนิทางให้แก่

ผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงประชาชนทีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า MRT  

ซงึการใหบ้รกิารพฒันาเชงิพาณชิยด์งักล่าวเป็นการเพมิรายได ้ไดแ้ก ่

o นโยบายและกล ยุท ธ์ ในการพัฒ น าพืนที ร้านค้ า  (Retail Area) ได้ ใช้กลยุท ธ์ด้ าน 

การปรบัเปลยีนภาพลกัษณ์ของสถานีใหม้คีวามทนัสมยั ดงึดดูความสนใจทงัในส่วนของผูเ้ช่า

พนืทแีละผูเ้ขา้มาใช้บรกิาร และการคดัเลอืกร้านคา้ใหต้อบสนองต่อพฤตกิรรมการเดนิทาง

ของผู้ใชบ้รกิารก็เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาธุรกิจการให้บรกิารรา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า 

MRT ใหม้กีารเตบิโต ตลอดจนถงึการเป็นพนัธมติรกบัแบรนดส์นิคา้และบรกิารทมีชีอืเสยีงใน

การขยายสาขาไปในพืนทีร้านค้าในสถานีอืนด้วยก็เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้

ภาพลกัษณ์และการใหบ้รกิารพนืทรีา้นคา้ในปี 2561 นมีกีารเปลยีนแปลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน 

o กลยุทธ์การตลาดในปี 2561 สอืโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทงัในรูปแบบสอืนิง (Static Media) 

และสอืเคลือนไหว (Dynamic Media) ให้ความสําค ัญกับการทํางานร่วมกับผู้แทนซือสือ

โฆษณาหรอืผูอ้อกแบบ เพอืให้เกดิการบูรณาการสอืโฆษณาและตอบโจทย์ของลูกคา้ให้สอื

โฆษณาเป็นช่องทางการสอืสารไปยังผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าให้เกิดประสทิธิภาพมากทีสุด 

นอกจากนี การปรบัเปลียนรูปแบบสอืโฆษณาจากสอืนิง (Static Media) เป็นสอืเคลอืนไหว  

(Dynamic Media) หรือการเพิมความคดิสร้างสรรค์ ส่งผลให้สอืโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT 

สามารถสรา้งการจดจาํ เนืองจากมรีปูแบบทสีามารถทําใหแ้ตกต่างจากสอืนิงโดยทวัไป หรอื 

การพฒันารูปแบบสอืเคลอืนไหวใหม้คีวามดงึดูด เพมิความน่าสนใจโดยใช ้Software มาช่วย

สนับสนุนทําให้ได้รูปแบบการเคลอืนไหวทีมีมิติมากขนึ อาทิ Octagon และ Digital Media 

Set  ทสีถานีเพชรบุร ีและสุขมุวทิ  

o บรกิารสอืสารโทรคมนาคม (Telecommunication) ในปี 2561 ไดม้กีารศกึษาเพอืทจีะปรบัปรุง

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารใหด้ยีงิขนึในระบบรถไฟฟ้า MRT เรยีบรอ้ยแลว้ และมแีผนการ

ดาํเนินการในช่วงปี 2562 ซงึจะทําใหป้ระสทิธภิาพในการบรกิารสอืสารโทรคมนาคมดยีงิขนึ

สอดรบัการการพฒันาการใหบ้รกิารของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมทมีกีาร

แขง่ขนัการใหบ้รกิารทสีงูขนึ 
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การพฒันาการใหบ้รกิารเชงิพาณชิยใ์นดา้นอนืนอกเหนือจากการใหบ้รกิารสอืโฆษณา พนืทรีา้นคา้ 

และบรกิารสอืสารโทรคมนาคมแล้ว การใช้พืนทีอนืๆ นอกเหนือจากพืนทีร้านค้ามาให้บรกิาร

กจิกรรมชวัคราว (Event) เรมิมกีารเปลยีนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัเจนโดยมกีารนําพนืทนีอกพนืที

ร้านค้า มาสร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ และรายได้ให้สูงขึนได้ ตลอดจนการขยายบรกิารตู้

อตัโนมตัอินืๆ 

 กลยทุธก์ารส่งเสริมด้านภาพลกัษณ์องคก์ร 

o นอกจากวตัถุประสงค์ในดา้นการพฒันาเชิงพาณิชย์แล้ว การตอบแทนประโยชน์กลบัคนืสู่

สงัคม การสนับสนุนนโยบายของภาครฐั กถ็อืเป็นพนัธกจิสําคญัทจีดัใหม้ ีอาท ิความร่วมมอื

กบัพนัธมติรและบรษิทัผูร้บัสทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชย ์(BMN) ในการจดักจิกรรมแนะแนว

การทํ าข้อสอบ  GAT/TCAS โดยคุณ ครูสมศรี ภ ายใต้กิ จกรรม  “MRT พาน้องพิชิต 

GAT/TCAS” ตงัแต่ปี 2552 การสนับสนุนการใชพ้นืทแีละรา้นคา้ภายในศนูย์การคา้ เปิดงาน 

MRT ธงฟ้า ราคาประหยดั เปิดงานการใชบ้ตัรสวสัดกิารแหง่รฐั กบัรถไฟฟ้า MRT นอกจากนี

ยงัมีกิจกรรมโครงการ “นายอินทร์ x BMN Read around” เพือให้ประชาชนสามารถอ่าน

หนังสือฟรี ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ณ บริเวณภายในพืนทีสถานีสามย่าน เพชรบุร ี 

ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย พหลโยธนิ และสวนจตุจกัร เป็นตน้ 

 กลยทุธก์ารจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่ายของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

o ช่องทางการจัดจําหน่ายมีลักษณะแตกต่างกันตามรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย ์ 

โดยหลกัๆ ซงึใชก้ารผสมผสานในรปูแบบการนําเสนอขายผ่านพนัธมติรทางธุรกจิรว่มกบัการ

นําเสนอโดยตรงไปยงัเจา้ของสนิคา้และบรกิาร 

4)  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

 สอืโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 

การใช้งบประมาณการซือสอืโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในปี 2561 เมือเปรยีบเทียบกบัปีทีผ่านมา 

พบว่ามอีตัราการเติบโตอยู่ทีร้อยละ 3.91 โดยสอืทีมีอตัราการเติบโตสูงทีสุด 5 อนัดบัแรก คือ  

สอืในห้าง (IN STORE) รองลงมาคือ สือโทรทัศน์ (TV) สือวิทยุ (RADIO) สือโรงภาพยนตร ์

(CINEMA) สอืนอกบ้าน (OUT OF HOME) มีอตัราการเตบิโตทีใกล้เคยีงกนั และสอือนิเตอร์เน็ต 

(INTERNET) ตามลําดบั ทงันีสอืโฆษณารถไฟฟ้า MRT จดัอยู่ในสอืเคลือนที (Transit) มอีตัรา

การเตบิโตรอ้ยละ 3.25 เมอืเทยีบกบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนักบัปีทผีา่นมา  

โดยการเตบิโตขนึของสอืเคลอืนท ี(Transit) ถงึแมว่้าจะไมส่งูมากนัก เมอืเทยีบกบัอตัราการเตบิโต

ของสือทีมีอ ัตราการเติบโตสูงใน 5 อันดับแรกก็ย ังสามารถสะท้อนได้ถึงพฤติกรรมการใช้

ชวีติประจําวนัทใีชเ้วลาภายนอกบา้นกลบัสงูมากขนึ โดยเฉพาะการใชเ้วลาจํานวนมากไปกบัการ

เดนิทาง ซงึการปรบัเปลยีนพฤตกิรรมของประชาชนเป็นปัจจยัสาํคญัททีําให้ผูป้ระกอบการธุรกจิ

ปรบัเปลียนการใช้สอืโฆษณาให้สอดคล้องกบัการใช้ชีวติประจําวันของผู้บรโิภค ซึงในกลุ่มสอื

เคลอืนทจีะมคีวามแตกต่างกนั ในลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย เสน้ทาง และจาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร อาท ิ

สอืรถไฟฟ้า MRT BTS สอืสนามบิน และสอืรถประจําทาง เป็นต้น ส่งผลให้งบประมาณการ 

ซอืสอืในแต่ละประเภทมคีวามแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องเจ้าของสนิคา้และบรกิาร ปัจจุบนั

การใชบ้รกิารระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ามอีตัราการเตบิโตของผูโ้ดยสารอย่างต่อเนือง 

รวมถงึผูโ้ดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT ประกอบกบันโยบายส่งเสรมิสนับสนุนการเดนิทางดว้ย

ระบบรถไฟฟ้าของภาครฐั ส่งผลเชงิบวกตอ่การใหบ้รกิารสอืโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นอนาคต 
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 พนืทใีหเ้ช่าและบรกิาร 

จากการปรบัตัวการให้บรกิารสนิค้าและบริการของผู้ประกอบการทีพยายามหาทําเลทีตังให้

สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทสีุด ประกอบกบัอตัราค่าเช่าพนืทใีนหา้งสรรพสนิค้าขนาด

ใหญ่มกีารปรบัอตัราเช่าสูงขนึ ดงันันในปี 2561 นี จงึไดเ้หน็แบรนดส์นิคา้และบรกิารต่างๆ ขยาย

แพลตฟอรม์ การใหบ้รกิารไปในทําเลทตีงัทแีตกต่างไปจากกลยทุธเ์ดมิทเีคยพจิารณาการคดัเลอืก

ทําเลทีตงัในการให้บริการ ส่งผลให้ พนืทีร้านคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นทําเลทีไดร้บัการ 

ตอบรบั และไดร้บัความสนใจจากผูป้ระกอบการทมีชีอืเสยีงมากขนึ เนืองจากมองเหน็โอกาส และ

ศกัยภาพในการเตบิโตของผูโ้ดยสารทจีะมีเพิมขนึในอนาคตจากการขยายการให้บรกิารระบบ

ขนสง่มวลชนของภาครฐั รวมถงึการใหบ้รกิารสามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ 

สอดรับกับวิถีการดํารงชีว ิตทีใช้เวลาไปกับการเดินทางมากขึน แม้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทเีปลยีนแปลงหนัมาสนใจชอ้ปออนไลน์ (on-line shopping) มมีากขนึกต็าม 

5) การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึงผลิตภณัฑ ์ 

บริษัทเป็นผู้ได้รบัส ัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการ

ให้บรกิารเดนิรถและพฒันาเชงิพาณิชยใ์นโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ ซงึบรษิทัไดม้อบหมายให ้

บรษิทัย่อย (BMN) เป็นผูด้าํเนินการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นดา้น 1) จดัหา และ/หรอืจดัทาํสอืโฆษณา

ในรูปแบบต่างๆ 2) ใหเ้ช่าพนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 3) ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอปุกรณ์

ระบบสอืสารโทรคมนาคม และ 4) กจิกรรมเชงิพาณชิยอ์นื 

สาํหรบัในส่วนของทางพเิศษนัน บรษิัทและบริษทัย่อย (NECL) ไดใ้หเ้อกชนเช่าพนืทใีนเขตทาง

พเิศษเพอืตดิตงัป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทังให้เช่าพืนที

รา้นคา้บรเิวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการดาํเนินธุรกจิอนืๆ อาทิ ใชพ้นืทใีนเขตทางพเิศษเพอื

ตดิตงัระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 

6) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

บรษิทัใหก้ารใส่ใจดแูลผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้มในพนืทชีนัรา้นคา้ในระบบรถไฟฟ้าเช่นกนั เพอืไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสงิแวดล้อม คุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน รายละเอยีด

ปรากฏตามขอ้ 9) ผลกระทบต่อสงิแวดลอ้มของธุรกจิระบบราง หน้า 2-30 ถงึหน้า 2-32 

2.2 งานทียงัไม่ได้ส่งมอบ 

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงินส่วนต่อขยาย 

บริษทัไดเ้ขา้ทําสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหวัลําโพง-สถานี     

หลกัสอง และสถานีบางซือ-สถานีท่าพระ) กบั รฟม. เมอืวนัที 31 มีนาคม 2560 ระยะเวลา 33 ปี มูลค่า

โครงการ 22,036 ลา้นบาท ในรปูแบบ PPP Net Cost แบ่งการดาํเนินงานช่วงการจดัหาและตดิตงัอปุกรณ์

งานระบบเพอืเปิดให้บรกิารออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที 1 สถานีบางซือ-สถานีเตาปูน ได้เปิดให้บรกิาร      

เมอืวนัท ี11 สงิหาคม 2560 ช่วงท ี2 สถานีหวัลําโพง-สถานีหลกัสอง ภายในเดอืนกนัยายน 2562 ช่วงท ี3 

สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายในเดอืนมนีาคม 2563 โดยมีระยะทางทังสนิ 27 กิโลเมตร และมีสถานี

ทังหมด 20 สถานี โดยบริษัทมีส ิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสทิธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุ

สมัปทาน 
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3.  ปัจจยัความเสียง 

บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสยีงจากการดาํเนินธุรกจิภายใต้การเปลยีนแปลงของปัจจยัภายใน

และภายนอกทสี่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิทั โดยถอืวา่การบรหิารความเสยีงเป็นเครอืงมอืสาํคญัในการ

บรหิารกจิการเพอืใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเป็นส่วนทเีสรมิสรา้งศกัยภาพในการ

แข่งขนั อกีทงัยงัเป็นปัจจยัสําคญัของการกํากบัดูแลกจิการทดี ี(Good Governance) บรษิทัจงึได้จดัให้มีการบรหิาร

ความเสยีงอยา่งมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั และการใชม้าตรการต่างๆ เพอืลดความเสยีงอยา่งต่อเนือง โดยคณะกรรมการ

บรษิทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีงเพอืพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมในระดบั

นโยบาย และฝ่ายบรหิารทําหน้าทดีแูลกระบวนการบรหิารความเสยีงขององค์กรโดยรวม และปฏบิตัิหน้าทปีระจําวนั

แทนคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง ในการตดิตาม ประเมินผล และจดัทํารายงานผลการบรหิาร 

ความเสยีงเพอืรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

นอกจากนี ยงักาํหนดใหจ้ดัทําแผนบรหิารความเสยีงประจําปี จดัทําคูม่อืการบรหิารความเสยีง เพอืเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสยีงทุกไตรมาสเพอืให้สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดล้อม      

ทงัภายในและภายนอกทเีปลยีนแปลงไปอยา่งสมาํเสมอ รวมทงัมกีารจดัทําแผนสาํรองฉุกเฉินสาํหรบัใชป้ฏบิตัเิมอืเกดิ

เหตุการณ์ฉุกเฉนิในกรณตี่างๆ เพอืใหส้ามารถเขา้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัทแีละประสานงานหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง            

ไดต้ลอดเวลา โดยกาํหนดนโยบายในการบรหิารความเสยีงของบรษิทั ดงันี 

1. ใหม้กีระบวนการบรหิารความเสยีงเป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางปฏบิตัสิากล เพอืใหก้ารบรหิารความเสยีง

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัแิละการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนัทวัทงับรษิทั สอดคลอ้งกบันโยบาย

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ใหก้ารบรหิารความเสยีงเป็นส่วนหนึงของการทํางาน การตดัสนิใจทสีาํคญัในการบรหิารงาน การกาํหนดกลยุทธ์ 

และการวางแผนงาน เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกจิ และวสิยัทศัน์ของบรษิทัทกีาํหนดไว ้

3. ใหก้ารบรหิารความเสยีงเป็นไปในลกัษณะเชงิรุก เพอืบรหิารทงัความเสยีงทจีะทําใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ และ

สญูเสยีโอกาส 

4. ใหก้ารบรหิารความเสยีงเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานในทุกระดบัชนัทตีอ้งตระหนัก และบรหิารความเสยีงทมีี

ในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสําคญัในการบรหิารความเสยีงดา้นต่างๆ ให้อยู ่

ในระดบัทเีพยีงพอและเหมาะสม 

5. กาํหนดแนวทางเพอืป้องกนั หรอืลดความเสยีงใหอ้ยู่ในระดบัทบีรษิทัยอมรบัไดใ้นการวางแผนจดัการและควบคุม

ความเสยีงให้อยู่ในระดบัทียอมรบัได ้หน่วยงานจะต้องพจิารณาถงึค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนในการจดัใหม้มีาตรการ

จดัการความเสยีงกบัประโยชน์ทจีะไดร้บัวา่คุม้คา่หรอืไม่ 

6. ใหม้กีารสอืสารการบรหิารความเสยีงภายในบรษิทัใหม้ีประสทิธภิาพ เพอืใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรู ้พฒันาและ

นําไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล 

7. ใหจ้ดัทาํแผนบรหิารความเสยีงประจาํปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิาร

ความเสยีงถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั 

8. ตดิตามและประเมินผลการบรหิารความเสยีงอย่างสมําเสมอ เพอืใหเ้กิดความมนัใจว่าการบรหิารความเสยีงได้

ดาํเนินไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
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ปัจจยัความเสยีงทอีาจทาํใหเ้กดิผลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อการบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั มดีงันี 

3.1 ความเสียงในการประกอบธรุกิจทวัไป (Systematic Risk) 

3.1.1 ความเสียงเนืองจากการดาํเนินธรุกิจภายใต้สญัญากบัหน่วยงานภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิภายใตส้ญัญาสมัปทานซงึอยูภ่ายใต้การกาํกบัดูแลของหน่วยงานภาครฐั การตีความ

ขอ้กาํหนด และเงอืนไขในสญัญาสมัปทานทแีตกต่างกนัระหวา่งคู่สญัญา อาจเกดิขนึไดใ้นเรอืงต่างๆ เช่น 

การปรบัอตัราคา่ผา่นทางหรอืคา่โดยสาร การพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญาสมัปทาน และความรบัผดิชอบ

ต่อคา่ใชจ่้ายตามสญัญา ซงึบรษิทัอาจตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหา จงึอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนี ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมอืงและการเปลยีนแปลงในการบรหิารงานภาครฐั

จากฝ่ายการเมืองทเีขา้มากํากบัดูแล อาจมีการเปลยีนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ       

ทเีกยีวขอ้ง ซงึอาจมผีลกระทบต่อการพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญา หรอืเงอืนไขตามสญัญาทกีําหนดไวแ้ลว้ 

แต่ กทพ. หรือ รฟม. อาจไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสญัญา หรือมีความประสงค์อนืให้บรษิัทปฏิบัต ิ

ทนีอกเหนือจากสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

รายไดห้ลกัส่วนหนึงของบรษิทัมาจากธุรกจิทางพเิศษตามสญัญาระบบทางด่วนขนัท ี2 ซงึครบกําหนด

สมัปทาน 30 ปี ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 แม้ว่าตามเงือนไขสญัญาระบุไว้ว่าก่อนสนิสุดระยะเวลา 

ของสญัญา 30 ปี สญัญาอาจต่อไปไดอ้กี 2 ครงั ครงัละ 10 ปี ตามเงอืนไขท ีกทพ.และบรษิทัจะตกลงกนั 

ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรอืการเปลยีนแปลงนโยบายภาครฐัอาจมีผลต่อการพจิารณาต่ออายุ

สญัญา ถ้าหากบรษิทัไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาจะทําใหร้ายไดค้่าผ่านทางส่วนนีหายไป เพอืลดความ

เสยีงดงักล่าว บรษิัทไดย้นืเรอืงขอต่ออายุสญัญาโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 ซึงอยู่ในขนัตอนการ

พจิารณาและเจรจากบั กทพ. นอกจากนี บรษิทัจะสรา้งระบบการบรหิารงานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐั

ทงัในระดบับรหิารและปฏบิตักิาร มกีารใหข้อ้มูลทเีพยีงพอซงึกนัและกนั เพอืใหเ้กดิความเขา้ใจทดีตี่อกนั

รวมทังติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลียนแปลงด้านนโยบายอย่างใกล้ชิดสมําเสมอ  

บรษิทัจะทบทวนกลยทุธ์และแผนงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และไดร้บัประโยชน์

รว่มกนัในระยะยาว 

3.1.2  ความเสียงเกียวกบัรายไดไ้ม่เป็นไปตามประมาณการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจการให้บริการทังทางพิเศษและรถไฟฟ้า ดังนัน รายได้หลักของบริษัทจะมาจาก 

ค่าผ่านทางและค่าโดยสาร ซึงอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกทีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  

การขยายโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้า การมรีะบบขนส่งต่อเนืองทดี ีอตัราค่าโดยสารของระบบขนส่งอนื 

ทีผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน ราคานํามนั การขยายตวัของ

อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิคอนโดมเินียม และธุรกจิรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าทจีะทําใหเ้กดิเป้าหมายในการเดนิทาง

ของประชาชน เป็นต้น ซึงส่งผลต่อจํานวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี บริษัทจะมีรายได้จากการพัฒนา 

เชิงพาณชิย ์ซงึเป็นรายไดท้อีาจเปลยีนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขนั

ในธุรกจิสอืโฆษณาและธุรกจิการใหเ้ช่าพนืทคีา้ปลกี รวมทงัระยะเวลาในการเปิดใหบ้รกิารรา้นคา้ในสถานี 

ซงึหลายปัจจยัเป็นสงิทบีรษิทัไม่สามารถควบคมุได ้ดงันันหากรายไดข้องบรษิทัแตกต่างจากผลการศกึษา

หรอืประมาณการทีคาดการณ์ไว้อาจส่งผลต่อการบรหิารสภาพคล่องและความสามารถในการชําระเงิน 

ตามขอ้ผูกพนัทมีตี่อสถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู ้หรือเจา้หนีตามกําหนดเวลาทไีดต้กลงกนัไว ้เช่น ดอกเบยีจ่าย 

การชําระคนืเงินกู้ทีถึงกําหนด ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามสญัญา รวมถึงค่าทดแทนการจดัหาพนืที

กอ่สรา้งทางดว่นหรอืคา่ตอบแทนทจี่ายให ้รฟม. เป็นต้น 
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เพอืลดความเสยีงดงักล่าว บรษิทัจะจดัตงัหน่วยงานในการตดิตามผลกระทบทอีาจมผีลต่อปัจจยัต่างๆ อยา่ง

ใกลช้ดิ และปรบัเปลยีนกลยทุธ์ใหเ้หมาะสม นอกจากนี บรษิทัยงัสามารถจาํกดัผลกระทบทอีาจเกดิขนึจาก

ปัจจยัเสยีง ไดแ้ก ่ราคานํามนั ความหนาแน่นของจราจรบนทอ้งถนน และอตัราคา่โดยสารของระบบขนส่งอนื

ทผีูโ้ดยสารสามารถเลอืกใชไ้ด ้เนืองจากบรษิทัมกีารใหบ้รกิารทคีรบวงจรทงับรกิารทางพเิศษและรถไฟฟ้า 

ซงึวธิกีารเดนิทางทงั 2 แบบนีถอืเป็นสนิคา้ทดแทนซงึกันและกนัได ้(Substitute product) และในส่วนของ

การพฒันาเชงิพาณิชย ์บรษิทัจะไดม้กีารพฒันาสอืโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพมิขนึ เพอืเพมิรายไดจ้ากการ

พฒันาเชงิพาณิชย ์เช่น การบรหิารสอืโฆษณาผ่านระบบ Passenger Information Display system (PIDs) 

การโฆษณาทาง Platform Billboard และสอื Digital Media รวมทงัยงัมแีผนทจีะพฒันาพนืทชีนัร้านค้า

เพมิเตมิอกีดว้ย 

3.1.3  ความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

เนืองจากบรษิทัยงัมภีาระหนีสนิทตี้องชําระดอกเบยีให้กบัผูใ้ห้กู ้รวมทงับรษิทัมแีผนการลงทุนในอนาคต 

อกีหลายโครงการ จึงอาจมีความจําเป็นทีจะต้องใช้เงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวนมาก ดงันัน ดอกเบียจ่าย 

จงึอาจจะเป็นคา่ใชจ่้ายรายการใหญ่ของบรษิัท การเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีเงนิกูท้ปีรบัสงูขนึ อาจส่งผล

ต่อการดาํเนินงานของบรษิทั เนืองจากต้นทุนดอกเบยีในส่วนของสนิเชอืบางส่วนเป็นอตัราลอยตวั ทําให้

บรษิทัมีความเสยีงโดยมีค่าใช้จ่ายเพมิขนึจากอตัราดอกเบียในกรณีทีอตัราดอกเบยีในตลาดเงนิมีความ 

ผนัผวนหรอืปรบัตวัสงูขนึ อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดม้กีารบรหิารความเสยีงในเรอืงของความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบยี โดยบรษิทัจดัโครงสรา้งของเงนิกูย้มืโดยการแบ่งสดัส่วนของเงนิกูอ้ตัราดอกเบยีลอยตวั และเงนิกู้

อตัราดอกเบยีคงท ีรวมถงึแผนการออกตราสารหนี หรอืหุ้นกูใ้หเ้หมาะสมตามสภาพเศรษฐกจิและมุมมอง

ของบรษิทัต่ออตัราดอกเบยีในอนาคต 

ในปี 2561 บรษิทัไดอ้อกหุ้นกูอ้ายุ 3-7 ปี วงเงนิรวม 10,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบยีคงทรีอ้ยละ 2.05-3.01  

ตามลําดบั โดยนําไปชําระคืนสินเชือระยะยาวของโครงการทางพิเศษสายศรีร ัช-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ทอีตัราดอกเบยีลอยตวัก่อนกาํหนด เพอืบรหิารความเสยีงและยงัทําใหส้ามารถลดต้นทุน

การเงนิของบรษิทัดว้ย  

นอกจากนี บรษิทัมคี่าใชจ่้ายทเีป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เช่น คา่บํารงุรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

และค่าเบยีประกนัภยับางส่วนทีต้องจ่ายเป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันันหากค่าเงนิบาทมีการอ่อนค่าลง         

กจ็ะส่งผลใหค้่าใชจ่้ายของบรษิทัเพมิสงูขนึ อย่างไรกต็าม สดัส่วนค่าใชจ่้ายสกุลเงนิตราต่างประเทศอยู่ใน

ระดบัตํา อกีทงับรษิทัจะมกีารกาํหนดนโยบายในการบรหิารความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนใหน้้อยลง เช่น 

การเจรจาลดสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยสกลุเงนิตราต่างประเทศ และการซอื Forward เป็นตน้ 

3.1.4   ความเสียงจากอุบติัภยัร้ายแรง เหตกุารณ์ความไม่สงบ หรือภยัธรรมชาติ 

ธุรกจิของบรษิทั ทงัก่อสรา้งและบรหิารงานทางพเิศษและรถไฟฟ้า มคีวามเสยีงต่อเหตุการณ์ หรอืปัจจยั

ภายนอกทกี่อใหเ้กดิเหตุสุดวสิยักะทนัหนั เช่น ภยัพบิตั ิอบุตัเิหตุรา้ยแรง แผ่นดนิไหว และเหตุทอีาจเกดิ

จากการก่อการรา้ย วนิาศกรรม เช่น การวางระเบดิ จลาจล รวมถงึการชุมนุมทีเกดิจากกลุ่มผูก้่อความ 

ไม่สงบ ซงึอาจทําให้บรษิัทต้องระงบัการให้บรกิารทําใหสู้ญเสยีรายได ้ทรพัย์สนิไดร้บัความเสยีหาย 

สญูเสยีภาพลกัษณ์และความน่าเชอืถอื ดว้ยเหตุนี บรษิทัจงึมกีารกาํหนดแผนสาํรองฉุกเฉินเพอืรองรบั

เหตุการณ์ทอีาจเกดิขนึ เช่น การถอดชุดอปุกรณ์ของงานระบบต่างๆ ทสีาํคญัและจาํเป็นในการดาํเนินงาน

บรหิารทางพเิศษเพือนําไปเก็บรกัษายงัสถานทเีกบ็ซงึปลอดภยั รวมถงึมกีารเตรยีมความพร้อมเพอืให้

พนักงานทรีบัผดิชอบปฏบิตัหิน้าทไีดท้นัทีในการเขา้แกไ้ขปัญหาเมอืเกดิกรณีฉุกเฉินขนึ เช่น การฝึก

รบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานทเีกยีวขอ้งทงัภายในและภายนอกบรษิทั โดยการจําลอง

สถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณเีกดิเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการขู่วางระเบิดและเหตุระเบิด
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ภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสียและหยุดภายในอุโมงค์ เหตุ เพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า  

สถานีรถไฟฟ้า หรอืในอุโมงค์ เป็นต้น และจดัตงัหน่วยงานติดตามการเตือนภยัและประสานงานกบั

หน่วยงานทเีกยีวข้อง เพอืป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุร้ายแรงและพร้อมปฏบิตักิารกู้ภัย ติดตงัอุปกรณ์

ตรวจจบัโลหะ กลอ้ง CCTV และมเีจา้หน้าทรีกัษาความปลอดภยัครอบคลมุทุกพนืท ี

ทงันี บรษิทัมกีารทําประกนัภยัเพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจเกดิขนึต่อสนิทรพัยท์ใีชใ้นการประกอบ

ธุรกจิจากความเสยีงภยัทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ 

(Business Interruption) การประกนัความเสยีหายทเีกดิกบับุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถงึ

ความเสยีงจากการก่อการรา้ย (Terrorism Insurance) ในสว่นของธรุกจิการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า  

3.1.5  ความเสียงด้านบคุลากร 

เนืองจากรฐับาลได้ให้ความสําคญัต่อการแก้ไขปัญหาการเดินทางและจราจรในกรุงเทพมหานคร         

โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) จึงมีการเร่งขยายโครงข่ายการ

ให้บรกิารรถไฟฟ้า และระบบเชอืมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนอืนๆ จงึมีความเป็นไปไดอ้ย่างสูงทจีะมี

องคก์รของรฐั หรอืหน่วยงานภาคเอกชนเขา้มาดาํเนินการประกอบธรุกจิขนสง่มวลชนทตีอ้งใชบุ้คลากรที

มีความรู้ความชํานาญ และทกัษะดา้นเทคนิคในธุรกจิระบบรางมากขนึ จงึมคีวามเป็นไปไดท้จีะมีการ 

ดงึตวับุคลากรหลกัออกไปจากบรษิทั 

ความเสยีงเนืองจากการขาดแคลนบุคลากรทมีคีณุภาพถอืเป็นอกีหนึงความเสยีงหลกัของบรษิทั บุคลากร

ถอืเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลอืนองคก์รไปสูค่วามสาํเรจ็ จงึจาํเป็นทจีะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิาร

จดัการความเสยีงด้านบุคลากร เรมิตงัแต่การสรรหาและคดัเลือกเพอืให้ได้บุคลากรทีดมีีคุณสมบัติ

เหมาะสมกบับรษิทั การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานอยา่งต่อเนืองเพอืเพมิพนูความรูแ้ละทกัษะในดา้น

ต่างๆ ทจีําเป็นต่อการปฏิบตังิานตามตําแหน่งหน้าทขีองพนักงานแต่ละคน การสรา้งขวญัและกําลังใจ 

การพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ ทเีหมาะสมและเป็นธรรม การจดักิจกรรมนอกงาน

เพอืใหพ้นักงานมคีวามรกั สามคัค ีรูส้กึผกูพนักบัองคก์ร การทบทวนปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานและ

ระบบงานใหม้ีความพร้อมตลอดเวลา รวมถงึจดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession plan) โดย

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมแผนการสบืทอดตําแหน่งและแต่งตงัคณะทํางานซงึประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสูงเพอื

วางแนวทางในการคดัสรร และเตรยีมความพร้อมดา้นบุคลากร ทงัในระดบัผู้บรหิารและหวัหน้างาน 

สาํหรบัการป้องกนัความเสยีงเนืองจากการขาดแคลนบุคลากรทมีคีวามรู ้ความชาํนาญและทกัษะทางดา้น

เทคนิคเฉพาะงาน ไดจ้ดัใหม้กีารรวบรวมองคค์วามรูเ้ฉพาะงาน และขยายผลสูโ่ครงการการจดัการความรู ้

(Knowledge Management) และเพอืปรบัปรุงกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเนือง  

3.1.6  ความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดว้ยความมุ่งมนัของบรษิทัในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทมีคีวาม

ปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชอืถือได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ บรษิัทจงึจําเป็นต้องนําเทคโนโลย ี     

ททีนัสมยัเขา้มาสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึการใหบ้รกิารทมีปีระสทิธภิาพสงูสดุอยา่งต่อเนือง ซงึอาจ

เกิดความเสยีงกรณีระบบงานทสีําคญัขดัขอ้ง อาท ิระบบควบคุมการจดัเกบ็ฯ ระบบควบคุมการจราจร 

ระบบรถไฟฟ้าและอปุกรณ์ (ระบบไฟฟ้ากาํลงั ระบบอาณตัสิญัญาณ ระบบสอืสาร ระบบควบคมุและเกบ็

ขอ้มูล ระบบประตูกนัชานชาลา ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตัิ ระบบป้ายสญัญาณ) และระบบงาน

คอมพวิเตอรภ์ายในบรษิทั (Back Office) หากเกดิการพยายามเขา้ถงึระบบสารสนเทศของบรษิทัทงัจาก

บุคคลภายในและภายนอกโดยทไีม่มสีทิธเิข้าถงึ หรอืไม่ได้รบัการอนุญาต รวมทังการโจมตจีากไวรสั

คอมพวิเตอร ์มคีวามเสยีงอาจสง่ผลใหอุ้ปกรณ์ระบบจดัเกบ็คา่ผ่านทางใชง้านไม่ได ้ระบบบรหิารจดัการ

คา่โดยสารรถไฟฟ้าหยดุชะงกัไม่สามารถใหบ้รกิารได ้ 
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บรษิทัไดจ้ดัทําแผนฉุกเฉินเพอืรองรบัเหตุการณ์ทอีาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์งานระบบทอีาจเกิดขนึ 

โดยมแีผนทงัการป้องกนั (Preventive) และการบํารุงรกัษา (Corrective) อุปกรณ์งานระบบต่างๆ อย่าง

สมําเสมอ เพอืเป็นการป้องกนั และเตรยีมความพร้อมให้กบัพนักงานทรีบัผิดชอบในการปฏบิตัหิน้าที

สามารถเขา้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัทใีนกรณีทเีกดิเหตุฉุกเฉินในระบบงาน มกีระบวนการบรหิาร

จดัการบตัรโดยสารทดแทนเพอืใชใ้นกรณทีรีะบบบรหิารจดัการค่าโดยสารไม่สามารถบนัทกึการเขา้-ออก

ระบบผ่าน Gate ได ้มกีารออกแบบระบบให้อุปกรณ์จดัเก็บค่าโดยสารทงัหมดสามารถเก็บขอ้มูลแบบ 

Stand alone ไดใ้นกรณีท ีServer ไม่สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลการเดนิทางของผูโ้ดยสารได ้มกีารจดัทําคูม่อื

ระบุขนัตอนและวธิกีารดาํเนินการเกียวกบัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และกาํหนดใหม้กีารตรวจ

ติดตามการดําเนินงานโดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกทีให้การรบัรองระบบ  

โดยบรษิทัไดผ้่านการตรวจสอบและไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารจดัการความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ 

(ISO/IEC 27001 : 2013) โครงสรา้งพนืฐานของระบบเกบ็เงนิคา่ผ่านทางทศีนูยค์อมพวิเตอรร์ะบบจดัเกบ็

คา่ผ่านทาง เมอืวนัท ี5 กรกฎาคม 2561   

3.2   ความเสียงเฉพาะบริษทั (Corporate Specific Risk) 

3.2.1 ความเสียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัและ NECL มขีอ้พพิาทกบั กทพ. จํานวน 17 เรอืง โดยขอ้พพิาทดงักล่าวเกิดจากการตคีวามใน

สญัญาทแีตกต่างกนัในเรอืงต่างๆ เช่น การปรบัอตัราคา่ผ่านทาง และความรบัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายตาม

สญัญา ซงึมกีารนําขอ้พพิาทเขา้สูก่ระบวนพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขนัตอนระงบัขอ้พพิาท

ตามสญัญา และในชนัศาลปกครอง แบ่งเป็นขอ้พพิาททบีรษิทั และ NECL นําเสนอเขา้สู่กระบวนการ

ระงบัขอ้พพิาทตามสญัญาและเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซงึมมีูลค่าฟ้องรอ้งจนถงึวนัทยีนืขอ้พพิาทประมาณ 

54,503.70 ลา้นบาท และเป็นขอ้พพิาทท ีกทพ. เป็นผูเ้รยีกรอ้งความเสยีหายซงึมมีูลค่าฟ้องร้องจนถึง

วนัทยีนืขอ้พพิาททงัสนิประมาณ 1,589.2 ลา้นบาท 

ปี 2561 มกีารเปลยีนแปลงทสีาํคญัเกยีวกบัขอ้พพิาท ดงันี 

ขอ้พพิาทของ NECL เรอืงทางแขง่ขนัของทางพเิศษอุดรรถัยา เมอืวนัท ี21 กนัยายน 2561 ศาลปกครอง

สูงสุดได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชันต้นโดยให้บังคบัตามคําชีขาดของ 

คณะอนุญาโตตุลาการทไีดช้ขีาดให ้กทพ. ชําระเงนิค่าชดเชยรายไดท้ลีดลงจากประมาณการตามสญัญา

โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ใหแ้ก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิจํานวนรวม 1,790 ลา้นบาท พรอ้ม

ดอกเบยีจนกว่า กทพ.จะชาํระเสรจ็สนิ โดย กทพ. จะตอ้งปฏบิตัติามคาํพพิากษาใหเ้สรจ็สนิภายใน 90 วนั

นบัแต่วนัทศีาลปกครองสงูสดุมคีาํพพิากษา ซงึครบกาํหนดในวนัท ี20 ธนัวาคม 2561 

ปัจจุบัน กทพ. และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างขนัตอนการเจรจาเพือกําหนดแนวทางดําเนินการตาม 

ผลคาํพพิากษาของศาลปกครองสงูสุดดงักลา่ว  

ขอ้พพิาทเรอืงการปรบัเพมิอตัราค่าผ่านทางปี 2551 ของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั 

เมอืวนัท ี24 ตุลาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีาํวนิิจฉยัชขีาดเป็นเอกฉนัทใ์ห ้กทพ. ชดใช้

เงนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2551 ซงึไม่สอดคล้องกบัสญัญารวม

เป็นเงนิทงัสนิ 9,091.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญาของตน้เงนิคา่เสยีหายจํานวน 7,909.6 

ลา้นบาทจนกว่า กทพ. จะชําระเงนิดงักล่าวเสรจ็สนิ และชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงนิผลต่างระหว่าง

อตัราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคมฉบบัลงวนัท ี15 สงิหาคม 2551 กบัส่วนแบ่งที

บรษิทัมสีทิธจิะไดร้บัตามสญัญาโดยคาํนวณตามจํานวนรถยนตแ์ต่ละประเภททใีชท้างตามจรงิเป็น
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รายวนันบัตงัแต่วนัท ี1 มถิุนายน 2556 เป็นตน้ไป รวมทงัชาํระดอกเบยีผดินัดตามสญัญานบัตงัแต่

วนัท ี1 มถิุนายน 2556 เป็นตน้ไป จนกว่าจะชาํระคา่เสยีหายพรอ้มดอกเบยีใหแ้ก่บรษิทั 

ทงันี ขอ้พพิาทหลกัทมีทีุนทรพัยส์งูส่วนใหญ่เป็นขอ้พพิาททบีรษิทัเป็นฝ่ายฟ้องเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจาก 

กทพ. ผลการตดัสนิจงึไม่มคีวามเสยีงทเีป็นเชงิลบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บรษิทั และ กทพ.ไดม้ีการเจรจาและมีตกลงร่วมกนัในการดําเนินโครงการ 

ไกล่เกลยียุตขิ้อพพิาท โดย กทพ. จะนําแนวทางดงักล่าวเสนอหน่วยงานทรีบัผดิชอบและคณะรฐัมนตร ี

ใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

3.2.2  ความเสียงจากการทีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไมเ่ป็นไปตามทีประมาณไว้ 

บรษิทัอาจมีความเสยีงจากการทีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามทปีระมาณไว้  

ในกรณีทผีลประกอบการของบรษิทัต่างๆ ทบีรษิัทถือหุน้ไม่เป็นไปตามทคีาดการณ์ เพอืลดผลกระทบ

ดงักล่าว บรษิทัจะคาํนึงถงึสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบันโยบายการลงทุนของบรษิทั  

โดยเงนิลงทุนดงักล่าวสามารถเปลยีนเป็นเงนิสดไดเ้มอืมโีอกาสทางธรุกจิและจงัหวะเวลาทเีหมาะสม 

ในปี 2561 บรษิัทไดข้ายหุน้ทีลงทุนในบรษิัท ซี เค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 111.2 ลา้นหุ้น        

โดยมกีาํไรจากการขาย 222 ลา้นบาท มผีลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ซ ีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ลดลงจากรอ้ยละ 19.34 เป็นรอ้ยละ 17.83 และเปลยีนประเภทการบนัทกึบญัชจีากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

ทีรบัรู้ส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ ไปเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผอืขาย ซึงจะ

บนัทกึรายการเปลยีนแปลงมูลคา่ตามราคาตลาดในวนัสนิงวดบญัช ีโดยส่วนต่างราคาถอืเป็นกําไรหรือ

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึแสดงไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนัน บร ิษัทได้ขายหุ้นทีลงทุนในบริษัท ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จํากัด ทีมีอยู่ร้อยละ 7.5 ของ 

ทุนจดทะเบยีน โดยมกีาํไรจากการขาย 244 ลา้นบาท สาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัอนืยงัคงเป็นการถือไว้

เพอืเป็นแหลง่เงนิทนุสาํรองสาํหรบัโครงการในอนาคต โดยยงัไดร้บัผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผล 

3.2.3   ความเสียงเกียวกบัความผนัผวนของต้นทนุธรุกิจระบบราง   

ต้นทุนธุรกิจระบบรางประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร และต้นทุนการให้บริการเดนิรถไฟฟ้าถือเป็น

คา่ใชจ่้ายหลกัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ซงึประกอบดว้ยค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า

และโครงสร้างพืนฐานทางโยธา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนรายได้            

คา่โดยสาร  

ค่าใชจ่้ายในการบํารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) บริษทัมสีญัญาเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ และ  

เงนิบาท ต้องปรบัเปลยีนตามดชันีราคาผู้บรโิภคตามทรีะบุในสญัญา เนืองจากเป็นสญัญาระยะยาวทําให้

บรษิทัจะมคีวามเสยีงอนัเกดิจากการเปลยีนแปลงของดชันีราคาดงักลา่ว 

สาํหรบัค่าสาธารณูปโภคซงึประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าทใีชใ้นสถานีและใชใ้นการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลยีน

ตามอตัราคา่ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซงึอาจสง่ผลใหบ้รษิทัมภีาระตน้ทุนทสีงูขนึ  

ดงันัน ต้นทุนธุรกจิระบบรางส่วนทเีป็นตน้ทุนค่าโดยสารของบรษิทั จงึมคีวามผนัแปรไปตามค่าใชจ้่าย         

ทกีลา่วขา้งตน้ อยา่งไรกต็าม ทผีา่นมาบรษิทัยงัสามารถควบคมุตน้ทุนคา่โดยสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน ีลกัษณะของตน้ทนุคา่โดยสารสว่นใหญเ่ป็นแบบตน้ทนุคงท ีไม่ไดผ้นัแปรโดยตรงไปกบัจาํนวน

ผูโ้ดยสารทเีพมิขนึ หากผูโ้ดยสารไม่ไดเ้ปลยีนแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญัจนทาํใหต้อ้งเพมิจาํนวนรถไฟฟ้า

ทใีหบ้รกิารเพอืเพมิความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร  
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สําหรบัสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงนัน ไดม้ีการกําหนดค่าจ้างสําหรบัการให้บริการ 

การจดัการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาท ีรฟม. จะต้องจ่ายใหแ้ก่บรษิทั โดยอา้งองิและคาํนวณจาก

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานทคีาดการณ์โดยบรษิทั ซงึคา่จา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลยีน

ไดต้ามอตัราเงนิเฟ้อและอตัราคา่ไฟฟ้าทเีกดิขนึจรงิตามวธิกีารทกีาํหนดในสญัญาสมัปทานเท่านัน ดงันนั 

กําไรทีเกดิจากการให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขนึอยู่กบัความสามารถของบรษิทัในการบรหิารตน้ทุน

และคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิใหใ้กลเ้คยีงกบัประมาณการทกีําหนด ซงึหากตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิ

มีจํานวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมผีลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทัในกรณีทบีริษัท 

ไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขนึคา่บรกิารจาก รฟม. ได ้

อยา่งไรกต็าม ดว้ยความเชยีวชาญและประสบการณ์จากการบรหิารจดัการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ บรษิทัมี

ความมนัใจว่าจะสามารถบรหิารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ ภายใต้

ประมาณการทกีาํหนดไว ้

3.2.4   ความเสียงจากการว่าจ้างผู้เชียวชาญจากภายนอกเป็นผู้รบัเหมาหลกัในการจดัหาและบาํรงุรกัษา

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

บรษิทัไดร้บัมาซงึสญัญาจดัหาอุปกรณ์งานระบบ และสญัญาบํารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า กบั 

ผู้รบัเหมาหลัก Siemens Limited ประเทศไทย และ Japan Transportation Technology (Thailand) 

ดงันนั ในกรณีทกีลุ่มผูเ้ชยีวชาญจากภายนอกซงึเป็นผูร้บัเหมาหลกัดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารตาม

สญัญาแก่บรษิทั หรอืมกีารเปลยีนแปลงสญัญาบาํรงุรกัษา อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

บรษิทั และกรณรีถไฟฟ้าไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้อาจสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

ทงันี บรษิทัไดบ้รหิารความเสยีงโดยการศกึษาขอ้มูลจากสมาชกิในสมาพนัธ์ผูป้ระกอบการขนสง่มวลชน

ในระดบัสากล เช่น UITP, APTA, NOVA Group of Metros รวมทงัการเรยีนรูจ้าก Lloyd’s Register Rail 

ซงึเป็นผูท้มีปีระสบการณ์ มคีวามเป็นไปไดท้จีะสามารถเลอืกซอือุปกรณ์งานระบบจากผูผ้ลติอุปกรณ์ราย

อนืๆ ทสีามารถใชง้านร่วมกบัระบบทมีอียูไ่ด ้พรอ้มทงัไดก้าํหนดแผนกลยทุธ์ในการพฒันาคณุภาพของ

บุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการทํางานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้รบัเหมาทังในและ

ต่างประเทศ ในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ

โดยมติอ้งพงึพาผูผ้ลติรายเดมิเพยีงรายเดยีว  

3.2.5  ความเสียงจากการปฏิบติังานของธรุกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ 

บรษิทัไดค้าํนึงถึงความเสยีงดา้นการปฏบิตังิานในธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารงานทางพเิศษทอีาจเกดิขนึ

เนืองจากปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และปัจจยัภายนอก ซึงทําให้เกิด 

ความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการทํางาน พนักงาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทังการทุจริตของพนักงาน และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายทีเป็นตัวเงินและความเสียหายทีไม่เป็นตัวเง ิน เช่น ความเสียหายต่อชือเสียง หรือ 

ความมนัคงของบรษิทั จงึจําเป็นอย่างยงิทจีะต้องมรีะบบการควบคุมดูแลอย่างละเอยีดรอบคอบและ 

ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทได้จดัให้มีหน่วยงานโดยเฉพาะทําหน้าทดีูแลและบํารุงรกัษาเส้นทางและ

ระบบจดัเกบ็รายไดค้า่ผา่นทางตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ซงึจะสามารถเชอืมนัไดว้า่ ดว้ยประสบการณ์

และความชํานาญของพนักงานซงึดูแลรบัผิดชอบจากทุกฝ่ายงานจะนํามาซงึคุณภาพและความพร้อม 

ของการใหบ้รกิารทมีปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างสมบรูณแ์ละต่อเนือง  
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รวมทังบรษิัทได้กําหนดมาตรการป้องกนัโครงสร้างสําคญัของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา โดยมีการกําหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทงัทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษ 

อุดรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ทงันีใหส้อดคลอ้งกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั 

JMI Pacific จํากดั ซงึเป็นบรษิทัผูอ้อกแบบและเชยีวชาญดา้นการตรวจสอบโครงสรา้ง และมกีารตรวจ

ติดตาม และเฝ้าระวงัดูแลและบํารุงรกัษาไม่ให้มผีลกระทบต่อการใช้งานของทางพเิศษ สําหรบัระบบ

จดัเกบ็รายไดค้่าผ่านทาง ระบบสอืสารและควบคุมการจราจร ซงึมคีวามสําคญัต่อการดาํเนินงานของ

บรษิทั บรษิัทไดใ้ช้การบํารุงรกัษาแบบป้องกนั (Preventive Maintenance) มรีะบบขอ้มูลสาํรอง ระบบ

ไฟฟ้าสาํรอง และมกีารบรหิารการจดัซอืวสัดเุพอืสาํรองการใชง้าน 

นอกจากนี บรษิทัยงัอาจมีความเสยีงทอีุปกรณ์จดัเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ไดซ้ึงเกิดได้จากหลาย

สาเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้าไม่ทาํงานเนืองจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขดัขอ้ง ระบบปฏบิตักิาร

เกิดการประมวลผลผิดพลาดเป็นต้น ซึงบริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างมากในการจดัการความเสยีง

ดงักลา่ว โดยจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสาํรอง ระบบความปลอดภยั เพอืป้องกนัการเขา้ถงึระบบงานทสีาํคญัจาก

บุคคลภายนอก มีการกําหนดระดบัในการเขา้ถึงข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การติดตงัโปรแกรมสําหรบั

ตรวจสอบไวรสั และมกีารสาํรองขอ้มลูในระบบปฏบิตักิารซงึสามารถทาํงานทดแทนไดใ้นทนัท ี

3.2.6  ความเสียงจากการก่อสร้างและดาํเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย (MRT Blue Line Extension) 

กบัการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมอืวนัท ี31 มนีาคม 2560 โดยบรษิทัมหีน้าทใีน

การจดัหา ตดิตงั ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้าสาํหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ

สว่นต่อขยายโดยจะต้องเชอืมต่อกบัอปุกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล  

เพอืใหบ้รกิารเดนิรถไดต้ามกาํหนดเป็นช่วงๆ ดงันี 

ชว่งท ี1 เส้นทางสถานีบางซอืถึงสถานีเตาปูน เปิดให้บรกิารเดนิรถภายในวนัท ี15 สงิหาคม 2560           

ซงึไดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้เมอืวนัท ี11 สงิหาคม 2560 

ชว่งท ี2   เสน้ทางสถานหีวัลาํโพงถงึสถานีหลกัสอง เปิดใหบ้รกิารเดนิรถภายใน 30 เดอืน (กนัยายน 2562) 

ชว่งท ี3 เสน้ทางสถานเีตาปนูถงึสถานีท่าพระ เปิดใหบ้รกิารเดนิรถภายใน 36 เดอืน (มนีาคม 2563) 

บริษัทมีการบริหารความเสยีงโดยทําสญัญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหาร

โครงการ รวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตงัอปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการ ปัจจุบนัความเสยีงจากการ

ดาํเนินโครงการยงัคงเหลอืความเสยีงในการดาํเนินการสาํหรบัช่วงท ี2 และ 3 ซงึภาพรวมความก้าวหน้า

ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิสว่นต่อขยายในปัจจบุนัเป็นไปตามแผนทกีาํหนดไว ้
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4. ทรพัยสิ์นทีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นหลกั   

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิหลกัทใีชใ้นการประกอบธรุกจิ ดงันี   

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

1. อาคารและอปุกรณ์ 325    

2. สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทเีสรจ็แลว้ 35,146  

3. สทิธใินการใชพ้นืทกี่อสรา้งทางด่วน 390    

4. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน            

โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ 

35,427 

รวม 71,288 

ทังนี รายการทรัพย์ส ินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามทีแสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด 

จาํแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจาํแนกตามบรษิทั ดงันี  

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ

บรษิทัยอ่ย มดีงันี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ชือบริษทั มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ลกัษณะกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

บรษิทั 283 เจา้ของ* ไม่ม ี

NECL 26  เจา้ของ** ไม่ม ี

BMN 16            เจา้ของ   ไม่ม ี

รวม 325   

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรับปรุงและสิงปลูกสร้างอืนบางส่วนเป็นส่วนหนึงของระบบทางด่วนขนัที 2 แม้ว่า

กรรมสทิธใินอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิทัได้สิทธใินการใช้อาคารในการบรหิารโครงการระบบ

ทางด่วนขนัท ี2 ตามเงือนไขทีระบุในสัญญา บริษัทได้เช่าอาคารสําหรบัเป็นทตีังสํานักงานใหญ่  

ซงึตงัอยู่ทีเลขท ี587 ถนนสุทธิสาร แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อัตราค่าเช่า 

เดอืนละ 10,000 บาท 

**  NECL ไม่มทีดีนิ อาคารและเครอืงจกัร NECL ได้เช่าอาคารสําหรบัเป็นทตีงัสํานักงานใหญ่ ซงึตงัอยู่ที

เลขท ี587 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท 

NECL ใช้อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซงึเป็นส่วนหนึงของโครงการทางด่วน 

สายบางปะอิน-ปากเกรด็ ในการควบคุมงานปฏิบตัิการ แม้ว่ากรรมสทิธิในอาคารจะเป็นของ กทพ.  

แต ่NECL ไดส้ทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงอืนไข

ทรีะบใุนสญัญา 
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4.1.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทีเสรจ็แล้ว  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทเีสร็จแล้ว 

ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มดีงันี 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
ชือบริษทั มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

บรษิทั 29,542  

NECL 5,604   

รวม 35,146  
 

สทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทเีสร็จแล้วเป็นต้นทุนในการก่อสรา้งทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษ    

สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา โดยรายละเอยีด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ลกัษณะกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั สว่นเอ บ ีและซ ี 2,536  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี 3,348  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 23,648 เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

ทางพเิศษอุดรรถัยา  5,604  เป็นของ กทพ. * 

ตน้ทนุโครงการระหวา่งกอ่สรา้ง 10   

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 35,146    

หมายเหตุ  * NECL ไดนํ้าสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทเีสรจ็แลว้ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการทางพิเศษ

อุดรรถัยาไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการคําประกนัเงนิกูย้มืจากบรษิทั 

เนืองจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งตน้เป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) 

กรรมสทิธใินทางพเิศษทงัหมดรวมทงัสงิก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทเีกยีวขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ อนัเกยีวเนือง

กบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีบีรษิทัและ NECL จดัสรา้งขนึ และเมอืเปิดใชง้านแล้ว 

บรษิทั และ NECL มสีทิธทิจีะใชท้รพัยส์นินัน และมหีน้าทบีํารงุรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าวตลอดระยะเวลา

ของสญัญา โดยสญัญาโครงการระบบทางด่วนขนัที 2 (ทางพเิศษศรรีชั) กําหนดระยะเวลา 30 ปี 

นับตงัแต่วนัท ี1 มนีาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปไดอ้กี 2 ครงั ครงัละ 10 ปี ตามเงอืนไขทจีะตกลง

กนัต่อไป สญัญาเพือการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 (ส่วนด)ี กําหนดระยะเวลา 30 ปี 

นับตังแต่วันที 22 เมษายน 2540 สัญญาโครงการทางพิเศษสายศรีร ัช -วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร กําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2555 และสญัญาโครงการ 

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) กําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่วนัที  

27 กนัยายน 2539 และสามารถต่ออายุไดอ้กี 2 ครงั ครงัละ 10 ปี สญัญากําหนดใหบ้รษิัทและ NECL 

เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าผ่านทาง และค่าใช้จ่ายในการจัดจราจรและการกู้ภัยบน 

ทางพเิศษ รวมทงัคา่ใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาทางพเิศษตามสญัญาทเีกยีวขอ้งตลอดอายสุญัญา 
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4.1.3 สิทธิในการใช้พืนทีก่อสร้างทางด่วน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ตามบญัชขีองสทิธใินการใชพ้นืทกี่อสรา้งทางดว่น ตามงบการเงนิรวม

ของบรษิทั มดีงันี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ชือบริษทั มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

บรษิทั 390 

สทิธิในการใช้พนืทีก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึงของสทิธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที     

เสรจ็แลว้ บรษิัทบนัทกึต้นทุนเรมิแรกของสทิธใินการใช้พนืทก่ีอสร้างทางด่วนดว้ยราคาทุนซงึเท่ากบั

มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัในการจ่ายคา่ทดแทนสําหรบัการจดัหาพนืทกี่อสรา้งทางดว่นใหก้บั กทพ. 

ตามสญัญาโครงการระบบทางดว่นขนัท ี2 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเรมิแรกสทิธใินการใชพ้นืทกี่อสรา้ง

ทางดว่นแสดงมูลคา่ตามราคาทุนหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสม บรษิทัตดัจาํหน่ายสทิธใินการใชพ้นืทกี่อสรา้ง

ทางดว่นเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนตามปรมิาณรถทใีชบ้รกิาร  

4.1.4 สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงิน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ

รถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มดีงันี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ชือบริษทั มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

บรษิทั 35,089 

BMN 338 

รวม 35,427  

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิเป็นต้นทุนในการก่อสรา้ง

โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ โดยรายละเอยีด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ชือบริษทั ประเภทสินทรพัย ์
มลูคา่ตาม

บญัชีสุทธิ 

ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 
ภาระผกูพนั 

บรษิทั อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 17,021 เจา้ของ ไม่ม ี

บรษิทั อุปกรณ์ระบบและสว่นปรบัปรุงพนืทเีชา่ อุปกรณ์

สอืสารโทรคมนาคม และ 

อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี 

506 เจา้ของ ไม่ม ี

BMN อุปกรณ์ระบบและสว่นปรบัปรุงพนืทเีชา่ อุปกรณ์

สอืสารโทรคมนาคม และ 

อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี 

321 เจา้ของ ไม่ม ี

บรษิทั ตน้ทนุโครงการระหว่างกอ่สรา้ง 17,562 เจา้ของ ไม่ม ี

BMN ตน้ทนุโครงการระหว่างกอ่สรา้ง 17 เจา้ของ ไมม่ ี

 รวมมลูค่าตามบญัชีสุทธิ 35,427    
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4.2 เงินลงทนุในบริษทัอืน 

4.2.1 สรปุมลูค่าเงินลงทนุตามงบการเงิน  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัอนื ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงันี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ชือบริษทั มลูค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

สดัส่วน 

การลงทุนใน

แต่ละบริษทั  

(ร้อยละ) 

ทนุชาํระแล้ว ประเภทของ

เงินลงทุน 

ลกัษณะ 

การประกอบธุรกิจ 

1. บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากดั 

หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

เงนิลงทุนสุทธ ิ

2,604 

(2,450) 

     154    

99.99  

 

5,250 บรษิทัย่อย - ดํา เนินการ ก่อส ร้า ง แ ล ะ

บริหารโครงการทางด่วน

สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จํากดั 

หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

เงนิลงทุนสุทธ ิ

 226 

(16) 

     210    

69.67 254 บรษิทัย่อย - พฒันาพนืทีร้านคา้ในสถานี

รถ ไฟ ฟ้ า  แ ละชัน ใ ต้ ดิ น 

อาคารจอดแลว้จร 

- จดัหาโฆษณาในรปูแบบป้าย

หรือสือโฆษณาในบริเวณ

สถานีรถไฟฟ้าและภายใน

รถไฟฟ้า 

- ให้บริการและดูแ ลรักษา

อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ สื อ ส า ร

โ ท ร ค ม น า ค ม ใ น ส ถ า นี

รถไฟฟ้า 

3. บรษิทั ททีดีบับลวิ จาํกดั (มหาชน) 4,242  19.29 3,990 บรษิทัร่วม - ผลติและจําหน่ายนําประปา 

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) 2,962 17.83 7,370 บรษิทัอนื - ลงทุนในบรษัิทอนื (Holding 

Company) ซงึประกอบธุรกจิ

ดา้นพลงังาน 

 

4.2.2  นโยบายการลงทนุและการบริหารงานในบริษทัย่อย  

บรษิทัมนีโยบายทจีะลงทนุในธุรกจิทเีกยีวเนือง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เพอืเสรมิสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสรา้งความมนัคง และ    

ผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยกาํหนดใหม้นีโยบายการลงทุนดงัต่อไปนี  

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซือหุ้นสามัญของบริษัทผู้ดําเนินโครงการในลักษณะการลงทุน     

ระยะยาว  

2. สดัส่วนการลงทุนตามสดัส่วนขนัตําททีําให้บรษิัทสามารถมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ

ตดิตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบรษิทัทลีงทุน 

3. ไม่ลงทุนในโครงการทมีผีลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 
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ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัอนื ดงัน ี

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั (“NECL”)  

บริษัทจัดตงั NECL เมือปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ร ับ 

คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุน้ของ NECL ทงันีสบืเนืองจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจากนโยบาย

ของภาครฐัททีาํการกอ่สรา้งทางในลกัษณะทเีป็นทางแข่งขนั ทาํใหร้ายไดข้อง NECL ไม่เป็นไปตาม

ประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนืองจนขาดทุนสะสมเกินทุนส่วนของ     

ผูถ้อืหุน้ตดิลบ เมอืปี 2546 NECL จงึไดเ้พมิทนุจดทะเบยีนอกี 3,000 ลา้นบาทเป็น 6,000 ลา้นบาท 

ซงึปัจจุบนัไดเ้รยีกชําระคา่หุน้แลว้รอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทเีพมิขนึ 3,000 ลา้นบาท อย่างไร

ก็ตาม ผลการดําเนินงานของ NECL เริมมีกําไรตงัแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีเงินให้กู้ยมืแก่ 

NECL เป็นจํานวนมาก และเป็นเจา้หนีรายใหญ่ของ NECL บรษิทัไดส้่งกรรมการบรหิารของบรษิทั

เขา้ไปเป็นกรรมการบรษิทัใน NECL จาํนวน 5 คน จากจํานวนกรรมการทงัหมด 6 คนของ NECL 

กรณี NECL มีการดําเนินการทีกระทบต่อบริษทัอย่างมีสาระสําคญั NECL จะต้องขออนุมตัิจาก 

ทีประชุมคณะกรรมการของบรษิทัก่อน นอกจากนีบรษิทัยงัเป็นผู้รบัจ้างดําเนินงานทงัหมดของ 

NECL 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 NECL มทุีนจดทะเบยีนชําระแล้ว 5,250 ลา้นบาท สดัส่วนการถือหุ้น

ของบรษิทัใน NECL เท่ากบัรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั (“BMN") 

บรษิทัจดัตงั BMN เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2552 เพอืประกอบธุรกิจจดัหาและจดัทําสอืโฆษณา    

ในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ใหเ้ช่าพนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า   

สายสนํีาเงนิและพนืทชีนัใต้ดนิของอาคารจอดแลว้จรทสีถานีลาดพรา้ว ในปัจจุบนัเปิดดาํเนินการ  

ไปแล้ว 9 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจกัร สถานีกําแพงเพชร    

สถานีพระรามเกา้ สถานีศนูยว์ฒันธรรม สถานีคลองเตย สถานีลาดพรา้ว และสถานีเพชรบุร ีรวมทงั

ใหบ้รกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า ต่อมาในเดอืน 

ตุลาคม 2561 บรษิัทซึงเป็นผู้ไดร้บัสทิธิดาํเนินการพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ แต่เพยีงผู้เดียว

ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย 

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ ฉบบัลงวนัท ี31 มนีาคม 2560 ไดท้ําสญัญา

ว่าจ้าง BMN เป็นผู้แทนบรหิารการพฒันาเชงิพาณิชย์ดงักล่าวทงัหมดแทนการให้สทิธพิฒันา

เชิงพาณชิย ์ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้จํานวน 254 ลา้นบาท 

โดยบริษัทถือหุน้อยู่ใน BMN ร้อยละ 69.67 ของหุ้นทีจําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของ BMN ร่วมกบั 

กลุ่มผู ้ร ่ว ม ท ุน ร ายอืน ๆ  ทีม ีป ร ะ สบกา รณ์แล ะ ความ เชีย วชา ญ ในธ ุร ก จิ สือ โฆษณา  

ธุรกจิการตลาดและอสงัหารมิทรพัย ์และเป็นผูช้าํนาญการดา้นเทคโนโลยกีารสอืสารโทรคมนาคม  

สาํหรบันโยบายการลงทนุใน BMN ในอนาคตนนั บรษิทัยงัคงมนีโยบายทจีะรกัษาสดัสว่นการถอืหุน้

ใน BMN ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทงัหมดใน BMN โดยบรษิทัจะไดร้บัผลตอบแทน

จากการลงทุนในรูปของส่วนแบ่งรายได้และเงินปันผลรบัจากการลงทุนใน BMN ทังนี บรษิัท 

มนีโยบายการควบคมุหรอืมสีว่นร่วมในการกาํหนดนโยบายทสีาํคญัต่อการดาํเนินธรุกจิ โดยบรษิทั

ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน BMN จาํนวน 4 คน จากกรรมการทงัหมด 8 คน 
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3) บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“TTW”)  

บรษิทัลงทุนใน TTW ซงึเป็นบรษิทัทปีระกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายนําประปาให้กบัการประปา       

สว่นภมูภิาคในเขตพนืทจีงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซอืขายนําประปากบั 

การประปาสว่นภูมภิาค ซงึสญัญามอีาย ุ30 ปี นับจากวนัท ี21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทุน

ในบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดงักล่าว 

เป็นบรษิทัทปีระกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายนําประปาในเขตพนืทปีทุมธานี และรงัสติ โดยมสีญัญา

ซือขายนําประปากบัการประปาส่วนภูมิภาค สญัญามีอายุ 25 ปี นับจากวนัที 15 ตุลาคม 2541     

อกีทงัยงัลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชนัส ์จาํกดั ซงึประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบ

ผลิตและจ่ายนําประปาและการให้บริการบําบดันําเสีย โดย TTW ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 68.50      

ของทุนจดทะเบียน และลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25.31 ในบริษัท  

ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ซึงเป็นบรษิัททลีงทุนในบรษิทัอนืทปีระกอบธุรกจิด้านพลงังาน 

ผลประโยชน์ทบีรษิทัคาดวา่จะไดร้บัจากการลงทุนใน TTW คอื รายไดเ้งนิปันผล  

บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 19.29 ของทนุจดทะเบยีน  

4) บริษทั ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“CKP”) 

บริษัทได้ลงทุนใน CKP ซึงประกอบธุรกิจหลกัโดยการลงทุนในบริษัทอนื (Holding Company)  

ซงึประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

CKP มีการลงทุนในบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จี จํากดั ร้อยละ 56 บริษัท นครราชสมีา  

โซลาร ์จาํกดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จาํกดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขนชยั จาํกดั รอ้ยละ 

100 บริษัท บางปะอนิโคเจนเนอเรชนั จํากดั ร้อยละ 65 และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากดั  

รอ้ยละ 37.50 ผลประโยชน์ทบีรษิทัคาดวา่จะไดร้บัคอื เงนิปันผลจากการลงทุน  

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน CKP โดย ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561  

บรษิทัถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 17.83 ของทุนจดทะเบยีน 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  

  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)   

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทกับ กทพ. จํานวนทังสนิ 17 เร ือง ซึงมีการนําเข้าสู่การพิจารณาของ              

คณะผู้พจิารณา และคณะอนุญาโตตุลาการตามขนัตอนระงบัข้อพิพาทตามสญัญา และในชนัศาลปกครอง 

สาระสาํคญัของแต่ละขอ้พพิาท มดีงันี 

5.1.1 ข้อพิพาททีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ยืนเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวน 11 เรือง โดยมีมูลค่า

ฟ้องร้องจนถึงวนัทียืนข้อพิพาททงัสินประมาณ 54,503.77 ล้านบาท 

1.  วนัเปิดใชง้านของพนืทสี่วนแรก (Priority Component Opening Date) ตามสญัญาโครงการระบบ

ทางดว่นขนัท ี2 

บรษิทัยนืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดเชยรายไดท้ขีาดไปพรอ้มดอกเบยีเป็นเงนิจํานวน 

3,831.4 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการนับวนัเปิดใชง้านของพนืทสี่วนแรกทแีตกต่างกนั ซงึมผีลต่อ

การเรมิตน้แบ่งส่วนแบ่งรายไดค้า่ผา่นทางใหแ้กบ่รษิทัตามสญัญา 

คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีาํชขีาดขอ้พพิาทให ้กทพ.ชาํระเงนิตามทบีรษิทัเรยีกรอ้งพร้อมดอกเบีย

ตามสญัญา ซงึต่อมา กทพ. ไดม้หีนงัสอืปฏเิสธการปฏบิตัติามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

และเมอืวนัท ี20 เมษายน 2552 กทพ. ไดย้นืคาํรอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนคาํชขีาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ หรอืมีคําสงัปฏเิสธไม่รบับงัคบัตามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

และเมอืวนัท ี19 ตุลาคม 2554 บรษิัทไดย้นืคําร้องต่อศาลปกครองกลางเพอืขอให้ศาลบงัคบัตาม 

คาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยคาํนวณดอกเบยีเพมิเตมิจนถงึวนัฟ้องจาํนวน 1,189.7 ลา้นบาท 

รวมเป็นเงนิทงัสนิ 5,021.1 ลา้นบาท  

เมือวนัที 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกคําร้องของ กทพ.ทีขอให้         

เพกิถอนคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และใหบ้งัคบัตามคาํรอ้งของบรษิทั  

เมือว ันที 11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยืนอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ 

ศาลปกครองสงูสดุ  

ปัจจุบนัคดนีอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

2. การออกคาํสงัเปลยีนแปลงงานโดย กทพ. 

บรษิทัยนืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชเ้งนิจากการท ีกทพ. ออกคาํสงัเปลยีนแปลงงาน

กอ่สรา้งทางพเิศษศรรีชับางสว่นเป็นการเพมิเตมิ รวมเป็นเงนิ 209.1 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบยี) 

คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ชําระค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ               

ตามหนงัสอืบอกกลา่วเปลยีนแปลงงาน เป็นเงนิรวม 382.5 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา 

กทพ. ปฏเิสธการปฏบิตัติามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการและไดย้นืคาํรอ้งขอเพกิถอนคาํชขีาด 

ของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ส่วนบริษัทยืนคําร้องขอบังคบัตามคําชีขาด 

ของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

ปัจจุบนัคดนีอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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3.   การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั 

บรษิทัยนืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบัอตัราคา่ผ่านทาง 

ปี 2546 สําหรบัทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรชั ซึงไม่สอดคล้องกบัสญัญาคดิเป็น

คา่เสยีหายพรอ้มดอกเบยีรวมเป็นเงนิจาํนวน 4,368 ลา้นบาท  

คณะอนุญาโตตุลาการเสยีงขา้งมากชขีาดให ้กทพ. ชําระค่าเสยีหายตามทบีรษิทัเรยีกรอ้งจํานวน 

4,368 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา  

กทพ. ปฏเิสธทจีะปฏบิตัติามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และไดย้นืคาํรอ้งขอเพกิถอนคาํชขีาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 

เมอืวนัท ี4 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัไดย้นืคาํใหก้ารแกค้าํรอ้งต่อศาลปกครองกลาง และศาลออกนงั

พจิารณาคดคีรงัแรกเมอืวนัท ี10 มกราคม 2562  

เมอืวนัท ี12 กุมภาพนัธ ์2562 บรษิทัไดย้นืคาํรอ้งขอคาํบงัคบัตามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ต่อศาลปกครองกลาง 

ปัจจุบนัคดนีอียูร่ะหวา่งรอกาํหนดนดัวนัฟังคาํพพิากษา และอยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

4.  การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บริษัทยนืคําเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตรา        

ค่าผ่านทางปี 2546  สาํหรบัทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีซงึไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจํานวน 

1,048.2 ลา้นบาท  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทนีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 

5.  การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั 

บรษิทัยนืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให ้กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัรา    

ค่าผ่านทางปี 2551 (ทางพเิศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีร ัช) ซึงไม่สอดคล้องกับสัญญา       

รวมเป็นเงนิ 9,091.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา 

เมอืวนัท ี24 ตุลาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีาํวนิิจฉัยชขีาดเป็นเอกฉันท์ให ้กทพ. ชดใช้

เง ินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551 (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

และทางพเิศษศรรีชั) ซงึไม่สอดคลอ้งกบัสญัญารวมเป็นเงนิทงัสนิ 9,091.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยี

ตามสญัญาของตน้เงนิคา่เสยีหายจํานวน 7,909.6 ลา้นบาทจนกวา่ กทพ. จะชาํระเงนิดงักล่าวเสรจ็สนิ  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยูร่ะหว่างรอ กทพ. ปฏบิตัติามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และรอผลการ

เจรจาไกลเ่กลยียตุขิอ้พพิาท  

6. การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บรษิทัยนืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให ้กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิทัจากการปรบัอตัรา        

คา่ผ่านทางปี 2551 สาํหรบัทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีซงึไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา พรอ้มดอกเบยีคาํนวณ   

ถงึวนัท ี31 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นเงนิ 4,062.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา   

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยูร่ะหว่างการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 
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7. การเพมิอตัราคา่ผ่านทางในปี 2556 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั  

 เมือวนัที 16 สงิหาคม 2561 บริษัทยนืคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้อง 

ให ้กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิัทจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2556 (ทางพเิศษเฉลมิ 

มหานครและทางพิเศษศรีร ัช) ซึงไม่สอดคล้องกับส ัญญารวมเป็นเงิน 14,662.7 ล้านบาท  

พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา 

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทนีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 

8. การเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2556 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี 

 เมือวนัที 21 สงิหาคม 2561 บริษัทยนืคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้อง 

ให ้กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายให้แก่บรษิัทจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2556 ทางพเิศษศรีรชั 

สว่นด ีซงึไม่สอดคลอ้งกบัสญัญารวมเป็นเงนิ 6,936.4 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา 

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทนีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 

9. การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2546 ของทางพเิศษอดุรรถัยา  

บรษิทัยอ่ยไดย้นืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชเ้งนิคา่เสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบั  

ค่าผ่านทางปี 2546 สาํหรบัทางพเิศษอุดรรถัยา ซงึไม่สอดคล้องกบัสญัญาจํานวน 908.7 ล้านบาท 

พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยูร่ะหว่างการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 

10. การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2551 และปี 2556 ของทางพเิศษอดุรรถัยา  

เมือวันที 21 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยได้ยืนคําเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช ้

เงนิคา่เสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบัคา่ผ่านทางปี 2551 และปี 2556 สาํหรบัทางพเิศษอดุรรถัยา 

ซงึไม่สอดคลอ้งกบัสญัญาจาํนวน 4,724.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยูร่ะหวา่งการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 

11. ทางแขง่ขนัของทางพเิศษอดุรรถัยา 

บรษิทัย่อยได้ยนืคําเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให ้กทพ. ชดเชยรายไดท้ขีาดไปจากการทรีฐัอนุญาต 

ใหม้กีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถาน     

ถึงรงัสติ ซึงถือเป็นทางแข่งขนัตามสญัญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 

คดิเป็นค่าเสยีหายจนถงึวนัทยีนืขอ้พพิาท (ไม่รวมดอกเบยี) จาํนวน 1,790 ลา้นบาท  

คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีขาดข้อพิพาทให้ กทพ.ชําระเงินตามทีบริษัทย่อยเรียกร้อง          

พร้อมดอกเบยีตามสญัญา ซึง กทพ. ได้มีหนังสอืถึงบริษัทย่อยปฏิเสธการปฏิบัติตามคําชีขาด 

ของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมอืวนัท ี3 มนีาคม 2552 กทพ. ไดย้นืคาํร้องต่อศาลปกครองกลาง

ขอใหศ้าลเพกิถอนคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมือวันที 31 พฤษภาคม 2556 กทพ.ได้ยืนอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาศาลปกครองกลาง                  

ต่อศาลปกครองสงูสดุ 

 

 



 

 บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)          แบบ 56-1 

 

5-4 

เมอืวนัท ี21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสงูสดุไดม้คีาํพพิากษายนืตามคาํพพิากษาของศาลปกครอง

ชนัตน้ใหบ้งัคบัตามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการทไีดช้ขีาดให ้กทพ. ชาํระเงนิคา่ชดเชยรายได้

ทลีดลงจากประมาณการใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยตามสญัญาโครงการทางดว่นบางปะอนิ-ปากเกรด็ เป็นเงนิ

จํานวน 1,790 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราทีกําหนดตามสัญญาจนกว่าจะชําระเสร็จสิน  

โดย กทพ. จะต้องปฏบิตัิตามคาํพพิากษาให้เสรจ็สนิภายใน 90 วนันับแต่วนัทศีาลปกครองสูงสุด 

มคีาํพพิากษาซงึครบกาํหนดเมอืวนัท ี20 ธนัวาคม 2561 

เมือวนัที 19 ธนัวาคม 2561 กทพ. และบรษิทัย่อยมีหนังสอืถึงสํานักบงัคบัคดปีกครอง เรอืงการ

ปฏบิตัติามคาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุดว่าอยู่ระหว่างการเจรจาเพอืหาขอ้ยุติในการดําเนินการ 

ตามคาํพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุ 

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการตามผล 

คาํพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุของขอ้พพิาทกรณทีางทมีลีกัษณะแขง่ขนัไดด้าํเนินการประชุมเจรจา

กบับรษิทัและบรษิทัย่อยหลายครงัเพอืพจิารณาแนวทางการยตุขิอ้พพิาททงัหมดระหวา่ง กทพ. กบั

บรษิทัและบรษิทัย่อยตามสญัญาสมัปทานโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 (สว่นเอ บ ีและซ)ี สญัญา

สมัปทานเพอืการต่อขยายโครงการระบบทางดว่นขนัท ี2 (สว่นด)ี และสญัญาสมัปทานโครงการระบบ

ทางดว่นสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ และเมอืวนัท ี21 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้ขีอ้ตกลง

ร่วมกนัในการไกล่เกลยีและยตุขิอ้พพิาททงัหมดกบั กทพ. และรวมถงึขอ้พพิาทเรอืงทางแขง่ขนัทอียู่

ในขนัตอนยนืหนังสอืบอกกล่าวให ้กทพ. ปฏิบตัติามสญัญาอกีจํานวน 74,590 ล้านบาท ขอ้ตกลง

รว่มกนัสรปุไดด้งันี 

ก) กทพ. บรษิทัและบรษิทัย่อย ตกลงยุตบิรรดาข้อพพิาททมีีต่อกนัทงัหมดทีเกดิขนึหรอือาจจะ

เกดิขนึในอนาคตทเีกยีวขอ้งกบัสญัญาสมัปทานในประเดน็ขอ้พพิาทเดมิ  

ข) กทพ. บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตกลงรว่มกนัแกไ้ขทบทวนสญัญาสมัปทานดงันี 

 ข1. ขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทานโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 (ส่วนเอ บีและซี) 

สญัญาสมัปทานเพอืการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขนัที 2 (ส่วนด)ี และสญัญา

สมัปทานโครงการระบบทางดว่นสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ จากเดมิทจีะครบกําหนดสญัญา

ในปี 2563 ปี 2570 และปี 2569 ตามลําดบั ให้สญัญาสมัปทานทังหมดสินสุดในวนัที  

21 เมษายน 2600 

ข2. ใหบ้รษิทัเป็นผูด้าํเนินการใหบ้รกิารและบาํรุงรกัษาทางดว่นขนัท ี2 และบรษิทัยอ่ยเป็นเป็น

ผูด้าํเนินการใหบ้รกิารและบํารุงรกัษาทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด โดยบรษิทัและ

บริษัทย่อยได้ร ับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตลอดระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน 

ในอตัรารอ้ยละ 40 ถงึรอ้ยละ 100 ตามเสน้ทางทรีะบุในสญัญา 

ข3.  ใหม้กีารปรบัอตัราคา่ผ่านทางเพมิขนึแบบคงททีกุระยะเวลา 10 ปี 

ข4. บรษิทัมหีน้าทลีงทุนก่อสรา้งและปรบัปรุงทางด่วนขนัท ี2 ใชเ้งนิลงทุนประมาณ 31,500 

ลา้นบาท เพอืแกไ้ขปัญหาจราจร 

 ปัจจุบนัผลการเจรจาขอ้ตกลงไกล่เกลียและยุติข้อพพิาทดงักล่าวขา้งต้นอยู่ในระหว่างหน่วยงาน 

ทเีกยีวขอ้งนําเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพอืพจิารณาเหน็ชอบตามขนัตอนพระราชบญัญตักิารใหเ้อกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 ซงึอาจมีการเปลียนแปลงไปจากรายละเอียดทีสรุปไว้ใน  

ก) และ ข) ได ้  
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5.1.2   ข้อพิพาทที กทพ. เป็นผู้ยืนเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวน 3 เรือง โดยมีมลูค่าฟ้องร้องจนถึงวนัทียืน

ข้อพิพาททงัสินประมาณ 1,589.2 ล้านบาท 

1. คา่ใชจ่้ายทาํทางเขา้ - ออก และแกปั้ญหาขอ้รอ้งเรยีน 

กทพ. ยนืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชค้า่ใชจ่้ายในการจดัทาํทางเขา้-ออกของผูร้อ้งเรยีน 

และคา่จดัทําท่อรบันําฝนจากฟรโีฟลว ์รวมเป็นเงนิ 0.4 ลา้นบาท ซงึคณะอนุญาโตตุลาการไดช้ขีาด

ว่า กทพ. ไม่มสีทิธเิรยีกคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว  

เมอืวนัท ี7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ไดย้นืคาํรอ้งเพกิถอนคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมือวันที 30 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําชีขาดของ 

คณะอนุญาโตตุลาการ เฉพาะสว่นทคีณะอนุญาโตตุลาการรบัขอ้พพิาทมูลกรณที ี2 กรณจีดัทําท่อรบั

นําฝนไวพ้จิารณา เนอืงจาก กทพ. ไดย้นืคาํเสนอขอ้พพิาทหลงัมลูกรณพีพิาทขาดอายคุวาม 

เมอืวนัท ี29 กนัยายน 2560 บรษิทัไดย้นือุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุ 

ปัจจุบนัคดนีอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

2. การกอ่สรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา สว่นท ี2 

กทพ. ยนืคาํเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัย่อยดาํเนินการก่อสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา สว่นท ี2 

ตามเงอืนไขของสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ขอ้ 8.5 ก. ใหแ้ลว้เสรจ็ และให้

บรษิทัยอ่ยชดใชเ้งนิจํานวน 1,587.7 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบยีตามสญัญา ตามสญัญาระบุว่าแมค้รบ

เงอืนไขตามสญัญาใหเ้รมิกอ่สรา้ง แต่หาก กทพ. ผดิสญัญาจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัย่อยไดร้บัผลกระทบ

ทางการเงนิอย่างรา้ยแรง บรษิัทย่อยยงัไม่ต้องเรมิก่อสร้าง ซึง กทพ. ผดิสญัญาเรอืงทางแข่งขนั 

และการปรบัอตัราค่าผ่านทาง บรษิทัย่อยจงึไดร้บัสทิธยิงัไม่ต้องเรมิก่อสรา้ง และ กทพ. ไม่มสีทิธิ

เรยีกคา่ปรบั 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยูร่ะหว่างการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ 

3. คา่ใชพ้นืทอีาคารศนูยค์วบคมุ (บางพนู) 

กทพ. ยนืคําเสนอข้อพพิาทเรยีกร้องให้บรษิัทย่อยรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พนืทอีาคารศูนย์

ควบคุม (บางพนู) จํานวน 1.1 ลา้นบาท ซงึบรษิทัย่อยเห็นว่าค่าใชจ่้ายท ีกทพ. เรยีกมานัน ไม่อยู ่

ในขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัยอ่ยตามสญัญา  

ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยูร่ะหว่างการพจิารณาในชนัอนุญาโตตุลาการ  

5.1.3 ข้อพิพาททีผ่านขันตอนในชันคณะผู้พิจารณา ทีบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างรอยืนต่อ                            

คณะอนุญาโตตุลาการเพือเรียกร้องค่าเสียหาย จาํนวน 3 เรือง โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัทียืน

ข้อพิพาท ทงัสินประมาณ 907.12 ล้านบาท 

1. การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั 

เมอืวนัท ี16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัขอให ้กทพ. ชดใชค้า่เสยีหายนบัตงัแต่วนัท ี1 กนัยายน 2561 

ถงึวนัท ี31 ตุลาคม 2561 พรอ้มดอกเบยีจาํนวน 592.9 ลา้นบาท และดอกเบยีของเงนิตน้คา่เสยีหาย

จํานวน 590.8 ลา้นบาท คดิเป็นรายวนั นับตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป และชดใช้

ค่าเสียหายเป็นเงินส่วนต่างรายได้ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวนัท ี2 

สงิหาคม 2556 นบัตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป พรอ้มดอกเบยีผดินัดตามสญัญา 

  ปัจจุบนัขอ้พพิาทนีอยูร่ะหวา่งรอยนืต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 
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2. การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

 เมอืวนัท ี16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัขอให ้กทพ. ชดใชค้า่เสยีหายนับตงัแต่วนัท ี1 กนัยายน  2561 

ถงึวนัท ี31 ตุลาคม 2561 พรอ้มดอกเบยีจาํนวน 289.3 ลา้นบาท และดอกเบยีของเงนิตน้ค่าเสยีหาย

จํานวน 288.3 ล้านบาท คดิเป็นรายวนั นับตงัแต่วนัท ี1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และชดใช้

ค่าเสียหายเป็นเงินส่วนต่างรายได้ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที  

2 สงิหาคม 2556 นบัตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป พรอ้มดอกเบยีผดินัดตามสญัญา 

ปัจจุบนัขอ้พพิาทนีอยูร่ะหวา่งรอยนืต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

3. การปรบัเพมิอตัราคา่ผา่นทางในปี 2561 ของทางพเิศษอดุรรถัยา 

 เมอืวนัท ี16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัยอ่ยขอให ้กทพ. ชดใชค่้าเสยีหายนบัตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน 

2561 ถงึวนัท ี11 พฤศจกิายน 2561 พรอ้มดอกเบยีจาํนวน 24.92 ลา้นบาท และดอกเบยีของเงนิตน้

ค่าเสยีหายจํานวน 24.90 ล้านบาท คดิเป็นรายวนั นับตงัแต่วนัท ี12 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป 

และชดใชค้า่เสยีหายเป็นเงนิส่วนต่างรายไดค้่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบบัลงวนัท ี

2 สงิหาคม 2556 นบัตงัแต่วนัท ี12 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป พรอ้มดอกเบยีผดินัดตามสญัญา 

 ปัจจุบนัขอ้พพิาทนีอยูร่ะหวา่งรอยนืต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

เนืองจากขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณาและการเจรจาเพอืหาขอ้ยุต ิบรษิทัและบรษิทัย่อยจงึยงัมไิด้

บนัทกึรายการไวใ้นงบการเงนิ 

 



 
บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)         แบบ 56-1 
 

 

6-1 

 

6. ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสาํคญัอืน 

 

6.1 ข้อมูลทวัไป 

(1) ข้อมลูทวัไปของบริษทั 

บริษทัทีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 

(เรียกชือย่อว่า “BEM”)   

ประกอบธุรกจิ ดําเนินการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบ

ขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธรุกจิอนืทเีกยีวขอ้ง  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107558000491 

ทุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 15,285 ลา้นบาท   

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท์   0 2641 4611 และ 0 2354 2000 

โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040 

เวบ็ไซต ์ www.bemplc.co.th 

ทตีงัสาํนกังานสาขา (1) 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท์   0 2641 4611 

โทรสาร  0 2641 4610     

ทตีงัสาํนกังานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ทตีงัสาํนกังานสาขา (3) 189/1 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

ทตีงัสาํนกังานสาขา (4) 189/2 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท์   0 2354 2000 

โทรสาร  0 2354 2040      

(2) นิติบคุคลทีบริษทัถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  

บริษทัทีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั (เรียกชือย่อว่า “NECL”) 

ประกอบธุรกจิ ดาํเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา  

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 587 ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  

ทุนจดทะเบยีน 6,000 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 5,250 ลา้นบาท 

สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 99.99   

โทรศพัท์   0 2641 4647  

โทรสาร  0 2641 4646     
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บริษทัทีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั (เรียกชือย่อว่า “BMN”) 

ประกอบธุรกจิ 1.  เป็นตวัแทนในการใหเ้ชา่พนืทรีา้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT และพนืที

ชนัใตด้นิอาคารจอดแลว้จรสถานีลาดพรา้ว 
2. เป็นตวัแทนในการจดัหา และ/หรอืจดัทาํสอืโฆษณาในบรเิวณสถานี

รถไฟฟ้า และภายในขบวนรถไฟฟ้า MRT 

3. เป็นตวัแทนในการใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสอืสาร

โทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 832 ถนนสทุธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

ทุนจดทะเบยีน 254 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 254 ลา้นบาท 

สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 69.67   

โทรศพัท์   0 2690 8200 

โทรสาร  0 2690 8212    

เวบ็ไซต ์ www.bmn-mrt.com 

 

บริษทัทีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (เรียกชือย่อว่า “TTW”) 

ประกอบธรุกจิ ผลิตและจําหน่ายนําประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนใน

บรษิทัซงึประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอนื  

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ 30/130 หมู่ท ี12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไรข่งิ  

 อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

ทุนจดทะเบยีน 3,990 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 3,990 ลา้นบาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 19.29 

โทรศพัท์   0 2811 7526 

โทรสาร  0 2420 6064 

เวบ็ไซต ์ www.ttwplc.com 

 
 

บริษทัทีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ซีเค พาวเวอร ์ จาํกดั (มหาชน) (เรียกชือย่อว่า “CKP”) 

ประกอบธรุกจิ ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอนื (Holding Company) ทปีระกอบธุรกจิผลติและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ชนั 19 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงรชัดาภเิษก  

 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

ทุนจดทะเบยีน 9,240 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 

สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 17.83 

โทรศพัท์   0 2691 9720 

โทรสาร  0 2691 9723  

เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 
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(3) บคุคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 เลขท ี93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 

 เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์ :  0 2009 9382  

 โทรสาร   :  0 2009 9476  

ผู้สอบบญัชี บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั  

 193/136-137 อาคารเลครชัดา  

 ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ ชนั 33 

 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์  :  0 2264 0777 

 โทรสาร    :  0 2264 0789 

ทีปรึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท ์กรุป๊ 

อาคารอบัดลุราฮมิ ชนั 9  

เลขท ี990 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ :  0 2636 1111  

โทรสาร   :  0 2636 0000 

ทีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอรี พลสั จาํกดั 

1550 อาคารธนภมู ิชนั 10  

ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั  

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ :   0 2652 7858-64 

โทรสาร   :  0 2652 7867 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 1060 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ 

 แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ :      0 2544 3924 

 โทรสาร :      0 2937 7783 

 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  

 เขตพญาไท กรงุเทพ 10400 

โทรศพัท์  :  0 2298 0831  

โทรสาร  :  0 2298 0835 
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สถาบนัการเงินทีติดต่อประจาํ       ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

 35 ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  

 เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

โทรศพัท์  : 0 2208 4631-9  

โทรสาร  : 0 2256 8619 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร 

 เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

 โทรศพัท ์ : 0 2256 2323 

 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมทอง 

 เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ :     0 2299 2511-2 

 โทรสาร :     0 2299 2752 

 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 333 ถนนสลีม แขวงสลีม 

 เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ :     0 2230 1036 

 โทรสาร :     0 2230 2722 

 

6.2 ข้อมูลสาํคญัอืน  -ไม่มี- 
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ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      

เรยีกชาํระแลว้ 15,285 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

7.1.2 ณ วนัท ี28 ธนัวาคม 2561 หุน้สามัญของบรษิัทมีการออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรอื 

NVDR จํานวน 1,053,769,250 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.89 ของจํานวนหุน้บรษิทัทงัหมด โดยหุน้ดงักล่าวมี

สทิธใินการรบัเงนิปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบัจํานวนเงนิปันผลทบีรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จาํกดั 

ได้รบัจากบรษิัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สทิธิออกเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทได ้ 

นกัลงทุนสามารถตรวจสอบจาํนวนหุน้ทเีป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

www.set.or.th/nvdr 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ณ วนัท ี5 กนัยายน 2561 ซงึเป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ มดีงันี 

ลาํดบั รายชือผู้ถือหุ้น  จาํนวนหุ้น 

(หุ้น)  

สดัส่วนการถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 

1 บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (1) 4,712,121,829 30.83 

2 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 1,256,259,584 8.22 

3 ธนาคาร กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.85 

4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 936,724,269 6.13 

5 นายวชิยั วชริพงศ ์ 351,694,457 2.30 

6 ธนาคาร กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 303,448,709 1.99 

7 STATE STREET EUROPE LIMITED 288,654,719 1.89 

8 สาํนักงานประกนัสงัคม 287,069,500 1.88 

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 257,092,374 1.68 

10 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 200,619,700 1.31 

11 นายมนิ เธยีรวร 200,000,000 1.31 

12 กองทุนเปิด บวัหลวงทศพล 149,546,300 0.98 

13 บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชนั จาํกดั 136,659,952 0.89 

14 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 121,250,000 0.79 

15 GIC PRIVATE LIMITED 100,877,761 0.66 

16 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25     94,408,500  0.62 

ยอดรวม 10,443,452,829 68.32 

อืนๆ 4,841,547,171 31.68 

รวมทงัสิน 15,285,000,000   100.00  
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หมายเหตุ : ขอ้มูลตามทตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต ์www.set.or.th สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทมีสีดัส่วน

การถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 0.5 ขนึไป 

(1) กลุม่ ช.การชา่ง ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 31.72 ของทนุชําระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

กลุ่ม ช.การช่าง จาํนวนหุ้น % ของทนุชาํระแล้ว 

1. บรษิทั ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (2) 4,712,121,829 30.83 

2. บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชนั จํากดั (3) 136,659,952 0.89 

(2)  บรษิัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทวัไป และมกีลุ่ม      

ตรีว ิศวเวทย์ ถือหุ้นร้อยละ 33.70 ของทุนชําระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที 28 สิงหาคม 2561) โดยมี

รายละเอยีดดงัน ี

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จาํนวนหุ้น % ของทนุชาํระแล้ว 

 1.  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จํากดั (4) 280,012,365 16.53 

 2.  บรษิทั ช.การชา่ง โฮลดงิ จํากดั (5) 171,396,530  10.12 

 3.  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จํากดั (6) 86,048,212  5.08 

 4.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 13,631,497  0.80 

 5.  นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย์ 5,061,142 0.30 

 . นางปราณี ทองกติตกิุล 4,464,342 0.26 

 7. นายณฐัวุฒ ิตรวีศิวเวทย ์ 2,405,785 0.14 

 8. นางสาวสภุามาส ตรวีศิวเวทย ์ 1,700,000 0.10 

 9. นายสทิธเิดช ตรวีศิวเวทย ์ 1,550,000 0.09 

 10. นายภูวเนศวร ์ตรวีศิวเวทย์ 1,109,255 0.07 

 11. นางกรกช ตรวีศิวเวทย ์ 1,030,250 0.06 

 12. นางสาวสวรรยา ตรวีศิวเวทย์ 835,225 0.05 

 13. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 184,285 0.01 

 

ผูถ้ือหุน้สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดเพิมเตมิของ บมจ.ช.การช่าง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 

(แบบ 56-1) ได้จาก Website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย (www.set.or.th) 

(3)  บรษิัท ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชนั จํากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทกุชนิด มหีุน้จํานวนทงัสนิ 

1,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บมจ.ช.การช่างถือหุ้นจํานวน 549,999 หุ้น คิดเป็น     

รอ้ยละ 55 

(4)  บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจํานวนทังสิน 9,000,000 หุ้น และ

โครงสรา้งการถอืหุน้ คอื กลุม่ตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จํานวน 8,378,787 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.10 

(5)  บรษิัท ช.การช่าง โฮลดงิ จํากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และทปีรกึษา มหีุน้จํานวนทงัสนิ 8,400,000 หุ้น 

และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด ถือหุ้นจํานวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็น       

รอ้ยละ 25 และกลุม่ตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จํานวน 5,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.5  

(6)  บรษิัท ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จํากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และทปีรึกษา มหีุน้จํานวนทงัสนิ 3,000,000 หุน้ 

และโครงสร้างการถือหุ้น คอื บรษิัท มหาศริิ สยาม จํากดั ถือหุ้นจํานวน 750,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 25 

และกลุม่ตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จํานวน 2,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75 
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7.2.2 สดัส่วนของหุ้น Free Float ของบริษทั 

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญทีเข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders  

ณ วนัท ี13 มนีาคม 2561 ตามทบีรษิทันําส่งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัส่วนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย 

(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 53.75 ของหุน้ทอีอกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมด 

7.3 การออกหลกัทรพัยอื์น    

7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว 

ในปี 2561 บรษิทัไดช้ําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวตามตารางการชําระเงนิและชําระคนืก่อนกําหนด     

รวมจํานวน 12,749 ล้านบาท และบรษิัทได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ย ืมระยะยาวเพือใช้ในการดําเนินโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนําเงนิกบัสถาบันการเงนิวงเงนิ 14,000 ล้านบาท อตัราดอกเบียลอยตัวอ้างองิกบัอตัรา

ดอกเบียรอ้ยละ 6MTHBFIX และไดม้กีารเบกิใชเ้งนิกูใ้นระหวา่งปี จํานวน 4,200 ลา้นบาท ทําให ้ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมเีงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 9,800 ลา้นบาท 

7.3.2 หุ้นกู้ 

ในปี 2561 บรษิัทไดอ้อกหุน้กูมู้ลค่ารวม 10,000 ลา้นบาท โดยนําเงนิทไีดม้าชําระคนืสนิเชอืระยะยาว

ของโครงการทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครก่อนกาํหนด โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

บรษิทัมหีุน้กูท้ยีงัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน รายละเอยีดดงันี 

รายละเอียดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2559 

ชดุท ี1 

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2559 

ชดุท ี2 

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2559 

ชดุท ี3 

ชอืยอ่ (Debenture Symbol) BEM196A BEM216A BEM236A 

มลูค่ารวมของหุน้กู้ 5,000 ลา้นบาท 1,615 ลา้นบาท 2,000 ล้านบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จํานวนหุน้กู ้ 5,000,000 หน่วย 1,615,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 

มลูค่าทตีราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบยีต่อปี 2.22 % 2.52 % 3.00 % 

อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 

วนัทอีอกหุน้กู ้ 24 มถุินายน 2559 24 มถิุนายน 2559 24 มถิุนายน 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 24 มถุินายน 2562 24 มถิุนายน 2564 24 มถิุนายน 2566 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้
-ไม่ม-ี 

การชาํระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิต้นทงัหมดในวนัครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี  A A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอียดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2559 

ชุดท ี4 

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2559 

ชดุท ี5 

หุน้กู ้

ครงัท ี2/2559 

 

ชอืย่อ (Debenture Symbol) BEM266A BEM286A BEM286B 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 3,335 ลา้นบาท 2,750 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จํานวนหุน้กู ้ 3,335,000 หน่วย 2,750,000 หน่วย 500,000 หน่วย 

มลูค่าทตีราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบยีต่อปี 3.30 % 3.61 % 3.61 % 

อายหุุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 11.9 ปี 

วนัทอีอกหุน้กู ้ 24 มถุินายน 2559 24 มถิุนายน 2559 11 สงิหาคม 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 24 มถุินายน 2569 24 มถิุนายน 2571 24 มถุินายน 2571 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู้ 

-ไม่ม-ี 

การชาํระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิต้นทงัหมดในวนัครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี  A A A 

 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอียดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครงัท ี3/2559 

ชดุท ี1 

หุน้กู ้

ครงัท ี3/2559 

ชดุท ี2 

หุน้กู ้

ครงัท ี3/2559 

ชดุท ี3 

ชอืยอ่ (Debenture Symbol) BEM20OA BEM25OA BEM27OA 

มลูค่ารวมของหุน้กู้ 2,500 ลา้นบาท 2,500 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จํานวนหุน้กู ้ 2,500,000 หน่วย 2,500,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 

มลูค่าทตีราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบยีต่อปี 2.62 % 3.78 % 3.95 % 

อายุหุน้กู ้ 4 ปี 9 ปี 11 ปี 

วนัทอีอกหุน้กู ้ 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2568 21 ตุลาคม 2570 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชาํระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิต้นทงัหมดในวนัครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี  A A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2560 

ชดุท ี1 

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2560 

ชุดท ี2 

ชอืยอ่ (Debenture Symbol) BEM229A BEM249A 

มลูค่ารวมของหุน้กู้ 2,000 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชอืผูถ้อื 

ไมด่อ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จํานวนหุน้กู ้ 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 

มลูค่าทตีราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบยีต่อปี 2.65 % 3.10 % 

อายุหุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 

วนัทอีอกหุน้กู ้ 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2560 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 7 กนัยายน 2565 7 กนัยายน 2567 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชาํระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิต้นทงัหมดในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี  A A 

 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอียดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2561 

ชดุท ี1 

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2561 

ชดุท ี2 

หุน้กู ้

ครงัท ี1/2561 

ชดุท ี3 

ชอืยอ่ (Debenture Symbol) BEM214A BEM234A BEM254A 

มลูค่ารวมของหุน้กู้ 3,000 ลา้นบาท 3,500 ลา้นบาท 3,500 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไมม่หีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชอืผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จํานวนหุน้กู ้ 3,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 

มลูค่าทตีราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบยีต่อปี 2.05 % 2.46 % 3.01 % 

อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 

วนัทอีอกหุน้กู ้ 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2566 5 เมษายน 2568 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชาํระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิต้นทงัหมดในวนัครบกาํหนดไถถ่อนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี  A A A 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธขิองแต่ละปี โดยคาํนึงถงึผลประกอบการ 

โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสมาํเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

โดยคณะกรรมการบรษิทัอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุน้ได้เมอืเห็นว่า บรษิัทมีกําไรและกระแส 

เงนิสดเพยีงพอทีจะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบืองต้นได ้และเมือจ่ายเงนิปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัในปีทผีา่นมา มดีงันี 

การจ่ายเงนิปันผล 

จากการดาํเนินงาน 

เงนิปันผลจา่ย 

(ลา้นบาท) 

จ่ายเงนิปันผล 

หุน้ละ (บาท) 

กาํไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) % เงนิปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ

งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2559  

-  งวดครงึปีแรก 

 

      764 

 

     0.05 

 

1,218 

 

1,206 

 

62.50% 

 

 63.29% 

- งวดครงึปีหลงั        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  

-  งวดครงึปีแรก 

 

     917 

 

0.06 

 

     1,442 

 

  1,425 

 

  63.83% 

 

  64.52% 

- งวดครงึปีหลงั      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% 

ปี 2561  

-  งวดครงึปีแรก 

 

917 

 

0.06 
 

1,695 
 

1,714 
 

54.05% 
 

53.57% 

- งวดครงึปีหลงั (1)  1,376 0.09 1,412 3,603 97.83% 38.14% 

   รวมปี 2561 2,293 0.15 3,107 5,317 73.89% 43.10% 
 

หมายเหตุ  :  (1)  เป็นวาระเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ในวนัท ี26 เมษายน 2562  

 

7.5 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

NECL มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธหิลงัหกัเงนิสํารองต่างๆ ตาม

กฎหมาย ซงึพจิารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัสนิรอบปีบญัช ี

และตามเงือนไขสัญญาเงินกู้ ทังนีขึนอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ตามที

คณะกรรมการของบรษิทัยอ่ยเหน็สมควร 

BMN มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไม่ตํากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธขิองแต่ละปี โดยคาํนึงถงึผลประกอบการ 

โครงสรา้ง และภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสมําเสมอในการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

บริษัทได้กําหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที ตลอดจนความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยงัยนื นอกจากนียังกําหนดให้

คณะกรรมการมหีน้าทดีแูลให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 

และซอืสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดําเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

มติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงปัจจุบ ันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง 

โครงสร้างคณะกรรมการ บรษิัทได้พิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอสิระ ทักษะ ประสบการณ์ 

การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุทเีหมาะสมและจาํเป็นต่อการนําพาองคก์ร 

สู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายทบีรษิัทไดก้ําหนดไว ้ซึงประกอบด้วยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิจํานวนทงัสนิ 17 คน กล่าวคอื 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทเีป็นอสิระ 6 คน และกรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 6 คน ทงันี เพอืใหม้นัใจว่า 

คณะกรรมการโดยรวมมคีณุสมบตัทิเีหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีได ้รวมถงึ

เพอืใหค้ณะกรรมการสามารถดาํเนินงาน โดยใชด้ลุพนิิจในการตดัสนิใจอยา่งอสิระ  

คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทงั 4 คณะ และผูบ้รหิารมดีงันี 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทมีคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทหีลากหลายในสาขาต่างๆ 

ของธุรกจิ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มกีรรมการจาํนวน 17 คน   
 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชมุ/ 

จํานวนครงัทจีดัประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

1 ดร.วรีพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 5/5 

2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 5/5 

3 นายวฑิูร เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 5/5 

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 5/5 

5 พลเอกสําเภา ชูศร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสยีง  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 4/5 

6 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 5/5 

7 นางวลัลภา อสัสกลุ กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสยีง 

กรรมการอสิระ 5/5 

8 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 5/5 
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ลําดบั ชอื-นามสกลุ ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชมุ/ 

จํานวนครงัทจีดัประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 5/5 

10 นายพงษ์สฤษด ิตนัตสิุวณิชยก์ลุ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสยีง 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 5/5 

11 นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัด ิ กรรมการบรษิทั กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 5/5 

12 นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 4/5 

13 นายยทุธนา  หยมิการุณ  กรรมการบรษิทั กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 5/5 

14 นางณฐมณ  บุนนาค (1) กรรมการบรษิทั กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร 4/5 

15 นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล (2) กรรมการบรษิทั กรรมการทไีม่เป็นผูบ้รหิาร N/A 

16 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสยีง 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 5/5 

17 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสยีง 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 5/5 

 

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

(1) นางณฐมณ  บุนนาค ได้ รับ แ ต่ งตั ง ให้ ดํ าร งตํ าแ ห น่ งก รรม การ  เมื อ วัน ที  20 เม ษ าย น  2561 แท น 

นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู ซงึลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมอืวนัท ี7 เมษายน 2560 

(2) นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล ได้ รับ แ ต่ งตั ง ให้ ดํ ารงตํ าแ ห น่ งก รรม การ เมื อ วัน ที  27  ธัน วาคม  2561 แ ท น 

นายประสทิธ ิ เดชศริ ิซงึลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมือวนัท ี1 ตุลาคม 2561 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผกูพนับริษทั 

บรษิทัไดก้าํหนดกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชอืผกูพนับรษิทัจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกจิ นายพงษ์สฤษด ิตนัตสิุวณิชย์กุล ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว ์มรติตนะพร 

โดยกรรมการสองในหา้คนนีลงลายมอืชอืร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 6 คน ซึงเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด   

ของบรษิทั โดยบรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทงันีรายละเอยีดคุณสมบตัขิอง

กรรมการอสิระมดีงันี 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทงันี ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้ง

ของกรรมการอสิระรายนันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทปีรกึษาทไีดเ้งนิเดอืนประจํา หรอื 

ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

ก่อนวนัทไีดร้บัแต่งตงั ทงันี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีกรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ 

หรอืทปีรกึษาของสว่นราชการ ซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลทีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอนื ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  

ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั

หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื 

ผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทงั

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจของบรษิัท    

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพอืประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกยีวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความ

ช่วยเหลือทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืให้กูย้มื คําประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีสนิ รวมถงึ

พฤตกิารณ์อนืทํานองเดยีวกนั ซงึเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีทตีอ้งชําระต่ออกีฝ่ายหนึง ตงัแต่

รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตงัแต่ยสีบิลา้นบาทขนึไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํากว่า 

ทังนี การคํานวณภาระหนีดงักล่าว ให้เป็นไปตามวธิีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทเีกยีวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปีก่อนวนัทีมีความสมัพันธ ์

ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงาน 

สอบบญัช ีซึงมผีูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท ี

ไดร้บัการแตง่ตงั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือ 

ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทมีนีัย ผูม้อีาํนาจควบคุม 

หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงั 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการทีมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

ทีปรึกษาทีรบัเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้น ทีมีส ิทธิออกเสียงทังหมดของ 

บรษิทัอนื ซึงประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีนีัยกบักิจการของบรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอนืใดททีาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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8.2 ผู้บริหาร  

8.2.1 รายชือผู้บริหาร  

ผูบ้รหิารตามโครงสรา้ง ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจีาํนวน 10 คน (ประวตัผิูบ้รหิารปรากฏตามเอกสาร

แนบ 1 หน้า A1-9 ถงึ A1-11) 

 

ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสงวน คณุาธนินัท์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  วศิวกรรมทางพเิศษ 

4. นางสดุฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารทางพเิศษ 

5. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัม ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรหิาร 

6. นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ  การเงนิ 

7. นายวทิรูย ์หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  

8. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนบัสนุนปฏบิตักิาร 

9. ดร.วเิทศ เตชางาม  รองกรรมการผูจ้ดัการ  เทคโนโลยแีละธรุกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

10. นายอนวชั  สวุรรณฤทธ ิ   รองกรรมการผูจ้ดัการ  พฒันาธรุกจิ 
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8.2.2 โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั  

 

ผงับริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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8.2.3  โครงสร้างกรรมการของบริษทัย่อย 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด ประกอบด้วย

กรรมการ จาํนวน 6 คน ดงันี  

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรษิทั  

2. นายสพุงศ์  ชยตุสาหกจิ กรรมการบรษิทั  

3. นายพงษ์สฤษด ิ ตนัตสิวุณิชย์กุล   กรรมการบรษิทั 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์   กรรมการบรษิทั 

5. นายดาํเกงิ ปานขาํ *    กรรมการบรษิทั 

6. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : * ไดร้บัแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการเมอืวนัท ี 21 มนีาคม 2561 แทนนายประสทิธ ิ เดชศริ ิ ซงึ

ลาออกเมอืวนัท ี19 มนีาคม 2561  
 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผกูพนั   

บรษิ ัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากดั ได้กําหนดกรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชือผูกพนับรษิ ัท

จํานวน 5 คน ประกอบดว้ย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษด ิ    

ตนัตสิุวณิชยก์ุล ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว ์ มรติตนะพร โดยกรรมการสองในห้าคน

ลงลายมอืชอืร่วมกนั และประทับตราสาํคญัของบรษิทั 

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส ์จํากดั ประกอบดว้ย

กรรมการ จาํนวน 8 คน ดงันี   

1. นายพงษ์สฤษด ิ ตนัตสิวุณิชย์กุล ประธานกรรมการบรษิทั 

2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั  

3. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา กรรมการบรษิทั 

4. นางทพิยส์ุดา ยมิวไิล  กรรมการบรษิทั  

5. นายปรนิทร ์ โลจนะโกสนิทร ์* กรรมการบรษิทั 

6. นายพนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ * กรรมการบรษิทั 

7. นางสาวปาหนนั   โตสวุรรณถาวร กรรมการบรษิทั 

8. นายณฐัวฒุ ิ ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : * ไดร้บัแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการเมอืวนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2561   

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผกูพนั  

บรษิ ัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จําก ัด ได้กําหนดกรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชือผูกพนั

บรษิทั จาํนวน 8 คน โดย 

o นายพงษ์สฤษดิ ตนัตสิุวณิชย์กุล ดร.สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ นายวทิูรย์ หทยัรตันา นางสาว

ปาหนัน โตสุวรรณถาวร และนายณัฐวุฒ ิตรวีศิวเวทย์ สองในห้าคนนีลงลายมอืชอืร่วมกนั

และประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรอื 
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o นายพงษ์สฤษด ิตนัตสิุวณิชยกุ์ล ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายวทิูรย ์หทยัรตันา นางสาวปาหนัน 

โตสุวรรณถาวร หรอืนายณัฐวุฒิ ตรวีศิวเวทย์ คนใดคนหนึงลงลายมอืชอืร่วมกบันายปรนิทร ์

โลจนะโกสนิทร ์นายพนิิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ ์หรอืนางทพิยส์ดุา ยมิวไิล คนใดคนหนึงรวมเป็น

สองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

8.3 เลขานุการบริษทั ผู้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และผู้ควบคมุดแูลการทาํบญัชี 

1) เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเพอืแต่งตงัเป็นเลขานุการบรษิทั โดยเมอืวนัท ี

30 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตงันายภาคภูม ิทววีทิยรศัม ิซงึมคีวามรูค้วามสามารถดา้น

บญัช ีกฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทงัมคีวามเขา้ใจกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีบงัคบัใช้กบั

บริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติปรากฏตาม        

เอกสารแนบ 1 ลาํดบัท ี20) โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบดงันี 

1. ใหค้าํแนะนําแก่กรรมการเกยีวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัติา่งๆ ทเีกยีวขอ้ง 

2. จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทจีาํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทแีก่กรรมการปัจจบุนั และกรรมการ

ทไีดร้บัการแต่งตงัใหม ่

3. ดูแลให้บรษิัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบับริษัท ระเบียบทีเกยีวข้อง และหลกัการกํากับดูแล

กจิการทดี ี

4. จดัการประชุมตามทีกฎหมายและขอ้บังคบักําหนด จดัทําและเก็บรกัษารายงานการประชุม รวมถึง

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิูถ้อืหุน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. จดัทําและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี 

ก) ทะเบยีนกรรมการ 

ข) หนังสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

ค) หนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ทรีายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทกีํากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

8. ตดิต่อและสอืสารกบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้ง โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามหรอืขอ

ข้อมูลต่างๆ ทีต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ทีเบอร์โทรศพัท์ 0 2641 4611 หรือส่งคําถาม     

ผา่นทาง email ท ีcompanysecretary@bemplc.co.th  

9. สง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และใหข้อ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการใหม ่

10. ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

11. ภารกจิอนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

2) ผู้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตงันางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร ผูซ้ึงมคีวามรูค้วามสามารถดา้นบญัชแีละ

การเงนิ ใหด้าํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ ซงึเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบญัชี

และการเงนิ (รายละเอยีดประวตัปิรากฏตามเอกสารแนบ 1 ลาํดบัท ี21) โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบดงันี 

1. วางแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ เพอืสรา้งความเตบิโตทงัภายในและภายนอก รวมทงัการจดัหาทรพัยากร

เงนิทุนเพอืรองรบัการเตบิโตเชอืมโยงกบักลยทุธก์ารเตบิโตของบรษิทั และมลูคา่ของกจิการ  

2.  ควบคุมและบรหิาร Infrastructure ดา้นขอ้มลูการเงนิและการบรหิารการเงนิของบรษิทั เพอืใหเ้กดิการ

ขบัเคลอืนการดาํเนินงานของบรษิทัใหบ้รรลุภารกจิ และเป้าหมายทวีางไว ้
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3.  พฒันาและบรหิารเครอืงมอืทางการเงนิ เพอืนําไปสู่การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการดาํเนินงาน และการ

วเิคราะหม์ลูคา่กจิการ  

4.  สอืสารขอ้มูลทางการเงนิทสีําคญัขององค์กร เพือสรา้งความเขา้ใจ และความเชอืมนัให้กบันักลงทุน  

เกยีวกบัความมนัคง และโอกาสของบรษิทั 

3) ผู้ควบคมุดแูลการทาํบญัชี 

ผงัโครงสรา้งองคก์รของบรษิัทไดม้กีารแต่งตงัเจ้าหน้าทรีะดบับรหิาร ตําแหน่งผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช ีคอื 

นางสาวศรณัญา เลิศจริะประเสริฐ ผู้ซึงมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของบริษัท ให้ดํารงตําแหน่ง

ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช ีซึงเป็นผูค้วบคุมดูแลการทําบญัช ี(รายละเอยีดประวตัปิรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ลาํดบัท ี26) โดยมหีน้าทคีวามรบัผดิชอบดงันี 

1. กําหนดนโยบายและวางแผนการด้านบัญชีและการเงิน รวมทังกําหนดระบบบัญชีและการเง ิน           

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของบรษิทั 

2. ควบคมุการจดัทาํบญัช ีและตรวจสอบการปิดบญัชขีองบรษิทัในแต่ละงวดใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามแนว

ปฏบิตัทิไีดว้างไว ้

3. ควบคมุและตรวจสอบการจดัทาํงบการเงนิ งบดลุ งบกาํไรขาดทุน และรายงานทางบญัชตีา่งๆ 

4. ควบคมุและตรวจสอบรายรบั-จา่ยของบรษิทั  

5. ควบคุมการจดัทํางบประมาณของบรษิัท และตรวจสอบดแูลการใช้งบประมาณให้ถูกตอ้ง และเป็นไป

ตามแผนงบประมาณทวีางไว ้

6. ควบคมุการจดัทาํรายงานภาษอีากรทเีกยีวขอ้ง เพอืนําสง่หน่วยราชการทเีกยีวขอ้ง 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนทีเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทนคอื 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

1. มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็น

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสยีงจะไดร้บัคา่ตอบแทนเพมิตามตาํแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการอยู่ในระดบัทเีหมาะสม และสามารถจูงใจ รวมทงัรกัษา

กรรมการทมีคีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าทใีหก้บับรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทงันี 

เพอืนําพาองคก์รใหไ้ปสูเ่ป้าหมายทงัระยะสนัและระยะยาว  

3. องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ  

4. มคีณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลันกรองคา่ตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดบัที

เหมาะสม แข่งขนัได ้และอยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั ซึงเพียงพอทีจะดูแลและรกัษา

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการทมีคีณุสมบตัทิสีอดคลอ้งกบัเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

การพจิารณาคา่ตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทคีณะกรรมการบรหิาร

กําหนด ซงึเชอืมโยงกบัผลการดําเนินงานของบรษิัท และผลการประเมนิการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน

ดว้ยระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System : PMS) 

ในปี 2561 บรษิทัไดจ่้ายคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน ี

(1) คา่ตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ  

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบียประชุม และโบนัส รวม

คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิัทในปี 2561 เป็นเงนิ 35,414,826 บาท ซงึสอดคล้องกบัมตทิปีระชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ทอีนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 37,250,000 บาท 

เป็นโบนัสกรรมการสําหรับปี 2560 ไม่เกิน 19,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ      

ปี 2561 ไม่เกนิ 18,000,000 บาท   

หน่วย : บาท 
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หน่วย : บาท 

 
 

หมายเหต ุ: (1) นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกูล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี7 เมษายน 2560 

  (2) นางณฐมณ  บุนนาค ไดร้บัแต่งตงัใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี20 เมษายน 2561  

  (3) นายดําเกงิ ปานขาํ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี24 ตุลาคม 2560   

  (4) นายประสทิธ ิ เดชศริ ิ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี1 ตุลาคม 2561 
  (5) นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล ได้รบัแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี27 ธนัวาคม 2561 และ

ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอรบัคา่ตอบแทน  
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(1.2) ในปี 2561 บรษิัทไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงนิเดอืน และโบนัสให้กบัผู้บรหิารระดบัตงัแต่

กรรมการผู้จ ัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จ ัดการจํานวน 10 คน รวมทังสิน 

99,119,052.50 บาท  

(1.3) ในปี 2561 NECL ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ NECL ซึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทน 

รายปี เบยีประชุม และโบนัส รวมเป็นเงนิจํานวน 3,984,166 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิปีระชุมสามญั   

ผู้ถือหุ้นประจําปี  2561 ทีอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 4,250,000 บาท  

เป็นโบนัสกรรมการสําหรบัปี 2560 ไม่เกิน 1,400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 

2561 ไม่เกนิ 2,850,000 บาท   

(1.4) ในปี 2561 BMN ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ BMN ซงึประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายปี 

และเบยีประชุม รวมเป็นเงนิจํานวน 882,000 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2561 ทอีนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561 ไม่เกนิ 1,120,000 บาท  

(2) คา่ตอบแทนอนื 

(2.1) คา่ตอบแทนอนืของกรรมการ 

- ไม่ม ี- 

(2.2) คา่ตอบแทนอนืของผูบ้รหิาร 

บรษิัทได้จดัให้มกีองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมือพ้นสภาพจากการเป็น

พนักงานบริษัทหรอืเมือเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของ

เงนิเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราเดยีวกนัเข้าเป็นเงนิกองทุน โดยในปี 2561  

บรษิทัไดจ่้ายเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชพีสาํหรบัผูบ้รหิาร 10 คน จาํนวน 4,742,454 บาท 

ทังนีอตัราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึงพิจารณาตาม

ความสามารถในการดาํเนินงานของบรษิทั และผลการดาํเนินงานของบรษิทัเป็นสาํคญั 

8.5 บคุลากร 

8.5.1 จาํนวนพนักงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 ธุรกิจทางพิเศษ มพีนักงานทงัหมดจํานวน 1,037 คน ประกอบดว้ยบุคลากร ใน 2 สายงานหลกั 

ไดแ้ก่ สายงานปฏบิตักิาร และสายงานวศิวกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 79.2 ของพนักงานทงัหมด บุคลากร

ในสายงานสนับสนุน คอื สายงานบรหิาร สายงานการเงนิ และสายงานกํากบัดูแล คดิเป็นรอ้ยละ 

20.8 ของพนักงานทงัหมด  

 ธรุกิจระบบราง มพีนักงานทงัหมดจํานวน 2,610 คน ประกอบดว้ย บุคลากรในสายงานหลกั ไดแ้ก่ 

งานพฒันาและบรหิารโครงการ งานวศิวกรรมและซ่อมบํารุง งานปฏิบตัิการเดนิรถ งานกลยุทธ ์ 

คดิเป็นรอ้ยละ 87 ของพนักงานทงัหมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน ไดแ้ก ่เทคโนโลยแีละธุรกรรม

อเิลก็ทรอนิกส ์งานพฒันาธุรกจิ งานทรพัยากรบุคคล งานธุรการ งานความปลอดภยัและคุณภาพ 

สว่นกฎหมายและกาํกบัการปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของพนกังานทงัหมด 

 ทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมพีนักงานในแตล่ะสายงาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ดงันี 

สายงาน  จาํนวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานหลกั 3,100 

2. สายงานสนบัสนุน 547 

รวม 3,647 
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 บริษทัย่อย   

o NECL ไม่มกีารจ้างผูบ้รหิารและพนักงานประจํา แต่ประกอบธุรกิจบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา

โดยจา้งให ้BEM เป็นผูด้าํเนินการภายใตส้ญัญาบรกิาร 

o BMN มพีนักงานในแตล่ะฝ่ายงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จาํนวน 139 คน ประกอบดว้ย ฝ่ายขาย

และการตลาด ฝ่ายออกแบบและผลติ ฝ่ายพฒันาธรุกจิ ฝ่ายการเงนิ และฝ่ายปฏบิตักิาร   

 การเปลียนแปลงจาํนวนพนักงานทีสาํคญัในช่วง 3 ปีทีผ่านมา  

- ไม่ม ี- 

 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสาํคญัในช่วง 3 ปีทีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 

 

8.5.2 นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บรษิทัมุ่งเป็นผูนํ้าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งทคีรบวงจรของประเทศเเละในภมูภิาคอาเซยีน   

มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมทสีะดวกรวดเร็วและมคีวามปลอดภยั โดยดาํเนิน

ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม สรา้งมูลค่าเพมิและประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผู้มสี่วนได้

เสยีทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและยงัยนื 

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลยีนแปลงและการแข่งขนัทางธรุกจิอย่างต่อเนือง เพอืใหบ้รษิทัสามารถ

ทจีะเป็น “เส้นทางแห่งความสขุเพือวิถีการเดินทางทีดีกว่า” บรษิทัจงึตระหนกัถงึความสาํคญัของการ

พฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทจีะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลคา่ต่อบรษิทัเท่านันแต่จะขยาย

ไปสูส่งัคมในวงกวา้งอกีดว้ย  

บุคลากรเป็นหวัใจของการขบัเคลอืนธุรกจิให้มีความก้าวหน้าและยงัยนื บรษิัทจงึไดม้กีารกําหนดแนว

ปฏบิตัต่ิอพนักงานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอยา่งชดัเจน โดยบรษิทัมุ่งมนัทจีะพฒันาประสทิธภิาพของ

พนักงานเพือคุณภาพงาน ตลอดจนคุณภาพชีวติของพนักงาน ผ่านการปลูกฝังแนวคิดเเละค่านิยม

เกยีวกบันโยบายคุณภาพ ซึงประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร การทํางานเป็นทีม การสรา้งคุณภาพ 

สงิแวดล้อมในการทํางาน และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงาน รวมถึงการกําหนดนโยบาย

ความปลอดภยัและสขุอนามยัอย่างชดัเจน ควบคูไ่ปกบัการจดัใหม้สีภาพเเวดลอ้มและสุขอนามยัในสถาน

ประกอบการใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัยส์นิของบุคลากรและของบรษิทั 

บรษิทัเชอืมนัว่าพนักงานทมีคีณุภาพเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยงิต่อการนําพาองคก์รสูค่วามเจรญิเตบิโตและ

ความสาํเรจ็ทยีงัยนื จงึไดม้กีารกาํหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรทชีดัเจน ดงันี  

1. บรษิทัมนีโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรกัษาบุคลากรของบรษิทั ดว้ยการใหค้า่ตอบแทนในรปู

ของเงนิเดอืน สวสัดกิารและผลตอบแทนอนืๆ ในเกณฑท์สีามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

2. บรษิทัถอืวา่พนักงานคอืทรพัยากรทมีคีา่ของบรษิทั โดยทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัสาํคญัยงิประการ

หนึงทจีะทําใหอ้งค์กรสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างก้าวหน้า มศีกัยภาพในการแข่งขนั และทําใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ของบรษิัท ทงันี บรษิทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการสรา้งและพฒันาบุคลากรจากภายใน 

ด้วยการจดัฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนือง รวมทังการจัดส่ง

พนักงานไปดงูานและฝึกอบรมทงัในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยงิ การสรา้งจติสํานึกและการ

ฝึกอบรมในเรอืงความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร โดยพนักงานของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนด

ดา้นความปลอดภยัของบรษิทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครดั   
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3. บรษิทัได้จดัใหม้รีะบบบรหิารงานบุคคลทมีปีระสทิธภิาพบนพนืฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค

และเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดพ้ฒันาและใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ขดีความสามารถ 

4. บรษิัทให้ความสําคญักับการสรา้งขวญักําลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบัตงิานให้กับพนักงาน     

ดว้ยการกําหนดระบบผลตอบแทนและความเจรญิกา้วหน้าในอาชพีการงานบนพนืฐานของความรู ้

ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทงัจดัใหม้ีระบบสวสัดกิารทเีหมาะสม ตลอดจนพฒันาชีวติ

ความเป็นอยู่ของพนักงานใหด้ขีนึ เพอืธาํรงไวซ้งึทรพัยากรบุคคลอนัมคี่าของบรษิทั 

5. การรกัษาบุคลากรทมีศีกัยภาพไวก้บับรษิทั  

บรษิทัมกีารดแูลพนักงานทมีคีวามสามารถและมศีกัยภาพสงูในการทํางาน ใหโ้อกาสในการกา้วหน้า

ในสายอาชพี หรอื Career Path 

บรษิทัพร้อมทจีะสรา้งเสน้ทางแห่งความสุขจงึต้องเรมิจาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซึงหมายถงึบุคลากร

ของบริษัท เพือให้บุคลากรสามารถส่งมอบคุณภาพของการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิงด้าน 

ความปลอดภยั บรษิทัจงึส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (Sphere of safety) ในการทํางาน      

โดยมุ่งปลูกฝังและสรา้งจติสาํนึกเรอืงของความปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้เกดิขนึในระดบับุคคล ขยาย

ไปยงัพนัธมติรทางธุรกจิ ลูกคา้ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ บรษิทัยงัเชอืมโยงกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสงิแวดล้อมในกระบวนการทีเกียวเนืองกบัความปลอดภัยดว้ยเช่นกนั เพราะบรษิัทไม่ใช่แค่

คาํนึงถงึความปลอดภยัของผูใ้ช้บรกิารเพยีงเท่านัน แต่ตอ้งการให้ทุกคนไดเ้ขา้ถึงความปลอดภัยอย่าง

ทวัถงึตลอดหว่งโซ่คณุคา่ของบรษิทั 

นโยบายทีได้มกีารปรบัปรงุและพฒันาบคุลากรในปี 2561   

1)  การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิทัมุ่งหวงัใหก้ารบรกิารทางพเิศษและบรกิารเดนิรถไฟฟ้าเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและพฒันา

อย่างต่อเนือง จงึดาํเนินการปลูกฝังแนวคดิและวธิปีฏบิตัใินดา้นต่างๆ ทงัความตระหนักดา้นความ

ปลอดภยั ความตระหนักในหน้าทคีวามรบัผดิชอบ โดยมกีารสอืสารผา่นกระบวนการปฏบิตังิานและ

การสนับสนุนจากหวัหน้างาน กระทังก่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร เพอืให้มนัใจว่าพนักงานมวีธิี

ปฏบิตัแิละแสดงออกเชงิพฤตกิรรมทสีอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทั 

2)  การบริหารจดัการสมรรถนะในการทาํงาน 

บุคลากรคอืทรพัยากรลาํค่าซงึจะสนับสนุนให้บรษิทัมกีารพฒันาไปอย่างไม่หยุดยงัและมศีักยภาพ

การแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุนี บรษิัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดบั      

โดยการกําหนดสมรรถนะหลกัของธุรกจิ สมรรถนะเชงิการทํางาน และสมรรถนะเชงิการบรหิารของ

แต่ละตําแหน่งงาน กระบวนการประเมินความสามารถ และการจดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบั

พนักงานตามตาํแหน่งหน้าทแีละความรบัผดิชอบ เพอืใหพ้นักงานมคีวามเชยีวชาญในเชงิลกึและกวา้ง 

ซงึจะส่งผลใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการขบัเคลอืนธุรกจิเพอืนําไปสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคมนาคม

ขนสง่ทคีรบวงจรของประเทศและในภมูภิาคอาเซยีน 
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8.5.3 ผลตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

เพือให้การกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขนัได้ในการรกัษาพนักงานทีดีมี

ความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมสํารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบรษิัทเพือ

เปรยีบเทียบกบัตลาดแรงงานและบรษิัทอนืในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทงัมีการทบทวนค่าจ้าง

เรมิตน้ (Starting Salary) สาํหรบัผูท้จีบใหมแ่ละเงนิเดอืนมลูฐาน (Base Salary) ตามคา่ของงานผา่น

สถาบันทีดําเนินการสํารวจค่าจ้างเป็นประจําทําให้มนัใจไดว้่า บรษิัทมีโครงสรา้งและการกําหนด

คา่ตอบแทนทเีป็นธรรมและเหมาะสมแกพ่นักงาน  

ในการพิจารณาปรบัค่าจ้างประจําปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยคํานึงถึงผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัผา่นตวัชวีดัระดบัองคก์ร (Competency  KPIs) และความสามารถในการจา่ย 

นอกจากนี บรษิัทยงัไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลยีงชพีสําหรบัดแูลพนักงานในระยะยาว เพอืเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานในการร่วมงานกบับรษิัท อกีทงัยงัเป็นการสร้างวนิัยการออมให้กบั

พนักงานอย่างต่อเนือง เพอืทีพนักงานจะไดม้เีงนิออมจํานวนมากพอเมือถงึวนัเกษียณอายุ และมี

ชวีติในวยัเกษียณอย่างมคีุณภาพ ซงึพนักงานสามารถสมคัรเป็นสมาชิกได ้โดยพนักงานจ่ายเงนิ

สะสมในอตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ของเงนิเดอืนตามความสามารถในการออม และบรษิัทสมทบให้ใน

อตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ตามอายงุานและขอ้กําหนดของกองทุน ซึงพนักงานทเีป็นสมาชกิของกองทุน

จะเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ทีเกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงนิทีแต่ละคนมีอยู่ในกองทุน        

อกีทงัยงัได้จดัทําประกนักลุ่มให้กบัพนักงานเพอืเป็นหลกัประกนัให้กบัพนักงานและครอบครวัของ

พนกังานดว้ย  

2) สวสัดิการพนักงาน 

นอกเหนือจากสวัสดกิารตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว บรษิัทยงัได้มีการจัดสวสัดกิารทีเหมาะสม

เพิมเตมิให้กบัพนักงาน และยงัไดใ้ห้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวสัดกิารพนักงาน 

ตงัแต่การจัดให้มกีารเลอืกตงัอย่างถูกตอ้งตามทกีฎหมายกําหนด เพอืทําหน้าทรี่วมให้คําปรึกษา

หารอืและเสนอแนะความเห็นแก่บรษิัท ในการจดัสวสัดกิารทีเป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดย

สว่นรวม และร่วมกนัดแูลสวสัดกิารทบีรษิทัจดัใหแ้ก่พนักงานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย นํามาซึง

การแก้ไขปรบัปรุงสวสัดิการของบรษิทัในดา้นต่างๆ เพอืให้เกดิความเหมาะสมตามสภาพการณ์ 

ทเีปลยีนแปลงไปทงัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  

3) แรงงานสมัพนัธ ์ 

บริษัทกําหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management)          

โดยหน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคลทาํหน้าทเีป็นทปีรกึษา สนับสนุน และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้

ในเรอืงการบรหิารงานบุคคลและความรูค้วามเขา้ใจในเรอืงขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทํางานของบรษิัท  

แก่หวัหน้างานอย่างต่อเนือง บรษิัทไดก้ําหนดขนัตอนการสอบขอ้เท็จจรงิกรณีพนักงานกระทําผิด

ทางวนิัยอยา่งชดัเจน เพอืใหเ้กดิความเป็นธรรมและการนําไปสูก่ารแกไ้ขปรบัปรงุมใิหเ้กดิการกระทํา

ซําเดมิ รวมทงัการกําหนดวธิปีฏิบัตใินการรอ้งทุกข์ทีชดัเจนและรวดเรว็ นอกจากนี บรษิัทยงัจดั

กจิกรรมเชอืมความสมัพนัธ์และเป็นประโยชน์ใหก้บัพนักงานเป็นประจําทุกปีประกอบดว้ย กจิกรรม

การทําบุญตกับาตรเนืองในโอกาสขนึปีใหม่และทําบุญครบรอบจดัตงับรษิทั กจิกรรมวนัสง่ทา้ยปีเก่า

ตอ้นรบัปีใหม ่กจิกรรมบรจิาคโลหติใหส้ภากาชาดไทย กจิกรรมวนัสงกรานต์ กจิกรรมการออกกําลงักาย 

กจิกรรมฝึกสตเิจรญิสมาธิ  กจิกรรมให้ความรู้ดา้นสุขภาพและดา้นโภชนาการ นอกจากกจิกรรม

ภายในดงักล่าวขา้งต้นทบีรษิัทจดัให้มีแล้ว บรษิัทยงัส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณในการทํา
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กจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานทมีคีวามสนใจในการทํากจิกรรมทเีป็นประโยชน์รวมตวักนั

ขอจดัตงักลุ่มกจิกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมกฬีา ชมรมถ่ายภาพ และชมรม

ดนตร ีโดยชมรมกีฬาไดม้กีารจดักจิกรรมตลอดทงัปี ทงัการแข่งขนัฟุตบอล การเดนิ-วงิออกกําลงั

กายเพอืสุขภาพ รวมทังการเข้าร่วมกิจกรรมกบัภาครฐัในรายการเดนิ-วงิการกุศลในวาระต่างๆ    

การจดัการแข่งขนักฬีาภายใน เพอืส่งเสรมิการออกกําลงักายของพนักงานและการคดัสรรนักกีฬา

ของบรษิัทเข้าร่วมแข่งขนักบัองค์กรภายนอกเพือสร้างเสรมิประสบการณ์ และความสมัพนัธ์ทีดี

ระหว่างหน่วยงาน สําหรบัชมรมดนตรไีดม้กีารจดักจิกรรมต่อเนืองเป็นประจําทุกปีเพอืการสนัทนาการ 

และการส่งเสรมิการแสดงออกทางดา้นศลิปะและการแสดง พรอ้มทงัเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดง

ในงานพธิต่ีางๆ ของบรษิทัรวมทงัแบ่งปันความสขุใหก้บัสงัคมโดยเฉพาะสงัคมดอ้ยโอกาส  

4) ความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทาํงาน 

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยกําหนดเป็นน โยบาย                 

ให้ทุกหน่วยงานกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยทีเหมาะสม         

ในแต่ละงาน พรอ้มทงัสนับสนุนงบประมาณในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของอปุกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน

อย่างไดผ้ลและเพยีงพอ รวมทงัการทบทวนการใช้อุปกรณ์อย่างสมําเสมอตลอดปี การซ้อมแผน

ฉุกเฉินในเหตุการณ์จําลองเสมือนจริง นอกจากนียังจดัให้มีการอบรมพนักงานเพือให้ตระหนัก       

ในเรอืงความปลอดภยัในการทาํงาน ในชวีติและทรพัยส์นิของลกูคา้ทใีชบ้รกิาร  

5) คณุภาพชีวิตของพนักงาน 

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของคุณภาพชวีติของพนกังาน ทงัพนักงานของธุรกจิกอ่สรา้งและบรหิาร

ทางพเิศษและรถไฟฟ้า รวมถงึผูใ้ชบ้รกิารและสงัคมบรเิวณตามแนวสายทางพเิศษ จงึกําหนดเป็น

นโยบายเรอืงของสขุอนามยัทงัในสถานททีาํงานและสายทาง  

 นําระบบการจดัการดา้นสงิแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองจาก

บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศองักฤษ และ NAC 

แห่งประเทศไทย และดว้ยความมุ่งมนัของฝ่ายจดัการและการมสี่วนร่วมของพนักงานทเีลง็เหน็

ความสําคญัและจําเป็นในฐานะประชาคมโลกทมีีหน้าทใีนการรกัษาสงิแวดลอ้ม ทําให้บรษิัท

ไดร้บัการตอ่อายใุบรบัรองระบบการจดัการสงิแวดลอ้ม ISO 14001 อยา่งตอ่เนือง 

 นําระบบการจดัการความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 พรอ้มทังไดว้่าจ้างบรษิัท Ricardo Rail มาเป็นทปีรกึษา

งานด้านความปลอดภัย เพอืให้คําแนะนําในการบรหิารความเสยีงและการนําเทคนิคในการ

บริหารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการทํางานของบรษิัทให้มีความ

ปลอดภยัมากยงิขนึ 

6) กิจกรรมรณรงคต่์อต้านยาเสพติดในสาํนักงาน 

บรษิัทไดต้ระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรอืงภัยจากยาเสพติดทีส่งผลกระทบต่อความมนัคง     

ทางเศรษฐกจิ สงัคม ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเป็นอย่างมาก จงึไดร้่วมกบั

คณะกรรมการสวสัดิการของบรษิัทสมคัรเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน ดว้ยการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัองค์กรภายนอก และการให้ความร่วมมอืในการตรวจ

สารเสพตดิพนักงานทงับรษิทั ซงึในการดาํเนินการโครงการดงักล่าว บรษิทัไดก้ําหนดเป็นนโยบาย 

เพอืแสดงถงึความมุง่มนั และเป็นแนวทางในการดาํเนินการ ไดแ้ก ่
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1. ให้ความสาํคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ โดยการใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเกยีวกบั

พษิของยาเสพตดิ และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี หรอื

เฉพาะกจิ 

2. สนับสนุนส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนมีบทบาทและมสี่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิและร่วมกนัสอดส่องบรเิวณภายในและภายนอกบรษิทั เพอืป้องกนัมใิหม้กีาร

แพรร่ะบาดของยาเสพตดิเขา้มาภายในบรษิทั 

3. ใหค้วามร่วมมอืกบัทางราชการสําหรบัมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา    

ยาเสพตดิ 

4. แต่งตงัคณะกรรมการสวสัดกิาร เป็นคณะทํางานเพอืรบัผดิชอบดําเนินการโครงการโรงงาน      

สขีาวใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกบันโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิในสถานประกอบกจิการ 

ทงันี บรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสวสัดกิารของบรษิทัเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสขีาว          

โดยตําแหน่งเพอืให้โครงการโรงงานสขีาวดาํเนินไดอ้ย่างต่อเนือง ซงึคณะทํางานโครงการโรงงาน     

สขีาวมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบดงันี 

1. เสนอแนะแนวทางการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

2. ปฏบิตัติามนโยบายและแผนปฏบิตักิารป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรม เพอืเสรมิสรา้งจติสาํนึกและรณรงคต์่อตา้นยาเสพตดิในบรษิทั 

4. เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัเรอืงยาเสพตดิและวธิกีารป้องกนัทถีกูตอ้งใหก้บัพนักงาน 

5. ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินการและรายงานต่อบรษิทั 

บรษิทัเป็น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่งทไีด้รบัมอบเกยีรตบิตัรสถานประกอบการสขีาวจาก          

กรมสวสัดกิาร และคุ้มครองแรงงานในฐานะบริษัททีมี “ระบบการจัดการด้านยาเสพตดิในสถาน

ประกอบการระดบัที 1” จากจํานวนผ่านเกณฑ์ทงัหมด 258 แห่ง เพอืเป็นแบบอย่างทีดแีก่สถาน

ประกอบการอนืทบีรษิทัสามารถกระตุน้ใหพ้นักงานไดม้สีว่นร่วมตา้นยาเสพตดิในสถานประกอบการ

จนประสบความสาํเรจ็อยา่งเป็นรปูธรรม 

7) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนัในทกุขนัตอนการปฏิบติังาน  

ดว้ยการทํางานทอีอกแบบใหม้ขีนัตอนของการถ่วงดุลอาํนาจ (Check & Balance) และการทวนสอบ

โดยหน่วยงานอสิระ รวมทงัการนําระบบ SAP มาใช ้ทําใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กขนัตอน รวมทงั

การตรวจสอบป้องกนัความผดิปกตทิจีะเกดิขนึในขนัตอนการปฏบิตังิานได ้ 

ระบบ SAP ทีนํามาใช้ประกอบด้วย ระบบจัดซือจัดจ้าง ระบบบํารุงรกัษา ระบบสินค้าคงคลัง  

ระบบบัญชีและการเงนิ ซึงเป็นระบบทีเชือมโยงกันทงัหมด (Integrated System) ทําให้สามารถ

ตรวจสอบการทํางานทุกขนัตอนและขา้มระบบงาน รวมทงัสามารถสอบยนัยอ้นหลงัสําหรบัรายการ

ทางการเงนิต่างๆ ทเีกดิขนึ ทาํใหส้ามารถป้องกนัทจุรติคอรร์ปัชนัไดอ้ยา่งด ี
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเชอืมนัและตระหนักถงึความสําคญัของการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีซงึประกอบดว้ย 

การตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนํ้าองค์กรทีสร้างคุณค่าให้แก่กจิการ   

อนัจะนําไปสู่การดาํเนินธุรกจิอย่างยงัยนื การมรีะบบการบรหิารจดัการและการควบคุมภายในทีด ีการมกีลไก

การควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจเพอืใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใสตรวจสอบได ้การเคารพในสทิธแิละ

ความเท่าเทียมกนัของผูถ้อืหุน้ โดยส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสอืสารกบัผูถ้อืหุ้น การรกัษา

ความน่าเชอืถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล และการบรหิารกจิการทคีาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซงึเป็น

ปัจจยัทสีาํคญัในการเพมิมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาวอยา่งยงัยนื  

ทงันี เพอืเพมิความเชอืมนัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มและพฒันาการททีําใหเ้กดิการ

กาํกบัดูแลกจิการทดีขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างต่อเนือง ซึงรวมถงึความเขา้ใจของคณะกรรมการในการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี โอกาส และความเสยีงทมีผีลกระทบต่อการดาํเนิน

กจิการ คณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกจิการอย่างสมําเสมอทุกปี โดยบรษิัทได้

เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทที http://www.bemplc.co.th เพือให้ผูถ้อืหุ น้       

นักลงทุน และผูม้สี ่วนไดเ้สยีทุกกลุ ่มไดร้บัทราบแนวทางปฏบิ ัตแิละการดําเนินธุรกจิของบรษิทัภายใต้

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ีนอกจากนี บรษิทัไดเ้ผยแพร่และสอืสารไปยงัพนักงานของบรษิทั เพอืใหร้บัทราบ

และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว  

 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขนัพืนฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถอืหุ้นมากกว่าสทิธติามทีกฎหมาย

กาํหนด โดยไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

กํากบัดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขินัพนืฐานใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏบิตั ิ

อย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อืน 

ในทางมชิอบ ซงึก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ดแูลผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มตามสทิธทิีมตีามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ไม่กระทําการใดๆ ทเีป็นการละเมดิ

สทิธิของผูม้สี่วนไดเ้สยี และกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการ

ละเมดิสทิธ ิมกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเพอืสร้างความ 

มงัคงั ความมนัคงทางการเงนิ และความยงัยนืของบรษิทั  

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ 

ผูท้ ีเกียวขอ้งท ุกฝ่าย พรอ้มทังดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสําคญัทีเกียวขอ้งกบับรษิทัทังขอ้ม ูล 

ทางการเงนิและขอ้มูลทมีิใช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง 

ทเีขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชอืถอื 
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5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพอืประโยชน์สงูสดุของบรษิทั

และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยมรีะบบการควบคุมภายในทดี ีและการบรหิารความเสยีงทเีหมาะสม 

รวมถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั 

เพอืเพมิความเชอืมนัใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้กยีวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการจะทาํการทบทวนนโยบาย

การกํากบัดแูลกจิการอย่างสมําเสมอทุกปี โดยบรษิัทได้เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

บนเว็บไซต์เพือการสอืสารทงัภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี ได้เผยแพร่ผ่านอเิล็กทรอนิกส์เมลเพือ

สอืสารใหพ้นักงานในบรษิทัรบัทราบนโยบายกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั และสง่เสรมิใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน

การปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนแนวปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดีี

ของบรษิัท และได้จดัทําแนวปฏิบัติตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดีเพอืให้ถือปฏิบัติ รวมทงับรษิัทได้นํา

หลกัการกํากบัดูแลกิจการทดีีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใชอ้ย่างเหมาะสมกับบรบิทธุรกจิของ

บรษิทัดว้ย  

จากผลการดําเนินงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให ้         

ในปี 2561 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิและไดร้บัรางวลัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ ดงันี   

 ได้ร ับการประเมนิคณุภาพในการจดัการประช ุมสามญัผูถ้ อืหุ น้ปี 2561 (AGM Checklist ปี  2561)          

จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ในระดบั “ดเียยีม”   

 ไดร้บัรางวลั DRIVE AWARD 2018 สาขา Finance จากผลการดําเนินงานด้านการเงนิทดี ีควบคู่กบัการ

บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลโดยพจิารณาจากโครงการเพอืสงัคมและสงิแวดลอ้ม ตลอดจนมนีวตักรรม   

ทพีรอ้มขบัเคลอืนองคก์รสู่เศรษฐกจิในระดบัมหภาค จากสมาคมนิสติเก่าเอม็บเีอ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายชือหุ้นยงัยนื (Thailand Sustainability Investment : THSI) รางวลัด้านความ

ยงัยืนประจําปี 2561 (SET Sustainability Awards 2018) ซึงเป็นรางวลัทีมอบให้บริษัทจดทะเบียนเพือ

ประกาศเกยีรตคิุณใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนทีมกีารดาํเนินธุรกจิอย่างยงัยนืและเป็นแบบอย่างทดีแีก่บรษิัท 

จดทะเบยีนอนืๆ  

 ไดร้บัผลการประเมนิการกํากบัดแูลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในระดบั “ดมีาก” จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ในปี 2561 คณะกรรมการไดก้าํกบัและควบคมุดแูลใหม้กีารพฒันาดา้นการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั ตลอดจน

ไดส้รุปกจิกรรมการกํากบัดูแลกิจการซึงไดด้ําเนินการมาตลอดปี 2561 ซึงครอบคลุมและเป็นไปตามหลักการ

กาํกบัดแูลกจิการทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ดงันี  

9.1.1 สิทธิและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสาํคญัต่อสทิธขินัพนืฐานของผูถ้อืหุ้น รวมไปถงึการสนับสนุนการ     

มสีว่นร่วมและการสอืสารกบัผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การซอืขายและการโอนหุ้น การไดร้บัสว่นแบ่งในผลกําไร

ของบรษิทั การเขา้รว่มประชุมเพอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งเป็นอสิระและเท่าเทยีมกนั 

การร่วมตดัสินใจเรืองสําคญัของบรษิัท การแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตงัผูส้อบบัญช ีการกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีและการไดร้บัข้อมูลข่าวสารของ

บรษิทัอยา่งรวดเรว็ ครบถว้น และเพยีงพอ ผา่นชอ่งทางทเีขา้ถงึไดง้า่ย โดยสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิ

ของตนอยา่งเตม็ทผีา่นการประชมุผูถ้อืหุน้ และไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิดงันี 
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1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น              

โดยคณะกรรมการไดก้ําหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดแูลกจิการไวช้ดัเจนว่า บรษิทัส่งเสรมิให ้  

ผูถ้อืหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยงิผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย ผูถ้อืหุ้นทเีป็นชาวต่างชาต ิและผูถ้อืหุ้น

ประเภทสถาบนั ไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยไม่จาํกดัเฉพาะสทิธทิกีฎหมายกําหนดเท่านัน โดยบรษิทั

ไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ

ในการตดัสนิใจเกยีวกบัการเปลยีนแปลงทสีาํคญั โดยดําเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัข่าวสารขอ้มูล

ของบรษิัทอย่างเพียงพอ ซึงบรษิัทได้จดัทําเอกสารเผยแพร่ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน   

กรณีทผีูถ้อืหุน้ไม่สะดวกมาเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัไดอ้าํนวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม

หนังสอืมอบฉันทะในรปูแบบทผีูถ้อืหุน้สามารถเป็นผูก้ําหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได ้และ

เสนอชอืกรรมการอสิระจํานวน 1 คน และ/หรอืกรรมการตรวจสอบ กรณีมีการทํารายการทอีาจ

เขา้ข่ายมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพอืเป็นทางเลอืกสาํหรบัการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ใน

การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ โดยจัดทําหนังสือ      

มอบฉนัทะทงั 3 รปูแบบตามทกีฎหมายกาํหนด ดงันี  

-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทวัไปทงีา่ย ไมซ่บัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณ)ี 

-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทีละเอยีดและ

ชดัเจน 

-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบทใีชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พรอ้มทงัเปิดเผยหนังสอืมอบฉนัทะทงั 3 รปูแบบบนเวบ็ไซต์ของบรษิัท เพอืใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช้

ตามทีเห็นเหมาะสม นอกจากนี บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บรกิารแก่ผู้ถือหุ้น           

ทมีอบฉนัทะใหบุ้คคลอนืเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้า่ย 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บรษิัทจดัทําหนังสือเชิญประชุม ซึงมรีายละเอียดคําชแีจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ     

วนั เวลา สถานท ีรวมถงึรายละเอยีดเกยีวกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

โดยเอกสารจะจดัทําทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจได้

อย่างชดัเจน ทงันี บรษิทัได้กําหนดใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิัท

ล่วงหน้า 30 วนั สําหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัที 20 เมษายน 2561 

บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัตงัแต่วนัท ี20 มนีาคม 2561 พรอ้ม

ทงัส่งหนังสอืเชิญประชุมให้บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึงเป็นนาย

ทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 21 วนักอ่นประชุม คอืวนัท ี30 มนีาคม 

2561 เพอืใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาพจิารณารายละเอยีดของแต่ละวาระ และดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้

ตามลาํดบัระเบยีบวาระทไีดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ โดยไม่มกีารเพมิระเบยีบวาระ ซงึไม่ได้

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในทีประชุม ทังนี เพือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล

ประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระตา่งๆ 
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1.3 การอาํนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

บรษิทัอํานวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุน้ใช้สทิธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงอย่างเต็มท ี 

โดยไม่มีการกําหนดเงอืนไขพิเศษในลักษณะทีจะเป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของ         

ผูถ้อืหุน้ โดยไม่กาํหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยดุต่อเนืองหรอืวนันักขตัฤกษ ์กาํหนดเวลา

ประชุมไม่เช้าหรอืเยน็เกินไป และสถานทปีระชุมซึงเป็นบริเวณทีมกีารคมนาคมสะดวก เช่น 

ใกล้เคียงกบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขนึลงทางด่วน และมีสถานทีจอดรถเพียงพอ   

พรอ้มแนบแผนทสีถานทปีระชุมและการเดนิทาง โดยในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้

จํานวน 1 คร ัง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 20 เมษายน 2561       

เวลา 14.00 น. ณ ห้องวภิาวดบีอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรลั พลาซา ลาดพร้าว 

เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ซึงเป็นสถานทีทีผู้ถือหุ้น

สามารถเดนิทางไดโ้ดยสะดวก โดยผูถ้อืหุน้สามารถเดนิทางโดยใชร้ถไฟฟ้าและรถยนต ์

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามเป็นการล่วงหน้า   

เพอืเป็นการสอืสารและสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผู้ถอืหุน้ บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถ

เสนอระเบียบวาระ หรอืส่งคําถาม หรอืขอ้คดิเห็นเป็นการล่วงหน้า โดยไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์

และขันตอนไว้บนเว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือที E-mail address : companysecretary 

@bemplc.co.th โทรศัพท์ : 0 2641 4611 โทรสาร : 0 2641 4610 หรือทางไปรษณีย์มายัง

สํานักกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (สาขา 1)     

เลขที 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึงบรษิัทจะ

พจิารณาตอบคาํถามผา่นทางช่องทางตามความเหมาะสม หรอืชแีจงเพมิเตมิในทปีระชุมสามญั  

ผูถ้อืหุน้  

สาํหรบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2562 บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นเสนอระเบียบ

วาระหรอืส่งคาํถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ไดต้งัแต่วนัท ี1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยทวักนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2) การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุม โดยจดัเจา้หน้าทคีอยดแูลตอ้นรบัเพอืให้

ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทังก่อน-หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทังจัดให้มีอาหารว่างสําหรับ 

ผูถ้อืหุน้ นอกจากนีบรษิทัไดนํ้าสงิอาํนวยความสะดวกและวธิกีารต่างๆ มาใช ้ดงันี 

2.1 การนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บรษิทัใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุมและการนับคะแนน ทงันีเพอืความถูกตอ้งแม่นยํา และความสะดวกรวดเรว็ ซงึสามารถ

แสดงผลการนบัคะแนนไดท้นัทแีบบ Online   

2.2 การเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความสําคญัในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพือตอบข้อซกัถามและรบัฟัง

ขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้จาํนวน 1 ครงั โดยการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัที 20 เมษายน 2561 มีกรรมการเขา้ร่วมในการ

ประชุมจํานวน 14 คน จากกรรมการทังสิน 16 คน (สดัส่วนของกรรมการทีเข้าร่วมประชุม 

ร้อยละ 87.50) ซึงในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บรหิารของบรษิัทได้เข้าร่วม

ประชุมเพอืตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้  
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2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

บริษัทกําหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 

ของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม 

สาํหรบักรณีอนืคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิัท กฎหมาย และระเบียบทีเกยีวขอ้ง 

และวาระเพอืทราบไมม่กีารลงมต ิ 

2.4  การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เพอืความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั บรษิัทไดจ้ดัใหม้ทีปีรกึษากฎหมายและ

บุคคลทเีป็นอสิระซงึเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนทําหน้าทเีป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบ

การนับคะแนน เพอืความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยประธานกรรมการ

บรษิทัในฐานะประธานทปีระชุมไดแ้นะนําผูต้รวจสอบการนับคะแนนต่อทปีระชมุและจดัใหม้กีาร

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัใชร้ะบบ

บารโ์ค๊ดในการบันทกึขอ้มูลเพือใหส้ามารถแสดงผลมตต่ิอทีประชุมภายในเวลาทรีวดเรว็ และ    

จะแสดงผลทงัเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยบรษิัทเปิดเผยมตพิร้อมผล

คะแนนในแต่ละวาระต่อทปีระชุม และเผยแพร่มติดงักล่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

รวมทังเผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิัท เพือให้ผู้ถือหุ้นทราบและ

สามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  

1. จดัให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรบัทุกวาระสําหรบัผู้ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ 

ผู้ร ับมอบฉันทะทีมีอํานาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าท ี

คอยอํานวยความสะดวกในการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงในห้องประชุม และเพือความ

โปร่งใส บรษิัทจดัให้มีทีปรกึษากฎหมายและบุคคลทีเป็นอสิระ ซึงเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 

ทาํหน้าทเีป็นผูต้รวจสอบและเป็นพยานในการนบัคะแนน  

2. กรณีทผีูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแล้ว

ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพอืประมวลผลลว่งหน้า

ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีทีปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นทําหน้าทีสอบทาน 

ความถกูตอ้งในการนับคะแนนเสยีงตามหนังสอืมอบฉนัทะ   

3. เพือให้การดําเนินการประชุมในแต่ละวาระมปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชน์กบัผูถ้ ือหุ้น

โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทจีะชแีจงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันัน

บรษิทัจงึใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะออก

เสยีงลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

4. สาํหรบัวาระแต่งตงักรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ

เป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมดว้ยตนเองทุกราย

เพอืความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั สําหรบัผูถ้อืหุน้ที

มอบฉนัทะบรษิทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามในหนังสอืมอบฉนัทะ 
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2.6  แนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเหน็หรือสอบถามข้อมลูในทีประชุม  

ประธานกรรมการบรษิทั ซงึทําหน้าทปีระธานในทปีระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้

ไดแ้สดงความเหน็และตงัคาํถามในเรอืงทเีกยีวขอ้งต่อทปีระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี 

1. แสดงความเห็นหรอืสอบถามเพมิเตมิเกยีวกบัวาระการประชุมในระหว่างการดําเนินการ

ประชุมภายหลงัจบการรายงานหรอืนําเสนอในแต่ละวาระการประชมุ 

2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิมเติมในประเด็นอืนนอกเหนือจากวาระการประชุม 

ภายหลงัจากทปีระชมุดาํเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

โดยบรษิัทจดัเจ้าหน้าทีคอยดูแลอํานวยความสะดวกในกรณีทีผู้ถอืหุ้นมขี้อสงสยัต้องการส่ง

คาํถามใหก้รรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรงระหวา่งประชุม 

3) การจดัทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยมติการประชมุ  

1. บริษัททําการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) 

ทงันีภายในวนัทมีกีารประชุมผูถ้อืหุน้ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติ

ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

2. บรษิทัจดัทํารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซงึต้องประกอบดว้ย

ขอ้มลูดงัต่อไปนี 

 รายชอืกรรมการทเีขา้รว่มประชุม 

 จาํนวนผูถ้อืหุน้ / จาํนวนหุน้ทเีขา้ร่วมประชุม (ดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ) 

 คาํชแีจงโดยสรปุทเีป็นสาระสาํคญั เช่น ขนัตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนน

ใหท้ปีระชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม  

 ชอืผูถ้าม คาํถาม-ตอบ หรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป  

 มตทิปีระชมุ โดยแยกเป็นคะแนนทเีหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

3. ภายหลงัการประชมุบรษิทักาํหนดใหจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั

และมรีายละเอยีดทเีพยีงพอสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทไีม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการ

ประชุมได้จากเวบ็ไซต์ของบรษิัท นอกจากนี บรษิัทไดจ้ัดทําวดีทิัศน์บรรยากาศการประชุม      

ผูถ้อืหุน้เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ทไีม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืผูท้สีนใจขอ้มลูของบรษิทั

สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุมนอกเหนือจากทีบันทึกในรายงานการประชุม          

โดยเปิดเผยวดีทิศัน์ดงักล่าวไวจ้นถงึการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป  

9.1.2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัในการกํากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั

และเป็นธรรม ทงัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย รวมทงัผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและป้องกนัการใช ้หรอืการ

ไดร้บัขอ้มูลภายในทียงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะทมีลีกัษณะเป็นการหาประโยชน์เพือตนเองหรอืผูอ้นื    

อนัเป็นการเอาเปรยีบและส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุ้นโดยรวมซงึถอืเป็นการกระทําอนัไม่เป็น

ธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจงึไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและการเปิดเผยขอ้มูล 

รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทีเป็นธรรมในการทํารายการทีอาจเข้าข่ายมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ดงันี 
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1) การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บรษิัทแจ้งกําหนดการประชุมพรอ้มวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ      

ในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัภายในวนัทําการถดัไป พรอ้มทงัดแูลใหบ้รษิทัจดัทําหนงัสอืเชญิประชมุ พรอ้มรายละเอยีดของ

แต่ละวาระการประชุม ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพอืประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ทเีป็นชาวต่างชาต ิ

โดยบรษิัทเผยแพร่หนังสือเชญิประชุมพรอ้มรายละเอยีดของแต่ละวาระบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็น

การล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม พรอ้มกนันี คณะกรรมการได้ดแูลให้บรษิัทแจง้กฎเกณฑแ์ละ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ทใีชใ้นการประชุม ขนัตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทงัสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทราบเป็นการลว่งหน้า  

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

เพือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรอืงทีเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสําคญัของบริษัท     

บรษิทัมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั

ทจีะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเพอืเขา้

รบัการพจิารณาแต่งตงัเป็นกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ทิธ ิ  

ไดล้่วงหน้า 3 เดอืนกอ่นสนิรอบระยะเวลาบญัช ีทงันีคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม

ของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชมุตามทผีูถ้อืหุน้เสนอ และสาํหรบับุคคลทไีดร้บัการ

เสนอชอืเพอืรบัการพจิารณาแต่งตงัเป็นกรรมการ ฝ่ายบรหิารจะนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน เพอืพจิารณานําเสนอคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และได้เปิด

โอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคลสําหรบัวาระแต่งตงักรรมการ ผูถ้อืหุน้

สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการซือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการได้กําหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในอย่างเป็นลายลกัษณ์

อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัต ิ        

โดยกรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทตี้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรทียงัไม่

บรรลุนิตภิาวะ ซงึถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั และการจดัทํารายงานการเปลยีนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์    

ทุกครงัทมีกีารซอื ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต่์อสาํนักงานงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัทําการหลงัจากวนัทีซือ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ซึงบริษัทมีการแจ้งเตือน

คณะกรรมการอย่างสมําเสมอ และไดก้ําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าทรีายงานการซือขาย

หลกัทรพัย ์หรอืถอืครองหลกัทรพัยต์่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส นอกจากนีกรรมการ

และผู้บรหิารยงัไดร้บัทราบหน้าทีและความรบัผดิชอบตามทีกําหนดรวมถึงบทกําหนดโทษตาม

กฎหมาย และบรษิัทไดก้ําหนดหา้มผูบ้รหิารทีไดร้บัทราบขอ้มูลภายในกระทําการใดๆ ซงึเป็นการ   

ขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเีกยีวขอ้ง   

4) การมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

4.1  การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสีย 

โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอืน และข้อมูล 

การถอืหุน้ในนิตบุิคคลอนื กรณีทถีอืเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมด 
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ทังของผู้รายงานและบุคคลทีเกียวข้องกับผู้รายงาน ทังนี  เพือให้คณะกรรมการมีข้อมูล 

ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง 

โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการและ

ผู้บริหารพร้อมทังจดัส่งสําเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทบีรษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจาํปี 2561 
รายชอืกรรมการ / ผูบ้รหิาร จํานวนหุน้สามญั 

 ณ วนัท ี  

31 ธ.ค.2560 

การเปลยีนแปลง 

ในปี 2561  

ณ วนัท ี31 ธ.ค.2561 

 จํานวน 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.  นายวฑิูร เตชะทศันสุนทร 803,893 - 803,893 0.0053 

4.  พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2,102,527 (2,102,527) - - 

5.  พลเอกสําเภา ชูศร ี - - - - 

6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  - - - - 

7.  นางวลัลภา อสัสกลุ - - - - 

8.  นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ - - - - 

9.  ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 

10.  นายพงษ์สฤษด ิ ตนัตสิวุณิชยกุ์ล - - - - 

11.  นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัด ิ - - - - 

12.  นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ - - - - 

13.  นายยุทธนา หยมิการุณ  - - - - 

14. นางณฐมณ  บุนนาค (1) N/A - - - 

15. นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล (2) N/A - - - 

16.  ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 3,599,141 (2,000,000) 1,599,141 0.0104 

17.  นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 

ผูบ้รหิาร     

18. นายสงวน คณุาธนินัท ์ - - - - 

19. นางสดุฤทยั พรหมมาตร - - - - 

20. นายภาคภูม ิทววีทิยรศัม ิ - - - - 

21. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร - - - - 

22. นายวทิูรย ์หทยัรตันา - - - - 

23. นายอลัวนิ จ ี - - - - 

คู่สมรส 144,272 - 144,272 0.0009 

24. ดร.วเิทศ  เตชางาม  - - - - 

25. นายอนวชั  สุวรรณฤทธ ิ N/A - - - 
 

หมายเหต ุ : (1) นางณฐมณ  บุนนาค ไดร้บัแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี20 เมษายน 2561 

แทนนายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกูล ซงึลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมอื

วนัท ี7 เมษายน 2560 

  (2) นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล ได้รับแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 27 ธันวาคม  

2561 แทนนายประสิทธิ เดชศิร ิซึงลาออกจากตําแหน่งกรรมการ

เมอืวนัท ี1 ตุลาคม 2561 
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4.2  การเข้ารว่มประชุมของกรรมการทีมส่ีวนได้เสีย 

คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนัหรอืมสีว่นไดเ้สยี

กับวาระทีจะพิจารณาเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในวาระนัน โดยเลขานุการบรษิัทจะแจ้ง

กรรมการและผูบ้รหิารซงึไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม หรอืออกเสยีงในวาระนันๆ ทราบ

เป็นการล่วงหน้า ทงันีการพจิารณาวา่บุคคลทเีกยีวโยงกนัและผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการจะ

พจิารณาจากรายงานการมสี่วนไดเ้สยีซงึกรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าทจีดัทําและเปิดเผย

รายงานดงักล่าวตอ่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  

5) การทาํรายการระหว่างกนั / รายการทีเกียวโยงกนั 

5.1 นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั / รายการทีเกยีวโยงกนั 

ในกรณีทีบริษัทมีการทํารายการระหว่างกนั / รายการทีเกียวโยงกัน ตามนิยามของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี 

1. บรษิัทจะปฏิบตัติามขอ้กําหนดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการ

เปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัรายการทเีกยีวโยงกนั และการไดม้าและจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิที

สาํคญัของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชทีีกําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ทงันี หากมรีายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการวา่จา้งใหก้ลุ่ม

ผูท้อีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทําการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บํารุงรกัษา โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจาํเป็น และความสมเหตุสมผลของ

การเขา้ทํารายการนันๆ ซงึรวมถงึการกําหนดราคา และเงอืนไขการทํารายการว่าเป็นไป

ตามลกัษณะธุรกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการกําหนดราคากบับุคคลภายนอกหรอื

ราคาตลาด โดยทผีูม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสี่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารทาํรายการ  

2. บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือคําประกันเงินกู้แก่บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง 

ตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.  

3. หากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ

พจิารณารายการระหว่างกนัทอีาจเกดิขนึ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชยีวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกยีวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพอืนําไปใชป้ระกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น     

ตามแตก่รณ ี 

4. บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทตีรวจสอบหรอื

สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

5.2 หลกัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัทีมีเงือนไขการค้าโดยทวัไป 

คณะกรรมการอนุมตัหิลกัการในการทบีรษิทัจะเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกนัทมีเีงอืนไขการคา้

โดยทวัไป ซึงเป็นธุรกรรมทมีีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทวีญิ ูชนจะพึงกระทํา 

กบัคู่สญัญาทวัไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอทิธิพล 

ในการทีตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลทีมคีวามเกยีวขอ้งในการทําธุรกรรม

ระหว่างบรษิทัและบรษิทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทมีคีวามเกยีวขอ้งดงัต่อไปนี 

1. การว่าจ้างบรษิทัหรอืนิตบุิคคลซึงเป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนัเพือทําการซ่อมแซม ปรบัปรุง

หรอืก่อสรา้งเพมิเตมิทางพเิศษและอุปกรณ์ทเีกยีวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิตบิุคคล ซึงเป็น

บุคคลทีเกียวโยงกนัเป็นผู้เสนอราคา และเงือนไขทีเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด 

ตอ่บรษิทั 
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2. การว่าจ้างบรษิทั หรอืนิตบุิคคลซึงเป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนัเพอืดําเนินการซ่อมแซมหรอื

จดัซอืวสัดอุปุกรณ์พรอ้มคา่แรง เพอืบํารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศนูยซ่์อมบํารุงในอนาคต 

ซงึธรุกรรมเหล่านันมเีงอืนไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอนืไม่ต่างจากคูค่า้อนื 

3. ธุรกรรมระหวา่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ยกบั รฟม. ดงันี 

(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือสนับสนุน 

การดาํเนินงานเกยีวกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

(2)  การสนับสนุนนโยบายของภาครฐั เพอือาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดนิทาง

โดยรถไฟฟ้าในช่วงเวลาทกีําหนดเป็นครงัคราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรอื 

ยกเวน้การจดัเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บรกิาร ทงันี โดยมีเงอืนไขว่า รฟม. จะชดเชย

รายไดใ้นวนัเวลาดงักลา่วตามหลกัเกณฑท์เีหมาะสมและเป็นธรรม 

4.  การทาํธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทปีรกึษาใหก้บันิตบิุคคลซงึเป็นบุคคล

ทเีกยีวโยงกนั 

5. การเช่าพืนทีอาคารสํานักงานโดยบรษิัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นทีตัง

สาํนักงานตามกฎหมาย 

6. การทําธุรกรรมอืนซึงมีลักษณะเป็นรายการทีเกียวโยงกนัทีมีเงอืนไขการค้าโดยทวัไป 

ตามนิยามทกีาํหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

5.3 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืรายการเกยีวโยง

ในกจิการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลียงการทํ ารายการทีเกียวโยงกับกรรมการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ในกรณีทจีําเป็นต้องทํารายการนัน ใหม้ีการนําเสนอรายการ 

ทีเกียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิ

ต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิัท (แลว้แต่กรณี) ตามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการทีดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลกัทรพัย์ฯ และสํานักงาน 

ก.ล.ต. กาํหนด  

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคบัของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  

ซึงถือเป็นเรืองสําคญัทีต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครดั เพือให้บรษิัทเป็นทีเชือถือและ

ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ 

ถอืปฏบิตัขิองพนกังานทวัทงับรษิทั  

9.1.3  การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

บรษิทัมนีโยบายทชีดัเจนในการให้ความสําคญัและคํานึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น    

ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน และผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 

ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ผูใ้หกู้ ้คู่คา้ สงัคม และชุมชนทบีรษิทัตงัอยู ่โรงเรยีนทอียูบ่รเิวณ

ใกลเ้คยีง ภาครฐั รวมถงึคูแ่ข่ง และหน่วยงานอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง ในกรณีทผีูม้สี่วนไดเ้สยีประสงคท์จีะตดิต่อ

หรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี

คณะกรรมการได้กําหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดูแลกจิการว่า บรษิัทจะดูแลผู้มสี่วนได้เสยีตามสทิธ ิ

ทีมีตามกฎหมายทีเกยีวข้อง ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการละเมดิสทิธิของผูม้ ีส่วนได้เสยี และกําหนด

มาตรการชดเชยกรณีผูม้สี่วนไดเ้สียไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิและมุ่งเน้นการดําเนินงาน 

โดยเคารพสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีมาอยา่งต่อเนืองตามนโยบาย ดงันี  
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1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

1.1 กลุ่มลูกค้า : บรษิทัมคีวามมุ่งมนัในการใหบ้รกิารทมีคีณุภาพไดม้าตรฐานและเชอืถอืได ้รวมทงั

คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาข้อมูลของลูกค้า การตดิตาม

วดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพอืการพฒันาปรบัปรุงบรกิาร รวมทงัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

และการส่งเสรมิการขาย โดยมุง่มนัทจีะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เพอืเขา้ถงึระบบขนสง่

มวลชนและเส้นทางทีลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ             

มโีครงการ/แผนงานอย่างต่อเนืองในการปรบัปรุงบรกิารทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้ร ับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน         

ซงึกฎเกณฑต์า่งๆ ทนํีามายดึเป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิาร ดงันี 

1. ใหบ้รกิารทมีคีณุภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร 

2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใชบ้ริการด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และจดัให้มี

ชอ่งทางเพอือํานวยความสะดวกสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร กรณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะเพอื

การปรบัปรุงบรกิาร 

3. ใหข้อ้มลูเกยีวกบัการบรกิารทถีกูตอ้ง และรวดเรว็ 

4. เปิดโอกาสโดยการจดักิจกรรมพเิศษ เพอืให้ผู้ใชบ้รกิารเขา้เยยีมชมการดําเนินงาน และ 

การบรหิารจดัการทางพิเศษและรถไฟฟ้าทีบริษัทได้รบัสมัปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 

การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลูกคา้อยา่งต่อเนือง 

1.2  กลุ่มผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ : บรษิัทไดป้ฏิบัตหิน้าทีตามสญัญากบั กทพ. และ รฟม.  

ในฐานะคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผู้ทีเกียวข้องทางธุรกิจกบับรษิัทด้วยหลัก 

ความเสมอภาคเท่าเทยีมไมเ่ลอืกปฏบิตั ิปฏบิตัติามเงอืนไข กรอบกตกิา ธรรมเนียมปฏบิตัติ่างๆ 

ระหว่างกนั และส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดดี้วยไมตรจีิต ซึงได้กําหนดเป็นลายลักษณ์อกัษร

ชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณของบรษิัท ตลอดจนวธิีปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO 9001 เพือดําเนินการร่วมกับ กทพ. และ รฟม. ในการให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสมําเสมอ โดยบริษัทจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน     

ทุกเดอืน เพอืเป็นการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางาน ซงึผลการประเมนินัน พบว่า 

ทงั กทพ. และ รฟม. มคีวามพอใจในการปฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียยีม 

นอกจากนี บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัระหว่างเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิานของบรษิทั และของ 

กทพ. ทุกไตรมาส และประชุมร่วมกบั รฟม. ทุกเดอืน ซงึนอกจากจะเพมิประสทิธภิาพ และสรา้ง

ความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารแลว้ยงัลดขอ้ขดัแยง้หรอืลดผลกระทบทกีอ่ใหเ้กดิขอ้พพิาทต่างๆ  

จากการปฏบิตังิานรว่มกนัระหว่างสองหน่วยงาน  

1.3 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รบัเหมา : บรษิัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึงสนิคา้และบรกิารเป็นไปอย่าง 

มมีาตรฐาน โดยยดึมนัทีจะพฒันาและรกัษาสมัพันธภาพทียงัยนืกับคู่คา้ โดยมวีตัถุประสงค์

ชดัเจนในเรอืงของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทคีูค่วรกบัมูลค่าเงนิ คณุภาพทางเทคนิค และ 

มคีวามเชอืถอืซงึกนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซอืจดัจา้งทเีสมอภาคและมคีวาม

เป็นธรรมแก่คูค่า้ทุกระดบัและดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ และเป็นไปตามขนัตอนการปฏบิตังิาน

ว่าดว้ยการจดัซอืจดัจ้างและเงอืนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเป็นธรรม ตามขอ้กําหนดตามระบบ

บรหิารคณุภาพ ISO 9001 ซงึมขีอ้ปฏบิตัดิงันี 

1. กาํหนดใหม้หีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารคดักรองคู่คา้อยา่งเคร่งครดั 

เพอืใหม้กีารดาํเนินกจิการอยา่งเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 
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2. มกีารแขง่ขนับนฐานขอ้มลูทไีดร้บัอยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไมม่ลีกัษณะทเีป็นการเลอืก

ปฏบิตั ิหรอืกดีกนัไม่ใหคู้่คา้รายหนึงรายใดเขา้ร่วมแขง่ขนัทางธรุกจิ 

3. จดัทาํรูปแบบสญัญา หรอืขอ้ตกลงทเีหมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

4. จดัใหม้รีะบบการจดัการ ตดิตาม เฝ้าระวงั รวมถงึทบทวน เพอืใหม้นัใจว่ามกีารปฏบิตัติาม

สญัญา หรอืข้อตกลงอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในทป้ีองกันการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบในทุกขนัตอนของกระบวนการจดัซอืจดัจา้ง 

5. จ่ายค่าตอบแทนใหคู้ค่า้ตรงเวลา ตามเงอืนไขการชาํระทไีดต้กลงกนั 

6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรอืพนักงานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัหรอือาศัย

ความเป็นสว่นตวัจากคูค่า้ 

7. จดัใหม้กีารประเมนิคูค่า้เป็นประจําทุกปี และแจ้งผลการประเมนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพอืให ้

คูค่า้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอยา่งต่อเนือง ในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้

คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บรหิารเพือแจ้งข้อร้องเรยีนได ้กรณีทีพบว่าได้รบัการปฏิบัติอย่าง 

ไม่เป็นธรรม 

8. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจร ิตหรือไม่เหมาะสม เช่น  

การจา่ยสนิบนใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของคูแ่ขง่ 

9. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแกคู่่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 

1.4 กลุ่มผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้นกู้ : บรษิัทปฏิบตัติามเงอืนไขสญัญาสนิเชอื การคาํประกนั การบรหิาร

เงินทุนอย่างเคร่งครดั ทังนี เพือสร้างความมันใจแก่สถาบันการเง ิน ผู้สนับสนุนเงินทุน          

ตามโครงการของบรษิทั และไม่ปฏบิตัฝ่ิาฝืนเงอืนไขทตีกลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑ์

ดงันี 

1. ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชอืเงอืนไขต่างๆ ทตีกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงือนไขข้อใดข้อหนึงต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพือร่วมกันพิจารณา 

หาแนวทางการแกไ้ข 

2. ปฏิบตัติ่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตงัอยู่บนพืนฐานของการได้รบั

ผลตอบแทนทเีป็นธรรมทงัสองฝ่าย 

3. จดัทํารายงานขอ้มลูทางการเงนิทถีกูตอ้งและรกัษาความน่าเชอืถอืใหก้บัผู้ใหกู้อ้ย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ตรงเวลา และสมําเสมอ 

4. ละเวน้การให ้เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทไีมส่จุรติในการคา้ 

5. หากมขีอ้มูลว่ามกีารให้ เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจรติเกดิขนึ  

จะเปิดเผยรายละเอยีดตอ่ผูใ้หกู้ ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ 

สาํหรบักลุ่มผูถ้อืหุน้กู ้: บรษิทัดาํเนินการออกหุน้กูต้ามขอ้กําหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ 

ของ ก.ล.ต. และปฏบิตัติามนโยบาย วตัถุประสงค ์และมติของทปีระชุมผูถ้อืหุ้นอย่างเคร่งครดั 

และใหค้วามสาํคญักบัการรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัตามขอ้กาํหนดว่าด้วยสทิธแิละ

หน้าทขีองผูอ้อกหุน้กู ้และเงอืนไขตามสญัญาทเีกยีวขอ้งอยา่งครบถว้น 

1.5 กลุ่มพนักงาน : บรษิทัตระหนักดวีา่พนักงานเป็นทรพัยากรหลกัทสีาํคญัในการขบัเคลอืนธุรกจิ

และเป็นปัจจยัสําคญัหลกัต่อความสําเรจ็และเจรญิเตบิโตอย่างยงัยนื บรษิัทจงึไดก้ําหนดแนว

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับตําแหน่งงาน และเคารพสทิธิมนุษยชน เช่น      

การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อนืๆ ทเีป็นธรรม การจดัสวสัดกิารทไีม่น้อยกว่าที

กฎหมายกาํหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัในการ

ทาํงานของพนักงาน การอบรมใหค้วามรู ้การพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหน้า รวมถงึ
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เปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสพฒันาทักษะทีสาํคญัและจําเป็นทเีกยีวขอ้งกบัการทํางานหรอื

ดา้นอนืๆ ดว้ย เป็นต้น โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตาม ประเมนิผล

การปฏบิตัแิละทบทวนทุกปี   

1. แนวปฏบิตัต่ิอพนักงาน 

1) การกําหนดโครงสร้างและผลตอบแทนทีเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตาม

ศกัยภาพการทาํงาน ดว้ยการนําระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (People 

Assessment) โดยเน้นการประเมนิศกัยภาพในการปฏิบัตงิานและวดัความสามารถ

เพือเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถ (Competency) ให้มีความ

เหมาะสมกับตําแหน่งงานและการเตบิโตของบรษิัท และมกีารวดัผลการปฏิบตังิานที

ชดัเจนกําหนดเป็นดชันีชวีดัผล (KPI) ในทุกกิจกรรมทีสําคญัประกอบการพิจารณา

ประเมนิผลของพนักงาน   

2) การสรา้งบรรยากาศการทํางานแบบมสี่วนร่วม และการทํางานเป็นทมีโดยเปิดโอกาส 

ใหพ้นกังานไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็เกยีวกบังานทปีฏบิตัอิยา่งทวัถงึ 

3) การมุ่งมนัทีจะให้พนักงานมีความภาคภูมใิจและรู้สกึผูกพันต่อองค์กร โดยการเปิด

โอกาสใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

4) การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เทียงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง โยกย้าย รวมถึง 

การใหร้างวลับนพนืฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนนัๆ  

5) การให้ความสําคญั และส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดบัไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ 

โดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและสง่เสรมิใหพ้นักงานไดศ้กึษาอบรมหรอืศกึษาเพมิเตมิ เพอื

เพมิพูนทกัษะ (Skill) และความรูค้วามเชยีวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการ

เสริมสร้างทัศนคติ (Attitude) โดยการฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู ้

ความสามารถของพนักงาน ทังในเรอืงของทักษะความสามารถตามตําแหน่งงาน 

(Functional Skills) ทักษะความสามารถหลักทีพนักงานทุกคนต้องมี (Core Skills) 

รวมทงัทกัษะภาวะผูนํ้า (Leader Skills) โดยในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร้บั

การอบรมเฉลยี 96.75 ชวัโมงอบรม / คน  

6) การให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาส 

ทเีท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอาย ุ 

7) การกํากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ          

ทเีกยีวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมถงึการใหค้าํแนะนําและดูแลพนักงานอย่าง

ใกล้ชิด เพือไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมาย โดยบริษัทกํากับดูแลและส่งเสริมให้

พนักงานใชส้นิคา้ถูกกฎหมาย และไม่ละเมดิลขิสทิธหิรอืทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจน

ส่งเสรมิให้ใช้แนวทางการดําเนินงานและปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือสตัย์สุจรติ และ     

ไม่เกยีวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ เพอืผลประโยชน์และความสาํเรจ็ของ

บรษิทั 

2. นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยั 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัของสถานประกอบการ 

ดแูลใหพ้นักงานมคุีณภาพงานและคณุภาพชวีติทปีลอดภยัและถูกสขุอนามยัในการทํางาน 

โดยไดก้าํหนดเป็นนโยบาย ดงันี 



 บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-14 

1) บรษิทัจดัใหม้มีาตรการป้องกนัอบุตัเิหตุ การบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วยเนืองจากการ

ทํางาน ดว้ยความร่วมมอือย่างจรงิจงัของพนักงานทุกคน รวมทงัจะจํากดั และจดัการ

ความเสยีงต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการทํางานตามขนัตอนการปฏบิตังิานปกต ิ

2) บริษัทจัดให้มีมาตรการออกแบบเครืองมือ อุปกรณ์  การจัดทําระเบียบปฏิบัต ิ         

การอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิต 

สขุอนามยั และทรพัยส์นิของพนักงาน รวมถงึสว่นรวมทบีรษิทัดาํเนินธุรกจิอยู ่

การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้ม และสุขอนามยัในสถานประกอบการ ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ 

สขุอนามยั ตลอดจนทรพัย์สนิของพนักงานและบรษิัท นอกจากนี บรษิทัยงัคาํนึงถงึความ

ปลอดภยัและสุขอนามยัของผูใ้ชบ้รกิาร ดว้ยการจดัใหม้กีารอบรมใหก้บัทมีช่างเทคนิคและ

วศิวกร ตลอดจนพนักงานทปีฏิบตังิานกูภ้ยัและจดัการจราจรบนทางพเิศษอย่างสมําเสมอ 

เพอืใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั สาํหรบัธุรกจิรถไฟฟ้าไดม้ี

การอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการทาํงานใหก้บัพนักงานทกุคน มกีารดาํเนินงานดา้น

ความปลอดภยั สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศและ

ระดบัสากล ไดแ้ก่ TIS 18001 : 2001 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึงมวีตัถุประสงค์หลกั

เพือดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนักงานทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า  

โดยในปี 2561 บรษิัทมสีถติิการเกิดอุบัตเิหตุจากการทํางานบนทางพเิศษจํานวน 2 ครงั 

โดยไม่มีพนักงานทีเสียชีวิตแต่อย่างใด และไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

เกยีวกบัการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า     

1.6  กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทดําเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสงิแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั 

ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชดิทําใหม้นัใจไดว้่าห่วงโซ่

อุปทานของคู่ค้าทดีาํเนินธุรกจิกบับรษิทัดาํเนินงานดว้ยการคํานึงถงึผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม 

เพอืความยงัยนืในการทาํธุรกจิร่วมกนั  

1.7 กลุ่มชุมชน : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัททีมีต่อสงัคมและ

สงิแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนทอียูใ่กลท้างพเิศษ ใกล้รถไฟฟ้า หรอืใกลส้าํนักงานทบีรษิทัตงัอยู ่

โดยการจดักจิกรรมพเิศษทมีีลกัษณะสรา้งประโยชน์และสร้างฐานการเรยีนรู้ธุรกจิและชุมชน

อยา่งตอ่เนืองในระยะยาว 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชนั  

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั และไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัการ

ทุจริตทังภายในและภายนอก โดยบรษิัทได้กําหนดแนวทางและขนัตอนการปฏิบัติ การติดตาม     

การเฝ้าระวงั แนวทางการทบทวน ประเมนิความเสยีง และการฝึกอบรมทเีหมาะสมและเป็นปัจจุบนั

อย่างสมําเสมอ ทงันี เพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนไดย้ดึถอืและปฏบิัติ

อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัไดก้ําหนดเป็นนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยมแีนวทางปฏิบตั ิ   

ทสีาํคญั ดงันี 

1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิทัควรปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรม ซอืสตัย์

สจุรติ และโปร่งใสในการดาํเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตังิานนนัตอ้งถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืขนัตอนการปฏบิตัทิถีกูตอ้ง 
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2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ปฏิบัตติ่อคู่ค้าอย่างทวัถงึและเป็นธรรมดว้ยความซือสตัย์สุจรติ และ

ปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกจิตสาํนึกของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหล้ะเวน้การ

ทุจรติและตระหนกัถงึโทษภยัของการทุจรติคอรปัชนั 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไม่พงึรบั ยอมจะรบั หรอืใหก้ารเลยีง

รบัรอง ของขวญั และคา่ใชจ่้ายอนืใดทเีกนิความจําเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีทาํธุรกจิกบั

บรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพือให้ความรู้เกียวกับนโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทังนี บรษิัทได้จดัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีการติดตาม การเฝ้าระวงั แนวทางการ

ทบทวน ประเมนิความเสยีง และการฝึกอบรม เพอืเป็นการป้องกนั/ป้องปราบไม่ให้เกดิการทุจริต

คอรร์ปัชนั 

3)  นโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิัทเคารพและยดึมนัในสทิธคิวามเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน และจะนํามาใช้

ต่อเมือได้รบัความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์ส ินทางปัญญาเท่านัน บริษัทจึงมีนโยบายห้าม 

การดาํเนินการทมีลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี 

1. พนักงานทุกคนมหีน้าทีปกป้องและรกัษาความลบัอนัเกยีวกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท

เพือมใิห้ข้อมูลเหล่านันรวัไหล และต้องไม่นําทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบรษิัท 

ไปใชเ้พอืประโยชน์สว่นตวัหรอืเพอืบุคคลอนืโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกยีรติต่อทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อนื และไม่นําผลงาน 

อนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้นืไม่ว่าทงัหมด หรอืบางสว่นของผลงานไปใชโ้ดยทไีม่ไดร้บั

อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

4)  นโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก       

สทิธมินุษยชน หรอืศกัดศิรคีวามเป็นมนุษย ์โดยไม่แบ่งแยกเชอืชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม 

ทรพัย์สนิ ถนิกําเนิด ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอนืๆ รวมถงึตระหนักในสทิธหิน้าทแีละ

ความรบัผดิชอบของตนทมีต่ีอสงัคมและบุคคลอนื โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี 

1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดั และไม่สนับสนุนกิจการ 

ทลีะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

2. บรษิทัปฏิบัตติ่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบตัใินการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเข้ารบัการอบรม การเลือนตําแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน  

อนัเนืองมาจากการแบ่งแยกเพศ เชอืชาติ สีผวิ ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ ์

ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสงัต่างๆ ของบรษิทั 

5)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยงัยืน 

บรษิทัมคีวามมุ่งมนัในการดาํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม รวมทงั

มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสยีในทุกมิติและทุกกลุ่มเป็นสําคญัอย่างเหมาะสม เพือการ

เจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยงัยนืของบรษิทั พรอ้มมุ่งใหเ้กดิประโยชน์และการเตบิโตไปพรอ้มกนัของ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มอยา่งเหมาะสม ดงันี   
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1. การนําองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยงัยืน ผ่านการสอืสารและการแลกเปลยีน 

วธิปีฏบิตัทิเีป็นเลศิ (Best Practice) รว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทงัหมดของบรษิทั 

2. ดาํเนินการให้แนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยงัยนื เป็นหนึงเดยีวกบัทุกกระบวนการทํางาน และ

กระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คําแนะนําทีมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทาง 

ดา้นการพฒันาอยา่งยงัยนื 

4. สนบัสนุนการดาํเนินงาน และสรา้งความรว่มมอืในระดบัภูมภิาค เพอืใหเ้กดิการพฒันาทยีงัยนื 

นโยบายฉบับนี ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานทุกคนทีจะนําไปปฏิบัติอย่างจรงิจัง และ 

เป็นส่วนหนึงในทุกกระบวนการทํางาน เพอืการเตบิโตอยา่งยงัยนืของบรษิทั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทุกภาคสว่นอยา่งแทจ้รงิ 

ทงันี รายละเอยีดการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอยา่งยงัยนืของบรษิทั 

ในปี 2561 ปรากฏในสว่นท ี2 ขอ้ 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

6)  นโยบายสิงแวดล้อม 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิให้บรกิาร โดยยดึมนัในความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม ดงันัน บรษิัทจงึมคีวาม

มุง่มนัในการบรหิารจดัการสงิแวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

1. ให้ความสําคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคํานึงถึง

ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุม่   

2.  สรา้งจติสํานึกแก่พนักงานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนจดัใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานเกยีวกบัสงิแวดลอ้ม 

3.  ปฏิบัติหน้าทีให้สอดคล้องกับกฎหมายสิงแวดล้อม และข้อกําหนดอนืๆ ด้านสงิแวดล้อมที

เกยีวขอ้ง 

4.  ทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย เพอืปรบัปรงุระบบการจดัการสงิแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง 

5.  เผยแพร่นโยบายสงิแวดล้อมต่อสาธารณชน และผูท้ีเกยีวข้อง รวมทงัมนีโยบายทจีะคดัเลอืก 

และสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์เีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 

นโยบายฉบับนี ถอืเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนทีจะนําไปปฏิบตัิอย่าง

จรงิจงัและสมําเสมอ เพอืใหม้คีุณภาพสงิแวดล้อมทดีต่ีอผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน ผูร้บัเหมา และชุมชน

รอบขา้ง   

7) นโยบายการรกัษาความมนัคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

ความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เป็นส่วนสาํคญัในการสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัให้

เกดิประสทิธภิาพ และเป็นทน่ีาเชอืถอื บรษิทัจงึมุ่งมนัทจีะพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยัดา้น

สารสนเทศ และนําไปปฏบิตั ิเพอืใหม้นัใจไดว่้า 

1. ผูท้ไีดร้บัอนุญาตเท่านัน ทสีามารถจะเขา้ถงึระบบสารสนเทศได ้

2. ระบบสารสนเทศ มคีวามถกูตอ้ง เชอืถอืได ้และมกีารรกัษาความลบัของขอ้มลู 

3. ระบบสารสนเทศ มคีวามพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

4. มกีารตรวจสอบความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศอยา่งสมาํเสมอ 

5. ส่งเสรมิให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถทีเหมาะสม และมีจติสํานึกเกียวกบัความมนัคง

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทเีกยีวขอ้ง 
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อนึง ความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ถอืเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ดงันัน จงึเป็นหน้าที

ของพนักงานและบุคคลภายนอกทไีดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบรษิทัตอ้งดาํเนินการ

ในทุกวถิทีางเพอืทาํใหเ้กดิความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบรษิทั 

บรษิทัตระหนักและคาํนึงถงึความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภยัคกุคามอนัเกดิจากการ

ใชง้านดงักล่าว ซงึปัจจุบนัเทคโนโลยไีดพ้ฒันาอย่างรวดเรว็และมาพรอ้มกบัภยัคกุคามทนีับวนัจะมี

ความสําคญัและรุนแรงต่อเนือง เมือวนัที 5 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001 : 2013 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited  ซึงมีผลจนถึงวนัท ี

4 กรกฎาคม 2564 ทังนี บรษิัทได้นํามาปรบัใช้และได้กําหนดเป็นระเบียบว่าด้วยความมันคง

ปลอดภยัระบบสารสนเทศของบรษิัท โดยกําหนดให้มีการทบทวนระเบียบดงักล่าวทุกปีตามความ

เหมาะสม กําหนดขอ้ปฏบิตั/ิขอ้หา้มปฏบิตัขิองพนกังานในการใช้งานคอมพวิเตอร ์ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบั

ผูด้แูลระบบคอมพวิเตอร ์และขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

นอกจากนี บรษิัทยงัมีการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรด้านเทคโนโลยอีย่างเหมาะสม เพียงพอ 

สนับสนุนใหม้กีารใชอ้ปุกรณ์เทคโนโลยทีทีนัสมยัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยมฝ่ีายพฒันา

ระบบงาน และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศรบัผดิชอบในการดูแลระบบคอมพวิเตอร์ (ดา้น Software 

และ Hardware) และเขา้ถงึโปรแกรมระบบคอมพวิเตอรเ์พอืจดัการฐานขอ้มลูของระบบคอมพวิเตอร์

ของบรษิัทได ้โดยบรษิทัไดม้กีารจดัทํา Job Description เพอืระบุหน้าท ีและความรบัผดิชอบของแต่

ละตําแหน่งอย่างชดัเจน สําหรบัระบบงานสาํคญัๆ บรษิทัไดม้กีารจดัทําและถ่ายทอดองคค์วามรูใ้น

งานให้กบับุคลากรทเีกยีวขอ้งในสายงาน เพอืใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทแีทนกนัได ้ส่วนระบบงานที

ต้องการความเชียวชาญเฉพาะด้าน หรือต้องใช้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง บรษิัทก็จะ

เลอืกใชบ้รกิารจาก Outsource 

8) นโยบายการส่งเสริมนวตักรรม 

บรษิทัตระหนักและมุ่งมนัในการส่งเสรมิและพฒันาการสรา้งวฒันธรรมการพฒันานวตักรรมองคก์ร 

เพอืเพมิคุณค่าใหแ้ก่กจิการตามสภาพแวดลอ้มทเีปลยีนแปลงอย่างต่อเนือง โดยคาํนึงถงึผูม้สี่วนได้

เสยีภายใน และผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกตามนโยบาย ดงันี  

1. ส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงกระบวนการทํางาน เพอืเกดิประสทิธิภาพสงูสุด

ตามพนัธกจิองคก์ร โดยการนํานวตักรรมมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มปัจจบุนั  

2. สนับสนุนการนําอุปกรณ์ เครอืงมอืเครอืงใช ้และเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏบิัตงิาน รวมทงันํา

เครอืงมอืทางการเงนิมาใช้อยา่งเหมาะสม 

3. สนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมนวตักรรมองคก์รเพอืดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งต่อเนือง 

โดยบรษิัทไดม้กีารแต่งตงัคณะทํางานกําหนดกลยุทธ์และนวตักรรม เพอืเพมิประสทิธิภาพในการ

บรหิารจดัการในดา้นต่างๆ อาทิ เชงิวเิคราะห์โครงการ เทคนิควศิวกรรม การเงนิ การตลาด และ            

ในเชงิสญัญา เพอืทําหน้าทรีะดมความคดิและนําเสนอแนวทางเชงิกลยุทธ์และนวตักรรม เพอืการ

พฒันาประสทิธภิาพ และเสรมิสรา้งรายไดเ้พมิใหก้บับรษิทั รวมทงั ศึกษ าความ เป็ นไปได้ ในท าง

ปฏิบตัติามแนวทางทีเสนอพรอ้มทางเลอืกอนืทีเหน็ว่าเหมาะสมเพือประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิและ

เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีดขีองบรษิัท นําเสนอแผนงานต่อกรรมการผู้จดัการสําหรบัมอบหมายให้

หน่วยงานทรีบัผดิชอบนําไปปฏบิตั ิตดิตามและสรปุประเมนิผลรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

ในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารพฒันานวตักรรมโดยการนํา Digital Technology และกระบวนการ LEAN 

มาใชส้นับสนุนงานทเีกยีวขอ้งในธุรกจิ ดงันี  
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1. ระบบขอ้มลูปรมิาณจราจร และรายไดค้่าผ่านทาง : บรษิทัไดม้กีารพฒันาขนึมาเพอืช่วยในการ

วเิคราะหข์อ้มลูทงัปรมิาณจราจร เพอืวเิคราะหร์ายไดค้า่ผา่นทางเบอืงตน้ เพอืเป็นขอ้มลูนําเสนอ

ต่อผู้บรหิาร โดยเป็น Web Application สนับสนุนการเข้าถึงแบบ Anywhere, Anytime, Any 

devices พรอ้มทงัไดม้กีารปรบัเพมิระบบจดัเกบ็ขอ้มลูปรมิาณจราจรสายทางอนืๆ และนําขอ้มูล

มาออกรายงาน Executive Summary  

2. ระบบงานองคค์วามรู ้: เป็นศนูยก์ลางรวบรวมองคค์วามรูข้องบรษิทับนระบบ Web Application 

สนบัสนุนการเขา้ถงึแบบ Anywhere, Anytime, Any devices เพอืใหบ้รษิทัมกีารจดัการความรู้

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามต่อเนืองไปในทศิทางเดยีวกนัทงัองคก์ร ตงัแต่การ

กาํหนดองคค์วามรูท้สีาํคญั การสรา้งองคค์วามรู ้เพอืนําไปสูก่ารจดัเกบ็ในคลงัความรูข้ององคก์ร 

โดยบรษิทัไดม้กีารสรา้งระบบจดัเกบ็องคค์วามรู ้ซงึเป็นกระบวนการสาํคญัในการประยกุตร์ะบบ

การจดัการความรูท้มีปีระสทิธภิาพขององคก์ร เพอืใหก้ารดาํเนินการจดัการความรูข้ององคก์ร

ดาํเนินไปแบบองคร์วมและเป็นสว่นหนึงในการพฒันาบุคลากร ตลอดจนพฒันาการดาํเนินงาน

ขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อนัจะนําไปสู่การขบัเคลอืน

องค์กรดว้ยความรู ้และพฒันาไปสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 

นอกจากนีบรษิทัยงัไดจ้ดัโครงการ “Half Day Talk” โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืใหบุ้คลากรของบรษิทัได้

มโีอกาสเรยีนรู้ทกัษะทีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานอย่างสรา้งสรรคก์บัผูเ้ชยีวชาญทีมชีอืเสยีงจาก

หลากหลายสาขา อาทิ เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นหวัขอ้การเรยีนรู้ที

สามารถถ่ายทอดไดภ้ายในเวลาทกีระชบั มเีนือหาสอดคล้องกบัความตอ้งการของบุคลากรส่วนรวม 

และเป็นประโยชน์สาํหรบัการนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช้ในการทาํงานต่อไป อาท ิแนวโน้มนโยบายของ

ภาครฐั และภาคธุรกจิดา้นเทคโนโลย ีการปฏริปูดา้นนวตักรรม การเตรยีมพรอ้มเพอืรบัมอืกบัความ

เปลยีนแปลงดา้น Digital   

9)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อร้องเรียน  

 การแจ้งข้อร้องเรียน 

บรษิทัจดัให้มช่ีองทางทีผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรยีนในเรอืงทอีาจทําให้เกดิ

ความเสยีหายต่อบรษิทั หรอืพบพฤตกิรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ ทอีาจเป็นการฝ่าฝืนหรอืการไม่

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงต่อประธาน

กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการอสิระ หรอืตดิต่อผา่นเลขานุการบรษิทั  
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอสิระ  

เลขานุการบรษิทั 

: บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 เลขท ี238/7 ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  

 กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 0 2641 4611 

อเีมล 

 

:  companysecretary@bemplc.co.th 

 การดาํเนินการเมอืได้รบัข้อรอ้งเรียน 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  

กรรมการอสิระจะแต่งตงัมอบหมายคณะทาํงานใหด้าํเนินการรวบรวมเรอืงรอ้งเรยีน  

2. การประมวลผล และกลนักรองขอ้มลู 

คณะทํางานทไีดร้บัการมอบหมายประมวลผล และกลนักรองข้อมูล เพอืพจิารณาขนัตอน 

และเสนอวธิกีารจดัการทเีหมาะสมในแต่ละเรอืง  
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3. มาตรการดาํเนินการ 

คณะทํางานทไีดร้บัมอบหมายนําเสนอมาตรการดาํเนินการระงบัการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพือบรรเทาความ

เสยีหายใหก้บัผูท้ไีดร้บัผลกระทบ โดยคาํนึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทงัหมด 

4. การรายงานผล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อ

คณะกรรมการเพือทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึงเป็นผู้ร้องเร ียนทราบ         

หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรอืผู้ทีให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ใีหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

1. ผูร้้องเรยีนหรอืผูท้ ีให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สามารถเลอืกทีจะไม่เปิดเผย

ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนนั จะทาํใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  

2. กรณเีปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชแีจงขอ้เทจ็จรงิ 

3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ใีหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชอื-สกุล  

ทอียู ่ภาพ หรอืขอ้มลูอนืใดทสีามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้ 

4. ผู้ร ับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลทีเกียวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าทีจําเป็น  

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสยีหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีให้ความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ แหล่งทมีาของขอ้มูล หรอืบุคคลทเีกยีวขอ้ง ทงันีหากเห็นว่า

เป็นสงิทีมีแนวโน้มทีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้กําหนด

มาตรการคุม้ครองทเีหมาะสม 

5. ผู้ท ีได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบัการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ 

ทมีคีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 

9.1.4  การรกัษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู    

1) คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความน่าเชอืถือทางการเงนิ โดยได้

กาํหนดนโยบายแนวทางรวมถงึระบบการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ ให้

มคีวามถกูต้อง เพยีงพอ เท่าเทยีม ทนัเวลา ผ่านช่องทางทเีหมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มูลทมีผีลต่อ

ราคาหลกัทรพัย ์รวมทงัมกีารสอืสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทงัองคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัทิีเกียวข้อง ดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทังนี เพอืให้

ขอ้มลูทเีปิดเผยเป็นเรอืงทสีาํคญัและสามารถสะท้อนการปฏบิตัหิรอืการดาํเนินงานของบรษิทันําไปสู่การ

สรา้งคณุคา่แก่กจิการอยา่งยงัยนื  

นอกจากนี ยงัส่งเสรมิและกํากับดูแลให้บุคลากรทีเกียวข้องกบัการจดัทํารายงานและเปิดเผยข้อมูล  

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทีเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและมีจํานวนเพียงพอ  

โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผู้บรหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัทําบัญชี ผูต้รวจสอบ

ภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจในการอนุมตัเิพือ

เปิดเผยขอ้มูล พรอ้มทงัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทเีกยีวขอ้งกบับรษิัททงัขอ้มูลทางการเงนิและ

ขอ้มูลทีมใิช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผา่นช่องทางทเีขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ท่าเทยีมกนั  
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2) บรษิทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพอืเป็นตวัแทนบรษิทัและทําหน้าท ี

ในการสอืสารขอ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนื เช่น ผูถ้อืหุน้กู ้ผูล้งทุน นักวเิคราะห์

หลักทรพัย์ สือมวลชน ตลอดจนผู้ทีเกียวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา       

โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนักลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย (Thai IR Club) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

ทงันีผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลไดท้แีผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท์ 0 2641 4611 

หากผูล้งทุนทีไม่สะดวกเดินทางมายงัทีทําการบรษิัท เลขที 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ    

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถติดต่อนัดหมายเพือทําการประชุมผ่านทางโทรศัพท ์

(Conference Call) หรอืสมัครสมาชกิเพอืรบัข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืฝากคาํถาม 

หรอื email ท ีir@bemplc.co.th ไดเ้ช่นกนั  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหน้าทภีายใต้แนวปฏบิตัแิละขอ้กําหนดของกฎหมายแลว้ บรษิทัยงัมี

นโยบายหมนุเวยีนผูบ้รหิารระดบัสงูในการมสีว่นร่วมเพอืใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามต่อผูล้งทุนรวมถงึได้

รบัทราบความคดิเหน็และตระหนักถงึความตอ้งการของผูล้งทุนทงัในประเทศและต่างประเทศดว้ยตนเอง 

ทังในระดบักรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ และเลขานุการบรษิัท      

ทุกคนไดร้ว่มกจิกรรมนักลงทนุสมัพนัธม์าโดยตลอด  

3)  บรษิทัไดก้ําหนดระดบัการรบัรูข้อ้มลูของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัชนัอยา่งชดัเจน ตลอดจนความสามารถใน

การเข้าถึงข้อมูลสําหรบัเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสอืสาร และสร้างความเข้าใจทีถูกต้องของข้อมูล

สาํหรบัผูล้งทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิัท พร้อมทงัตดิต่อประสานงานกบัผูล้งทุน 

รวบรวมขอ้คดิเหน็ของผูล้งทุนตา่งๆ และสอืสารตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูจนถงึระดบัพนักงานทกุคน ดงันี 

3.1 การสอืสารภายในองค์กร 

แมค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูท้รีบัรูข้อ้มลูของบรษิทัทงัหมด แต่ไดก้าํหนดใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเป็นผูใ้ห้

ขอ้มลูตอ่ขอ้ซกัถามต่างๆ ผา่นสอืสาธารณะเพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเก็บรกัษาขอ้มูลทยีงัไม่ไดเ้ปิดเผยถอืเป็นหน้าทสีาํคญัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ทปีรกึษาบรษิทั 

และพนักงานทีไดร้บัทราบข้อมูล ต้องรกัษาขอ้มูลเป็นความลบั โดยบรษิัทไดก้ําหนดเป็นขอ้บงัคบั

เกยีวกบัการทาํงานของบรษิทัหา้มพนักงานบรษิทัเปิดเผยความลบัของบรษิทั แก่บุคคลภายนอกหรอื

ใช้ตําแหน่งหน้าทีในบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอนืโดยมชิอบ หากฝ่าฝืน 

ถือว่ามีความผดิทางวนิัยซึงมโีทษคอื การเลกิจ้าง ซงึทผี่านมายงัไม่เคยมีเหตุการณ์เกยีวกบัการ

นําเสนอขอ้มลูไปใชเ้พอืประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้นื  

นอกจากนี บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนําระบบความ

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบรษิัท       

โดยกําหนดระดบัการเข้าถึงข้อมูลของบรษิัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความ

รบัผดิชอบเพอืเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัในการซอืขายหลกัทรพัยข์อง

ผู้บรหิาร บรษิัทมีนโยบายและวธิีการดูแลเรอืงการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน เพอืป้องกนัมิให้เกิดกรณีทีกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานนําขอ้มูลภายในไปใช้เพือ

ประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้นื  

สาํหรบัการเปิดเผยขอ้มลูตอ่พนักงาน บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อพนกังานเทยีบเท่าการเปิดเผยขอ้มูล

ต่อสาธารณชน โดยยดึหลกัความถูกต้อง สมําเสมอและเวลาในการเปิดเผยขอ้มูล แผนกนักลงทุน

สมัพันธ์ได้มีการจัดทํารายงานนักลงทุนสมัพันธ์ (IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นคําถามและ

ความเหน็ของผูล้งทุนทมีต่ีอการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเพอืรายงานสรุปเสนอต่อผูบ้รหิารเป็นประจํา

ทุกเดอืน เพอืเป็นช่องทางการนําเสนอขอ้แนะนําทีดหีรอืผลตอบรบัจากผู้ลงทุนต่อผูบ้รหิารเพอืมา

ปรบัปรงุการดาํเนินงานตอ่ไป 
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3.2  การสอืสารภายนอก 

คณะกรรมการมีนโยบายให้บรษิัทมีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัตามนโยบายและเกณฑ์ทีกําหนด      

โดยเปิดเผยขอ้มลูทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรบ่น

เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th โดยปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ อาท ิรายงาน

ประจําปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) แนวปฏบิตัเิกยีวกบัการกํากบัดแูลกจิการทดี ี

ขอ้มูลบรษิัท นโยบายบรษิัทในดา้นต่างๆ สถานะเงนิกู้ ผลการดําเนินงาน อตัราส่วนทางการเงนิ 

ราคาหลกัทรพัย ์ประวตักิารจ่ายเงินปันผล ตลอดจนขอ้มูลอนืๆ เช่น การดาํเนินกจิกรรมรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว สําหรบัผู้ลงทุน และ      

ผูท้เีกยีวข้องไดใ้ช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึขอ้มูลการนําเสนอต่อผู้ลงทุน (Presentation) 

เป็นรายเดอืนและมกีารปรบัปรุงขอ้มูลเป็นประจํา เพอืใหผู้ล้งทุนตลอดจนผูส้นใจทจีะลงทุนทุกท่าน

สามารถรบัทราบขอ้มูลใหม่อย่างทันเวลาและสมาํเสมอผ่านทางเวบ็ไซต์ อกีทงัไดม้กีารเชือมโยง

ข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึงจัดทําโดยนักวิเคราะห์

หลกัทรพัย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึงรวบรวมไว้เป็นบท

วเิคราะหข์องบรษิทั Analyst Consensus เพอืประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน  

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงนินนั คณะกรรมการจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ตอ่รายงานทางการเงนิ แสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหน้า 13-11 

การให้ข้อมูลทีเกียวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าทีสําคัญของแผนก 

นักลงทุนสมัพนัธ์ เนืองจากเป็นการใหข้อ้มูลของบรษิทัเผยแพร่ไปสูผู่ล้งทุนในรูปแบบบทวเิคราะห์

เพอืเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของผูล้งทุน เจา้หน้าทนีักลงทุนสมัพนัธ์ จงึเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล และ

สร้างความเขา้ใจทีถูกต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดีต่อนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ โดยอาจทําการ

ตรวจทานและชแีจงเพอืใหม้กีารแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถ้กูตอ้งไดโ้ดยไม่กอ่ใหเ้กดิการชนํีาหรอืบดิเบอืน

บทวเิคราะห์ของนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยไ์ด ้หรอืแกไ้ขเฉพาะขอ้มลูทเีป็นขอ้เท็จจรงิในอดตี หรอืทไีด้

เผยแพรสู่ส่าธารณชนแลว้ จงึไมจ่ดัเป็นการชนํีาการลงทุน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูผ่านสอืสาธารณะ บรษิัทจะเขา้ร่วมกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เพอืเป็น

ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล ทําให้สามารถพบปะและรบัฟังความคดิเห็นของผูล้งทุนไดโ้ดยตรง

ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ทีดีต่อผู้ลงทุนผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, 

Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมีนโยบายในการ

หมุนเวียนเจ้าหน้าทีระดบัผู้บรหิารพร้อมเจ้าหน้าทีนักลงทุนสมัพันธ์เพือสอืสารชแีจงข้อมูลเพือ

ประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดด้ยีงิขนึ 

สําห ร ับ ปี  2561 บ ริษัท มีกิจก รรม  Company Visit Conference Call แถลงข่ าว  และการให ้            

สอืสมัภาษณ์ (Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ บริษัทเข้าร่วม

กจิกรรม Roadshow ทจีดัโดยสถาบนัตา่งๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 12 ครงั  

ทงันี เพอืชแีจงผลการดําเนินงานตลอดจนความคบืหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพอืให้

ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสือมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รบัทราบ         

โดยทวักนั ตลอดจนเพอืใหข้อ้มูลทสีาํคญัและจําเป็นอย่างถูกตอ้งสําหรบัการตดัสนิใจการลงทุนต่อ

บุคคลทวัไปรวมถงึนักลงทนุและนักวเิคราะหส์ถาบนั 
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บรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงการผูถ้อืหุน้สมัพนัธ์ เพอืเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นไดม้โีอกาสเขา้เยยีมชมกจิการ

และพบปะคณะผู้บริหาร ทงัยงัได้จัดทํา BEM Magazine เพือเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ รวมทังสาระ

ความรูท้เีป็นประโยชน์ และไดนํ้าส่งให้กบัผูถ้อืหุ้นและผูถ้อืหุน้กู้ของบรษิทัทุกรายเป็นประจํา และ

บรษิทัยงัไดท้ําการสาํรวจความคดิเหน็และความตอ้งการของนักวเิคราะหแ์ละผูล้งทุนทมีต่ีอคณุภาพ

ของการสอืสารและการดาํเนินกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์ในปี 2561 (BEM IR SURVEY) เพอืนํามา

ปรบัปรุงการทํางาน พบว่า ผลสํารวจการประเมินความพึงพอใจของการให้บรกิารงานนักลงทุน

สมัพนัธอ์ยูท่รีะดบัรอ้ยละ 93.21    

4) เกณฑก์ารซือขายหลกัทรพัยข์องผู้ใช้ข้อมลูภายใน 

นอกเหนือจากการรายงานการซอืขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัและป้องกนัมใิหผู้บ้รหิารอนื ตลอดจนพนักงานทสีามารถเขา้ถงึ หรอื

ไดร้บัทราบขอ้มูลสําคญัของบรษิทัทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะซงึอาจมผีลต่อความเคลอืนไหวของ

ราคาหลกัทรพัย ์ใชข้อ้มูลดงักล่าวทําการซอืขายหลกัทรพัยเ์พอืประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้นืเอาเปรยีบ 

ผูล้งทุนทวัไป อาท ิขอ้มูลการเพมิทุน ลดทุน ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผล ขอ้มูลผลประกอบการของบรษิทั 

ขอ้มูลการร่วมลงทุน เป็นตน้ โดยกําหนดใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานการซอืขายหลกัทรพัย์ใหส้อดคลอ้งต่อ

เกณฑ์ทตีลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนด และบุคคลผูรู้ข้อ้มูลภายในควรละเว้นการซอืขายหลกัทรพัยห์รอืรอ

คอยจนกระทงัประชาชนไดร้บัขอ้มลูแลว้และมเีวลาประเมนิขอ้มลูนันตามสมควร 

9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและเสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการตระหนักถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และกํากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีาร

บรหิารจดัการทดี ีซงึครอบคลุมถงึวตัถุประสงค ์เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ กลยุทธ์ นโยบายการดาํเนินงาน 

การจดัสรรทรพัยากรทีสําคัญและเพียงพอเพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ อนันําไปสูก่ารดาํเนินงานและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กจิการอยา่งยงัยนื  

คณะกรรมการไดด้าํเนินการตามแนวปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนในดา้น

ตา่งๆ ดงันี 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ บรษิัทไดพ้จิารณาถงึขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอสิระ ทกัษะ 

ประสบการณ์ การศกึษา ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุทเีหมาะสม

และจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายทบีรษิัทไดก้ําหนดไว ้ซงึประกอบดว้ย 

บุคคลผูท้รงคุณวุฒจิํานวนทงัสนิ 17 คน กล่าวคอื กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทเีป็น

อสิระ 6 คน และกรรมการทไีม่เป็นผู้บรหิาร 6 คน ทงันี เพอืให้มนัใจว่า คณะกรรมการโดยรวมมี

คุณสมบตัิทีเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สยีได้ รวมถึง

เพือให้คณะกรรมการสามารถดําเนินงานเอือต่อการใช้ดุลพินิจในการตดัสนิใจอย่างอสิระ และมี

กรรมการซึงเป็นตัวแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผู้ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทีบริษัท

ดาํเนินการอยูเ่ป็นกรรมการทไีมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน จาก 6 คน 

1.2 คณะกรรมการมกีรรมการทเีป็นอสิระจาํนวน 6 คน สอดคลอ้งกบัสดัส่วนทสีํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด 

ซึงสามารถให้ความเห็นเกียวกับการทํางานของฝ่ายบริหารได้อย่างอสิระ โดยบรษิัทได้กําหนด

คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เข้มกว่าข้อกําหนดขนัตําของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์  
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1.3 กรรมการมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตงัใหม ่

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปีทุกคร ัง กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ง  

1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการทจีะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้สีุดกบั

สว่น 1 ใน 3 

1.4 คณะกรรมการไม่มีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัททีกรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการ

เนืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการทุกคนสามารถอทุศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ยา่งสมําเสมอ  

2. การทาํหน้าทีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ เป็นบุคคลเดียวกัน  เพือเป็นการแบ่ งแยกหน้าท ี

ในการกําหนดนโยบาย กํากบัดแูล และการบรหิารงานประจาํ โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดอาํนาจหน้าที

ของประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการอย่างชดัเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระตาม

ความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  

3. คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัไดจ้ดัตงัคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพอืตดิตามและกํากบัดูแลการดําเนินงานอย่างใกลช้ดิและ

รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมาํเสมอ ซงึประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสยีง และคณะกรรมการบรหิาร 

โดยคณะกรรมการไดก้ําหนดหน้าทคีวามรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดงัมีรายละเอยีด

ตามทปีรากฏในหน้า 9-33 ถงึ 9-36 

4.  บทบาท หน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการมบีทบาทและหน้าทีกํากบัดูแลให้บรษิัทมีการบรหิารจัดการทดีี ซึงครอบคลุมถึง 

วสิยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบรษิัท การจดัสรรทรพัยากรที

สําคญัและเพียงพอ ตลอดจนกํากบัดูแลและติดตามให้ฝ่ายบรหิารดําเนินการให้เป็นไปตามแผน      

ทกีาํหนดไว ้เพอืสรา้งคณุคา่ให้แก่กจิการอยา่งยงัยนื อนันํามาซงึการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 

เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาหรอื

ลดผลกระทบดา้นลบต่อสงิแวดลอ้ม 

2) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

บรษิทัเพอืยดึถอืปฏบิตั ิและจดัใหม้กีลไกทเีพยีงพอทเีออืใหม้กีารปฏบิตัไิดจ้รงิ ตดิตามผลการปฏบิตั ิ

รวมทงัใหม้กีารทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครงั 

3) คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการจัดทําจรรยาบรรณของบริษัท เพือเป็นข้อพึงปฏิบัติทีดขีอง

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิัท ต่อบรษิัท ผูร่้วมงาน บุคคลภายนอก และสงัคม เพือให้

บรษิัทสามารถสร้างและขบัเคลอืนวฒันธรรมองค์กรทยีดึมนัในจริยธรรม รวมทังให้มีการทบทวน

อยา่งน้อยปีละ 1 ครงั 

4) คณะกรรมการมีหน้าทีดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอทีจะทํ าให้ม ันใจได้ว่า           

การดาํเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั มตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรอื

แนวทางทไีดก้ําหนดไว ้รวมทงัมกีระบวนการอนุมตักิารดาํเนินงานทสีาํคญั เช่น การลงทุน การทํา

ธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนัยสําคัญ หรือการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สยีจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน เป็นต้น 

เป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 
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5) ในด้านการบริหารความเสยีง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสียง 

ของบรษิทัจากการรายงานของฝ่ายบรหิารในรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ

ทุกครงั และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง 

6)   ตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการนําแผนกลยุทธไ์ปถ่ายทอดเป็นแผนดําเนินงาน (Operational Plan) รวมถงึ

ประเมนิผลการดาํเนินงาน และกํากบัดูแลบรษิัทในกลุ่ม โดยกําหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการ

ปฏบิตังิาน ตลอดจนเรอืงทสีาํคญัอนื  ๆใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากนี บรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารสาํรวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิัท ทงักรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกคนเป็นประจําทุกปี พรอ้มใหม้กีารลงนามรบัรองเพอืแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และการอบรมและทดสอบหลกัสตูรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning สาํหรบั

ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัแลว้ บรษิทัยงัสนับสนุนใหผู้บ้รหิารทงัระดบัสงู และระดบักลาง เขา้รบัการ

อบรมหลกัสตูรเกยีวกบัการกาํกบัดแูลกจิการอยา่งต่อเนืองทุกปี   

5. การประชุมคณะกรรมการ   

การประชมุคณะกรรมการของบรษิทั  
 การเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนครงัทจีดัประชุมปี 2561 

ชอื-นามสกุล คณะกรรมการ

บรษิทั 

 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   

สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสยีง 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกูร 5/5     

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 5/5 12/12  2/2  

3. นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 5/5  6/6 2/2  

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/5  6/6 2/2  

5. พลเอกสาํเภา ชศูร ี 4/5  5/6  3/4 

6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั   5/5  6/6   

7. นางวลัลภา อสัสกุล 5/5    4/4 

8. นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ 5/5 12/12  2/2  

9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต์ 5/5     

10. นายพงษ์สฤษด ิตนัตสิุวณิชยก์ุล 5/5 12/12   4/4 

11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐ์ศกัด ิ 5/5     

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 4/5     

13. นายยทุธนา หยมิการุณ   5/5     

14. นางณฐมณ  บุนนาค (1) 4/5     

15. นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล (2) N/A     

16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 5/5 12/12   4/4 

17. นางพเยาว ์มรติตนะพร 5/5 12/12   4/4 

 

หมายเหต ุ : (1) นางณฐมณ  บุนนาค ได้รับแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 20 เมษายน 2561 แทน 

นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู ซงึลาออกจากตาํแหน่งกรรมการเมอืวนัท ี7 เมษายน 2560 

(2) นายวชิาญ  เอกรนิทรากลุ  ได้รบัแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 27 ธันวาคม 2561 แทน 

นายประสทิธ ิ เดชศริ ิซงึลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมอืวนัท ี1 ตุลาคม 2561 
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1) การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทไดแ้จง้กําหนดการประชุมคณะกรรมการพรอ้มระเบียบวาระหลกัประจําปีใหก้รรมการไดร้บั

ท ราบ เป็ น การล่ วงห น้ า  ซึ งช่ วย ให้ กรรม การสามารถ จัด เวลาและเข้ า ร่ วมป ระชุ ม ได ้ 

ซงึตามขอ้บงัคบัของบรษิัทกําหนดไวใ้หป้ระชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครงั และในการประชุมตอ้งมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

อยา่งไรกต็าม ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุ 5 ครงั  

สาํนักกรรมการผู้จดัการจะส่งหนังสือเชญิประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุม ซงึมกีารกาํหนด

ชดัเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั และมกีารส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนการประชุม เพอืให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อนเขา้ประชุม  

ระเบียบวาระการประชุมจะกาํหนดขนึโดยการพจิารณาร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการบริษทั 

และกรรมการผูจ้ดัการ รวมทงัจะจดัใหม้ีการประชุมระหว่างกรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิารและไม่มี

ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม 1 ครงั ทังนีเพือให้กรรมการไดม้ ีการอภิปรายแลกเปลียนความ

คดิเห็นโดยอสิระ และสามารถติดตามการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

โดยในการประชุมทุกครงั ประธานกรรมการจะทําหน้าทีประธานในทีประชุม ด ูแลให้มกีาร

พจิารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มกีารแสดงความ

คดิเห ็นและอภปิรายร่วมกนั และผูบ้รหิารระดบัส ูงจะเขา้ประชุมเพือชีแจงขอ้มูลในฐานะ

ผู้เกยีวข้องกบัการปฏิบตังิานโดยตรงจนเป็นทีพอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 

นอกจากนี คณะกรรมการมนีโยบายห้ามกรรมการ และผูบ้รหิารซงึเป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนัหรอืมี

สว่นไดเ้สยีกบัวาระทจีะพจิารณาเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้ให้

กรรมการและผูบ้รหิารซงึไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนันๆ ทราบเป็นการ

ลว่งหน้า ทงันี การพจิารณาว่าบุคคลทเีกยีวโยงกนัและผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการจะพจิารณาจาก

รายงานการมีส่วนได้เสีย ซึงกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าทีจดัทํารายงานดงักล่าว ตามที

คณะกรรมการมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทํารายงานการมสี่วนไดเ้สยี เพอืเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการนํานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ 

โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพอืพจิารณาวาระสําคญัต่างๆ และจดัทํารายงานการ

ปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดเสนอในทปีระชุมคณะกรรมการทุกครงั ดงันี 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีกําหนดการประชุมอย่างสมํา เสมอเป็นประจําอย่างน้อย 

ทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิาร และผู้บริหารทีรับผิดชอบ

เกียวกับบัญชีการเงิน  เพือสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมทังประชุมร่วมกับ 

ผูต้รวจสอบบญัชเีพอืสอบทานงบการเงนิประจาํปี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืใน

กรณีทฝ่ีายบรหิารจะมกีารทํารายการทเีกยีวโยงกนั หรอืรายการเกยีวกบัการไดม้าจําหน่ายไป

ซงึสนิทรพัย์ ซงึจะตอ้งพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์

สงูสดุของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชุมเพมิเตมิ  
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ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังสนิ 6 ครงั และได้มีการประชุมร่วมกับ 

ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร 1 ครงั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏบิตัหิน้าที

ตอ่คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏบิตัหิน้าทใีนรอบปีทผีา่นมา 

ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนันในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณาการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนัจาํนวน 5 รายการ  

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะจดัการประชุมเพอืสรรหาบุคคลทเีหมาะสมเพอื

เสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทพี้นตําแหน่งตามวาระและกรรมการทลีาออก

ก่อนครบวาระ และพจิารณากลนักรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจําปี เพอืนําเสนอที

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีพจิารณาอนุมตั ิและพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ ตาม

ผลประเมนิการปฏบิตังิานเพอืนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิทงันีคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนจะมกีารทบทวนหลกัเกณฑ์การสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการเป็นประจําทุกปีเพอืใหห้ลกัเกณฑ์มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษิัทและเพือให้หลกัเกณฑ์พิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐานเดียวกับ

อตุสาหกรรมเดยีวกนัเพอืทจีะดแูลและรกัษากรรมการทมีคีณุสมบตัทิตีอ้งการ  

ทังนี  บ ริษัทกํ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน 

ไมน้่อยกว่า 2 ครงัต่อปี  

ในปี 2561 มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน จาํนวน 2 ครงั เพอืสรรหา

บุคคลทีเหมาะสมเพอืเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิัทแทนตําแหน่งกรรมการทีว่างลง และ

พจิารณากลนักรองค่าตอบแทนกรรมการ เพอืนําเสนอทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2561 

พจิารณาอนุมตั ิและพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีงจะจดัการประชุมเพอืตดิตามและประเมนิผล

การปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด ีการปรบัปรุงแนวปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

การกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแผน

บรหิารความเสยีง กระบวนการบรหิารความเสยีง รวมถงึการดแูลตดิตามตรวจสอบและทบทวน

ความเสยีงโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทเีหมาะสม 

นอกจากนี คณะกรรมการไดม้กีารทบทวนการปฏิบตัขิองบรษิทัตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ   

ทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2561  

ในปี 2561 มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง จํานวน 4 ครงั เพอื

ตดิตามและทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดูแลกจิการทดีเีกยีวกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อ

ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลู และความรบัผดิชอบในดา้นการบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสยีงประจําปี ทบทวนและตดิตาม

แผนบรหิารความเสยีงอย่างสมําเสมอ โดยพบวา่บรษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสยีงใหเ้ป็น

ตามแผนทีกําหนดไว้ ไม่พบสงิทีก่อให้เกิดผลกระทบทีเป็นสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ 

ของบริษัท และแผนบริหารความเสียงประจําปี 2562 มีความพอเพียงและสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั รวมทงัมแีผนการดําเนินการและวธิกีารเพอืบรหิารความ

เสยีงอยา่งเหมาะสม 
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2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั มกีาํหนดการประชุม เพอืช่วยในการใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษาแก่

ฝ่ายบรหิาร และตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของบริษัท รวมทังเพือ

พจิารณาเรอืงต่างๆ ตามอาํนาจหน้าท ีทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และพจิารณา

กลนักรองเรอืงทจีะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบรหิาร จํานวน 12 ครงั เพอืพิจารณากลนักรองวาระ 

ทนํีาเสนอคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตัริายการทีวงเงนิไม่เกนิ 200 ล้านบาท รวมทงั

พจิารณาเงนิเดอืน และโบนัสสาํหรบัพนกังาน 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) ของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครงั รวมทงัการประเมนิผลการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และคณะกรรมการไดม้กีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ

ทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ทคีณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด ทงันีคณะกรรมการยงัได้

กาํหนดให้มกีารทบทวนหวัขอ้ประเมนิเพอืใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบาท หน้าท ีความรบัผดิชอบ 

และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย 

โดยในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย

ใหก้รรมการแต่ละคณะ สาํหรบัประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม

ทังคณะ เพือนําผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทังนี

ความเหน็ของกรรมการสว่นใหญ่สรปุตามหวัขอ้ไดด้งันี 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  :  โครงสรา้งและคณุสมบตัขิอง

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ด ีมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจของบรษิัท โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย

เพยีงพอ และทาํหน้าทโีดยรวมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี คณะกรรมการไดม้กีารแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยอกีจํานวน 4 คณะ คอื คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิาร

ความเสยีง และคณะกรรมการบริหาร เพอืทําหน้าทชี่วยในการกํากบัดูแลกจิการ สรรหาบุคคลทมีี

คณุสมบตัเิหมาะสมเพอืเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม ไม่อยู่ภายใต้

อทิธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึง รวมถงึค่าตอบแทนทเีหมาะสมแข่งขนัไดใ้นการรกัษากรรมการทดีมีี

ความสามารถ กาํหนดนโยบาย และทศิทางการดําเนินงานดา้นการกํากบัดแูลกจิการทดีขีองบรษิัท 

จรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึการบรหิารและจดัการความเสยีง ดแูลและใหค้าํแนะนําแกฝ่่ายบรหิาร ทงันี

เพอืประโยชน์ในการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

2) บทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชดุย่อย   

- คณะกรรมการ : ไดใ้หค้วามสาํคญัและใช้เวลาอยา่งเพยีงพอในการพจิารณาเรอืงสาํคญัทเีกยีวกบั

ทศิทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั การทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัพรอ้มทงั

ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ การพจิารณาทบทวนจรรยาบรรณบรษิทั และดแูลใหม้กีาร

ปฏบิตัติาม พร้อมกนันีคณะกรรมการไดม้กีารกาํหนดนโยบายเพอืดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ สําหร ับรายการเกียวโยงกันและรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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คณะกรรมการไดด้าํเนินการตามกระบวนการทกีําหนดไวโ้ดยคํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิัท

เป็นสาํคญั คณะกรรมการไดท้บทวนระบบควบคุมภายในอย่างสมาํเสมอเพอืใหเ้กดิความมนัใจว่า 

มรีะบบภายในทดีพีอมกีารบรหิารและจดัการความเสยีงทเีหมาะสม รวมถงึการตดิตามและดแูลการ

ปฏบิตัหิน้าทขีองฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทคีณะกรรมการมอบหมาย   

- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจดัทํางบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที

รบัรองโดยทวัไป การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพอืใหม้รีะบบการตรวจสอบทเีหมาะสมและมี

ประสทิธผิล การพจิารณาใหก้ารทํารายการทีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได้ดาํเนินการตาม

กระบวนการทกีาํหนดไวแ้ละเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั การกาํกบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอนืทีเกยีวขอ้ง การเสนอแต่งตงั 

กาํหนดคา่ตอบแทน และประเมนิผลผูส้อบบญัชอียา่งเหมาะสม 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน : มกีารกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการให้

มคีวามเหมาะสม การพจิารณาสรรหาบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเพอืเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการ

บรษิทั การกําหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการใหม้คีวามเหมาะสมและโปร่งใส 

การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทกีาํหนด เพอืนําเสนอผูถ้อืหุน้ การประเมนิผล

การปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการตามเกณฑ์ทกีําหนดไว ้และการพจิารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสยีง : มีการศกึษาและติดตามความเคลอืนไหว 

แนวโน้มการปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีการพฒันา และเสนอแนะนโยบายการกาํกบัดแูล

กจิการทดีขีองบรษิทัรวมทงัจรรยาบรรณธุรกจิ การตดิตามและประเมินผลตามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการทีดขีองบรษิัท การพจิารณานโยบายและแผนงานเกยีวกบัการบรหิารความเสยีง การดแูล

และทบทวนการบรหิารความเสยีงโดยรวมของบรษิัท กลยุทธ์ทใีช้ในการบรหิารความเสยีง และ

ระบบป้องกนัของความเสยีงทุกประเภท การรายงานความเสยีงและการดาํเนินงานเพอืลดความ

เสยีงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

- คณ ะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย กํากับดูแล ให้คําแนะนํ า คําปรึกษาแก ่       

กรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายบริหาร การกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และอํานาจการบรหิาร

ต่างๆ ของบรษิัทตามทไีด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท การตรวจสอบ ติดตามการ

ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ของบรษิทัให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ การศกึษา

ความเป็นไปได้สําหรบัโครงการใหม่ๆ การอนุมตัิเข้าทํานิติกรรมมีความเหมาะสม การอนุมัต ิ

แต่งตงั และพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนผูบ้รหิารมคีวามเหมาะสม   

3) การประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดยอ่ย : การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยอยู่ในเกณฑด์ ีโดยบรษิทัไดแ้จง้กาํหนดการประชุมพรอ้มระเบยีบวาระประจาํปีใหก้รรมการไดร้บั

ทราบล่วงหน้า ซงึช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชุมไดทุ้กครงั โดยจํานวนครงัของการ

ประชุมและระเบยีบวาระมคีวามเหมาะสม ช่วยใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และสามารถกํากบัดแูลใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิอย่างประสบความสาํเรจ็ นอกจากนันกรรมการจะไดร้บั

เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมเีวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูเพอืเตรยีมตวัเขา้ประชุม 

ซึงในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ              

ซงึคณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลทีจําเป็นเพมิเตมิเพอืประกอบการตดัสนิใจให้เป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั อกีทงับรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเออือาํนวยใหเ้กดิการแสดงความคดิเห็นอย่าง

สรา้งสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหนึงและกรรมการสามารถ

อภปิรายปัญหาสาํคญัอยา่งเตม็ทใีนทปีระชุม  



 บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-29 

4) การทําหน้าทขีองกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การทําหน้าทขีองกรรมการ และคณะกรรมการ

ชดุย่อยอยูใ่นเกณฑด์ ีมกีารเตรยีมตวัและศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนการประชุมในแต่ละครงั และ

เขา้ประชุมอยา่งสมาํเสมอ อกีทงักรรมการไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ และมคีวามเป็นกลาง

ในการพจิารณาเรอืงต่างๆ มอีสิระในการตดัสนิใจ ลงมต ิรวมถงึการใหค้วามเหน็ทเีป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานของบรษิทัและเขา้ใจว่าประเดน็ใดมคีวามสําคญัและใชเ้วลาในการพจิารณาประเดน็

นนัๆ อยา่งเหมาะสม และยอมรบัความเหน็ทแีตกตา่งระหวา่งกนัโดยไม่เกดิความขดัแยง้ 

5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร  :  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิารอยู่ในเกณฑ์ด ีกรรมการสามารถหารอื

กบักรรมการผูจ้ดัการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพันธ์ทีดีกบัฝ่ายบริหาร โดยกรรมการ

ผูจ้ดัการสามารถขอคาํแนะนําจากกรรมการไดเ้มอืจาํเป็น ซงึคณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการ

ปฏิบตัิหน้าทีของฝ่ายบรหิาร อกีทงัคณะกรรมการไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการพจิารณาแกไ้ขปัญหา

อย่างเหมาะสม ในกรณีทกีารปฏิบตัหิน้าทีของฝ่ายบรหิารไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณทกีาํหนดไว ้

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร : การพฒันาตนเองของกรรมการและการ

พฒันาผูบ้รหิารอยู่ในเกณฑด์ ีโดยกรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาทหน้าทแีละความรบัผดิชอบของการ

เป็นกรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างเพยีงพอ มคีวามใส่ใจหาขอ้มูลหรอื

ตดิตามข่าวทสีาํคญัเกยีวกบัภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม การเปลยีนแปลงดา้นกฎระเบยีบต่างๆ 

และสภาพการแข่งขนั ซงึจะช่วยให้การปฏิบตัหิน้าทีกรรมการมปีระสทิธิภาพ โดยคณะกรรมการ     

ทุกท่านไดร้บัการฝึกอบรม เพอืใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะกรรมการ และเมอืมกีรรมการใหม ่

คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพอืให้กรรมการใหม่

เขา้ใจธุรกจิ และการปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการและคณะกรรมการ ไดม้กีารกําหนดแผนการสบืทอด

ตาํแหน่ง เพอืใหก้ารทาํหน้าทใีนตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเป็นไปอย่างตอ่เนือง   

7. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั 

คณะกรรมการได้กําหนดจรรยาบรรณบรษิัท เพอืเป็นหลกัการและเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจของ

บรษิทั และแนวทางการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานจะประเมนิการปฏิบตัติามจรรยาบรรณบรษิทัอย่างต่อเนืองทุกปี ทงันีผลการประเมนิสรุป

โดยรวมกรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัดงันี 

1. การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางทกีาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั 

2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบตัติามกฎหมายทีใชก้บับรษิัทและธุรกจิการคา้อย่างเคร่งครดั  

ตามหลกัจรยิธรรมทพีงึปฏบิตั ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั  

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่นําข้อมูลทีเป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอืน 

หลกีเลยีงการกระทําทจีะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบรษิทั

ไมเ่ขา้ไปมสีว่นรว่มหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใดๆ ซงึอาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทั 

4. การใชข้อ้มลูภายในเพอืซอืขายหลกัทรพัย ์: ไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในทยีงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

อนัสง่ผลกระทบต่อราคาหรอืการซอืขายของบรษิทัและบรษิทัทเีกยีวขอ้ง 

5. หน้าทต่ีอผูถ้อืหุ้น : ปฏิบัตงิานทไีด้รบัมอบหมายให้ดทีสีุดเพอืเป็นการสรา้งมูลค่าเพมิให้องค์กรมี

ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และต่อยอดทางธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนือง และเพมิมูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุ้นใน

ระยะยาว 

6. การปฏบิตัติ่อคู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกจิ : รกัษาความลบัของคู่คา้และคู่สญัญา ในการดาํเนินธุรกจิ

อย่างเป็นธรรม และอสิระ ไม่ดาํเนินธุรกจิโดยมชิอบระหว่างคูค่า้และคูส่ญัญา ไม่ตดิสนิบนหรอืจดัหา

สงิของใหผู้อ้นืโดยหวงัผลประโยชน์ทางธรุกจิ   



 บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-30 

7. ความรบัผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการกําหนดแนวและวิธีปฏิบัติเพือดูแลรักษา

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิอยูเ่สมอ 

8. การปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัทางธุรกจิ : ปฏิบตัิตามนโยบายดาํเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ตามกตกิาและ

กรอบแหง่กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

9. หน้าทต่ีอชุมชน สงัคม สงิแวดลอ้มและภาครฐั : ใหค้วามร่วมมอืในการทําประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม 

สงิแวดลอ้มและภาครฐั ตามโอกาสและความพรอ้ม   

10. การพนัน การดมืแอลกอฮอล์ และสงิเสพติด : ไม่ทําการครอบครอง ซือ-ขาย หรอืดมืเครอืงดมื

แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ในขณะอยู่ทีทํางาน หรอืระหว่างทําธุรกิจของบริษัท ยกเว้นการจัดเลียง

สงัสรรคโ์ดยบรษิทั และไม่ทําการเล่นหรอืเป็นผูม้สีว่นสนับสนุนใหม้กีารเล่นการพนันทุกประเภทใน

ระหว่างเวลาทาํงาน หรอืในพนืทบีรษิทั 

11. การเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบั : ปฏบิ ัติตามนโยบายในการจดัการขอ้มูลในบรษิัทอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ และเผยแพร่ขอ้มูลทีจําเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสงัคมตามแต่โอกาส และไม่

เปิดเผยข้อมูลของบรษิทัทียงัมไิดม้กีารเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืนําขอ้มูลทไีดร้บั

จากหน้าทกีารงาน ไปใชใ้นทางทก่ีอใหเ้กดิประโยชน์สว่นตน 

12. ทรพัย์สนิของบรษิทั : กําหนดแนวปฏิบตัใินการดแูลรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิัทมใิหส้ญูหาย 

เสยีหาย หรอืนําไปใชใ้นทางทผีดิ   

13. ของกํานัลและการเลียงรบัรอง : กําหนดแนวปฏิบัติเรอืงการให้ของกํานัลและการเลียงรบัรอง  

โดยหลกีเลยีงการรบัสงิของหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ คู่สญัญา หรอืผูม้สีว่นเกยีวขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณนีิยมโดยพงึพจิารณาว่าอยูใ่นมลูคา่ทเีหมาะสม 

14. ความปลอดภัยและสุขอนามัย : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัเกียวกับความปลอดภัยและ

สุขอนามยัอย่างเคร่งครดั และใหค้วามร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บและ

ความเจบ็ป่วย   

15. การยกเวน้ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : รบัทราบและปฏิบตัติามจรรยาบรรณบรษิัท โดยไม่กระทํา

การฝ่าฝืนอนัอาจจะทาํใหไ้ดร้บัโทษทางกฎหมายและโทษทางวนิยัได ้

8. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการทุกคนยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการจะทําการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ

ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด และคณะกรรมการได้

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อนืทเีหมาะสมสาํหรบักรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชวีดัระดบัองคก์ร (Corporate 

KPIs) เพอืใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี เพอืใหค้ณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ  

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนกรรมการ  :  บรษิทักาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ

ไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกบัภาระหน้าทีและความ

รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคนทีเป็นประธาน หรอืสมาชกิของ

คณะกรรมการชุดย่อย ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลนักรอง ซงึค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกนัและสูงเพยีงพอทีจะดูแลและรกัษา

กรรมการทมีคีณุสมบตัทิตีอ้งการ  
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คา่ตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  : คณ ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณ า

ค ่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัตามเกณฑ์ชีวดัระดบัองคก์ร (Corporate 

KPIs) และผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเพอืนําเสนอ

คณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  : คา่ตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการ 

และนโยบายทคีณะกรรมการบรหิารกาํหนด ซึงเชอืมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัท และผลประเมนิการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร

แต่ละคน   

จาํนวนคา่ตอบแทนในปี 2561 ปรากฏในหวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารหน้า 8-9 ถงึ 8-11 

10. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

1)  การอบรมสาํหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 

คณ ะกรรมการมีน โยบายในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการ ฝึกอบรมและ 

การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพือให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนือง ทังหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 

ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพอืใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัใหค้วามสาํคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาใน

หลกัสูตรต่างๆ หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิัทไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรกบั

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดแ้ก่ หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP)  ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP)  ห ลั ก สู ต ร  Board Performance 

Evaluation ห ลั ก สู ต ร  The Role of Chairman (RCP) ห ลั ก สู ต ร  Audit Committee Program 

หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC)  

ทงันี ในปี 2561 มกีรรมการบรษิัทจํานวน 1 คน คอื คุณณฐมณ บุนนาค ผู้แทนจากการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้เข้ารบัการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  

(DAP 152/2018)  

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการกําหนดแนวปฏิบตัใิหบ้รษิัทจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัใหม ่

โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพือให้กรรมการใหม่ เข้าใจธุรกิจ และ 

การปฏิบตัิหน้าทีของกรรมการและคณะกรรมการ ซึงคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการ

ผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิัท และสาํนักกรรมการผูจ้ดัการมีหน้าทใีนการปฐมนิเทศกรรมการทีไดร้บั

การแต่งตงัใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืเจา้หน้าททีี

เกียวข้องเพอืชแีจงและตอบข้อซักถาม ในปี 2561 มีการแต่งตงักรรมการใหม่ 2 คน ซึงบรษิัทได้

ดาํเนินการตามแนวปฏิบตั ิโดยบรรยายสรุปขอ้มูลบรษิัท พร้อมทงัจดัเตรยีมเอกสารข้อมูลสรุปให้

กรรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มลูเกยีวกบับรษิทั คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดี จรรยาบรรณของบริษัท อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ กําหนดการประชุม

คณะกรรมการทงัปี พรอ้มกนันีบรษิทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ซงึจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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11. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการไดก้าํหนดให้มกีารจดัทําและรายงานเกยีวกบัแผนการทดแทนตาํแหน่งงาน (Succession 

Plan) สําหรับตําแหน่งกรรมการผู้จ ัดการและผู้บริหารระดับสูง และตําแหน่งงานในสายงานหลัก  

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทงันีบรษิทัไดจ้ดั

ใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มสาํหรบับุคคลทเีป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะ

ทจีาํเป็นตามตําแหน่งงาน เพอืสบืทอดงานในกรณีทกีรรมการผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารในตาํแหน่งสาํคญัไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้

บรษิทัไดกํ้าหนดใหม้แีผนการสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้รหิารและตาํแหน่งใน

สายงานหลกั ซงึเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกําหนดใหม้กีารพจิารณาเลอืน

ตาํแหน่งตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด เพอืพฒันาบุคลากรทมีผีลการปฏบิตังิานทดีแีละมศีกัยภาพไดเ้ตบิโตใน

ตําแหน่งทีสูงขนึตามลําดบัขนัของพนักงานทังผู้บริหารระดบักลางและพนักงาน โดยคณะกรรมการ

พิจารณาประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัผู้อํานวยการฝ่ายขนึไป หรือผู้บรหิาร

ระดบักลางเป็นผูพ้จิารณาตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ในสว่นของการดาํเนินกลยุทธแ์ละการ

วางแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้รหิารระดบัสูงทอีาจจะมกีารเปลยีนแปลง หรอื

หมดวาระการดาํรงตําแหน่งหรอืเกษียณอายุ ทปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็น 

ผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมี

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตงัในระดบักรรมการผูจ้ัดการ และคณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตงั

ผูบ้รหิารตงัแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขนึไป 

สาํหรบัผูบ้รหิารทไีดร้บัการกาํหนดให้เป็นบุคลากรทจีะสบืทอดตาํแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้พีรอ้มดว้ย

คุณสมบัติและประสบการณ์การทํางานในสายงานทีเหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รบัการถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์ดว้ยการหมุนเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง และเขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการ

ฝึกอบรมทจีาํเป็นเพมิเตมิ เพอืเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตัหิน้าทใีนตาํแหน่งทสีงูขนึไปในอนาคต 

และเพอืให้มกีารส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรนื และการบรหิารงานอย่างต่อเนือง สําหรบัการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลของบรษิัท มกีารวางระบบ ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม 

ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทังในด้านกระบวนการสรรหาเพือให้ได้บุคลากรทีมีความรู้

ความสามารถตามทกีําหนด มรีะบบค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็นธรรม มีการกําหนดหน้าทีความ

รบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของบุคลากร มาตรฐานการปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสอืสารทมีี

ประสิทธิภาพ เพือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัทมี

ประสทิธภิาพและเหมาะสม เน้นทปีระโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของพนักงานและความชดัเจนในการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานสาํหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนทเีหมาะสมกบัความสามารถและ 

ผลการปฏบิตังิาน  
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9.2 โครงสร้างกรรมการ  

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเสยีง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร   

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดยอ่ยทงั 4 คณะ อาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  

ซงึเป็นไปตามกฎบตัรดงันี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 

1. ดร. วรีพงษ์  รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

2. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

3. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

5. พลเอกสาํเภา  ชศูร ี กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

6. ดร. อรรณพ  ตนัละมยั  กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

7. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

8. นายสพุงศ์  ชยตุสาหกจิ กรรมการบรษิทั 

9. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั 

10. นายพงษ์สฤษด ิ ตนัตสิวุณชิยก์ุล กรรมการบรษิทั 

11. นายวรีะพงศ ์ ศภุเศรษฐ์ศกัด ิ กรรมการบรษิทั 

12. นายปณติ  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 

13. นายยทุธนา  หยมิการณุ  กรรมการบรษิทั 

14. นางณฐมณ  บุนนาค กรรมการบรษิทั 

15. นายวชิาญ  เอกรนิทรากลุ กรรมการบรษิทั 

16. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั 

17. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั 

อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษทั 

1. กาํกบัดแูล และจดัการใหก้ารดาํเนินการของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตข้อบวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพนืฐานของ

หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังค ับของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัและกาํกบัควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทกีําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพอืเพมิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ

สงูสดุใหแ้กก่จิการและความมงัคงัสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจําปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี

สนิปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืมคีวามจาํเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

ของกรรมการทงัหมด การวนิิจฉยัชขีาดของทปีระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถา้คะแนนเสยีง

เท่ากนัใหป้ระธานของทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด 
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5. พิจารณาอนุมตังิบประมาณในการลงทุนและในการดําเนินกจิการของบรษิัทประจําปี รวมทงัดูแล 

การใชท้รพัยากรของบรษิทั 

6. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลเกียวกับบรษิัท และข้อมูลทัวไปทีสําคญัต่อผู้ถือหุ้น 

อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทรีายงาน 

7. จดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสยีง 

ทมีปีระสทิธผิล รวมทงัมกีารตดิตามการดาํเนินการในเรอืงดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ 

8. จดัใหม้คีณะกรรมการชุดยอ่ยเพอืการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

9. พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบรหิารอย ่างชดัเจน รวมทังมกีารสือสารบทบาทหน้าทีและ 

ความรบัผดิชอบดงักล่าว ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 

ของบรษิทัอยา่งสมาํเสมอ 

10. กํากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารดาํเนินการตามนโยบายทกีําหนดไว ้โดยคณะกรรมการบรหิาร 

มอีํานาจอนุมตักิารเขา้ทํารายการใดๆ ซึงผูกพนับรษิัทในวงเงนิไม่เกนิครงัละ 200 ล้านบาท ทงันี  

ไม่รวมถึงรายการทีมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทังรายการทีต้องขอความเห็นชอบ 

จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. แต่งตงับุคคลอนืใดให้ดําเนินกจิการของบรษิทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัท หรอื 

มอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาทีคณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลยีนแปลง 

หรอืแกไ้ขอาํนาจนันไดต้ามความเหมาะสม 

12. กาํหนดรายชอืกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั   

อาํนาจหน้าทีของประธานกรรมการบริษทั  

1. พจิารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

2. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

3. ให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการอย่างสมําเสมอ  

โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจําซึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทังย ังมีส่วนสําค ัญ 

ในการตดัสนิใจเกยีวกบัเรอืงนโยบายของบรษิทั  

4. ทําหน้าทีประธานในทปีระชุมทงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้อืหุ้น เพอืให ้

การประชุมมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบรษิัททุกคนไดม้ีส่วนร่วม 

ในการประชุมและแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระ  

5. ให้มีการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างเคร่งครดั โดยคํานึงถึงสทิธิของผู้ถือหุ้น 

เป็นสาํคญั 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  

โดยไดแ้ต่งตงัใหน้ายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร ซงึเป็นกรรมการอสิระทมีคีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ ดาํรง

ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระจํานวน 4 คน ดงันี  

1. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร * ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

2. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

3. พลเอกสาํเภา  ชศูร ี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

4. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั * กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบทมีคีวามรูด้้านบญัชแีละการเงนิ 

อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทเีหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอนืใดทรีบัผดิชอบเกยีวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตงับุคคลซงึมคีวามเป็นอสิระ เพอืทําหน้าทเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท 

และรวมถงึเสนอคา่ตอบแทนและเลกิจา้งบุคคลดงักล่าว การเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มี

ฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

5. พิจารณารายการทีเกยีวโยงกนัหรอืรายการทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ ทงันีเพือให้เกิดความมันใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(ก)  ความเหน็เกยีวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทเีชอืถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข)  ความเหน็เกยีวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

(ค)  ความเห็นเกียวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ)  ความเหน็เกยีวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือข้อส ังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าท ี

ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ)  รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและ 

ความรบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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7. กาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระ และ

แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในใหก้า้วทนัต่อการเปลยีนแปลงทางธุรกจิ และ 

มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง เพอืรองรบัทิศทางการดาํเนินงานของบรษิัทและมาตรฐานสากล 

รวมถงึการพจิารณาและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

8. ปฏิบัติการอนืใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติทีดีสําหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่ มรีายการหรอืการกระทํา

ดงัต่อไปนี ซึงอาจมผีลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษิัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพือดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข 

ภายในเวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีงิผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทสีาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพอืทําหน้าทีสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

โดยไดแ้ต่งตงัใหพ้ลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซงึเป็นกรรมการอสิระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน เพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงกําหนดว่าประธาน

คณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอสิระ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 คน ดงันี 

1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

   (กรรมการอสิระ) 

2. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

   (กรรมการอสิระ) 

3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

4. นายสพุงศ ์ ชยตุสาหกจิ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทังคดัเลอืกบุคคลทีมคีุณสมบัตเิหมาะสม 

ทจีะดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืนําชอืเสนอต่อทปีระชุม 

ผูถ้อืหุน้หรอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาแต่งตงั  

2. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทเีหมาะสมทจีะดาํรงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพอืพจิารณาแตง่ตงั   

3. พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4. พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและนําเสนอทปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิ

5. พจิารณากําหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอนืของกรรมการผูจ้ดัการและ

นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏบิตัภิารกจิอนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตงัคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสยีง เพือทําหน้าทีกําหนด

นโยบายและทิศทางการดําเนินงานดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีดขีองบรษิัท รวมทงัจรรยาบรรณธุรกจิ 

และเพือให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี

พจิารณาแผนบรหิารความเสยีง กระบวนการบรหิารความเสยีง รวมถงึการดแูลตดิตามตรวจสอบและ

ทบทวนความเสยีงโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทเีหมาะสม โดยไดแ้ต่งตงัพลเอกสาํเภา ชศูร ีซงึเป็น

กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสียง โดย ณ วนัท ี 

31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสยีงประกอบดว้ยกรรมการจํานวน      

5 คน ดงันี 

1. พลเอกสาํเภา  ชศูร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง  

   (กรรมการอสิระ) 

2. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง  

   (กรรมการอสิระ) 

3. นายพงษ์สฤษด ิ ตนัตสิวุณชิย์กุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง 

5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง 

อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสียง  

1. ศึกษาและติดตามความเคลือนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกํากบัดูแลกิจการทีดีเพือเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการนํามาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบรษิทั 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทรวมทังจรรยาบรรณธุรกิจ 

ตอ่คณะกรรมการบรษิทั  

3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท  พร้อมทังรายงาน 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ   

4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกียวกบัการบริหารความเสยีงเพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณา 

5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสยีงโดยรวมของบรษิทั กลยทุธท์ใีช้ในการบรหิารความเสยีง และ

ระบบเตือนภัยของความเสียงทุกประเภท เพือจัดการความเสียงให้อยู่ ในระดับทียอมร ับได ้

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสยีงของบรษิทั 

6. รายงานความเสยีงและการดาํเนินงานเพอืลดความเสยีงต่อคณะกรรมการบรษิทั  

7. ปฏบิตัภิารกจิอนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตงัคณะกรรมการบรหิารเพอืช่วยในการใหค้ําแนะนําคําปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 

และดําเนินการอืนๆ ตามทีคณ ะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ  วันที 31 ธันวาคม  2561 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 คน ดงันี 

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสพุงศ์  ชยตุสาหกจิ  กรรมการบรหิาร 

3. นายพงษ์สฤษด ิ ตนัตสิุวณิชยก์ุล  กรรมการบรหิาร 
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4. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรหิาร 

5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรหิาร 

อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหแ้นวนโยบาย กาํกบัดแูล ใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา แกก่รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิาร   

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบรหิารต่างๆ ของบริษัทตามทีได้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบรษิทั 

3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไป 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. ศกึษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุนโครงการใหม่ๆ  เพอืขยายและต่อยอดธรุกจิ   

5. มีอํานาจทีจะอนุมัติการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซึงมีผลผูกพันบรษิัทในวงเงนิไม่เกิน 200 ล้านบาท  

ตอ่การทํานิตกิรรมแต่ละครงั ทงันี ไม่รวมถงึรายการทมีคีวามขดัแยง้หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื

บรษิทัย่อยของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงั

รายการทตีอ้งขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

6. มอีาํนาจอนุมตั ิแต่งตงั การปลด การกาํหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอนืๆ รวมทงัค่าใชจ่้าย และ 

สงิอาํนวยความสะดวกของเจา้หน้าทหีรอืพนักงานบรษิทัซงึมตีําแหน่งตงัแต่ผู้อํานวยการฝ่ายขนึไป 

แต่ทงันีไมร่วมถงึกรรมการผูจ้ดัการ 

7. คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร มอีาํนาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร และ/

หรอืกาํหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชมุตามทเีหน็สมควร 

8. รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

9. ปฏบิตัภิารกจิอนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

อาํนาจหน้าทีกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดอาํนาจหน้าทขีองกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี  

1. ดาํเนินการควบคมุ และบรหิารธรุกจิหลกัของบรษิทั 

2. ดแูลกจิการทงัปวงของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมตแิละนโยบายทไีดร้บัมอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ

ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบรษิทั 

3. ศกึษาความเป็นไปไดส้าํหรบัโครงการใหม่ๆ และมอีาํนาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทไีดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

4. มอีาํนาจอนุมตั ิแต่งตงั ปลด กาํหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอนืๆ รวมทงัค่าใชจ้่ายและสงิอาํนวย

ความสะดวกของเจ้าหน้าที หรือพนักงานบริษัท ซึงมีตําแหน่งในระดับตังแต่ตํากว่าระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถงึรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่าย)  

5.  มีอํานาจอนุมัติการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซึงมีผลผูกพันบริษัท ในวงเง ินไม่เกิน 5,000,000 บาท  

(หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อการทาํนิตกิรรมแต่ละครงั 

6.  มอีํานาจลงนามในเช็คโดยไม่ต้องประทับตราบรษิัทและมอีํานาจลงนามพร้อมประทับตราบรษิัท  

ในการเบกิถอนเงนิจากทุกบญัชขีองบรษิทัและใชส้นิเชอืธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิทุกแห่งทบีรษิทั

มอียูใ่นจาํนวนไมเ่กนิ 5,000,000 บาทตอ่ครงั (หา้ลา้นบาทถว้น) 

7. มอีํานาจในการสงัจ่ายเงนิด้วยวิธีการต่างๆ ทางอเิล็คทรอนิกส์ในจํานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ตอ่ครงั (หา้ลา้นบาทถว้น) โดยใหม้อีาํนาจแต่งตงัผูร้บัมอบอาํนาจช่วงเพอืกระทาํการแทนได ้
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8. ให้มีอํานาจทีจะมอบอํานาจให้พนักงานระดบับรหิารของบรษิัท อนัได้แก่ รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ ผู้อํานวยการฝ่ายหรอืเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าทีแทนกรรมการผู้จ ัดการ 

ในเฉพาะเรอืง (เช่น การสงัซอื การจดัจา้ง การสงัจา่ยเงนิ) ไดต้ามทเีหน็สมควร  

9. ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตงัรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลอนืเป็นผูร้กัษาการเพอืปฏบิตัหิน้าทแีทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมอีาํนาจ

หน้าทเีท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 

10. มอีาํนาจแต่งตงับุคคลหรอืคณะบุคคลใดใหด้าํเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ 

หรอือาจมอบอํานาจเพอืให้บุคคลดงักล่าวมอีาํนาจดําเนินการตามทีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร 

และมอีาํนาจเปลยีนแปลง แกไ้ข ยกเลกิเพกิถอนอาํนาจนนัๆ ได ้

11. ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

เป็นครงัคราว 

ทงันีคณะกรรมการบรษิทัจะทําการประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีของกรรมการผูจ้ดัการเทยีบกบัเป้าหมาย 

ทีกําหนดไว้เป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จ ัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีทีผ่านมาและนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาอนุมตัติามหลกัเกณฑ ์

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

บรษิัทกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทโดยมีจํานวนกรรมการอสิระซึงเป็นบุคคลทสีามารถแสดง

ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระและปฏบิตัหิน้าทดีแูลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทและผู้ถอืหุน้อย่างดทีสีุดไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมดและไมน้่อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการทีมคีุณสมบตัิเหมาะสมทงัในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ทีจะเป็นประโยชน์กบับรษิัท และมคีุณสมบตักิรรมการอสิระ โดยนิยามของกรรมการอสิระ

บรษิทั ดงันี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทมีสีทิธิออกเสยีงทงัหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของ            

ผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอสิระรายนันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทปีรกึษาทไีดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืของผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว       

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงั ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทกีรรมการ

อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทปีรกึษาของส่วนราชการ ซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุ

ของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทมีคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น

บดิา มารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอนื ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ 

ของตน รวมทังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสมัพันธ ์

ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแตง่ตงั 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทกีระทําเป็นปกตเิพอืประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกยีวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั

ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คาํประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสนิ 

รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ส ัญญามีภาระหนีทีต้องชําระ 

ต่ออกีฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตงัแต่ยสีบิลา้นบาทขนึไป 

แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า 

ของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา

รายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี 

ทเีกดิขนึในระหวา่งหนึงปีกอ่นวนัทมีคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื 

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทมีีนัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงาน 

สอบบัญชี ซึงมีผู้สอบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงั  

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรกึษากฎหมายหรอื 

ทปีรกึษาทางการเงนิ ซึงไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทมีีนัย ผูม้ีอาํนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนันดว้ย เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงั 

7. ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 

บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทมีนีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทมีสี่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง  

พนักงาน ทีปรกึษา ทีรบัเงนิเดอืนประจําหรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธอิอกเสยีง

ทงัหมดของบรษิทัอนื ซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีนีัยกบักจิการ

ของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอนืใดททีาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

(2.1.1) หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพือแต่งตงัเป็น

กรรมการแทนกรรมการทพีน้ตาํแหน่งทงักรณีทลีาออกก่อนครบวาระและทคีรบกาํหนดออก

ตามวาระตามหลกัเกณฑด์งันี 
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1. มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชน พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของสาํนกังาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทหีลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจะเป็น

ประโยชน์และเพมิมลูคา่ใหแ้ก่บรษิทั 

3. มีคุณลักษณะทีสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ  

เพือสรา้งคุณค่าให้แก่บรษิทั อาทิ ความเป็นอสิระ กล้าแสดงความคดิเห็น ความคิด

สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวัง และความซือสัตย ์ 

อทุศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท ีเป็นตน้ 

4. กรณีทเีป็นกรรมการทอีอกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทกีรรมการ

ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซือสตัย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที

ประกอบดว้ย  

5.  ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัทิีตอ้งการสรรหา โดยพจิารณาจาก

ทกัษะทีจําเป็นทียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 

ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

6. กรณีตําแหน่งกรรมการทีว่างลงเป็นตําแหน่งกรรมการซึงเป็นผู้แทนจากการทาง

พเิศษแห่งประเทศไทย หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงอืนไข

สญัญาสมัปทาน บุคคลทจีะเสนอแต่งตงัตอ้งเป็นบุคคลทหีน่วยงานดงักล่าวเสนอชอื

เพอืเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิทั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสม

ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทั  

(2.1.2) วิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทนจะดาํเนินการตามขนัตอนต่อไปน ี

1. ทาํการสรรหาผูท้มีคีณุสมบตัเิหมาะสมเพอืดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งกรรมการทว่ีางลง 

2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ซึงเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงือนไข 

ทรีะบุในสญัญาสมัปทาน 

3. พจิารณาคุณสมบัตบิุคคลทีผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอ ตามทบีรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น

เสนอชอืเป็นการลว่งหน้า (ถา้ม)ี 

4. นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตงั (กรณเีป็นตาํแหน่งวา่งลงระหว่างกาล) 

5. พจิารณานําเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเห็นชอบ เพอืนําเสนอทปีระชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจาํปีเพอืขออนุมตัแิต่งตงั 

ทงันีตามขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก 

โดยจาํนวนใกลท้สีุดกบัส่วน 1 ใน 3 ดงันนักรรมการบรษิทั จงึมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

โดยกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัเลือกตังใหม่ได้ ซึงบริษัทไม่ได้กําหนดจํานวนวาระ 

การดํารงตําแหน่งของกรรมการหรือจํานวนบริษัทจดทะเบียนอนืทีกรรมการจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการ แต่จะพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตงักรรมการทคีรบวาระเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกี 

 



 บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-42 

ในขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแตง่ตงักรรมการโดยผูถ้อืหุน้ ดงันี    

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึงเสยีงต่อทุกหนึงหุน้ทตีนถอือยู ่

2. การเลือกตงักรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตงัเป็นคณะครงัเดยีวเต็มตามจํานวนกรรมการ

ทงัหมดทจีะต้องเลอืกตงัในคราวนัน หรอืหากทปีระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง

เลอืกตงัเป็นรายบุคคล ทงันี ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตงัเป็นรายบุคคล

หรอืเป็นคณะบุคคล แต่ละคนทีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลอืกตงัจะได้รบัคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้น 

ตามจํานวนหุ้นทผีู้ถอืหุน้นันมอียู่ทงัหมดตาม ขอ้ 1. โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง

ใหแ้กผู่ห้นึงผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้ 

3. ในกรณีทีทําการลงคะแนนเสียงเลือกตงัเป็นรายบุคคล บุคคลซึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะ     

พงึเลอืกตงัในครงันนั ในกรณีทบีุคคลซงึไดร้บัการเลอืกตงัในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั

เกนิจาํนวนทจีะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตงัในครงันนั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 

(2.2) การสรรหากรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร 

1. ผูบ้รหิารในตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ซึงจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอื

เป้าหมายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบรษิัทอย่างด ี 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพอืพจิารณาแต่งตงั  

2. สําห รับผู้บ ริหารตังแต่ ระดับผู้อํ านวยการฝ่ ายขึน ไป กรรมการผู้จัดการจะนํ าเสน อ   

คณะกรรมการบรหิารเพอืพจิารณาแตง่ตงั  

9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

เพอืให้การกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยเป็นไปตามนโยบายการดาํเนินธุรกจิทคีณะกรรมการบรษิทั

กาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ รวมถงึเพอืดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัและ

ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการกํากบัดแูล รวมถึงควบคุมการบรหิารจดัการ

ของบรษิทัยอ่ย ดงันี 

1) สง่เสรมิใหบ้รษิทัยอ่ยนําหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีมีาปฏบิตั ิ

2) การคดัเลอืกบุคคลเป็นตวัแทนของบรษิทัยอ่ยจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทตามสดัส่วนของ

การถอืหุน้ 

3) กาํกบัดแูลบรษิทัยอ่ย โดยผา่นกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร และนโยบายทกีาํหนดโดยบรษิทัใหญ ่

4) การพจิารณาเรอืงทมีคีวามสาํคญั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกจิ การเพมิทุน หรอืลดทุน การเลิกบรษิทั รวมทงั

นโยบายทสีาํคญัตา่งๆ นอกจากนียงัไดก้าํหนดแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้  

5) ตดิตามผลการดาํเนินงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร เพอืรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

6) ดแูลใหบ้รษิทัย่อยปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบทเีกยีวขอ้งของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมถงึมาตรฐานการ

บญัชทีรีบัรองโดยทวัไป 

บรษิทัมกีารกําหนดใหบ้รษิทัย่อยดําเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มคีวามเพยีงพอ และเหมาะสม

เป็นประจาํทุกปี โดยสาํนักตรวจสอบภายในของบรษิทัจะเป็นผูส้อบทาน ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติาม

หลกัการควบคมุภายในทดีอียา่งสมาํเสมอ โดยกาํหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจาํปี  
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ทงันี บรษิทัไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทไีดม้อบหมายเขา้ไปดแูลบรษิทันันในฐานะทเีป็นผูถ้อืหุน้ 

โดยปัจจบุัน บรษิทัไดม้กีารแต่งตงักรรมการผูแ้ทนบรษิทัเพอืทําหน้าทกีํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย 

ดงันี 

บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั (NECL) ประกอบด้วย กรรมการจาํนวน 7 คน  

 กรรมการซงึเป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั จาํนวน 5 คน  

 กรรมการตวัแทนจาก กทพ. จาํนวน 1 คน 

 กรรมการผูจ้ดัการของ NECL จาํนวน 1 คน 

บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั (BMN) ประกอบด้วย กรรมการจาํนวน 8 คน 

 กรรมการตวัแทนจากบรษิทั จาํนวน 4 คน 

 กรรมการตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายอนื จาํนวน 3 คน 

 กรรมการผูจ้ดัการของ BMN จาํนวน 1 คน 

9.5 การดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมกีารดแูลเรอืงการใช้ขอ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีโดยกําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดงันี 

นโยบายการใช้ข้อมลูภายใน 

(1) เนืองจากบรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซือหรอืขายหลักทรพัย ์

ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บรหิารหรอืพนักงานของบรษิัท ในลกัษณะทีเข้าข่ายจะเป็นการเอาเปรยีบ

บุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทรีูม้าจากการปฏบิตัิหน้าทหีรอืมตีําแหน่งในบรษิทั

ต่อการเปลยีนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรอืหลกัทรพัยท์ยีงัมไิดเ้ปิดเผยต่อประชาชนโดยทวัไปถือเป็นการ

กระทําอนัไมเ่ป็นธรรมในการซอืขายหลกัทรพัย ์และมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย  

บรษิทัจงึไดก้าํหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในขนึ แนวทางดงักล่าวนี จะไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ข 

ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิ

ตามแนวทางดังกล่าวนีอย่างเคร่งคร ัด โดยการใช้สามัญสํานึก เหตุและผลทีพึงปฏิบัติแต่ละกรณี

ประกอบดว้ย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัขิองกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ซงึบรษิทั

จะนํามาใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลทเีกยีวขอ้งทกีาํหนดไว ้

(2) การซอืขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทไีม่ควรซอืขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 

1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย รวมถงึบรษิทัในเครอื 

3. พนักงานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัย่อย ทล่ีวงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

4. คูส่มรสและบุตรของกรรมการและผูบ้รหิาร และพนักงานทลีว่งรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

5. เครอืญาตทิอีาศยัร่วมชายคาเดยีวกนัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทล่ีวงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

หลักทรพัย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นของบรษิัท (share warrants) หุ้นกู ้

แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสทิธใินการซือหุ้นเพมิทุนทีโอนสทิธไิด ้(transferable 

subscription rights) ทอีอกโดยบรษิทั 
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แนวทางการปฏบิตัทิวัไป 

1. บุคคลทลี่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัไม่ควรซอืหรอืขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าว

รู้ หรอืควรรู้ข้อมูลทีเป็นสาระสําคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปลยีนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของ

บรษิทั ทยีงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. บุคคลทลี่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัซงึมสีาระสาํคญัดงักลา่ว จากการปฏบิตัหิน้าทใีนตาํแหน่งและฐานะ

เจ้าหน้าทใีนบรษิทั ตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ้นืทราบ ในขณะทขีอ้มูลดงักลา่วยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ตอ่สาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทขีองตนในบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรอืง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทวัไปในเรอืงการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณเีฉพาะเรอืงดงัต่อไปนี 

บุคคลทลีว่งรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนีดว้ย 

1. หา้มบุคคลทล่ีวงรูข้อ้มูลภายในของบรษิทัทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการจดัทํางบการเงนิและงบดุลบรษิัท 

ทําการซือหรือขาย นับแต่เริมจัดเตรียมจนถึงสินสุดวนัถัดจากวันทีได้มีการเปิดเผยงบการเงิน      

ดงักล่าวแลว้ 

2. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานผูใ้ดทไีดร้บัร่างงบการเงนิดงักล่าวข้างต้น ทําการซอืหรอืขาย

หลกัทรพัย์ของบรษิัท นับแต่วนัทีตนไดร้บัร่างงบการเงนิดงักล่าว จนถงึสนิสุดวนัทไีดม้กีารเผยแพร่

ขอ้มลูตามงบการเงนินนัแลว้ 

3. หา้มบุคคลทลี่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัทรีูห้รอืควรรูว้า่บรษิทัจะมกีารเผยแพร่ขอ้มลูซงึมสีาระสาํคญัที

อาจมผีลกระทบต่อการเปลยีนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทําการซอืหรอืขายหลกัทรพัย ์

นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสินสุดวันถัดจากวันทีได้ทําการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล     

ดงักล่าวแลว้ 

(3)  การรายงานของบุคคลทลีว่งรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

ก.  หน้าทกีารจดัทาํรายงาน 

กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารตามทพีระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์ําหนดต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยค์รงัแรก และการเปลยีนแปลงการถอืครอง

หลักทรัพย์ของตนตามทีกฎหมายและข้อบังคบัทีเกียวข้องกําหนด และรายงานในเรืองดังกล่าว 

ตอ่บรษิทัพรอ้มกนัดว้ย 

ข.   วธิกีารรายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารตามข้อ ก. ข้างต้น ซึงมีหน้าท ี

ตามกฎหมายตอ้งจดัทําและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทยีงัไม่บรรล ุ

นิตภิาวะ มหีน้าทตีอ้งส่งสาํเนารายงานทสีง่ใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานกํากบัดแูล ต่อบรษิทั 

ในวนัทสีง่รายงานดงักลา่ว 
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การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

(1) บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลเรอืงการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพอืป้องกนั 

มิให้เกิดกรณีทีกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานนําข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนหรอืผู้อนื  

โดยข้อบังคบัเกยีวกบัการทํางานของบรษิัทได้กําหนดห้ามพนักงานบรษิัทเปิดเผยความลบัของบรษิัท 

แก่บคุคลภายนอกหรอืใชต้าํแหน่งหน้าทใีนบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแกบุ่คคลอนืโดยมชิอบ 

หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผดิทางวนิัย นอกจากนียงักําหนดเป็นเงอืนไขสําคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม ่ 

โดยพนักงานจะต้องรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางธุรกจิของบรษิัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม โดยจะไม่เปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอนืทีไม่เกยีวขอ้งทราบ ซึงความลบัทางธุรกจิ

หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการดาํเนินธุรกจิ คา่จา้ง เป็นตน้  

(2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนําระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

มาใชค้วบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัโดยกําหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั

ให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ และกําหนด password ของผู้ใช้งานสําหรบั 

การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับุคคลอนืผา่นระบบคอมพวิเตอร์โดยมรีะยะเวลาการเปลยีน password ทกุ 3 เดอืน 

 ทงันี บรษิัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึงเป็นมาตรฐานทวีางแนวทางปฏิบตัิ

เกยีวกบัระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมาปรบัใช้กบัการปรบัปรุงระบบจดัเก็บค่าผ่านทางระดบั

ศูนยค์วบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และจดัทํามาตรฐานในการจดัการขอ้มูลทมีคีวามสําคญัเพอืใหธุ้รกิจ

สามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งต่อเนือง เพมิความน่าเชอืถอืใหก้บัองคก์รในระดบัสากล  

(3) บรษิทัไดก้ําหนดหา้มผูบ้รหิารทีไดล่้วงรูข้อ้มูลภายใน กระทําการใดๆ ซงึเป็นการขดัต่อมาตรา 242 ซงึเป็น

ขอ้ห้ามการซอืขายหลกัทรพัย์โดยใช้ขอ้มูลภายในเพือประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้นื ตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายบรหิารถงึความน่าเชอืถอื ความเป็น

อสิระ ความรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏิบตังิานสอบบัญช ีการให้คาํปรกึษาในมาตรฐานการบัญช ีการรบัรอง 

งบการเงนิได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพือนําเสนอ 

ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีพจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัช ี  

ซงึผูส้อบบญัชตีามรายชอืทีเสนอมานันจะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี

บรษิทัมกีารจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชสีาํหรบัปี 2561 ใหแ้ก่ บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั เป็นจาํนวน

เง ิน  3,830,000 บาท  โดยเมือเปรียบ เทียบกับ ค่ า เฉลียค่ าตอบ แทนการสอบบัญ ชีของบริษัท 

จดทะเบยีนอนืในหมวดเดยีวกนัพบว่าคา่ตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากดั มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2561 เป็น

จาํนวนเงนิ 542,000 บาท และบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จาํกดั เป็นจาํนวนเงนิ 1,170,000 บาท 

(2) คา่บรกิารอนื  

ในปี 2561 บรษิทัมกีารใชบ้รกิารอนืจากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั จาํนวน 960,000 บาท   
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9.7 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีสาํหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560  

คณะกรรมการเขา้ใจถงึบทบาทหน้าท ีประโยชน์ และหลกัปฏบิตัขิองหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีสีาํหรบับรษิทั   

จดทะเบียนปี 2560 ซึงคณะกรรมการไดนํ้ามาปรบัใช้ตามความเหมาะสมของบรษิัทแล้ว โดยคณะกรรมการ

บรรษัทภบิาลและบรหิารความเสยีง ซงึถอืเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยผูม้หีน้าทใีนการกํากบัและควบคุมดแูลให้

บรษิัทมกีารปฏิบัติตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีี เพอืส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้รษิัทดําเนินธุรกิจทีสรา้ง

คณุคา่ใหแ้ก่กจิการอยา่งยงัยนื ไดก้าํหนดใหม้กีารทบทวนความเหมาะสมของการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการทดีอียา่งน้อยปีละ 1 ครงั โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความ

เสยีงเป็นผูพ้จิารณาและประเมนิผลการปรบัใช ้และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพอืพจิารณาต่อไป 

9.8 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีสีาํหรบับรษิัทจดทะเบยีน เพอืรองรบัการประเมนิต่างๆ โดย

บรษิัทได้รบัผลการประเมินการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียนประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในภาพรวมอยูใ่นระดบั “ดมีาก” โดยบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทงัหมดยกเวน้เรอืงดงัต่อไปนี 

1.   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5-12 คน : บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการทดีี

ควบคูก่บัการสรรหาบุคคลทมีคีวามรูค้วามสามารถมาบรหิารงาน ซงึบรษิทัเหน็ความจําเป็นและประโยชน์ที

จะไดร้บัหากมกีารสรรหาบุคคลทมีคีณุสมบตัแิละความรูค้วามสามารถทเีหมาะสมมาเป็นกรรมการเพมิเตมิ 

โดยปัจจุบนัคณะกรรมการส่วนหนึงเป็นกรรมการทมีาจากการควบรวมระหว่างบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และกรรมการทเีป็นตวัแทนจากการทางพเิศษ

แห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามเงอืนไขสญัญาสมัปทานมผีลให้

บรษิทัมกีรรมการจาํนวน 17 คน   

2. การกาํหนดวาระดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ : คณะกรรมการไมไ่ดก้าํหนดวาระการดาํรง

ตําแหน่งกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน สาํหรบัการกําหนดใหว้าระการดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระต่อเนืองไม่

เกิน 9 ปีนัน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตงักรรมการอิสระให้ดํารงตําแหน่งต่อเนืองได ้

จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ เนืองจากกรรมการทดีาํรงตาํแหน่งต่อเนืองจะมคีวามรูป้ระสบการณ์

ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า ทังนี 

คณะกรรมการบรษิทั ยงัไมม่กีรรมการคนใดคนดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกนิกวา่ 9 ปี 

3. การกาํหนดจาํนวนบรษิทัทกีรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทบีรษิทัอนื : คณะกรรมการไมไ่ด้

กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบรษิทัทกีรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการเนืองจากพจิารณาแล้ว

เหน็วา่ กรรมการทุกคนสามารถอทุศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ยา่งสมาํเสมอ  

อยา่งไรกต็ามในปี 2561 ไม่มกีรรมการคนใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอนืเกนิกวา่ 5 บรษิทั 

4. การกาํหนดจาํนวนบรษิทัทกีรรมการผูจ้ดัการจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทบีรษิทัอนื : คณะกรรมการไมไ่ด้

กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัททีกรรมการผูจ้ดัการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทอนื เนืองจาก

พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้จ ัดการสามารถอุทิศเวลาในการบริหารงาน และเข้าประชุมได้อย่าง

สมาํเสมอ  

อย่างไรกต็ามในปี 2561 กรรมการผูจ้ดัการทงั 2 คน เป็นตวัแทนบรษิทัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทั

จดทะเบยีนอนืทบีรษิทัเขา้ลงทุนจาํนวน 1 บรษิทั 
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 10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ในปัจจุบนัระบบคมนาคมขนส่งทสีะดวกและมปีระสทิธภิาพนัน เป็นสงิทจีําเป็นสาํหรบัวถิชีวีติคนเมอืง ไม่ว่าจะเป็น 

ถนน หรอืระบบราง ลว้นมบีทบาททสีาํคญัเพอืเชอืมโยงการดาํเนินชวีติของผูค้นในสงัคมเขา้ดว้ยกนั จากพนืทหีนงึไปสู่

อกีพนืทหีนึง บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ และระบบ

ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ตระหนักถงึการเป็นองค์ประกอบทสีาํคญัของการพฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 

ทีมุ่งมนัดําเนินงานเชอืมต่อระบบคมนาคมขนส่งเเบบครบวงจร เพอือํานวยความสะดวกในการเดนิทาง และช่วย

บรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพอืเป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของผูใ้ชบ้รกิาร โดยให้

ความสําคญักบัความปลอดภยั ความรวดเรว็และมกีารให้บรกิารทมีปีระสทิธิภาพ อนัจะเป็นการส่งมอบบรกิารทมีี

โครงขา่ยระบบคมนาคมขนสง่ททีนัสมยั และสรา้งคุณภาพชวีติทดีใีหก้บัประชาชนภายใตก้ารดาํเนินธุรกจิด้วยความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสงิแวดลอ้มเสมอมา และเป็นแนวทางปฏบิตัทิบีรษิทัยดึถอืในการดาํเนินธุรกจิอยา่งยงัยนื 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัมคีวามมุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถงึสงัคมและสงิแวดล้อมเป็นสําคญัเพือการเจริญเติบโต 

ทางธุรกจิอย่างยงัยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทมีคีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งประสานประโยชน์

และการเตบิโตไปพรอ้มกนัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม จงึไดม้กีารกําหนดนโยบายในการ

ปฏิบตังิานเพอืการพฒันาอย่างยงัยนื และสอืสารไปยงัพนักงานทุกคนเพอืให้นําไปปฏิบตัอิย่างจรงิจงั และ 

เป็นส่วนหนึงในทุกกระบวนการทํางาน เพือการเติบโตอย่างยงัยืนของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกภาคสว่นอยา่งแทจ้รงิ ดงันี 

1. การนําองคก์รด้วยแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยงัยนื ผ่านการสอืสารและการแลกเปลยีนวธิีปฏบิตัทิเีป็นเลศิ 

(Best Practice) รว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ของบรษิทั 

2. สรา้งวฒันธรรมแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยงัยนื ผสานเขา้กบัทุกกระบวนการทํางาน และกระบวนการ

ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ดาํเนินการส่งเสรมิการฝึกอบรม การใหค้วามรู ้และการใหค้าํแนะนําทมีุ่งเน้นวธิปีฏบิตัติามแนวทางดา้น

การพฒันาอยา่งยงัยนื 

4. สนับสนุนการดาํเนินงาน เผยแพร่แนวทางปฏบิตัแิละสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค รวมถงึถ่ายทอด

องคค์วามรูเ้พอืใหเ้กดิการพฒันาทยีงัยนือยา่งต่อเนือง 

10.2 การดาํเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยงัยืน 

ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ บริษัทมุ่งเน้นทีจะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่านโครงข่าย        

ทางพเิศษทเีชอืมต่อเเละครอบคลุมพนืทใีจกลางยา่นธุรกจิหลกัของกรุงเทพฯ ซงึการใหบ้รกิารทางพเิศษจดัเป็น

การใหบ้รกิารดา้นคมนาคมขนส่งต่อประชาชนผูใ้ชท้างทีต้องการความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในการ

เดนิทาง บรษิทัไดม้กีารศกึษาเเละปรบัปรงุทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัเชงิวศิวกรรมตามมาตรฐานสากลอย่าง

ต่อเนือง เพมิประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้าง ดว้ยการเพมิจาํนวนช่องทางการชําระคา่ผา่นทางอตัโนมตั ิ

(Easy Pass) รวมถึงการปรับย้ายตําแหน่งช่องทางเข้าใช้บริการ เพอืลดการตดักระแสจราจรกับช่องเก็บ           

คา่ผา่นทางแบบเงนิสด ซงึจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรทหีนาแน่นบรเิวณหน้าดา่นเกบ็คา่ผา่นทางไดเ้ป็นอย่างด ี

นอกจากนียงัไดศ้กึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพอืรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ทจีะขยายตวั

ในอนาคต  
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สาํหรบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า บรษิทัมุ่งเน้นสรา้งสรรคแ์ละพฒันารูปแบบการบรกิารเพอือํานวย

ความสะดวกต่อผูโ้ดยสารทงัในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ภายใตก้ารดาํเนินงานอย่างมอือาชพีโดยถอืว่า 

“การบรกิารอยู่เหนือสงิอนืใด” จงึกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานดา้นคุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ความสะดวก 

(Convenience) ความรวดเร็ว (Fast) ความเชือถือได้ (Reliability) การตรงต่อเวลา (Punctuality) และ

โดยเฉพาะอย่างยงิเรอืงความปลอดภยั (Safety) ซงึถอืเป็นความสําคญัสงูสุดทพีนักงานทุกคนตระหนัก และ

เพอืเป็นการสรา้งบรรยากาศของความปลอดภยัให้เกดิขนึตลอดช่วงการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิาร พนักงานจะ

ปฏบิตัติามขอ้กําหนดความปลอดภยัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั รวมถงึการประชาสมัพนัธ์เรอืงความปลอดภยั

ผา่นสอืเเละกจิกรรมต่างๆ เพอืสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัประชาชนโดยทวัไปอกีดว้ย   

ในส่วนธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ถือเป็นส่วนต่อยอดทบีรษิทัใหค้วามสําคญันอกเหนือจากธุรกจิหลกั ซงึทําให้

การบรกิารของบรษิทัมคีวามหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจําเป็นของผูใ้ชบ้รกิารและผูท้อียูโ่ดยรอบ

สถานีได้อย่างครบวงจร ทังนีบริษัทได้พฒันาพนืทีสําหร ับร้านค้าปลีก เเละพนืทีสําหรบัส่งเสริมการขาย         

รวมทงัหมดประมาณ 19,490 ตารางเมตร โดยในปีทผีา่นมา บรษิทัไดพ้ฒันาพนืทชีนัใตด้นิ อาคารจอดเเล้วจร 

ทีสถานีลาดพร้าวร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์ เปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม ภายใต้เเบรนด์  

“กรูเ์มต ์มารเ์กต็” (Gourmet Market) เพอืเป็นการเตมิเตม็วถิชีวีติคนเมอืง สรา้งโอกาสใหก้บัผูท้ตีอ้งการเรมิตน้

ธุรกจิ และเป็นการขยายพนืทรีองรบัปรมิาณการใชร้ถไฟฟ้าทจีะเพมิสงูขนึในอนาคต  

ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมนัในการให้บรกิารทงัทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า บรษิทัคํานึงถงึความ

สะดวก รวดเรว็ และความปลอดภยั ทีไดม้าตรฐานของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ซงึบรษิัทเชอืว่าจะสามารถเป็น 

สว่นหนึงทเีตมิเตม็ชวีติประจาํวนัของทุกๆ คนไดเ้ป็นอยา่งดตีลอดไป 

สรปุผลการดาํเนินงานเชิงสงัคม  

การพฒันาสงัคมภายใน กบัการพฒันาสงัคมภายนอก (Human Capital Development) 

บริษัทมุ่งเป็นผู้นําด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งทีครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน          

มพีนัธกจิทางสงัคมในการสง่มอบการบรกิารคมนาคมทสีะดวก รวดเรว็ และมคีวามปลอดภยั โดยดาํเนินธุรกจิ

ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อมสร้างมูลค่าเพมิและประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม

อย่างเป็นธรรมและยงัยนื ดงันนั บรษิทัจงึมนีโยบายทชีดัเจนในการใหค้วามสาํคญัต่อสทิธ ิและความรบัผดิชอบ

ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ดงันี 

1.  ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน ผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย รวมทงัผูถ้อืหุน้ 

2.  ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ผูใ้ห้กู ้คูค่า้ คูแ่ขง่ สงัคม ชุมชน โรงเรยีน   

ทอียูบ่รเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ และเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้า ภาครฐั และหน่วยงานอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

การพฒันาบคุลากรของ BEM  

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลยีนแปลงและการแข่งขนัทางธุรกจิอยา่งต่อเนือง เพอืใหบ้รษิทัสามารถทจีะ

เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพือวิถีการเดินทางทีดีกว่า” บรษิทัจงึตระหนักถงึความสําคญัของการพฒันา

บุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทจีะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านันแต่จะขยายไปสู่สงัคม 

ในวงกวา้งอกีดว้ย  
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1. ต้นทางแห่งความสุข  

บรษิทัเลง็เหน็ถงึคณุค่าและความสาํคญัของพนักงาน โดยมคีวามเชอืมนัว่าพนักงานทมีคีณุภาพเป็นปัจจยั

สําคญัยิงต่อการนําพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสําเร็จทียงัยืน รวมถึงเป็นปัจจัยชวี ัดถึง

ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิอกีดว้ย บรษิทัจงึมุง่มนัในการแสวงหาคนเกง่และด ีและสนับสนุนการ

พฒันาและฝึกอบรมให้กบัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ ทงัยงัยึดมนัในการปฏิบัติต่อ

พนกังานอยา่งเป็นธรรมภายใตน้โยบายเรอืงการไม่เลอืกปฏบิตั ิและใหโ้อกาสทเีท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน

ภายใตร้ะเบยีบปฏบิตังิาน และกฎหมาย โดยใหค้วามสาํคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชอืชาต ิและ   

ทุกศาสนาในทุกตาํแหน่งงาน และทุกสมรรถภาพทางรา่งกายอย่างเทา่เทยีมกนั  

เราดแูลพนักงานทุกระดบัครอบคลุมในทุกๆ ดา้น อาท ิดา้นลกัษณะงาน ความปลอดภยั ชวีอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ไปจนถงึการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะด้านต่างๆ รวมทงัให้โอกาสและ

ความกา้วหน้าในการทํางาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการทเีป็นธรรม ผ่านการกําหนดหลกัเกณฑท์ีชดัเจน 

ในการเตบิโตตามเสน้ทางความก้าวหน้า Career Path และการใหค้่าตอบแทนทเีป็นธรรมและเหมาะสม

ดว้ยการ Benchmark กบักลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนัอยา่งสมาํเสมอ การสรา้งบรรยากาศการทํางานแบบม ี   

ส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานทีทํางานทีปลอดภัยและ 

มสีขุอนามยั และการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงออกซงึศกัยภาพ 

การใหค้วามสําคญัและพฒันาบุคลากรดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผลใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการทํางาน

รว่มกบับรษิทั อนันําไปสู่การเกดิแรงบนัดาลใจทจีะทาํงาน จนบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทั และ

ดว้ยแนวคดิทวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรทมีคี่า และเชอืมนัในศกัยภาพทมีอียู่ภายใน ทําใหพ้นักงานเกดิ

ความภาคภมูใิจ และมุง่มนัในการปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรงุการทํางานอยา่งต่อเนือง 

ทงันี ต้นทางแห่งความสุข บรษิทัจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากรทงัสายงานหลกั และสายงานสนับสนุนอยา่ง

เป็นระบบและต่อเนือง ด้าน “โอกาสและความก้าวหน้าในการทํางาน” บริษัทได้มีการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร โครงสรา้งระดบัตําแหน่งงาน เสน้ทางความก้าวหน้า (Career Path) และโครงสร้าง

เงนิเดอืนของพนักงานใหม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยงิขนึ เพอืสรา้งโอกาสความกา้วหน้าในการ

ทาํงานใหก้บัพนกังาน   

ดงันัน การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรอืงทีสําคญัและจําเป็นอย่างยงิ บริษัทจึงจําเป็นต้องกําหนด

แนวทางในการเพมิศกัยภาพดา้นทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามชดัเจนและเป็นรูปธรรม เหมาะสมและสรา้ง

ความเป็นธรรมมากขนึ เพอืรกัษาบุคลากรปัจจุบนั และสรรหาพนักงานใหม่ใหเ้พยีงพอกบัการขยายตวัทาง

ธรุกจิ พรอ้มทงัพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบนั และปรบัเปลยีนลกัษณะ

งานใหม้คีวามเหมาะสม รวมถงึการโอนยา้ยพนักงานเพอืใหม้คีวามเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ 

และเพมิโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงานมากยงิขนึ 

โดยเฉพาะสายงานหลกัทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษและระบบรางทมีุง่เน้นคุณภาพ

และความปลอดภัย เพือบรรลุเป้าหมายการให้บริการทีเป็นหนึง สร้างความพอใจและประทับใจแก่

ผู้ใช้บริการทางพเิศษและผู้ใช้บร ิการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บรษิทัไดจ้ัดหลกัสูตรอบรมความรู้ในการ

ปฏบิตังิาน เพอืใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครอืงมอืทมีลีกัษณะเฉพาะในการปฏบิตังิาน

แต่ละดา้น ทงัดา้นกูภ้ยัจดัจราจร จดัเกบ็คา่ผา่นทาง และการบาํรงุรกัษาระบบและสายทาง รวมถงึหลกัสูตร

อบรมความรูเ้กยีวกบัระบบรถไฟฟ้า กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ โดยเฉพาะความรูเ้กยีวกบัความปลอดภยั

ในการทาํงาน  
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นอกจากนี บรษิทัยงัสง่เสรมิการพฒันานวตักรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะความคดิเหน็ทีเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาขดีความสามารถในกระบวนการทํางาน รวมทงัสนับสนุนการศกึษาคน้ควา้วจิยั

ตา่งๆ ทเีป็นประโยชน์และสรา้งคณุคา่ใหก้บัธรุกจิ เป็นมติรต่อชมุชน สงัคม และสงิแวดลอ้ม 

ทงันี “การพฒันาศกัยภาพพนักงาน” บรษิทัมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทงัภายใน และ

ภายนอกองคก์ร เพอืรกัษาองค์ความรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองค์กร และเตรยีมความพรอ้มใหก้บับุคลากรเพอืกา้ว

ไปสูก่ารใหบ้รกิารทมีคีณุภาพระดบัสากล รวมทงัการถ่ายทอดวทิยาการทสีาํคญัอนืทจีะต่อยอดองคค์วามรู้

ในอนาคตดว้ย โดยมกีารฝึกอบรมดงันี 

1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management : KM)  

บรษิทัดาํเนินโครงการบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge Management Project) ซงึเป็นแผนกลยุทธ์

ในระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืทําการบ่งชอีงคค์วามรูห้ลกัทสีาํคญัและจําเป็น

ขององค์กร และเพอืให้มกีารจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ อํานวยความสะดวกให้พนักงานทุกคน

สามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างทวัถงึและแพร่หลาย มกีารนําความรูเ้หล่านนัมาแลกเปลยีนเพอืให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได ้ (Learning 

Organization) นอกจากการบรหิารจดัการองค์ความรู้หลกัเกียวกบัธุรกิจของบริษทัแล้ว บรษิัทยงั

ตอ้งการจะส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (Community Of Practice: CoPs) เพอืก่อใหเ้กดิการ

เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางาน การแกปั้ญหา รวมทงัแนวทางการแกไ้ขและปรบัปรุง

กระบวนการทาํงาน เพอืใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิดีทีสีดุ 

2) โครงการอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ 

การอบรมหลกัสตูรนีไดจ้ดัทําขนึเพอืเป็นแนวทางใหพ้นักงานทุกคนไดต้ระหนักถงึความรบัผดิชอบใน

การทาํงานในหน้าทขีองตนเอง โดยมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และปฏบิตัติามแนวทางเบอืงตน้ทไีดก้ําหนด

ไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัซงึเป็นแนวทางการดาํเนินธุรกจิทสีอดคล้อง

กบัวสิยัทศัน์ ภารกจิและวฒันธรรมขององค์กร ทตีอ้งการจะบรรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพงาน

และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนือหาของหลักสูตรและทดสอบความรู้ด้วย 

สอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) โดยพนกังานใหมทุ่กคนจะตอ้งเขา้อบรมในหลกัสูตรนีและ  

จดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่พนักงานปัจจุบนัเป็นประจาํทกุปี 

3) การฝึกอบรมและพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรประจาํปี (Annual Training & Development) 

บรษิทัมแีนวคดิในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานดว้ยการปรบัปรุงแผนการฝึกอบรมและพฒันา

พนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้รหิาร ระดบัหวัหน้างาน และ

ระดบัปฏิบัติการ เพือให้มันใจว่าพนักงานมีความรู้พืนฐานและทักษะเบืองต้นทีจําเป็นสําหรับ 

การปฏบิตังิาน ทงัในส่วนทเีป็นความรูด้า้นทกัษะในการปฏบิตังิานเฉพาะตาํแหน่ง (Technical Skill) 

และทกัษะการบรหิารและจดัการทวัไป (Soft Skill) ซงึทงั 2 หลกัสูตรไดร้บัการกําหนดเป็นหลกัสตูร

พนืฐานภาคบงัคบั (Mandatory Program) สําหรบัพนักงานใหม่ ไดแ้ก่ หลกัสูตรปฐมนิเทศ เพอืให้

พนักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบับรษิทั และความรูท้เีกยีวขอ้งกบั “เส้นทางแห่งความสุขเพือ

วิถีการเดินทางทีดีกว่า” รวมถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ หลกัสตูรความรูเ้กยีวกบัความปลอดภยั

ในการทาํงาน หลกัสตูรเกยีวกบัระบบบรหิารคณุภาพ เป็นตน้  
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สาํหรบัพนักงานเดมิทเีป็นพนักงานประจาํ จะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสูตรทบทวนความรูต่้างๆ ทุกปี 

ซงึทงัหมดนีกเ็พอืใหพ้นักงานไดนํ้าความรูท้ไีดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

วฒันธรรมองคก์ร ซงึเป็นการสรา้งความภาคภมูใิจและพฤตกิรรมทสีอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร  

การฝึกอบรมดงักล่าว ยงัตอ้งมใีนส่วนทเีกยีวขอ้งสาํหรบัพนักงานทจีะตอ้งใช้ความเชยีวชาญเฉพาะ

ทางประกอบดว้ย 

งานกูภ้ยัและจดัการจราจร  

บรษิทัร่วมกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ฝึกซ้อมกู้ภยัและใหค้วามช่วยเหลืออุบตัิเหตุ

ร้ายแรงบนทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการ

ช่วยเหลอืบนทางพเิศษ อบรมทกัษะการขบัขปีลอดภยั การอบรมอาสาจราจร การอบรมฝึกปฏิบัต ิ       

งานจรงิ (On The Job Training) รวมถงึบรษิทัยงัไดม้กีารอบรมพนกังานใหม่ก่อนขนึไปปฏบิตังิานจรงิ

บนทางพเิศษเป็นระยะเวลา 3 เดอืน และการอบรมดา้น Service Mind 

งานจดัเกบ็คา่ผา่นทาง 

บุคลากรของบริษัททีปฏิบัติงานด้านนี ประกอบด้วย บุคลากรซึงมีหน้าทีจัดเก็บค่าผ่านทางใน 

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมทกัษะในดา้นการจดัเกบ็คา่ผา่นทาง

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพอือํานวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษสามารถชําระค่าผ่านทาง 

ไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว บุคลากรของบรษิัททปีฏิบตังิานดา้นรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าทีควบคุมการ

จดัเกบ็คา่ผ่านทางใหถ้กูตอ้งโปร่งใสและเทยีงตรง โดยทํางานร่วมกบัภาครฐั คอื กทพ. บรษิทัจดัใหม้ี

การอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิภายใน (On The Job Training) ในเรอืงบทบาทและหน้าทขีองพนักงาน

ควบคุมการจดัเก็บค่าผ่านทางพเิศษทสีาํคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบขอ้มูลการนับรถและ

บนัทกึการปฏบิตังิานตอ้งถกูตอ้งและแมน่ยาํ  

นอกจากนี ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา             

เพอืความถูกต้องของการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง ซงึส่งผลต่อรายไดท้คีรบถว้นของบรษิทัเพอืดแูลรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นและผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนีบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารศกึษา 

ดงูานระบบการจดัเกบ็คา่ผา่นทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

งานดา้นบํารงุรกัษาโครงสรา้ง 

เพอืใหท้างพเิศษมสีภาพพรอ้มใชง้านและปลอดภยั บรษิทัมคีวามเชยีวชาญในการตรวจสอบและซ่อม

บํารุงโครงสรา้ง Segmental Box Girder ทไีดม้าตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อยา่ง

ต่อเนืองตลอดปี 

การอบรมเจา้หน้าทคีวบคมุรถไฟฟ้า และเจา้หน้าทคีวบคมุการเดนิรถไฟฟ้า 

หลกัสตูรเจา้หน้าทคีวบคมุรถไฟฟ้าใชร้ะยะเวลาอบรมไม่น้อยกวา่ 600 ชวัโมง และหลกัสูตรเจา้หน้าที

ควบคมุการเดนิรถไฟฟ้าใชร้ะยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,100 ชวัโมง โดยมกีารอบรมทงัภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบตัิทมีกีารฝึกขบัรถไฟฟ้าจรงิ และฝึกกบัเครืองจําลองขบัรถไฟฟ้า (Train Simulator)  

การฝึกกบัอุปกรณ์ต่างๆทอียู่ในหอ้งควบคุมการเดนิรถ การทดสอบ การฝึกซ้อมจดัการเหตุการณ์ 

ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทงัการฝึกงานในหน้าท ี(On the Job Training) ซงึในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที

ความปลอดภยัเป็นหลกั โดยมผีูฝึ้กสอนเป็นผูด้แูลการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี 

ยงัมกีารอบรมทบทวนหลกัสตูรดงักลา่วใหก้บัพนักงานเป็นประจําทุกปี เพอืใหม้นัใจว่าพนักงานทผี่าน

การอบรมทุกคนจะสามารถปฏบิตัหิน้าทใีนการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าดว้ยความปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ 

เชอืถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพอืยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 
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การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของสมาชิกสงัคม  

เส้นทางแห่งความสขุ 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน เปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้ม

สง่มอบและปรบัปรุงการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทสีดุ เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพือวิถีการ

เดินทางทีดีกว่า” เพอืใหก้ารเดนิทางสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ยกระดบัคณุภาพชวีติ พรอ้มทจีะเป็น

ส่วนหนึงในการพัฒนาระบบคมนาคมและสังคมไทยให้ดีข ึน บริษัทให้ความสําคัญต่อนวัตกรรม 

ทีลดผลกระทบจากการดําเนินงานทีมีต่อสงัคม สงิแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยีนับตงัแต่การก่อสร้าง  

การซ่อมบํารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรบัการใช้งานของ

ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวกปลอดภยัทงัในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉนิทอีาจเกดิขนึ  

เพอืรกัษาไวซ้งึเสน้ทางแห่งความสุข บรษิทัมุ่งเน้นในการดแูลกระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรุงการ

บรกิารอยา่งละเอยีดโดยสมาํเสมอ ดงันี 

กระบวนการสง่มอบ และการปรบัปรงุบรกิารอยา่งละเอยีดของบริการทางพิเศษ  

2.1  การกอ่สรา้งทางพเิศษ บรษิทันําเทคโนโลยกีารก่อสรา้งระบบคานรปูตดัเหลยีมกลวง (Segmental Box 

Girder) ทไีดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาต ิและตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of 

State Highway Transportation Officials) ซึงมีความทันสมัยทําให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร       

พนืล่างน้อยทีสุดช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเสยีงรบกวนระหว่างการก่อสรา้ง ทําให้การก่อสร้าง

เป็นไปตามแผนงาน ไม่มกีารต่อตา้นจากสงัคมและชุมชน ทางพเิศษมคีวามปลอดภัยไดม้าตรฐาน

สนองตอบต่อความตอ้งการในการเดนิทางอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2  การบํารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิทัมกีารตรวจสอบ และบํารุงรกัษาโครงสรา้งหลกัของทางพเิศษอย่าง

สมําเสมอ โดยมวีศิวกรทปีรกึษาอสิระเพอืตดิตามควบคุมการบํารุงรกัษา และประเมนิคุณภาพของ 

ทางพเิศษมาโดยตลอด ทางพเิศษมสีภาพทมีนัคงแขง็แรง มมีาตรฐานและปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิาร

ทางพเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทหีมายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึงส่วนใหญ่เป็น 

ทางยกระดบัและมกีารเชอืมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกนัทงัสนิประมาณ 256 กโิลเมตร จงึทาํให้

ทางพเิศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สาํคญัในการลําเลยีงความช่วยเหลอืไปสู่ประชาชนทปีระสบเหตุ       

การขนส่งยุทธปัจจัย และการสญัจรของทังภาครัฐและเอกชน เมือเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ  

ทเีป็นอุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพนืล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ทเีคยเกดิขนึในอดตีซงึยนืยนัการเป็น

เส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างด ีดงันันบรษิัทในฐานะทีมีหน้าทีรบัผดิชอบในการบรหิารจัดการ 

ทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา จงึกาํหนดแนวทาง

ในการปฏบิตังิานเมอืเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิเพอืใหท้างพเิศษสามารถใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉินและ

กลบัคนืสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นตา่งๆ ดงันี 

(1)  มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมพีนักงานสอืสารดแูลการจราจรบนทางพิเศษและให้ขอ้มูลการ

เดนิทางแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผา่นกลอ้งวงจรปิด CCTV บนทาง มรีะบบ

วทิยุสอืสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางทรีองรบัการทํางานตลอด 24 ชวัโมง มกีารประสานงานกบั

หน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้งอยา่งใกลช้ดิ มทีมีกูภ้ยัวงิตรวจตราบนทางพเิศษตลอดเวลา สามารถเขา้

ช่วยเหลือผู้ใช้บรกิารทีประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทนัท่วงที นอกจากนียงัประสานงานกบั

เจา้หน้าทตีาํรวจทปีฏบิตังิานบนทางพเิศษและถนนพนืลา่งเพอือาํนวยการจราจรตลอด 24 ชวัโมง 

โดยเจ้าหน้าทตีาํรวจพนืล่างสามารถดสูภาพการจราจรบนทางพเิศษผา่นกลอ้งวงจรปิดทีบรษิทั

ดาํเนินการเชอืมต่อสญัญาณภาพให ้
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(2)  การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัหรือ Easy Pass ซงึเป็นระบบเกบ็เงนิอตัโนมัติ

บรษิทัใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐันอกเหนือจากขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ดว้ยเจตนาในการ

ปรบัปรุงบรกิาร และลดผลกระทบต่อสงิแวดลอ้มจากปัญหาจราจร สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ

ประหยดัเวลาในการเดนิทางและนํามนัเชอืเพลงิ เป็นการดแูลรกัษาสงิแวดล้อม ลดมลพษิหน้า

ดา่นเกบ็คา่ผา่นทาง ลดการใชพ้ลงังานเชอืเพลงิ และสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

(3) สาํหรบันวตักรรมความปลอดภยั บรษิทัมหีน่วยงานทรีบัผดิชอบในการวจิยัและพฒันา (R&D)      

เพือปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสมําเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความ

ปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้นําผลทไีดม้าปรบัปรุงทางพเิศษ

ใหม้คีวามปลอดภยัมากยงิขนึ 

กระบวนการสง่มอบ และการปรบัปรงุบรกิารอยา่งละเอยีด บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

2.4 การสร้างคุณค่าด้านความปลอดภยั บริษัทให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย     

ทงัต่อผูโ้ดยสาร พนกังาน ผูร้บัเหมา รวมไปถงึผูท้อียูใ่นระบบรถไฟฟ้ามหานครทงัหมด จงึไดนํ้าระบบ

การจดัการความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ มาตรฐาน 

OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี ยงัไดว้า่จา้ง รคิารโ์ด ้(ประเทศไทย) จาํกดั มาเป็นทปีรกึษางานดา้น

ความปลอดภยั เพอืประเมนิการดาํเนินการตามมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของบรษิทั

หลงัจากการเปิดให้บรกิาร สายสม่ีวง และให้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการกระบวนการจัดการ 

ความเสยีง การประกนัความปลอดภยังานระบบ (System Assurance) และการทบทวนกระบวนการ

ใหบ้รกิารเดนิรถใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขนึ และรองรบัการเตบิโตในอนาคต 

2.5 การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกเนืองจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนทมีีความรวดเรว็ และ 

มตีารางเวลาในการใหบ้รกิารทแีน่นอน ทําให้ผูใ้ช้บริการไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

สามารถคาดการณ์เวลาทีใช้ในการเดนิทางไดค้่อนขา้งแม่นยําและสามารถวางแผนการเดนิทางได ้

บรษิทัจงึใหค้วามสําคญัในการสรา้งคณุค่าดา้นความสะดวกในการใหบ้รกิาร ตงัแต่เขา้สถานี การเขา้

ใช้บริการจนกระทงัออกจากสถานี โดยบรษิัทไดเ้ตรยีมความพร้อมในดา้นต่างๆ เพอืให้เกิดความ

สะดวกต่อผูโ้ดยสารผูใ้ชบ้รกิารในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรอืงระบบการใหข้อ้มูล ระบบการเชอืมต่อ

ระบบบตัรโดยสาร และสงิอาํนวยความสะดวกตา่งๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

2.6 การสร้างคุณค่าด้านความรวดเร็ว เนืองจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนทนํีาเสนอบรกิารด้วย

ความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลสําคญัททีําใหป้ระชาชนเลอืกเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า ดงันันบรษิทัจงึ

สง่เสรมิการบรกิารดา้นอนืตงัแต่ผูโ้ดยสารเดนิเขา้มาในสถานี จนกระทงัเดนิออกจากสถานี ทมีคีวาม

รวดเรว็ โดยการพฒันาประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตงัแต่ขนัตอนทีผูโ้ดยสารเดนิทางเขา้ใช้บรกิาร

ภายในสถานีและระหว่างการใช้บรกิาร จากการลดบางขนัตอนทีซําซ้อนหรอืก่อให้เกดิความล่าช้า 

โดยไม่จําเป็น หรอืเพมิบางขนัตอนทีก่อให้เกดิความประทบัใจต่อผูโ้ดยสารมากขนึ เช่น ระบบการ

จดัการปรมิาณผูโ้ดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนบรเิวณชนัชานชาลา การใหบ้รกิารทรีวดเรว็ในช่วงทมีี

ผู้โดยสารคบัคงัหรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบัตรโดยสารหรือเติมเงินบัตรโดยสาร 

โดยพนกังานทรีวดเรว็และใหค้าํแนะนําทชีดัเจน เป็นตน้ 

(1) การสร้างคุณค่าด้านความเชอืถอืได้ บรษิัทให้ความสําคญัในเรอืงการให้บรกิารให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทกีําหนดไวอ้ย่างสมําเสมอ เพอืสรา้งความน่าเชอืถอืในการเขา้มาใช้ระบบรถไฟฟ้า 

ไดอ้ย่างปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็ โดยบรษิทัไดด้าํเนินการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ

อย่างต่อเนือง เช่น มกีารกาํหนดแผนการบํารุงรกัษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทงัในรูปแบบ 

Preventive และ Corrective การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจําทุกปีโดยเป็นการ
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จําลองสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก การปรบัปรุงระบบ

รกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏิบตัติ่อผูโ้ดยสารอย่างมจีรยิธรรมและเสมอภาค นอกจากนี 

ทางบรษิทัยงัรบัฟังขอ้ร้องเรยีนจากลูกคา้เพอืนําไปปรบัปรุงใหไ้ดร้บัการบรกิารทดีขีนึต่อไปโดย

ความสามารถในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนํีาเงนิ) ไดป้ระเมนิจาก Train 

Service Delivery ซงึทผีา่นมาบรษิทัมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 

(สายสนํีาเงนิ) มากกว่า 99 % มาโดยตลอด โดยในปี 2561 บรษิัทมคีวามสามารถให้บริการ

รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีาเงนิ) (Train Service Delivery) คดิเป็น 99.88 % จาก

เป้าหมายทตีงัไว ้99.70 %  

(2) การสร้างคุณค่าด้านการให้บริการตรงต่อเวลาจากการกําหนดตารางเวลาในการให้บริการ

รถไฟฟ้า MRT ทีชัดเจนและสามารถให้บร ิการได้ตามตารางเวลาทีกําหนดไว้ จะส่งผลให้

ผูโ้ดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทางและดําเนินภารกจิต่างๆ ไดง้่ายขนึ และยงั

ส่งผลต่อคุณภาพชีวติและจิตใจของผู้โดยสารโดยตรง ซึงการให้บริการตรงต่อเวลาสามารถ

ประเมินได้จากการเทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทังหมดคลาดเคลือนไม่เกิน 5 นาที  

(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2561 บรษิทัมคีวามสามารถการเทยีบจอด

ของรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล (สายสนํีาเงิน) ในสถานีทงัหมดคลาดเคลอืนไม่เกิน 5 นาที  

(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) คดิเป็น 99.88 % จากเป้าหมายทตีงัไว ้99.75 %  

ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) มคีวามพรอ้มใหบ้รกิารตามตาราง

การเดนิรถล่าช้าไม่เกนิ  นาท ีในช่วงเวลาเร่งด่วน และไม่เกนิ 6 นาท ีนอกช่วงเวลาเร่งด่วน  

(Train Service Availability) โดยในปี 2561 คดิเป็น 99.93 % จากเป้าหมายทตีงัไว ้99.25 % และ

มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการล่าช้าไม่เกิน 3 นาที (Train Service Punctuality) โดย 

ในปี 2561 คดิเป็น 99.97 % จากเป้าหมายทตีงัไว ้99.25 % 

นอกจากนี การทบีรษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซงึเป็นกลุ่มของประเทศสมาชกิ          

ผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาตเิพอืการเปรยีบเทียบผลการปฏบิัติงานของระบบรถไฟฟ้า     

มสี่วนสนับสนุนให้เกิดการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีผลสมัฤทธทิีสูงขนึ     

ซึงนอกจากตวัชวีดัทใีช้สะท้อนผลการปฏบิตังิานในดา้นการใหบ้รกิารแล้ว บรษิทัไดจ้ดัทําดชันี     

ชวีดัทแีสดงผลการปฏบิตังิานเพอืเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินการ (Benchmarking) กบัสมาชิก 

NOVA Group of Metros ในดา้นตา่งๆ ทงันี เพอืแลกเปลยีนความรูแ้ละประสบการณ์ทจีะนํามาสู่

การปรบัปรุงและพฒันาการบริการให้ดียงิขนึ และจากการเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่ม NOVA 

พบวา่บรษิทัมผีลการดาํเนินงานทอียู่ในลาํดบัตน้ๆ หลายเรอืง เช่น การเดนิรถทตีรงต่อเวลาเมอื

เทียบจากตารางเดินรถ การซ่อมบํารุงทีทําให้มีรถพร้อมใช้บริการ และการดูแลด้านความ

ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน เป็นตน้ 

นอกจากความปลอดภัย ประสทิธิภาพในการบริการ และการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพอื

ตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารแล้ว บรษิทัยงัไดต้ระหนักถงึคู่คา้ ซงึถอืเป็นห่วงโซ่ทาง

ธุรกจิ (Business Supply Chain) มคีวามสาํคญัเท่าๆ กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

บรษิทัมนีโยบายการปฏบิตัติ่อคู่ธุรกจิอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจการ

ปฏบิตั ิการพฒันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอยา่งยงัยนืในภาคธุรกจิของบรษิทั การสรา้ง

ความเชอืถือด้วยการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรมกับคู่คา้และผู้สนับสนุนทางการเงิน     

ถอืเป็น Key Success Factor ททีําใหบ้รษิทัสามารถสง่มอบบรกิารทมีคีุณภาพใหก้บัผูใ้ช้บรกิาร

ทางพเิศษและผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไดแ้มใ้นยามวกิฤต จงึไดก้ําหนดแนวปฏบิตัติ่อ 

คู่คา้โดยการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรมให้การไดม้าซงึสนิคา้และบรกิารเป็นไปอย่างมี
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มาตรฐาน ยดึมนัทจีะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทยีงัยนืกบัคู่คา้ โดยมวีตัถุประสงค์ชดัเจนใน

เรอืงของคุณภาพของสนิค้าและบริการทีคู่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และมคีวาม

เชอืถอืซงึกนัและกนั  

บรษิทัจงึไดจ้ดัให้มกีระบวนการจัดซอืจดัจ้างทเีสมอภาคและมคีวามเป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระบบ 

และเป็นไปตามขนัตอนการปฏบิตังิานว่าดว้ยการจดัซอืจดัจ้างตามข้อกําหนดตามระบบบรหิาร

คุณภาพ ISO 9001 โดยวิธีการและมาตรการทีใช้ในการต่อต้านการแข่งขนัทีไม่เป็นธรรม  

กําหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์ส ินทางปัญญาของคู่ค้า และปกป้องสิทธ ิ

ในทรพัย์สนิ ดําเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ          

ISO 9001 และระบบการจดัการสงิแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจและมกีารควบคมุตรวจสอบอย่างใกลช้ดิทําใหม้นัใจไดว้่าห่วงโซ่อปุทานของบรษิทัทดีาํเนิน

ธุรกจิกบับรษิัทดําเนินงานด้วยการคํานึงถึงผลกระทบต่อสงิแวดล้อม เพอืความยงัยนืในการ      

ทําธุรกจิรว่มกนั สาํหรบักลุ่มผูส้นับสนุนทางการเงนิ ไดแ้ก่ ผูใ้หกู้ ้ผูถ้อืหุน้กู ้เจา้หนี บรษิทัยดึมนั

ปฏบิตัติามสญัญาและขอ้ผกูพนั รกัษาวนิยัทางการเงนิอยา่งเครง่ครดั  

ความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา บรษิทัมกีารดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัสอดคล้อง

กับกฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่  

TIS 18001:2011 และมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึงได้รบัการตรวจประเมินเพอืรบัรอง

มาตรฐานโดยบรษิทั ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จํากดั มวีตัถุประสงคห์ลกัเพอืดูแลสวสัดภิาพใน

การปฏบิตังิานในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนักงาน

และบุคคลทีเกียวข้องกบัการปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมีการจัดทําเอกสารปลอด

ออนไลน์ (Plod Online) เพอืสอืสารกบัพนักงานใหต้ระหนักใสใ่จในเรอืงความปลอดภยั คุณภาพ 

และสงิแวดลอ้ม 

3.  สงัคมแห่งความสขุ 

ตลอดระยะเวลาดําเนินธุรกิจ บรษิัทคํานึงถึงการเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพือวิถีการเดินทาง 

ทีดีกว่า” และการทจีะสรา้งความสุขใหก้บัผูร้ว่มเดนิทางไดน้นั ไดใ้หค้วามสนใจในเรอืงดงัต่อไปนี 

1. ครอบครวั การใชเ้วลาร่วมกนัอย่างอบอุ่นของครอบครวัสามารถทาํไดห้ลายรปูแบบ หนึงในนันเป็น

เรอืงการเดนิทางพรอ้ม ๆ กนัของครอบครวั ไมว่า่จะเป็นเสน้ทางพเิศษ หรอืเสน้ทางรถไฟฟ้า ซงึจะได้

พบเหน็เรอืงราวใหม่ๆ  ของวถิชุีมชน รวมถงึกระจายรายไดไ้ปยงัพนืททีเีดนิทางไปถงึ  

2. การศึกษาของเดก็และเยาวชน บรษิทัมุ่งสง่เสรมิประสบการณ์จดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน

นับเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์สําคญั และสามารถนําไปประยุกต์ได้ในอนาคต 

ขณะเดยีวกนับรษิทัไดใ้หโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทมีคีวามตงัใจเรยีนดแีต่ขาดแคลน

ทุนทรพัยโ์ดยมอบเป็นทุนการศกึษาเพอืเป็นตน้ทุนสาํหรบัการประกอบอาชพีอยา่งยงัยนื 

3. ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ บริษัทให้ความ

ชว่ยเหลอือยา่งสมาํเสมอ เพอืเป็นสว่นช่วยในการเยยีวยาสงัคมทเีดอืดรอ้น 
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4. สรปุผลการดาํเนินงานเชิงสิงแวดล้อม   

การสง่เสรมิคณุภาพสงิแวดลอ้มกบัการลดผลกระทบ (More Quality and Less Impact) 

บรษิทัในฐานะผูใ้ห้บรกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าคํานึงถงึการดําเนินธุรกจิบน

พนืฐานของการพฒันาอยา่งยงัยนื 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพฒันาคณุภาพของการ

บรกิารอยา่งต่อเนือง ดา้นสงัคม (Society) โดยการดแูลตน้ทางแห่งความสุขใหม้คีุณภาพชวีติทีด ีพรอ้มที

จะส่งต่อคณุคา่ใหก้บัสงัคมโดยรอบและในวงกวา้ง ดา้นสงิแวดลอ้ม (Environment) โดยเน้นการป้องกนัและ

ควบคมุมลภาวะผลกระทบทจีะเกดิขนึ 

บรษิทัมุ่งมนัพฒันาคุณภาพของการบรกิาร ทียดึมนัในความรบัผดิชอบต่อสงิแวดล้อม ดงันันจงึไดม้กีาร

กาํหนดนโยบายการบรหิารจดัการสงิแวดลอ้มดว้ยแนวทางการดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี  

นโยบายสิงแวดล้อม 

1. ใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และคาํนึงถงึผลกระทบ

ตอ่สงิแวดลอ้มของผูใ้ช้บรกิาร พนักงาน และชมุชน 

2.  สรา้งจติสาํนึกแกพ่นักงานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.  ปฏบิตัหิน้าทใีหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดอนืๆ ดา้นสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้ง 

4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพอืปรบัปรงุระบบการจดัการสงิแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง 

5.  เผยแพรน่โยบายสงิแวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้เีกยีวขอ้ง 

นโยบายฉบบันี ถอืเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานและคู่คา้ทุกคนทีจะนําไปปฏิบัติอย่างจรงิจงัและ

สมาํเสมอ เพอืใหม้คีณุภาพสงิแวดลอ้มทดีตี่อผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน คูค่า้ และชุมชนรอบขา้ง 

ดว้ยนโยบายและความมุ่งมนัทีจะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนือง ทงัในดา้นการบรหิารจดัการ      

ผลประกอบการทดี ีการสรา้งมลูคา่เพมิใหก้บัผูถ้อืหุน้ และการใหค้วามสาํคญักบัชมุชนโดยรอบ รวมทงัการ

ดแูลสงัคมใกล ้และสงัคมไกล โดยปี 2561 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมทมีปีระโยชน์ต่อสงัคมและสงิแวดล้อม ดงันี  

1)  กิจกรรมเพือพฒันาคณุภาพชีวิตด้านความปลอดภยัในการเดินทาง 

การขบัรถยนต์ตามกฎจราจร และการดแูลสภาพรถยนต์ใหพ้รอ้มในการเดนิทาง ถอืเป็นหวัใจสําคญั 

ในการช่วยลดอุบตัเิหตุทีอาจจะเกดิขนึ รวมทงัช่วยเพมิความปลอดภยัใหก้บัผูข้บัรถยนต์ และเพอืน

ร่วมทาง บรษิทัจงึไดจ้ดัการอบรมขบัปลอดภยั เพอืใหค้วามรู ้เสรมิสรา้งทกัษะในการขบัรถยนต์ตาม

กฎจราจรไดรู้จ้กัวธิีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมอืเกดิเหตุฉุกเฉิน และการดแูลรกัษารถยนต์เบืองต้น  

เพอืชว่ยเพมิความปลอดภยัในการเดนิทาง  

“ผู้หญิงวนันี ขบัขีปลอดภยั (Lady Safety Driving)”  

บริษัทจัดกิจกรรมผู้หญิงวนันี ขับขีปลอดภัย (Lady Safety Driving) เพือส่งเสริมการขบัขีอย่าง

ปลอดภยั เทคนิคการขบัรถเมอืเจอเหตุฉุกเฉินเพอืช่วยลดอุบตัเิหตุทอีาจเกดิขนึ และแนะนําวธิดีแูล

รถยนตเ์บอืงตน้สาํหรบัผูห้ญงิ พรอ้มนําเยยีมชมศนูยค์วบคมุทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ  

2) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนชมวงั ฟังเรืองเล่าเมืองละโว้”  

เนืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิซงึถอืเป็นโอกาสพเิศษสําหรบัสมาชิกในครอบครวัไดแ้สดงความรกั

ความห่วงใย บรษิทัจงึเป็นส่วนหนึงในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ทดีใีนครอบครวัโดยนําครอบครวั

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษร่วมเดนิทางโดยใชท้างพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไป จ.ลพบุร ีตามรอย

ประวัติศาสตร์ยุคทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จ 
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พระนารายณ์ ชมหมู่ตึกพระคลงัศุภรตัน์ และบ้านหลวงรบัราชทูต (บ้านวชิาเยนทร์) ทใีช้ต้อนรบั         

คณะทูตฝรงัเศส รวมทงัทํากิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ด้วยการทําขนมไทยสูตรต้นตําร ับและ 

รอ้ยพวงมาลยัเพอืมอบและบอกรกัคณุแมโ่ดยบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุน่   

“กิจกรรมพอ่ลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนตามรอยเส้นทางประพาส พระราชวงับางปะอิน”  

เพือเปิดโอกาสให้ครอบครวัได้กระชบัความสัมพนัธ์ เนืองในโอกาสวนัพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงจดั

กิจกรรม BEM ชวนตามรอยเส้นทางประพาส พระราชวงับางปะอิน จ.อยุธยา โดยนําครอบครัว

ผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีร ัช-วงแหวนรอบนอกฯ เชือมต่อ                

ทางพิเศษสายศรรีชั มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ ต่อเนืองไปทางพเิศษอุดรรถัยาไปยงัพระราชวงับางปะอนิ  

จ.อยุธยา เพอืเยยีมชมความงามของสถาปัตยกรรมทีผสมผสานลงตวัดว้ยศลิปะไทยและตะวนัตก 

พรอ้มเรยีนรูเ้รอืงราวประวตัศิาสตร์ และไหวพ้ระขอพร ณ วดันิเวศธรรมประวตั ิรวมทงัทํากจิกรรม

กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวปลูกต้นโฮย่าในขวดแก้วพร้อมมอบและบอกร ักคุณพ่อด้วย

บรรยากาศอนัอบอุน่   

“กิจกรรมแรลลีการกศุล ทริปของคนมใีจ”  

บรษิทัจดักจิกรรม "BEM RALLY ทรปิของคนมใีจ" แนะนําใหรู้จ้กัเสน้ทางโดยนําขบวนแรลลเีดนิทาง

ดว้ยทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพอืทํากจิกรรมเล่นเกมวถิีไทย ณ จ.นครปฐม และมอบ

รายไดไ้ม่หกัค่าใช้จ่ายให้กบัมูลนิธเิด็กโรคหวัใจฯ ในโครงการ "รกัษาเดก็โรคหวัใจพกิารแต่กําเนิด 

ดว้ยการผา่ตดัและการใชส้ายสวนหวัใจนอกเวลาราชการ" 

3) กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกการอนุรกัษ์สิงแวดล้อม  

“BEM ชวนรกัษสิ์งแวดล้อม”  

เพอืรกัษาสมดุลของธรรมชาตอิย่างยงัยนื การอนุรกัษ์สงิแวดล้อมเป็นสงิสาํคญัททีุกคนตอ้งตระหนัก

ถงึและต้องร่วมมอืร่วมใจกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัโครงการ BEM ชวนรกัษ์สงิแวดล้อม เพอืปลูกจิตสํานึก    

ในการอนุร ักษ์สิงแวดล้อม โดยนําคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกปะการังและเก็บขยะ              

บนชายหาดเตยงาม อ่าวนาวกิโยธนิ จ.ชลบุร ีเพอืสรา้งจติสํานึกในการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม และร่วม

ฟืนฟรูะบบนิเวศของทอ้งทะเลใหก้ลบัมาสวยงามอกีครงั 

4)  กิจกรรมส่งเสริมจิตสาํนึกด้านคณุธรรม จริยธรรม เพือปลูกฝังความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

“บริจาคโลหิต”  

การให้เลือดต่อชีวิตเป็นส่วนหนึงของการให้ทียิงใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับสภากาชาดไทย และ              

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต                      

ณ ศูนยค์วบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จํานวน 3 ครงั โดยไดร้บัความร่วมมือจาก

ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้อียูใ่กลเ้ขตทางเขา้รว่มบรจิาคเป็นจาํนวนมาก 

5)  กิจกรรมสร้างความสมัพนัธก์บัหน่วยงานทีเกียวข้อง   

การร่วมมอืร่วมใจเพอืส่งมอบการบรกิารทดีสีู่ผูใ้ช้บรกิารทางพเิศษเพอืให้เกิดความพงึพอใจสูงสุด     

ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของทงั 3 หน่วยงานททีํางานร่วมกนั คอื พนักงานของบรษิทั พนักงาน กทพ. 

และเจ้าหน้าทีตํารวจ สน.ทางด่วน 2 เพือกระชับความสมัพันธ์อนัจะทําให้เกิดความสามัคคีใน        

การทาํงานและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการบรกิารสงูสุด บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรม ดงันี  
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“ทางด่วนชวนดหูนัง”  

ครอบครวัพนักงาน กทพ. ครอบครวัเจ้าหน้าทีตํารวจ สน.ทางด่วน 2 และครอบครวัพนักงานของ

บริษัทร่วมพบปะสงัสรรค์ เล่นเกม และชมภาพยนตร์เรอืง A Wrinkle in Time "ย่นเวลาทะลุมิติ"  

ซงึเป็นภาพยนตรว์รรณกรรมคลาสสกิแนวผจญภยั สรา้งแรงบนัดาลใจ ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด 

ซนีีเพลก็ซ ์ 

“BEM ชวนชมวงัฟังเรืองเล่าเมืองละโว้”  

คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง กทพ. และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางฝ่ายจดัเก็บ 

คา่ผา่นทางของบรษิทั ท่องเทยีวเมอืงประวตัศิาสตร์ในสมยักรงุศรอียุธยาตอนตน้ เยยีมชมพพิธิภณัฑ์

สถานแหง่ชาตสิมเดจ็พระนารายณ์ ชมหมู่ตกึพระคลงัศุภรตัน์ เพอืเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงาน 

“มอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ก่ กทพ. และสถานีตาํรวจ สน.ทางด่วน 2”  

บรษิทัมอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และตํารวจจราจร สน.ทางด่วน 2 สาํหรบัใช้ใน  

การปฏบิตัหิน้าทบีนทางพเิศษสายศรรีชั รวมทงัทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพอืสง่เสรมิ

การปฏบิตังิานของหน่วยงานทเีกยีวขอ้งไดท้ํางานอย่างคล่องตวั รวมทงัสามารถดูแลและใหบ้รกิาร

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ   

6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเยาวชน 

การศกึษาเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ ความคดิ และคณุธรรมของเยาวชน

อย่างยงัยนื เพอืใหเ้ยาวชนเป็นพลเมอืงทดีแีละมคีณุภาพของสงัคม บรษิทัจงึไดส้ง่เสรมิและสนับสนุน

ดา้นการศกึษาใหแ้กเ่ยาวชนอยา่งต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี ผา่นกจิกรรมตา่งๆ ดงันี  

“มอบทุนการศกึษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ”  

บรษิทัจดัโครงการ BEM มอบทุนการศกึษาแก่นักเรยีนทมีผีลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย์และ

ทุนพฒันาโรงเรยีนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรชั ทางพิเศษอุดรรถัยา และทางพเิศษ 

สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จํานวน 9 โรงเรยีน เพอืเป็นกาํลงัใจใหเ้ยาวชนตงัใจเรยีน เตบิโตเป็น

ผูใ้หญ่ทมีคีณุภาพ เป็นกาํลงัของประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต  

“มอบทุนการศึกษาบตุรพนักงาน กทพ.”   

บรษิทัร่วมกบั กทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. มอบทุนการศกึษาใหแ้ก่บุตรพนักงาน กทพ. 

ทปีฏบิตังิานในทางพเิศษสายศรรีชั และทางพเิศษอุดรรถัยา โดยมผีูบ้รหิารจากทงัสองหน่วยงานร่วม

มอบทุน 

“มอบทุนการศกึษาแก่บตุรข้าราชการตาํรวจ สน. ทางด่วน 2”  

บรษิทัมอบทุนการศกึษาแก่บุตรข้าราชการตํารวจ สน.ทางด่วน 2 ทปีฏิบตังิานร่วมกบับรษิัทในการ

อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  

7)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรยีนรูด้้วยตนเองอย่างเต็มที 

ก่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซึงและชัดเจน ทําให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต    

บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ดงันี 
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กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติปี 2561  

“HERO in my mind”  

บริษัทจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ “Hero in my mind” เพือเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ สร้างสรรค์

จนิตนาการ ผ่านงานประดษิฐ์สมุดและดนิสอ และสนุกสนานกบัฮโีร่ในดวงใจ รวมทงัไดพ้บกบัฮีโร่    

ตัวจริงอย่าง “ฮีโร่กู้ภัย” ทีมาคอยดูแลและแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ รวมถึงได้ส ัมผัสกับ                 

รถปฏบิตักิารบนทางพเิศษอยา่งใกลช้ดิ โดยมบุีตรพนักงาน นักเรยีนจากโรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษ 

และเพอืนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็นจาํนวนมาก  

“MRT ส่งความสุขรบัวนัเดก็” 

บริษัทจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ “MRT ส่งความสุขรับวนัเด็ก” เพือมอบของขวญัวันเด็กและ 

สง่ความสขุใหก้บัน้องๆ ณ รถไฟฟ้ามหานครทงั 2 สาย ไดแ้ก่ สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนํีาเงนิ) สถานี 

หวัลําโพง และสายฉลองรชัธรรม (สายสม่ีวง) สถานีศนูยร์าชการนนทบุร ีโดยจดักจิกรรมเสรมิทกัษะ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึงกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสุข และได้ร ับความสนใจจากน้องๆ           

และผูป้กครองเป็นอยา่งมาก 

“กิจกรรมชวนเรียนรู้พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ”  

บรษิทันําคณะครแูละนักเรยีน จาํนวน 50 คน จากโรงเรยีนวดัวมิุตยารามซงึเป็นโรงเรยีนใกลเ้ขตทาง

พเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เยยีมชมพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรต ิสรา้งประสบการณ์

ดา้นการเกษตรดว้ยการเพาะเห็ดฟางในตะกรา้ ชมภาพยนตร์ 3 มติเิรอืงไผ่รวกกบัทานตะวนัผูย้โส   

สง่ทา้ยดว้ยพพิธิภณัฑป่์าดงพงไพร และสมัผสัวถิชีวีติเกษตรกรเพอืสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  

“BEM ชวนดหูนัง สร้างพลงัทาํความดี”  

บรษิทันําคณะครแูละนักเรยีน จาํนวน 190 คนจากโรงเรยีนวดัประชาศรทัธาธรรมและโรงเรยีนวดัอทุยั

ธาราม ซึงเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ชมภาพยนตร์ เรอืง 2,215 เชือ บ้า กล้า ก้าว ซึงเป็น

ภาพยนตรส์ารคดสีรา้งแรงบนัดาลใจจากเบอืงหลงัการวงิครงัประวตัศิาสตรใ์นโครงการกา้วคนละกา้ว

ของตนู บอดสีแลม ระยะทางจากเบตง-แมส่าย ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ์  

“กิจกรรม MRT Happy Blue Line ขยายความสขุในทกุๆวนั” 

บริษัทจัดกิจกรรมประกวดระบายสีภาพรถไฟฟ้า  MRT ในหัวข้อ “MRT Happy Blue Line            

ขยายความสุขในทุกๆวนั” ซงึมนีักเรยีนในระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนรายรอบเสน้ทางโครงการ

รถไฟฟ้ามหานคร เขา้รว่มกจิกรรมเรยีนรูท้กัษะดา้นศลิปะ พรอ้มทงัให้ความรูด้า้นความปลอดภยัใน

ระบบรถไฟฟ้า MRT ในโอกาสนีได้รบัเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี         

พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเร ียนทีชนะการประกวด โดยมีผู้ว่าการ                

การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพจํากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบั พรอ้มไปตรวจเยยีมรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล         

สถานีหวัลาํโพง โดยเขา้เยยีมชมพระราชอาสน์หรอืพระทนีังของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ พระบรมราชินีนาถ ในร ัชกาลที 9          

เมือคร ัง เสด็จพระราชดํา เนินทรง เ ปิดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสาย เฉลิมร ัชมงคล                       

(หวัลําโพง-บางซอื) เมอืวนัท ี3 กรกฎาคม 2547 และชมจุดวางแท่นศลิาฤกษ์การก่อสร้างรถไฟฟ้า 

สายเฉลมิรชัมงคล ทตีงัอยู่ภายในรถไฟฟ้า MRT สถานีหวัลําโพง ปิดท้ายดว้ยการเยยีมชมกจิกรรม 

รบับรจิาคหนงัสอื Give Book Get Back with MRT  
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“กิจกรรม Share2Child เพือน้องฉลาดคิด” 

บรษิทัจดักจิกรรม “Share 2 Child เพอืน้องฉลาดคดิ” เพอืเสรมิสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้นอก

ห้องเรยีนให้แก่เยาวชน โดยนําคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวดัปากนํา (พบิูลสงคราม)       

จงัหวดันนทบุร ีเดนิทางไปทศันศกึษา ณ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร โดยสกัการะ

พระพทุธไสยาสน์ ตลอดจนเดนิทางไปเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรไ์ทย ณ มวิเซยีมสยาม จากนันฟังบรรยาย

และเรยีนรูเ้รอืงการใชร้ะบบรถไฟฟ้า MRT อย่างปลอดภยั พรอ้มทงัชมนิทรรศการ Happy Blue Line         

และทดลองเดินทางจากรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสนํีาเงิน) เชอืมต่อสายฉลองร ัชธรรม  

(สายสมี่วง) ซึงกิจกรรมทัศนศึกษาในครงันี สรา้งความประทับใจและเพมิพูนความรู้ให้แก่น้องๆ  

ไดเ้ป็นอยา่งดยีงิ   

“กิจกรรม Give Books Get Back with MRT”  

บรษิทัเชญิชวนผูโ้ดยสารร่วมบรจิาคหนังสอืสาํหรบัเดก็และเยาวชน โดยเปิดรบับรจิาคทงัหนังสอืใหม่

และหนังสือมือสอง เพือรวบรวมนําไปบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาในโครงการ MRT สร้างฝัน  

ปันน้อง สูห่อ้งแห่งการเรยีนรู ้ซงึผูโ้ดยสารไดร้่วมบรจิาคหนังสอื ณ จุดรบับรจิาค ณ สถานีลาดพรา้ว 

และสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิต ิซึงได้รบัหนังสอืเป็นจํานวนมาก โดยบรษิัทได้แบ่งปัน 

และส่งต่อหนังสอืดงักล่าวไปร่วมโครงการอนืๆ อาทิ โครงการห้องสมุดเคลือนทีสําหรบัชาวตลาด  

ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ มลูนิธหินังสอืเพอืเดก็ มลูนิธนิกขมนิ โรงเรยีนชายแดนภาคเหนือและ

ภาคใต ้เรอืนจํากลางจงัหวดัเชยีงราย หอ้งสมุดชุมชนต่างๆ ในจงัหวดันนทบุร ีโดยมหีนังสอืทไีดร้บั

การคดัสรรเพอืสง่มอบใหแ้ก่หน่วยงานตา่งๆ มากกวา่ 22,500 เลม่ 

“โครงการ BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้” 

บรษิทัร่วมมอบอุปกรณ์สอืการเรยีนการสอนและมอบหนังสอืทผีู้โดยสารร่วมกนับรจิาคในกจิกรรม 

Give Books Get Back with MRT รวม 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเร ียน ชุมชน 

สวนผัก กรุงเทพมหานคร 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนซอยสวนรืน วงศ์สว่าง เขตบางซือ 

กรุงเทพมหานคร 3.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร           

เพอืพฒันาคณุภาพชวีติดา้นการศกึษาของเดก็และเยาวชน ในสถานศกึษารายรอบเสน้ทางโครงการ

รถไฟฟ้ามหานครและโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ พรอ้มกนันียงัร่วมจดักจิกรรม

พฒันาศนูยก์ารศกึษา และกจิกรรมสนัทนาการรว่มกบัเดก็และเยาวชนมาอยา่งต่อเนือง  

8)  กิจกรรมเพือพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสขุ  

 “กจิกรรม M Care สุขภาพด ีชวีปีลอดภยั”  

บรษิทัร่วมกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานพนัธมติร จดักจิกรรมออกบูธตรวจสขุภาพฟรพีรอ้มจดัแสดง

นิทรรศการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพและความปลอดภยัเกยีวกบัการใชร้ะบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถกูวธิ ี 

ให้กบัผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถงึกลุ่มประชาชนทพีกัอาศยัอยู่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT 

รวมถงึชุมชนใกลเ้คยีง ณ สถานีพหลโยธนิ และสถานีลาดพรา้ว ประกอบดว้ย  

บรกิารตรวจสุขภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจุบนั ไดแ้ก่ ตรวจวดัความดนัโลหติ ตรวจนําตาล      

ในเลือด ตรวจเช็คสมรรถภาพปอด ตรวจคัดกรองไวรสัตับอักเสบบี / ซี ตรวจสมรรถภาพหวัใจ         

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจวดัสายตาเบอืงต้น พร้อมทงัมกีารสาธิตวธิีการออกกําลังกาย        

ทีถูกวิธี สาธิตการออกกําลงักายด้วยหุ่นยนต์ Move Hobbit สาธิตการปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิต       

ขนัพนืฐานและการสําลกัในเด็กและผู้ใหญ่ (CPR และ Choking) สาธิตการใช้งานเครอืงช็อคหัวใจ

ไฟฟ้าอตัโนมตัหิรอื AED สาธติการปฐมพยาบาลเบอืงตน้และบรกิารใหค้วามรูพ้รอ้มใหค้าํแนะนําโดย

ผูเ้ชยีวชาญดา้นสขุภาพเกยีวกบัโรคมะเรง็เตา้นม    
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บรกิารตรวจสุขภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยท์างเลอืก การแพทยผ์สมผสาน และแพทย์แผนจนี ไดแ้ก่ 

การตรวจประเมนิโรคเบอืงต้นพรอ้มแนะนําการดแูลสขุภาพ การนวดบาํบดัเบอืงตน้ การนวดบาํบดัดดั

จดัสรรีะตามหลกัสรรีะวทิยา 

9)  สนับสนุนกิจกรรมเพือสงัคมอืนๆ  

“โครงการลานกีฬาพฒัน์ 2”  

บรษิทัไดร้่วมเป็นสว่นหนึงในการสบืสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล    

อดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ ิพระบรมราชนิีนาถ ในรชักาลท ี9 ในดา้นการสง่เสรมิคุณภาพ

ชวีติของราษฎรใหม้สีุขภาพกายทแีขง็แรง และสุขภาพใจทดี ีดว้ยการมอบทุนสนับสนุนและเขา้ร่วม

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการลานกฬีาพฒัน์ ซงึมโีครงการนําร่อง       

2 แห่ง คอื ลานกฬีาพฒัน์ 1 บรเิวณเคหะชุมชนคลองจนั เขตบางกะปิ และลานกฬีาพฒัน์ 2 บรเิวณ

พนืทใีตท้างพเิศษช่วงอรุุพงษ์ เขตราชเทว ี 

“BEM ร่วมใจพฒันา ลานกีฬาเพือสงัคม” 

บรษิทัจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติดา้นสงัคมและส่งเสรมิทกัษะดา้นการกฬีาใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 

บรเิวณพนืทรีายรอบเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้าและโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 

ภายใต้ชือ “BEM ร่วมใจพฒันา ลานกีฬาเพือสังคม” โดยบริษัทร่วมกับชุมชนซอยสุขสนัต์ 1  

เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการปรบัปรุงพฒันาลานกฬีาในชุมชน พรอ้มมอบอุปกรณ์กฬีา 

และจดัการแข่งขนักฬีาฟุตซอลนัดกระชบัมติรระหว่างพนักงานกบัเยาวชนในชุมชนซอยสุขสนัต์ 1  

ซงึสนามกฬีาแหง่นีจะเป็นพนืทสีาธารณะเปิดใหเ้ยาวชนภายในชุมชนและเยาวชนในพนืทใีกลเ้คยีงเขา้

มาเล่นกฬีาและออกกาํลงักาย สรา้งทงัสขุภาพกายและสขุภาพใจใหก้บัประชาชนโดยรวม  

“กิจกรรม MRT มอบยิมสดใส ผูส้งูวยัสขุสนัต”์ 

บรษิทัร่วมกบัมูลนิธดิวงประทปี จดักจิกรรม MRT มอบยมิสดใส ผูส้งูวยัสุขสนัต ์โดยการสรงนําพระ

และรดนําขอพรผูส้งูอาย ุพรอ้มทงัจดับรรยายใหค้วามรูเ้กยีวกบัการโดยสารรถไฟฟ้า MRT ดว้ยความ

ปลอดภยัในกลุ่มผูสู้งอายุ กจิกรรมเลยีงอาหารกลางวนั ปิดท้ายความสนุกดว้ยกิจกรรมสนัทนาการ

สรา้งรอยยมิและความสุขให้กบัผูสู้งอาย ุเพอืส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั ซงึมผีูบ้รหิารและพนักงาน 

เขา้รว่มกจิกรรมดว้ยความอบอุ่น 

“งานทอดผ้าป่าสามคัคี ประจาํปี 2561”  

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) รว่มเป็น

เจ้าภาพในงานทอดผา้ป่าสามคัค ีประจําปี 2561 ณ วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร กรุงเทพมหานคร 

และวดัหงสร์ตันารามราชวรวหิาร กรุงเทพมหานคร เพอืนําปัจจยัสมทบทุนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

และเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรยีนพระปรยิตัิธรรม อกีทงัเพอืการบูรณะปฏิสงัขรณ์ ทํานุบํารุง

พระพทุธศาสนา  

“งานทอดกฐินสามคัคี ประจาํปี 2561”  

บรษิทัร่วมกบัชุมชนรายรอบเสน้ทางโครงการทางพเิศษ โครงการรถไฟฟ้า และผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า 

MRT พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนักงาน รว่มเป็นเจา้ภาพในงานทอดกฐนิสามคัค ีประจาํปี 2561              

ณ วดัปากนํา นนทบุร ีเพอืสมทบทุนบรูณะพระอุโบสถและทาํนุบาํรงุสบืทอดพระพุทธศาสนา               
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10.3 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเกียวข้องกบัการคอรร์ปัชนั   

10.3.1  นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเกียวข้องกบัการคอรร์ปัชนัของบริษทั 

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชัน และการป้องกันการทุจริต 

ทงัภายในและภายนอกขององคก์ร โดยบรษิทัไดก้ําหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิเีหมาะสม

ของกรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้คํานึ งถึง 

ความเสยีหายทจีะเกดิจากการทุจรติคอร์รปัชนั จงึไดก้ําหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั    

โดยมแีนวทางปฏบิตัทิสีาํคญั ดงันี 

1.  พนักงานทุกระดบัของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซือสตัย์สุจริต และโปร่งใส 

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัตงิานนันต้องถูกต้องตามกฎหมาย  

โดยมหีน้าทตีอ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั ซงึอยูใ่นจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเป็นธรรมดว้ยความซือสตัย์สุจริต และปฏิบัตติามพนัธสญัญา 

ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. สนับสนุนใหม้กีารปลูกจติสาํนึกของผูบ้รหิารและพนักงานใหล้ะเวน้การทุจรติและตระหนักถงึโทษ

ภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไม่พึงรบัหรอืให้การเลยีงรบัรอง ของขวญั และ

คา่ใชจ่้ายอนืใดทเีกนิความจาํเป็นและไมเ่หมาะสมกบับุคคลททีาํธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพือให้ความรู้เกียวกับนโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทงันี บรษิัทซงึดําเนินธุรกิจก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ และธุรกจิบรหิารจดัการโครงการขนส่ง

มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ไดม้นีโยบายการป้องกนัการมสีว่นเกยีวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัและการดาํเนินงาน

ตามนโยบายดงักล่าว สรุปไดด้งัตอ่ไปนี 

10.3.2   แนวปฏิบติัมาตรการการป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชนั  

นอกจากนีบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการทงัทางวนิยัและทางกฎหมายกรณีทุจรติคอรร์ปัชนั ในทางวนิยัจะ

มกีระบวนการสอบขอ้เทจ็จรงิทางวนิัยโดยคณะกรรมการซงึประกอบดว้ยตวัแทนจากแผนกทรพัยากร

บุคคล แผนกต้นสงักดัของผู้กระทําผดิ และจากหน่วยงานอนื ในการพิจารณาความผดิกําหนดให้

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาลงโทษสําหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลักษณ์อกัษร และการเลกิจา้ง 

และหากความผดิเขา้ข่ายยกัยอกจะพจิารณาดาํเนินการในทางกฎหมายเพอืรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิทัโดยกาํหนดแนวทางไวด้งันี 

1.  ไมด่าํเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทมีสีว่นเกยีวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั 

2.  มกีารลงโทษพนักงานทมีสีว่นเกยีวขอ้งกบัการทุจรติ และการดาํเนินคดทีางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบติัเพิมเติมเกียวกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกยีวข้องกบัการคอรร์ปัชนั 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทจีะดําเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใส ไม่มสี่วนเกยีวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนั ตามนโยบาย

การกํากบัดูแลกิจการทีด ีโดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตัหิน้าทีดว้ยความ

ซอืสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพอืประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

และไม่มกีารทุจรติคอรร์ปัชนัทงัภายในและภายนอก  
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1. บรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการเพอืการต่อตา้น ขจดัการจ่ายหรอื การรบั

สินบนและการคอร์ร ัปชัน รวมถึงการกระทําการใดๆ ซึงข ัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม 

อนัดงีาม โดยกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณบรษิทั

ของบริษัทและข้อตกลงเกียวกบัการทํางาน เพอืให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ถอืปฏบิตัริว่มกนั 

2. บรษิทัตระหนักถงึความเสยีงของธรุกจิภายใต้การเปลยีนแปลงทงัจากปัจจยัภายในและภายนอก   

ทสีง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความเสยีงอยา่งมรีะบบ มกีารเฝ้า

ระวงั และมกีารใชม้าตรการต่างๆ เพอืลดความเสยีงอย่างต่อเนือง โดยได้แต่งตงัคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง เพอืพจิารณาระดบันโยบาย และมฝ่ีายบรหิารทําหน้าทีดแูล

กระบวนการบรหิารความเสยีงขององค์กรโดยรวม และปฏบิตัหิน้าทปีระจาํวนัแทนคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีงทําหน้าทตีดิตาม ประเมนิผล และจดัทํารายงานการบรหิาร

ความเสยีงในระดบัหน่วยงาน เพอืรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี ยงัไดม้ีการ

จัดทําคู่มือการบริหารความเสียงและแผนการบริหารความเสียง เพือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงาน รวมทงัมกีารตดิตาม ประเมนิผล ทบทวนความเสยีงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

แวดล้อมทงัภายในและภายนอก รวมทงัมกีารจดัทําแผนฉุกเฉินสําหรบัทุกหน่วยงานใช้ปฏิบตัิ 

เมอืเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิเพอืสามารถเขา้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัท ี 

3. ในส่วนของการดาํเนินการของบรษิทัเพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนัการคอรร์ปัชนันัน 

นอกจากได้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตสํานึกป้องกันการมีส่วน

เกยีวขอ้งกบัการคอร์รปัชนัภายในองคก์ร โดยบริษทัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมดว้ยวธิกีาร ทงัทาง

กายภาพและพฒันาทางจิตใจทีจะช่วยให้เกิดจิตสํานึกทีดีเพราะบรษิัทเชือว่า การเป็นคนด ี        

ตอ้งเกดิขนึจากภายใน นอกจากนี เพอืเตรยีมความพรอ้มในการขอรบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทได้ดําเนินการให้แผนกต่างๆ       

ทําการประเมนิตนเองเพอืระบุจุดทตีอ้งปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รปัชนั

ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมกันนีบริษัท                   

ไดม้อบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบดา้นการกาํกบัดแูล และดา้นตรวจสอบภายใน จาํนวน 2 คน เขา้รบั

การอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึงจัดโดยสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

4. บรษิทัจดัทําแบบสาํรวจการปฏิบตัติามจรรยาบรรณทุกปี เพอืใหผู้บ้รหิารทบทวนการประพฤติ

ปฏบิตัตินตามแนวทางจรรยาบรรณ   

5. บริษัทได้กําหนดความผิดสําหรับการปฏิบัติงานทีทุจริต คอร์รัปชนั เป็นความผิดทางวินัย 

ทีร้ายแรง ซึงหากฝ่าฝืน ละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขนัเลิกจ้าง  

โดยไม่ตอ้งเตอืนล่วงหน้า ลกัษณะความผดิดงักลา่ว จาํแนกไดด้งันี 

(1) เปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บคุคลภายนอก 

(2) ทุจรติตอ่หน้าท ีและหรอืต่อบรษิทัรวมทงัการใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้นืใหก้ระทาํการนันดว้ย 

(3) ใชต้าํแหน่งหน้าทแีสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้นืโดยมชิอบ 

(4) รบัสงิตอบแทนเกยีวกบัหน้าทกีารงานโดยมชิอบ 

(5)  แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมินประมาท หรือทําร้ายร่างกาย

ผูบ้งัคบับญัชา รวมถงึบุคคลภายนอกทมีาตดิต่อหรอืเกยีวขอ้งกบับรษิทั 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

 

11.1 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทีดีและมีประสิทธิผล รวมทังแนวทาง 

การกํากบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัอย่างต่อเนือง เพราะเชอืว่าการมีระบบการควบคุมภายในทีด ีคอืการมี

กระบวนการปฏบิตังิาน แผนการจดัองคก์ร และระบบงานทดี ีสามารถนํามาใชเ้พอืช่วยใหก้ารดาํเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงคห์รอืภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ช่วยลดความเสยีงและป้องกนัความเสยีหายที

อาจจะเกิดขนึในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วย    

กรรมการอสิระดาํเนินการสอบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธผิล โดยมสีาํนักตรวจสอบ

ภายในซงึมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าท ีและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทสีอบทาน

ระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจําปีทีได้ร ับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ เพอืให้เกิดความมันใจว่าการปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้

ทรพัยากรต่างๆ ของบรษิัทอย่างคุม้ค่า สมประโยชน์ สามารถควบคุมป้องกันการทุจรติคอร์รปัชันได ้มีการ

ควบคุมการดาํเนินงานและการรายงานทางการเงนิทมีีความถูกต้อง เชอืถอืได ้และทนัเวลา มกีารปฏบิตัติาม

นโยบายและเป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎหมาย และขอ้บงัคบัของทางราชการและหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และมกีาร

ทบทวนความมีประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างสมําเสมอ เพอืให้สามารถดําเนินธุรกจิให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพนืฐานความเป็นธรรมดา้นผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย นอกจากนี

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าทีในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชแีละค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัช ีพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้นในกรณีทเีกดิรายการเกยีวโยงหรอื

รายการทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การบริหารจดัการความเสียง  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในการนําระบบบริหารความเสียงมาใช้ในการบริหารจัดการ  

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสยีงดูแลและทบทวนการบริหารความเสียง

โดยรวมของบรษิทั กลยทุธท์ใีชใ้นการบรหิารความเสยีง และระบบเตอืนภยัความเสยีง เพอืสามารถเตรยีมพรอ้ม

ในการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทังการจัดการอบรมให้ความรู ้

กบัผูบ้รหิารและพนักงานถงึแนวทางการบรหิารความเสยีงเพอืให้เกดิความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการบรหิาร

ความเสยีงทัวทังองค์กร ซึงครอบคลุมทงัในระดบัองค์กร และระดบัปฏิบตัิงาน โดยฝ่ายบริหารดําเนินการ

พจิารณาปัจจยัเสยีงทบีรษิทัประสบอยูห่รอืคาดวา่จะประสบ นํามาวเิคราะหผ์ลกระทบและโอกาสทคีวามเสยีงนัน

จะเกดิขนึ แลว้กาํหนดมาตรการป้องกนัและการจดัการความเสยีงนนัใหอ้ยู่ในระดบัทยีอมรบัไดแ้ละสอดคลอ้งกบั

นโยบายของบรษิทั นําเสนอคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสียงพจิารณาความเพยีงพอและ

เหมาะสม โดยกาํหนดใหม้กีารทบทวนแผนบรหิารความเสยีงทุกปี และประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความ

เสยีงทุกไตรมาส และในทุกช่วงเวลาทพีบว่าระดบัความเสยีงมกีารเปลยีนแปลง โดยมเีลขานุการคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีงทําการติดตามผลเป็นระยะอย่างสมําเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้   

ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสียงรบัทราบ เพอืรายงานคณะกรรมการบริษัท

รบัทราบโดยรวม ทงันี ปัจจยัเสยีงและการบรหิารจดัการความเสยีงทสีาํคญัของบรษิทัไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้เรอืง

ปัจจยัเสยีงหน้า 3-1 ถงึ 3-8 
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11.3 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน ซึงมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร          

การประเมนิความเสยีง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม 

สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ไม่มี

ขอ้บกพร่องเกยีวกบัระบบการควบคมุภายในทเีป็นสาระสําคญั สามารถควบคมุป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชนั และ

ทรพัย์สนิของบริษัทและบรษิัทย่อยจากการทีผู้บรหิารหรอืพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ 

รายงานทางการเงินของบรษิัทมีความถูกต้องเชอืถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีทรีบัรองทวัไปและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การดําเนินธุรกจิของบรษิทัไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ  

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งครบถว้น  

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัช ีมคีวามเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การดําเนินงานของ

บรษิทัเป็นไปภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีโปร่งใส มรีะบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมมปีระสทิธผิล 

สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัจากการทผีูบ้รหิารหรอืพนักงานนําไปใชใ้นทางมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั คอื นางสาววาสนา วฒันานุกลูชยั ผูอ้าํนวยการสาํนักตรวจสอบภายใน ซงึ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่าเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานทมีีคุณสมบตัิ

เหมาะสมและเพยีงพอทจีะปฏบิตัหิน้าทหีวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยในการ

แต่งตงั ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-1 ถงึ A3-2) 

สําหรบัหวัหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั คอื นายภาคภูมิ ทววีทิยรศัมิ รองกรรมการผู้จัดการ 

บรหิารและเลขานุการบรษิทั ซึงเป็นผู้มีความรู้ทางดา้นกฎหมายและบญัช ีมีความสามารถ และประสบการณ์ 

ในงานเลขานุการบรษิทัเป็นเวลานาน เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-3 ถงึ A3-4) 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 หลกัการและขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ เป็นไปตามเงอืนไขและเกณฑต์ามปกตธิุรกจิ การทํารายการทเีกยีวโยงกนั

และรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การพจิารณาอนุมตัิการทํารายการระหว่างกัน บรษิทัมีการนําเสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยกรรมการ

บริษัททีมีส่วนเกียวข้อง อนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน 

เพอืพิจารณาในวาระดงักล่าว นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบซึงได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

จะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น 

ในส่วนของการทํารายการทเีกียวโยงกนัทมีีเงอืนไขการค้าโดยทวัไปทีบรษิัทและบรษิัทย่อยมี หรอือาจมีในอนาคต 

บรษิทัไดข้ออนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบัรายการทเีกยีวโยงกนั 

และการไดม้าและจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิทีสําคญัของบริษทัหรอืบรษิัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีีกําหนดโดย 

สภาวชิาชพีบญัช ีทงันี หากมรีายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่มผูท้ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทําการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บํารงุรกัษา คณะกรรมการบรษิทั โดยมคีณะกรรมการ

ตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจําเป็น และสมเหตุสมผลของการเขา้ทํารายการนันๆ ซงึรวมถงึการกําหนด

ราคา และเงือนไขการทํารายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคา 

กบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยทผีูม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นรว่มในการพจิารณาอนุมตักิารทาํรายการ ทงัน ีบรษิทั 

ไม่มนีโยบายในการใหกู้ย้มืหรอืคาํประกนัเงนิกูแ้กบุ่คคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ตามนยิามของสาํนักงาน กลต.  

หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขนึ บริษัทจะจัดให้มี

ผู้เชยีวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพอืนําไปใช้

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้ ือหุน้ตามแต่กรณี โดยที

บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบัญช ี

ของบรษิทั 
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12.3 รายการระหว่างกนัของบริษทั และบริษทัย่อยกบับคุคลทีอาจมคีวามขดัแย้งสาํหรบัปี 2561 และปี 2560 

1. รายการระหวา่งบรษิทัและบรษิทัย่อย กบั บรษิทั ช.การชา่ง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) 

CK ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง รวมถงึการพฒันา ลงทุน และบรหิารโครงการสมัปทานระบบสาธารณูปโภคขนัพนืฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภมูภิาคอยา่งครบวงจร และเป็นบรษิทั 

ทเีกยีวขอ้งกนักบับรษิทั เนืองจาก CK เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้บรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 30.831 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั ทงันี CK และบรษิทัมกีรรมการ 

และผูบ้รหิารร่วมกนั ไดแ้ก ่(1) นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์(2) นายพงษส์ฤษด ิตนัตสิวุณชิย์กุล (3) นางพเยาว ์ มรติตนะพร เป็นคูส่มรสของนายประเสรฐิ มรติตนะพร   

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

งานจ้างออกแบบและก่อสร้างทางเชือมต่อ 

ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอก 

กรงุเทพมหานคร กบัทางพิเศษศรีรชัด้าน 

ทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) 

- คา่ก่อสรา้ง 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

 

 

217.25 

2.71 

 

 

 

 

57.75 

34.43 

 

 

 

 

บรษิทัวา่จา้ง CK เป็นผูอ้อกแบบและก่อสรา้งทางเชือมต่อทางพเิศษ

สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบัทางพเิศษศรีรชัด้าน 

ทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) วงเงนิทงัสนิ 275 ล้านบาท มรีะยะเวลา

ก่อสรา้งไม่เกนิ 18 เดอืน ซงึราคาค่างานดงักล่าวไดผ้่านการพจิารณา

ของวศิวกรอสิระแลว้วา่เป็นราคาทเีหมาะสม 

 

 
 

 

                                                      
1 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั วนัท ี5 กนัยายน 2561 



  บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้าง 

ทางพิเศษศรีรชั 

- คา่ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสรา้งทางพเิศษ 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

28.91 

1.83 

 

 

30.17 

0.90 

 

 

บรษิทัวา่จา้ง CK เป็นผูต้รวจสอบ ซ่อมแซม โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั 

ดงัต่อไปนี 

1) รอบท ี3 ระยะท ี5: 

ทําสญัญาเมอืวนัท ี26 กนัยายน 2559 วงเงนิ 32,341,810 บาท โดย

มรีะยะเวลา 10 เดอืน นับตงัแต่วนัลงนามสญัญา 

2) รอบท ี4 ระยะท ี1: 

ทําสญัญาเมอืวนัท ี1 กนัยายน 2560 วงเงนิ 24,884,140 บาท โดยมี

ระยะเวลา 12 เดอืน นับตงัแต่วนัลงนามสัญญา และบริษัทได้ทํา

หนงัสอืคาํสงัเปลยีนแปลงงานเพมิเตมิ จาํนวนเงนิ 985,706 บาท 

3) รอบท ี4 ระยะท ี2: 

ทาํสญัญาเมอืวนัท ี17 สงิหาคม 2561 วงเงนิ 31,920,642 บาท โดยมี

ระยะเวลา 12 เดอืน นับตงัแต่วนัลงนามสญัญา 

ซงึค่างานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและตาํกว่าราคาประเมนิของบรษิทัและ 

วศิวกรอสิระ  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

ดอกเบยีรบัจากลกูหนีค่าหุ้นสามญั  

บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

- ดอกเบยีรบั 

 

 

 

- 

 

 

 

12.91 

 

 

 

เมอืวนัท ี2 กรกฎาคม 2558 บรษิทัไดข้ายหุน้ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จํานวน 2,050,134,895 หุน้ ใหแ้ก่ CK ในราคาหุน้ละ 1.79 บาท โดย

บรษิทัไดร้บัเงนิในวนัซอืขายจาํนวน 2,000 ลา้นบาท สว่นทเีหลอืทยอย

รับชําระเสร็จสินภายในเดือนสิงหาคม 2560 ซึงมีดอกเบียรับ 

คา่หุน้ในปี 2560 เป็นเงนิ 12.91 ลา้นบาท 

ราคาขายหุน้มคีวามสมเหตุสมผล เพราะเป็นราคาทใีกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดโดยราคาดงักลา่วเป็นราคาทไีดจ้ากการเจรจาตกลงกนัโดยอา้งองิ

จากราคาหุ้นถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้น บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ  

เป็นเวลา 60 วนัยอ้นหลงัหกัดว้ยส่วนลดประมาณรอ้ยละ 5 เนืองจาก

เป็นการซือขายในปรมิาณมาก (Big Lot) และเงอืนไขการชําระเง ิน

เป็นไปเพอืใหบ้รษิทัสามารถขายหุน้ไดท้งัจํานวนในครงัเดยีวดว้ยราคา

ทตีกลงกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ 
รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

งานบริหารงานซ่อมบาํรงุรกัษาโครงสร้าง 

พืนฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครืองกล โครงการ 

สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีนําเงิน) 

- คา่งานซ่อมบาํรงุโครงสรา้งพนืฐานทางโยธา

และไฟฟ้าเครอืงกล 

- งานเปลยีนแปลงอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า

เครอืงกล 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

 

 

144.45 

 

70.47 

 

118.62 

 

 

 

 

90.95 

 

- 

 

22.74 

 

 

 

เมือวันที 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ทําสัญญาว่าจ้าง CK ในการ

บรหิารงานซ่อมบํารุงรกัษาโครงสรา้งพนืฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครอืงกล 

Civil Infrastructure and Electrical and Mechanical Systems Maintenance) 

โครงการสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนํีาเงนิ) ระยะเวลา 8 ปี โดยมมีูลค่าสญัญา

รวม 1,270 ลา้นบาท 

ต่อมาเมอืวนัท ี29 สงิหาคม 2561 บรษิทัไดท้ําสญัญาแกไ้ขเพมิเตมิกบั CK 

ในการบริหารงานซ่อมบํารุงรกัษาโครงสรา้งพนืฐานทางโยธา และไฟฟ้า

เครืองกล  (Civil Infrastructure and Electrical and Mechanical Systems 

Maintenance) โครงการสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย ระยะเวลา 8 ปี 6 เดอืน

และขยายระยะเวลาสญัญาของโครงการสายเฉลิมรัชมงคลออกไป 3 ปี  

5 เดอืน เพอืให้สนิสุดพร้อมสญัญาของโครงการสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย 

รวมถึงงานปรับปรุงและเปลียนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครืองกลของ

โครงการสายเฉลิมรชัมงคลทีหมดอายุการใช้งาน โดยมีมูลค่าสญัญารวม 

2,778 ลา้นบาท ซงึถอืเป็นส่วนหนึงของสญัญาว่าจ้างเป็นผูบ้รหิารงานซ่อม

บํารุงขา้งตน้ มลูคา่งานดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและตาํกวา่ราคาประเมนิของ

วศิวกรอสิระ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ 
รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

งานซ่อมบาํรงุรกัษาโครงสร้างพืนฐานโยธา 

อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครืองกล ลิฟทแ์ละ 

บนัไดเลือน ภายในสถานี ทางวิงยกระดบัและ 

ศนูย์ซ่อมบาํรงุ และจดัหาอปุกรณ์ เครืองมือ 

อะไหล่และบคุลากรสาํหรบังานซ่อมบาํรงุ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง 

- คา่งานซ่อมบาํรงุโครงสรา้งพนืฐานทางโยธา

และไฟฟ้าเครอืงกล 

- งานปรบัปรงุโครงสรา้งพนืฐานทางโยธาใน 

สถานีและศนูยซ์่อมบํารงุพรอ้มจดัหาอะไหล่ 

และอปุกรณ์ทเีกยีวขอ้ง 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

209.97 

 

- 

 

 

80.60 

 

 

 

 

 

 

 

211.70 

 

65.00 

 

 

61.17 

 

 

 

 

 

 

เมือวนัที 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ทําสญัญาว่าจ้าง CK ในงานซ่อม

บํารุงรกัษาโครงสร้างพนืฐานโยธา ซ่อมบํารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ

เครอืงกล ซ่อมบาํรุงรกัษาลฟิทแ์ละบนัไดเลอืนภายในสถานี ทางวงิยกระดบัและ

ศูนยซ์่อมบํารุง และจดัหาอุปกรณ์ เครอืงมือ อะไหล่ และบุคลากรสาํหรบังาน

ซ่อมบํารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที 17 

พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัที 16 พฤศจิกายน 2566 มูลค่างานตามสญัญา 

จาํนวน 1,520 ลา้นบาท  

ต่อมาเมือวนัท ี14 ธนัวาคม 2559 บริษัททําสญัญาว่าจ้าง CK ในงานซ่อม

บํารุงรกัษาโครงสร้างพนืฐานโยธาและไฟฟ้าและเครอืงกล โครงการรถไฟฟ้า 

สายสมี่วงเพมิเตมิ มลูคา่งานตามสญัญา จาํนวน 155 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปีนับ

แต่วนัท ี1 มกราคม 2560 จนถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2566 มูลค่างานดงักล่าวมี

ความเหมาะสมและตาํกว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ 
รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

งานจ้างบริหารโครงการ รวมถึงจดัหา ติดตงั 

และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีนําเงิน 

- คา่บรหิารโครงการ 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

 

 

8,116.55 

521.21 

 

 

 

 

8,789.07 

1,170.14 

 

 

 

 

เมือวันที 20 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ทําสัญญาว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหาร

โครงการ รวมถงึจดัหา ตดิตงั และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า

สายสนํีาเงนิ วงเงนิรวม 19,643 ลา้นบาท 

ต่อมาเมอืวนัท ี9 กุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัออกคาํสงัเปลยีนแปลงงานวา่จา้ง CK 

เป็นผู้บรหิารจดัการงานก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคารบรหิาร บรเิวณศูนย์ซ่อม

บํารุงห้วยขวาง และดําเนินการจัดหา ติดตังอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

(เพิมเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเง ินวงเงินรวม 558 ล้านบาท  

โดยถอืเป็นส่วนหนึงของสญัญาว่าจ้างเป็นผูบ้รหิารโครงการขา้งต้นต่อมาเมอื

วนัท ี12 กรกฎาคม 2561 บรษิทัออกคาํสงัเปลยีนแปลงงานว่าจ้างเพอืเร่งรดั

การเปิดให้บร ิการเดินรถให้เร็วขึนกว่ากําหนด และติดตังระบบโครงข่าย

โทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิสว่นต่อ

ขยายวงเงนิรวม 898 ลา้นบาท โดยไม่ไดม้กีารเปลยีนแปลงแกไ้ขขอบเขตงาน

ตามสญัญาเดมิ มูลคา่งานมคีวามเหมาะสมและตาํกว่าราคาประเมนิของวศิวกร

อสิระ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ 
รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

การเช่าอาคารวิริยะถาวร 2 

- คา่เชา่และคา่บรกิารสาํนักงาน 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

7.88 

0.08 

 

 

7.89 

0.07 

 

บรษิทัยอ่ย : บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จาํกดั (“BMN”) ทําสญัญาเช่า

อาคารวริยิะถาวร 2 กบั CK เป็นระยะเวลา 3 ปี สนิสดุวนัท ี9 กรกฎาคม 2562  

อตัราค่าเช่าสํานักงานดังกล่าว เป็นอัตราทีเทียบเคียงได้กับอตัราค่าเช่า 

ทผีูใ้หเ้ชา่คดิกบัผูเ้ชา่รายอนืทเีป็นบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
 

 
 

12-9 
 

 

2. รายการระหวา่งบรษิทัและบรษิทัย่อย กบั การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) 

รฟม. ดาํเนินธุรกจิเกยีวกบักจิการรถไฟฟ้าและธุรกจิอนืเพอืประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยและประชาชนในการใชบ้รกิารกจิการรถไฟฟ้า และ รฟม. เกยีวขอ้งกนั

กบับรษิทั เนืองจากเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในสดัสว่นรอ้ยละ 8.222 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ของบรษิทั ทงันี รฟม. และบรษิทัมกีรรมการร่วมกนั คอื นายยทุธนา หยมิการุณ 

และผูบ้รหิารของ รฟม. คอื นางณฐมณ บุนนาค เป็นกรรมการบรษิทั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสุด 

31 ธ.ค. 60 

เงินตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร และ 

รายได้พฒันาเชิงพาณิชย ์

- คา่ตอบแทนจากรายไดค้า่โดยสารและ 

รายไดพ้ฒันาเชงิพาณชิย ์

  

- คา่ตอบแทนรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 

  

- คา่ภาษโีรงเรอืน 

 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 

 

 

355.66 

 

 

3,495.20 

 

1.59 

 

125.15 

 

 

384.81 

 

 

2,487.43 

 

3.56 

 

111.93 

 

 

เป็นไปตามเงอืนไขสญัญาสมัปทานทกีาํหนดใหบ้รษิทัต้องปฏบิตัติามสญัญา 

 

 

 

 

                                                      
2 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั วนัท ี5 กนัยายน 2561 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

การเช่าพืนทีติดตงัป้ายโฆษณา 

- คา่ตอบแทนการใชพ้นืท ี

- คา่ภาษโีรงเรอืน 

 

 

0.99 

10.23 

 

0.12 

6.78 

 

BMN เชา่พนืทตีดิตงัป้ายโฆษณา 

1) บรเิวณอาคารจอดแลว้จร สถานีลาดพรา้ว   

2) บรเิวณทางเชอืมเขา้หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั พระราม 9 สถานีรถไฟฟ้า

พระราม 9   

3) บริเวณอาคารเชือมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สถานีสุขุมวิท 

จาํนวน 11 จุด   

อตัราค่าเช่าสอืโฆษณาดงักล่าวเป็นอตัราทเีหมาะสม 
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3. รายการระหวา่งบรษิทั กบั บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“CKP”) 

CKP ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอนื (Holding Company) ทปีระกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ และใหบ้รกิารงานทปีรกึษาและบรกิารอนืๆ  

ทเีกยีวขอ้งกบัโครงการผลติไฟฟ้า CKP เกยีวขอ้งกนักบับรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้ใน CKP ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 รอ้ยละ 17.83 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ บรษิทั และ CKP 

ม ีCK เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ โดย ณ วนัท ี5 กนัยายน 2561 CK ถอืหุน้บรษิทัรอ้ยละ 30.83 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแล้ว และ ณ วนัท ี20 เมษายน 2561 CK ถอืหุน้ใน CKP  

รอ้ยละ 27.41 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ ทงันี CKP และบรษิทัมกีรรมการรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์และกรรมการของ CKP คอื นายประเสรฐิ มรติตนะพร เป็นคูส่มรส

ของนางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการของ NECL  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีสินสุด 

31 ธ.ค. 61 

รอบบญัชีสินสดุ 

31 ธ.ค. 60 

กาํไรจากการขายหุ้นใน บจก.ไซยะบรีุ พาวเวอร ์

 

244.16 - เมอืวนัที 28 มถิุนายน 2561 บรษิัทได้ขายหุ้นทถีืออยู่ใน บจก.ไซยะบุร ี

พาวเวอร์ ทังหมดใหก้บั CKP โดยมกีําไรจากการขายหุ้นในงบกําไร

ขาดทุนรวม เป็นจาํนวนเงนิ 244 ลา้นบาท  

รายการเกยีวโยงกนัดงักล่าวเป็นไปตามปกตธุิรกจิ และมเีงอืนไขการคา้

โดยทวัไปซงึไดร้บัอนุมตัหิลกัการในการดาํเนินการจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแล้ว 
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ส่วนที 3  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 

สรปุรายงานการสอบบญัชี 

บรษิทัสาํนักงาน อวีาย จาํกดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมซงึประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการ

เปลยีนแปลงสว่นของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสนิสดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนืๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้า

กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยมคีวามเหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้อง

ตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
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                                            (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
2561 2560 2559 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มนุเวยีน             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 526,200.490 0.51 2,627,062,725 2.66 777,001,145 0.94 

เงนิลงทนุชวัคราว 1,282,474,987 1.24 1,449,457,222 1.47 5,941,349,949 7.18 

เงนิฝากธนาคารสําหรบัรายไดค่้าโดยสารรบัล่วงหน้า 150,016,110 0.14 - - - - 

ลูกหนกีารคา้และลูกหนีอนื 514,055,818 0.50 426,286,028 0.43 1,614,563,463 1.95 

ลูกหนจีากการขายเงนิลงทุน - - - - 756,834,379 0.91 

ส่วนของลูกหนภีายใตส้ญัญาสมัปทานทถีึงกําหนดชาํระภายในหนงึปี 1,649,683,274 1.59 1,649,683,274 1.67 - - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 94,158,489 0.08 127,581,197 0.12 129,541,368 0.16 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,216,589,168 4.06 6,280,070,446 6.35 9,219,290,304 11.14 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน             

ลูกหนภีายใต้สญัญาสมัปทาน - สุทธิจากส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10,860,414,888 10.46 12,510,098,163 12.65 - - 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 6,368,744,918 6.13 9,592,230,802 9.70 9,667,680,300 11.68 

เงนิลงทนุระยะยาวอนื 6,688,646,612 6.44 1,654,862,090 1.67 1,237,849,790 1.50 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 120,357,493 0.12 120,357,493 0.12 120,357,493 0.15 

อาคารและอุปกรณ์  323,936,668 0.31 361,168,428 0.37 340,732,838 0.41 

สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วน  35,146,019,997 33.85 38,448,873,562 38.87 41,551,825,215 50.19 

สทิธใินการใชพ้นืทกีอ่สรา้งทางดว่น 390,198,219 0.38 719,073,059 0.73 1,020,623,701 1.23 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ 35,427,555,680 34.12 25,954,096,373 26.24 17,048,090,154 20.59 

ตน้ทนุโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 654,691,451 0.63 666,742,626 0.67 627,255,954 0.76 

ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายลว่งหน้า 3,495,195,243 3.37 2,487,433,243 2.51 1,614,607,949 1.95 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนื 84,777,999 0.08 75,257,871 0.08 68,228,569 0.08 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัช ี 6,312,191 0.01 4,997,667 0.01 201,887,940 0.24 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 47,468,811 0.04 44,103,679 0.03 67,132,878 0.08 

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 99,614,320,170 95.94 92,639,295,056 93.65 73,566,272,781 88.86 

รวมสินทรพัย ์ 103,830,909,338 100.00 98,919,365,502 100.00 82,785,563,085 100.00 

 (หน่วย : บาท) 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2561 2560 2559 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น               

หนีสินหมุนเวียน             

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2,814,594,224 2.71 3,629,184,736 3.67 4,715,775,247 5.70 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,683,472,969 1.62 2,107,884,865 2.13 898,075,149 1.08 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 3,041,760,069 2.93 3,808,760,069 3.85 2,066,750,000 2.50 

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 5,000,000,000 4.82 - - - - 

รายไดค่้าโดยสารรบัล่วงหน้า 163,117,129 0.16 138,261,714 0.14 111,971,378 0.14 

เงนิมดัจําค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมูลคา่ 65,265,286 0.06 54,367,547 0.05 43,313,997 0.05 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 69,746,084 0.07 62,132,371 0.06 31,444,025 0.04 

สํารองคา่ทดแทนการจดัหาพนืทกี่อสรา้งทางด่วนทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 1,546,891,698 1.49 1,600,000,000 1.62 1,500,000,000 1.81 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื       

   เงนิประกนัผลงาน 45,609,821 0.04 19,917,415 0.02 70,983,137 0.09 

   ภาษมีูลคา่เพมิคา้งจ่าย 76,044,732 0.07 56,978,843 0.06 31,237,795 0.04 

   ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจ่ีายรอนําส่ง 90,510,248 0.09 94,180,664 0.10 1,929,000 0.01 

   อนืๆ 9,826,997 0.01 11,156,420 0.01 86,277,548 0.09 

รวมหนีสินหมนุเวียน 14,606,839,257 14.07 11,582,824,644 11.71 9,557,757,276 11.55 

หนีสินไม่หมนุเวียน         

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 18,373,779,608 17.70 25,801,112,363 26.08 16,952,402,523 20.48 

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  33,169,822,210 31.95 28,170,623,095 28.48 23,167,912,861 27.99 

หนีสนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 21,808,675 0.02 52,954,374 0.05 18,608,408 0.02 

สํารองคา่ทดแทนการจดัหาพนืทกี่อสรา้งทางด่วน - สทุธจิากสว่นทถีงึ       

   กําหนดชาํระภายในหนึงปี - - 1,411,401,698 1.43 2,817,151,698 3.40 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 686,898,092 0.65 483,787,045 0.49 471,043,876 0.57 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,353,842,048 1.30 217,152,225 0.22 - - 

หนีสนิไม่หมนุเวยีนอนื 5,892,925 0.01 20,211,885 0.02 17,982,160 0.02 

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 53,612,043,558 51.63 56,157,242,685 56.77 43,445,101,526 52.48 

รวมหนีสิน 68,218,882,815 65.70 67,740,067,329 68.48 53,002,858,802 64.03 
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(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2561 2560 2559 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สว่นของผูถ้ือหุ้น             

ทนุเรอืนหุน้             

   ทนุจดทะเบยีน             

      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 14.72 15,285,000,000 15.45 15,285,000,000 18.46 

   ทนุทอีอกจําหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้       

      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 14.72 15,285,000,000 15.45 15,285,000,000 18.46 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 5,816,938,084 5.60 5,816,938,084 5.88 5,816,938,084 7.03 

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (75,770,451) -0.07 (32,148,702) -0.03 (32,148,702) -0.04 

กําไรสะสม        

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 1,232,890,000 1.19 1,077,490,000 1.09 928,690,000 1.12 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12,133,780,735 11.69 8,948,481,343 9.05 7,763,596,451 9.38 

องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,105,927,958 1.06 (27,575,760) -0.03 (72,824,264) -0.09 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 35,498,766,326 34.19 31,068,184,965 31.41 29,689,251,569 35.86 

ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 113,260,197 0.11 111,113,208 0.11 93,452,714 0.11 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 35,612,026,523 34.30 31,179,298,173 31.52 29,782,704,283 35.97 

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 103,830,909,338 100.00 98,919,365,502 100.00 82,785,563,085 100.00 
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(หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทุน 
2561 2560 2559 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายได ้         
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 10,173,901,910 53.30 9,956,687,741 64.68 9,300,724,132 70.28 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 4,736,002,363 24.81 4,520,903,061 29.37 3,230,064,080 24.41 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 704,536,036 3.69 675,836,158 4.39 573,349,010 4.33 

รายไดอ้นื       

    กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุ 499,393,573 2.62 11,887,334 0.07 11,929,580 0.09 

    กาํไรจากการโอนเปลยีนประเภทเงนิลงทนุ 2,496,266,396 13.08 - - - - 

    ดอกเบยีรบั  450,618,868 2.36 175,173,105 1.14 68,199,690 0.52 

    อนืๆ 26,601,445 0.14 52,743,740 0.35 49,128,131 0.37 

รวมรายได ้ 19,087,320,591 100.00 15,393,231,139 100.00 13,233,394,623 100.00 

ค่าใช้จา่ย         
ตน้ทนุธุรกจิทางพเิศษ 1,837,541,483 9.63 1,735,419,841 11.27 1,511,964,604 11.43 

ตน้ทนุธุรกจิระบบราง 3,541,571,456 18.55 3,352,428,083 21.78 2,371,420,998 17.92 

ตน้ทนุธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 169,940,207 0.89 177,294,401 1.15 200,057,169 1.51 

ค่าตดัจําหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สร้างทางด่วนทเีสรจ็แลว้       

    และค่าทดแทนการจดัหาพนืทกีอ่สรา้งทางด่วน 4,036,823,398 21.15 3,694,893,202 24.00 3,470,883,807 26.23 

ค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ       

    รถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ 188,047,080 0.99 246,289,965 1.60 440,076,422 3.33 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 111,421,323 0.58 95,313,153 0.62 92,585,157 0.70 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,252,317,805 6.56 1,049,120,611 6.82 892,214,665 6.73 

รวมค่าใช้จ่าย 11,137,662,752 58.35 10,350,759,256 67.24 8,979,202,822 67.85 

กาํไรก่อนส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       
     คา่ใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 7,949,657,839 41.65 5,042,471,883 32.76 4,254,191,801 32.15 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 432,797,238 2.27 405,916,311 2.63 347,349,465 2.62 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 8,382,455,077 43.92 5,448,388,194 35.39 4,601,541,266 34.77 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,857,460,775) -9.74 (1,610,435,067) -10.46 (1,425,748,566) -10.77 

กาํไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 6,524,994,302 34.18 3,837,953,127 24.93 3,175,792,700 24.00 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (1,189,146,759) -6.23 (695,602,106) -4.52 (562,927,698) -4.26 

กาํไรสาํหรบัปี 5,335,847,543 

 

27.95 

 

3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 
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(หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
2561 2560 2559 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

การแบ่งปันกาํไร            

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 5,317,038,037 27.86 3,123,129,324 20.29 2,605,854,468 19.69 

ส่วนทเีป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 18,809,506  0.09 19,221,697  0.12 7,010,534  0.05 

 5,335,847,543 27.95 3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 

       

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน       

     กําไรสว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ                 0.35              0.20              0.17  
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(หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
2561 2560 2559 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

กาํไรสาํหรบัปี 5,335,847,543 27.95 3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื       

รายการทจีะถูกบนัทกึในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั       

กําไร (ขาดทุน) ทยีงัไม่เกดิขนึจากการป้องกนัความเสยีงในกระแสเงนิสด       

   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 24,916,559 0.13 (27,476,773) -0.18 (14,886,726) -0.11 

กําไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย  - สุทธจิากภาษีเงนิได ้ 1,112,425,756 5.83 - 

 

- - 

 

- 

บนัทกึรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนืจากบรษิทัร่วมเนืองจาก       

   การโอนเปลยีนประเภทเงนิลงทนุ (37,094,724) -0.19 - 

 

- - 

 

- 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากบรษิทัร่วม  33,256,127 0.17 72,725,277 0.47 23,010,920 0.17 

รายการทจีะถูกบนัทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สุทธจิากภาษีเงนิได ้ 1,133,503,718 5.94 45,248,504 0.29 8,124,194 0.06 

รายการทจีะไมถู่กบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั       

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 10,711,355 0.06 45,830,261 0.30 (134,132,646) -1.01 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากบรษิทัร่วม - 

 

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

รายการทจีะไมถู่กบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  10,711,355 0.06 43,194,365 0.29 (134,119,066) -1.01 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี 1,144,215,073 6.00 88,442,869 0.58 (125,994,872) -0.95 

       

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 6,480,062,616 33.95 3,230,793,890 20.99 2,486,870,130 18.79 

       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม         

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 6,461,253,110 33.85 3,213,133,396 20.87 2,479,859,596 18.74 

ส่วนทเีป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุของบรษิทัย่อย 18,809,506 0.10 17,660,494 0.12 7,010,534 0.05 

    6,480,062,616 33.95 3,230,793,890 20.99 2,486,870,130 18.79 
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กําไรก่อนภาษี 6,524,994,302 3,837,953,127 3,175,792,700 

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จา่ย)    

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน    

   คา่ตดัจาํหน่ายและคา่เสอืมราคา 3,866,567,954 3,544,655,128 3,422,513,416 

   คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (272,590) 272,590 471,546 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน (499,393,573) (11,887,334) (11,929,580) 

   กาํไรทยีงัไมเ่กดิขนึจากการเปลยีนแปลงมลูคา่เงนิลงทุน (10,442,237) (29,720,956) (19,160,863) 

   กาํไรจากการโอนเปลยีนประเภทเงนิลงทุน (2,496,266,396) - - 

   ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์     

      สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า    

      สายสนํีาเงนิและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนื (1,639,242) 6,028,232 1,197,724 

   คา่ตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า 355,662,416 384,806,190 503,539,074 

   คา่ทดแทนการจดัหาพนืทก่ีอสรา้งทางดว่น 464,364,839 495,800,643 550,049,984 

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 220,232,028  76,747,586  63,285,807  

   ส่วนแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (432,797,238) (405,916,311) (347,349,465) 

   ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 102,702 (105,460) 509,200 

   ดอกเบยีรบั (450,618,868) (175,173,105) (67,646,250) 

   คา่ใชจ่้ายดอกเบยี 1,662,162,353 1,572,881,432 1,173,937,460 

   คา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 98,665,000 - - 

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรพัย ์     

   และหนีสนิดาํเนินงาน 9,031,321,450 9,296,341,762 8,445,210,753 

สนิทรพัย์ดาํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง    

   เงนิฝากธนาคารสาํหรบัรายไดค่้าโดยสารรบัล่วงหน้า (150,016,110) - - 

   ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื (43,104,677) 155,095,799 (1,530,393,882) 

   ลูกหนีภายใตส้ญัญาสมัปทาน 1,649,683,275 412,420,819 - 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 85,434,222 101,986,629 118,245,333 

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอนื (3,438,527) 13,393,495 (59,034,205) 

   จ่ายชําระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า (1,350,459,625) (1,252,089,706) (1,167,855,334) 

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)    

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 21,244,663 8,049,920 27,111,561 

   รายไดค้า่โดยสารรบัล่วงหน้า 24,855,415 26,290,336 21,997,482 

   เงนิมดัจาํค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 10,897,739 11,053,550 8,575,064 

   หนีสนิหมุนเวยีนอนื 27,513,762 (8,194,092) (14,279,907) 

   หนีสนิไม่หมนุเวยีนอนื (14,318,960) 2,229,724 1,002,021 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (10,325,738) (7,740,208) (3,733,720) 

   จ่ายชําระค่าทดแทนการจดัหาพนืทก่ีอสรา้งทางดว่น (1,600,000,000) (1,500,000,000) (1,500,000,000) 

เงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 7,949,286,889 7,258,838,028 4,346,845,166 

   รบัดอกเบยี 452,272,207 139,602,025 14,076,604 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (334,491,602) (248,930,830) (515,595,620) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,067,067,494 7,149,509,223 3,845,326,150 

 



 

                       บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                                     แบบ 56-1      
 

 

13-9 
 

 

 (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชวัคราว 13,949,038,431 19,366,871,411 18,982,197,653 

เงนิสดจ่ายซอืเงนิลงทุนชวัคราว (13,767,671,038) (14,833,370,394) (24,401,743,246) 

เงนิสดจ่ายซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (60,284,267) - - 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 540,351,710 - 46,971,310 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอนื 2,075,443,606 - - 

เงนิลงทุนระยะยาวอนืเพมิขนึ (107,436,375) (417,012,300) (324,762,300) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั - 769,741,462 600,000,000 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต ้    

   สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ 3,215,729 7,706,184 8,074,075 

ซอือุปกรณ์  (23,042,080) (89,131,306) (233,477,194) 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ - (77,040) (83,400) 

รบัดอกเบยี 4,676,477 21,484,010 12,907,263 

รบัเงนิปันผล 493,938,904 551,455,191 498,953,704 

เงนิสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (390,955) (65,000,000) (362,076,317) 

เงนิสดจ่ายซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน     

   โครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ (9,963,513,656) (7,906,570,615) (412,493,534) 

เงนิสดจ่ายค่างานก่อสรา้งทางดว่น (284,809,045) (130,085,647) (5,732,648,468) 

ดอกเบยีจ่ายสว่นทบีนัทกึเป็นตน้ทุนโครงการ (181,764,061) (48,805,714) (301,989,908) 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนืเพมิขนึ (30,649,444) (25,644,761) (43,075,180) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,352,896,064) (2,798,439,519) (11,663,245,542) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 10,000,000,000 - 10,400,000,000 

เงนิสดจ่ายชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (10,816,000,000) (1,088,000,000) (28,090,000,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5,300,000,000 500,000,000 12,344,000,000 

เงนิสดจ่ายชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (13,475,010,069) (3,536,448,559) (10,759,185,781) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 10,000,000,000 5,000,000,000 23,500,000,000 

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กู ้ - - (300,000,000) 

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (181,553,849) (8,219,329) (67,423,644) 

จ่ายดอกเบยี (1,655,419,747) (1,534,140,236) (1,081,644,863) 

จ่ายเงนิปันผล (1,987,050,000) (1,834,200,000) (1,834,200,000) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2,815,033,665)  (2,501,008,124)  4,111,545,712  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (2,100,862,235) 1,850,061,580 (3,706,373,680) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 2,627,062,725 777,001,145 4,483,374,825 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 526,200,490 2,627,062,725 777,001,145 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั  

      หน่วย 2561 2560 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

     

1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เทา่ 0.20 0.46 0.96 

2. อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเรว็ เทา่ 0.19 0.45 0.87 

3. อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ 0.52 0.68 0.21 

     

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)     

4. อตัรากาํไรขนัตน้ % 37.40 39.25 38.99 

5. อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกําไร % 65.77 75.11 49.53 

6. อตัรากาํไรสทุธ ิ % 20.35 20.45 19.69 

7. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 9.90 10.31 8.87 

     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     

8. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 3.76 3.75 3.25 

9. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 10.57 10.81 10.40 

10. อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.18 0.18 0.16 

     

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     

11.  อตัราสว่นหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.34 1.37 1.30 

12.  อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบยี เทา่ 7.41 6.06 6.61 

13.  อตัราสว่นหนสีนิสุทธติ่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เทา่ 6.00 5.72 5.96 

     

ขอ้มลูต่อหุ้น (Per Share DATA)     

14.  มูลค่าตามบญัชตี่อหุน้ บาท 2.32 2.03 1.94 

15.  กําไรสุทธต่ิอหุน้ บาท 0.35 0.20 0.17 

16.  เงนิปันผลต่อหุน้ บาท       0.15      0.13      0.11 

 

หมายเหตุ บรษิทัไม่ไดแ้สดงอตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนีการค้า ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี ระยะเวลาชาํระหนี และ 

Cash Cycle เนืองจากเป็นอัตราส่วนทไีม่เหมาะสมสําหรบัการพจิารณาผลการดําเนินงานของบรษิทั เนืองจากบริษัทมีลูกหนี

การคา้ และเจา้หนีการค้าอยูใ่นระดบัทไีม่มนีัยสําคญั ซงึสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั 

  

การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิขา้งตน้ไม่รวมรายการทเีกยีวขอ้งกบัการแปลงหนีค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน

โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซงึเป็นหนีท ีรฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยชําระคนืเงนิต้นและดอกเบยีตามขอ้กําหนดของ

สญัญาสมัปทาน และกาํไรจากการโอนเปลยีนประเภทเงนิลงทนุ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 

 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหน้าทแีละความรบัผดิชอบในการดแูลกจิการบรษิทัใหม้กีารจดัการทดีใีหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั รกัษา

ผลประโยชน์ของบรษิทั ผูถ้ือหุน้ และผูล้งทุนทวัไป โดยกํากบัดูแลให้รายงานทางการเงนิของบรษิทัมีการบนัทึกข้อมูล    

ทางบญัชทีถีกูตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทเีป็นจรงิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึประกอบดว้ย กรรมการอสิระทเีป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหเ้ขา้มาทาํหน้าทสีอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานการเงนิ

อยา่งถูกตอ้งเพยีงพอ รวมทงัมกีารเปิดเผยรายการทเีกยีวโยงกนั หรอืทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกต้อง

และครบถ้วนตามขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง ซงึคณะกรรมการตรวจสอบได้

รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเหน็ว่า งบการเงนิประจําปี 2561 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทคีณะกรรมการตรวจสอบได ้  

สอบทานร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผู้สอบบญัชีของบรษิัทไดต้รวจสอบแล้ว ไดแ้สดงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน      

โดยถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีรีบัรองทวัไป 

 

 

 

 

                                                                             

 
 

 

 

 ดร.วรีพงษ์  รามางกรู นางพเยาว ์ มรติตนะพร 

 ประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ 

 27 กมุภาพนัธ์ 2562  27 กุมภาพนัธ์ 2562 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สรปุเหตกุารณ์สาํคญั 

1. เมอืวนัท ี30 มนีาคม 2561 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) ไดร้ไีฟแนนซ์

เงนิกู้ยมืระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (SOE) วงเงนิ 10,000 

ลา้นบาท ทมีอีตัราดอกเบยีลอยตวั โดยการออกหุน้กู้อตัราดอกเบยีคงทรีอ้ยละ 2.05 ถงึรอ้ยละ 3.01 ต่อปี 

เพอืปรบัลดตน้ทุนการเงนิและบรหิารความเสยีงจากอตัราดอกเบยีลอยตวั ทาํใหส้ามารถประหยดัดอกเบยี

ไดป้ระมาณ 510 - 940 ลา้นบาท ตลอดอายสุญัญา 

2. เมอืวนัท ี28 มถุินายน 2561 บรษิทัได้ขายหุ้นบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จํากดั (XPCL) ทถีอือยู่ทงัหมด

รอ้ยละ 7.5 ใหแ้ก่บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยมกีําไรจากการขายสุทธจิากภาษ ีจาํนวน 

184 ลา้นบาท 

3. เมอืวนัท ี16 กรกฎาคม 2561 บรษิ ัทไดข้ายหุน้บรษิทั ซีเค พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) (CKP) จาํนวน 

111.2 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บรษิทัทไีม่เกยีวขอ้งกนัแห่งหนึง ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน CKP ลดลงจากรอ้ยละ 

19.34 เป็นรอ้ยละ 17.83 ซงึบรษิทัได้โอนเปลยีนประเภทเงนิลงทุนใน CKP จากเดมิทจีดัประเภทเป็น

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มไปเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผอืขายเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสดัส่วนเงนิลงทุนและ

วตัถุประสงค์ในการลงทุนของบริษทั โดยมกีําไรจากการโอนเปลยีนประเภทเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี 

จาํนวน 2,030 ลา้นบาท 

4. เมอืวนัท ี21 กนัยายน 2561 ศาลปกครองสงูสุดไดม้คีาํพพิากษาคดทีางแข่งขนัของทางพเิศษอุดรรถัยา 

ซึงบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ (จํากัด) (NECL) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยืนเรียกร้อง

ค่าเสยีหายจากการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยศาลปกครองสูงสุดไดม้ีคําพพิากษาให ้กทพ. 

ชดเชยรายไดท้ลีดลงจากประมาณการเนืองจากผลกระทบจากทางแขง่ขนัใหแ้ก่ NECL 

ต่อมาเมอืวนัท ี2 ตุลาคม 2561 ทปีระชุมคณะรฐัมนตรมีมีตใิห้หน่วยงานของรฐัเจรจาต่อรองกบัคู่พพิาท

เพอืบรรเทาความเสยีหายของรฐัและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยให้ดําเนินการอย่างโปร่งใส 

ชอบดว้ยกฎหมายและคาํนึงถงึผลประโยชน์ของชาตเิป็นสาํคญั กทพ.และบรษิทั/บรษิทัย่อยไดข้อ้ตกลง

ร่วมกนัในการไกล่เกลยียุตขิอ้พพิาทบนพนืฐานทเีป็นประโยชน์สูงสุดต่อรฐั ประชาชน และเป็นธรรมต่อ

คูส่ญัญาทงัสองฝ่าย (สามารถศกึษาไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบการเงนิประจําปี 2561) 

กทพ.และบรษิทั/บรษิทัย่อยตกลงยุตขิอ้พพิาททงัหมดตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 สญัญา

เพอืการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 (ส่วนด)ี และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 

มมีลูค่าขอ้พพิาทรวมดอกเบยีคํานวณถึงวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงนิประมาณ 137,517 ลา้นบาท 

โดยตกลงขยายระยะเวลาสญัญาสมัปทานทงั 3 สญัญาไปสนิสุดพรอ้มกนัในวนัท ี21 เมษายน 2600 มี

การปรบัอตัราค่าผ่านทางเพมิขนึแบบคงททีุก 10 ปี และบรษิทัมหีน้าทลีงทุนก่อสรา้งและปรบัปรุงทางด่วน

ขนัที 2 ใช้เงนิลงทุนประมาณ 31,500 ล้านบาท เพือแก้ไขปัญหาจราจรทีตดิขดัภายหลงัรายงาน

การประเมนิผลกระทบสงิแวดล้อม (EIA) ของ กทพ.ได้รบัความเหน็ชอบ ทงันี กทพ.จะนําผลการเจรจา

เสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพือพิจารณาเห็นชอบตามขนัตอนพระราชบญัญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กจิการของรฐั พ.ศ. 2556 ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไปจากแนวทางขา้งตน้ 

กทพ.และบรษิทั/บริษทัย่อยจะลงนามสญัญาแก้ไขสญัญาสมัปทานเดมิภายหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิาก

ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ และภายหลงัจากไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)                                  แบบ 56-1 
 
 

14-2 
 

5. เมอืวนัท ี30 กนัยายน 2561 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารทางเชอืมต่อทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานครกบัทางพเิศษศรรีชัด้านทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) ระยะทางประมาณ 360 เมตร ทําให้

ผู้ใช้บรกิารทางพิเศษศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ ฝังขาเข้า สามารถเลียวซ้ายก่อนถึงต่างระดบับางซือ 

บรเิวณศูนยบ์ํารุงรถไฟฟ้าชานเมือง เพอืไปงามวงศ์วาน แจง้วฒันะ รวมทงัเชอืมต่อทางพเิศษอุดรรถัยา 

ไปเมอืงทอง และบางปะอนิ ซงึช่วยลดเวลาการเดนิทางจากทตีอ้งใชถ้นนพนืราบและช่วยบรรเทาปัญหา

จราจรบนถนนกําแพงเพชร 2 ได ้ 

สรปุผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ในปี 2561 บรษิทัมกีําไรสุทธสิ่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จาํนวน 5,317 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน 

2,194 ล้านบาท หรอืร้อยละ 70.3 โดยมาจากกําไรจากการโอนเปลียนประเภทเงนิลงทุนสุทธิจากภาษี 

จํานวน 2,030 ลา้นบาท ซึงเป็นกําไรทีมใิช่เงนิสด และกําไรจากการดําเนินงานเพมิขนึ 164 ล้านบาท 

จากรายไดท้เีพมิขนึและค่าใชจ่้ายทางการเงนิทลีดลง 

โดยมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จาํนวน 10,174 ลา้นบาท เพมิขนึ 217 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.2 รายได้

จากธุรกิจระบบราง จํานวน 4,736 ลา้นบาท เพมิขนึ 215 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.8 และรายได้จากธุรกิจ

พฒันาเชงิพาณิชย ์จํานวน 705 ล้านบาท เพมิขนึ 30 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 4.4 ในส่วนของดอกเบียรบั

จํานวน 435 ล้านบาท เป็นการบนัทึกดอกเบยีรบัของลูกหนีค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน

โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (สายสม่ีวง) ทไีดร้บัจาก รฟม. ซงึเรมิบนัทกึตงัแต่ไตรมาสท ี4 ของปี 2560 

เป็นต้นมา โดยดอกเบียรบัดงักล่าวเป็นจํานวนเท่ากบัดอกเบียจ่ายของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร

เพอืการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ซงึเป็นหนีท ีรฟม.เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยชําระคนืเงนิต้นและ

ดอกเบยีตามขอ้กําหนดของสญัญาสมัปทาน  

ในด้านต้นทุนการให้บริการ จํานวน 9,775 ล้านบาท เพมิขนึ จํานวน 569 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 

สาระสําคญัจากการเพมิขนึของค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาตามรอบระยะเวลา รวมถงึการเพมิขนึของ

ค่าตดัจําหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนและค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน

ภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิทเีพมิขนึตามปรมิาณรถและปรมิาณผูโ้ดยสาร ซงึเป็น

คา่ใชจ้า่ยทไีม่ใช่เงนิสด  

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร จาํนวน 1,364 ลา้นบาท เพมิขนึ 220 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.2 สว่นใหญ่

เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการเตรยีมความพร้อมในการเปิดให้บรกิารโครงการใหม่ ซงึไม่สามารถบนัทึกเป็น

ตน้ทุนตามมาตรฐานบญัชไีด ้และค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังานเพอืรองรบัประมาณการหนีสนิทเีพมิขนึจาก

การปรบัคา่ชดเชยกรณีเกษยีณอายตุามร่างแก้ไขพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน จํานวน 1,857 ล้านบาท เพิมขึน 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 

สาระสําคญัจากการบนัทกึดอกเบยีจ่ายของเงนิกู้ยมืระยะยาวเพอืการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 

จํานวน 435 ล้านบาท ซึง รฟม. เป็นผู้รบัผดิชอบตามขอ้กําหนดของสญัญาสมัปทาน โดยดอกเบยีจ่าย

ทบีนัทกึนีเป็นจํานวนเท่ากบัการบนัทกึดอกเบยีรบัขา้งตน้ หากไม่นบัรวมรายการนี ค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดลง 

จํานวน 189 ลา้นบาท จากการชําระคนืเงนิต้นและการรไีฟแนนซ์เงนิกู้ยมืระยะยาวโครงการทางพเิศษ

สาย SOE เมอืสนิไตรมาสท ี1 ของปีนี สง่ผลใหบ้รษิทัมตีน้ทนุทางการเงนิทตีําลง 
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ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จาํนวน 10,174 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จาํนวน 217 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 2.2 รายไดส้่วนใหญ่ทเีพมิขนึเป็นรายไดจ้ากทางพเิศษสาย SOE โดยในปี 2561 นี SOE มปีรมิาณ

จราจรเฉลียวันละ 56,090 เทียว เพมิขนึร้อยละ 12 เมือเปรียบเทียบกับปีก่อน เนืองจากการเรียนรู้ของ

ผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการเปิดให้บรกิารทางเชอืมต่อทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบั

ทางพเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) เมอืวนัท ี30 กนัยายน 2561 ในสว่นทางด่วนขนัท ี1 และ

ขนัท ี2 รายไดค้า่ผ่านทางเพมิขนึจากปีก่อนเลก็น้อย สาํหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (C+) รายได้

ค่าผ่านทางเพิมขึนร้อยละ 5.3 เนืองจากการขยายตวัของชุมชนในเขตปริมณฑล เป็นผลให้มีเทียว

การเดนิทางเพมิขนึ ในปี 2561 นี C+ มปีรมิาณจราจรเฉลยีวนัละ 91,076 เทยีว เพมิขนึจากปีก่อนรอ้ยละ 5.7 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกิจทางพเิศษประกอบด้วย ตน้ทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจําหน่ายสทิธใินการใช้

ประโยชน์บนงานก่อสร้างทเีสรจ็แล้วและค่าทดแทนการจดัหาพนืทีก่อสร้างทางด่วน สําหรบัปี 2561 มี

จํานวน 5,875 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จาํนวน 445 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.2 ซงึสาระสาํคญัมาจาก

คา่ตดัจาํหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วน 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จาํนวน 4,736 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 215 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 4.8 สาระสาํคญัจากการเพมิขนึของรายไดค้่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ เป็นผลมาจาก

การเชอืมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิเมอืเดอืน สงิหาคม 2560 

ทําใหผู้โ้ดยสารมคีวามสะดวกและประหยดัเวลาในการเดนิทาง ส่งผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารของทงัสองโครงการ

เพมิขนึ โดยจํานวนผูโ้ดยสารของสายสนํีาเงนิในปี 2561 เฉลยีวนัละ 311,538 เทยีว เพมิขนึจากปีก่อน 

รอ้ยละ 5.5 และจาํนวนผูโ้ดยสารในวนัทาํงานเฉลยีวนัละ 360,735 เทยีว เพมิขนึรอ้ยละ 5.5 จากปีก่อน 

ตน้ทุนในการให้บรกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า

และซ่อมบํารุง และค่าตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงนิ 

สําหรบัปี 2561 มีจํานวน 3,687 ล้านบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 127 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 

สาระสาํคญัจากคา่ใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบาํรงุรกัษา  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นปี 2561 จํานวน 705 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จาํนวน 30 

ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.4 จากการเพมิขนึของรายได้จากพนืทีร้านค้าปลีกและรายได้จากการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์

ตน้ทุนในการให้บรกิารของธุรกิจพฒันาเชงิพาณิชย ์สําหรบัปี 2561 มจีํานวน 213 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

จาํนวน 3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.4 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบรษิัทย่อย มีสินทรพัย์รวม จํานวน 103,831 ล้านบาท เพมิขนึ 

4,912 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5 เมอืเทียบกับสินปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพมิขนึของงานระหว่าง

ก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย มหีนีสนิรวม จาํนวน 68,219 ลา้นบาท เพมิขนึ 479 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 0.7 เมอืเทยีบกบัสนิปีทผี่านมา ส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม จาํนวน 35,612 ลา้นบาท เพมิขนึ 4,433 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 14.2 เมอืเทยีบกบัสนิปี 2560 จากกําไรสุทธจิากการดาํเนินงาน 

กระแสเงินสด 

สาํหรบัปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน จาํนวน 8,067 ลา้นบาท มกีระแส

เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 7,353 ล้านบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการ

รถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ จํานวน 10,145 ล้านบาท (2) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 285 ลา้นบาท (3) ซอือุปกรณ์และสนิทรพัยอ์นืสุทธ ิจาํนวน 51 ลา้นบาท (4) รบัเงนิ

จากการขายเงนิลงทุนและลงทุนเพมิในบรษิทัย่อยสุทธ ิจํานวน 2,448 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิปันผลและ

ดอกเบียรบัจากการลงทุน จํานวน 680 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงิน มีกระแสเงินสดใช้ไป 

จาํนวน 2,815 ลา้นบาท จากการ (1) จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิจาํนวน 8,175 ลา้นบาท (2) จา่ยเงนิปันผล 

จํานวน 1,987 ลา้นบาท (3) จ่ายดอกเบยีและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จาํนวน 1,837 ลา้นบาท (4) จ่ายคนื

เงนิกู้ยมืระยะสนัสุทธ ิจํานวน 816 ลา้นบาท และ (5) รบัเงนิจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 10,000 ลา้นบาท 

เพอืชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวของโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครก่อน

กําหนด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิัทย่อย มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 526 ล้านบาท 

ลดลงจากสนิปีก่อน 2,101 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั * 

สําหรบัปี 2561 บริษทัมีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 20.35 อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ ้นร ้อยละ 9.90 อตัรา

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รอ้ยละ 3.76 ใกลเ้คยีงกบัปีทผี่านมา อตัราสว่นหนีสนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 

1.59 เท่า และอตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (Net IBD/E) เท่ากบั 1.34 เท่า ตํากว่า

สญัญาสนิเชอืและหุน้กูท้กีําหนดไวไ้ม่เกนิ 2.5 เท่า 

 
*  ผลการดําเนินงานคํานวณจากงบการเงนิรวม มีองคป์ระกอบจากผลการดําเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพิเศษ 

ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ ธุรกจิผลิตและจําหน่ายนําประปา 

และธุรกจิผลติไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตวัเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมทเีหมาะสมได้ 

 ไม่รวมรายการทเีกยีวขอ้งกบัการแปลงหนีค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึงเป็นหนี

ท ีรฟม. เป็นผู้รบัผดิชอบทยอยชําระคนืเงนิต้นและดอกเบียตามขอ้กําหนดของสญัญาสมัปทาน และกําไรจากการโอนเปลียน

ประเภทเงนิลงทุน 

 

 

 

 



 
บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)         แบบ 56-1 
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บรษิัทไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีฉบับนีแล้ว ดว้ยความระมัดระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อนืสําคญัผดิ หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากน ีบรษิทัขอรบัรองวา่  

1. งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทสีรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น

ในสาระสาํคญัเกยีวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้ 

2. บรษิัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพอืให้แน่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็นสาระสําคญั 

ทงัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

3. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทดี ีและควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้

ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง 

การกระทาํทมีชิอบทอีาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในการนี เพือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บรษิทัไดม้อบหมายใหน้ายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัม ิเลขานุการบรษิทั เป็นผูล้งลายมอืชอืกํากบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือชอืของนายภาคภูมิ  ทววีทิยรศัม ิกํากบัไว้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีบรษิัทได้รบัรอง 

ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

 

1. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม            ........................................................   

2. นางพเยาว์  มรติตนะพร กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม            ........................................................
    

 

ผู้รบัมอบอาํนาจ 

 นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัม ิ เลขานุการบรษิทั                          ........................................................
    

 
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 



อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 ดร.วรีพงษ์  รามางกูร 75  - Doctor of Law (Honorary)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

ประธานกรรมการบรษิทั    Webster University, St. Louis, USA  2548 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บมจ. ฟินันซ่า  

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

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

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

   University of Pennsylvania, USA บริษทัอืน

 - ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนงึ)  2551 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บจก. ไฟฟ้านํางมึ 2

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 1  2538 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ดบัเบลิ เอ (1991)  

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2547 - 2559  - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพอืมติรภาพ

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

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  2555 - 2556  - ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 73  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  0.1577%  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองประธานกรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (24,109,405 หุน้) 2554 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

 - ประธานกรรมการบรหิาร  - วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ (ตนเอง 0.1420% , 2555 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการบรหิาร 

 - กรรมการสรรหาและกําหนด    สาขาวศิวกรรมโยธา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน คูส่มรส 0.0157%) 2552 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

   คา่ตอบแทน  - วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ 2551 - ปัจจบุนั  - รองประธานกรรมการบรษิทั

 - กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชอื    สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญปีุ่ น 2550 - ปัจจบุนั  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง บมจ. ช. การช่าง 

   ผูกพนับรษิทั  - M.Sc. (Electrical Engineering) 2546 - ปัจจบุนั  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    Osaka University, Japan 2537 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการบรหิาร  

 - B.Sc. (Electrical Engineering) 2537 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

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

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 6  - ประธานกรรมการบรหิาร  

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 2547 - 2558  - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ประธานกรรมการบรหิาร 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอืน

 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 2553 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไฟฟ้านํางมึ 2 

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

   (หลกัสตูร วตท.) รุ่น 4/2550 2539 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

 A1-1



อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

3 นายวฑูิร เตชะทศันสนุทร 78  - ปรญิญาตร ีสาขาพาณชิยศาสตร ์ 0.0053%  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (803,893 หุน้) 2557 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน บมจ. ช. การช่าง

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543 2550 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารความเสยีง  

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี25 ก.พ. 2559)  - หลกัสตูรกรรมการอาชพีในทําเนียบ IOD CDC  รุ่น 1/2550 2542 - ปัจจบุนั  - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการสรรหาและกําหนด    (IOD Chartered Director) 2550 - 2557  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

   คา่ตอบแทน  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2553 บริษทัอืน

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - ปัจจบุนั  - กรรมการ มลูนิธอิาซาฮกีลาสแห่งประเทศไทย

 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 2534 - ปัจจบุนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวุโส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2531 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตธิานี คนัทรคีลบั

 2531 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. พทัยา เอสเตท

2531 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตแิลนด์

2530 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. ไดอะโฆรม เคมเิคลิ

2558 - 2561  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรปีระกนัภยั

2534 - 2561  - กรรมการ บจก. กลาสเวย์

2531 - 2560  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ศรรีาชา รสีอรท์

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

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 80  - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วทิยาศาสตรบณัฑติ  - ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

   กําหนดคา่ตอบแทน    โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ รุ่น 9 2542 - 2546  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูรนายทหารราบชนัตน้ และการรบแบบจูโ่จม บริษทัอืน

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    โรงเรยีนทหารราบ กองทพับก สหรฐัอเมรกิา 2539 - ปัจจบุนั  - ประธานทปีรกึษา โครงการพฒันาตามพระราชดําริ

 - หลกัสตูรหลกัประจาํ โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 2548 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. ดบัเบลิ เอ (1991)

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 6 2548 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล พ ีเอน็ เพลทมลิ

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2547  - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงกลาโหม

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 2546 - 2547  - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND)  รุ่น 7/2546

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

5 พลเอกสาํเภา  ชศูรี 77  - โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  -  - บริษทัจดทะเบยีน

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

 - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ  - โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก รุ่นท ี51  - กรรมการตรวจสอบ

   บรหิารความเสยีง  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 6 2550 - 2558  - ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

 - กรรมการตรวจสอบ    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสยีง

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 15/2547  บริษทัอืน

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2556 - ปัจจบุนั  - นายกสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง

2555 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บจก. ท ีไอ พ ีเอส

2544 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บจก. ทศภาค 

6 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 68  - Ph. D. Engineering Management,  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั     University of Missouri, USA 2555 - ปัจจบุนั  - กรรมการบรษิทั  และ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป

 - กรรมการตรวจสอบ  - M.B.A. (Quantitative Business Analysis),    ประธานกรรมการตรวจสอบ

   (ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี25 ก.พ. 2559)    Indiana University, Bloomington, USA 2544 - 2558  - กรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - M.S. in Engineering Management, 2544 - 2558  - กรรมการตรวจสอบ

   University of Missouri, USA 2554 - 2558  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครอืงกล) 2554 - 2558  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสยีง

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริษทัอืน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 2559 - ปัจจบุนั  - คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2559  - คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล

 - หลกัสตูร The Audit Committee' s Role in Compliance and Ethical 2550 - 2554  - คณบด ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

   Culture Oversight 2542 - 2550  - ประธานคณะกรรมการดําเนินงานหลกัสตูร

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)

    คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

7 นางวลัลภา  อสัสกุล 68  -  Master of Economics, University of Detroit, USA  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั  -  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 2549 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. ไทยสมทุรประกนัชวีติ

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - กรรมการกํากบัและตรวจสอบ

   บรหิารความเสยีง  -  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 2555 - 2559  - กรรมการ บมจ. วนีิไทย

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2553 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550 2552 - 2558  - กรรมการอสิระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2558  - ประธานคณะกรรมการความเสยีง  

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 2548 - 2550  - กรรมการ  

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2550  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

 -  หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 5/2551    และวาณชิธนกจิ

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอืน

2556 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ ี 

2556 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีน ดเิวลลอปเมน้ท์

2553 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. สยามเอสเตท

2549 - 2559  - ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน บจก. ไทยสมทุรประกนัชวีติ

2551 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. อําพนั

2553 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

8 นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ      77  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาการจดัการ  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 2549 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตลีอนิเตอรเ์นชนัแนล  

 - กรรมการสรรหาและกําหนด  - ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์(การเมอืงการปกครอง) 2556 - 2559  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

   คา่ตอบแทน    มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - กรรมการบรหิาร  - Executive Master of Business Administration 2546 - 2558  - รองประธานกรรมการบรหิาร

 - กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชอื    Sasin Graduate Institute of Business 2550 - 2558  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

   ผูกพนับรษิทั    Administration of Chulalongkorn University  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - Master of Engineering (Electrical) 2552 - 2558  - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

   University of Tokyo, Japan 2545 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

 - Bachelor of Engineering (Electrical) บริษทัอืน

   University of Tokyo, Japan 2557 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 2551 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ี 

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้านํางมึ 2  

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 2549 - ปัจจบุนั  - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญปีุ่ น

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2539 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

2552 - 2560  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ทเวริค์ 

 2554 - 2556  - กรรมการ บจก. ซเีค พาวเวอร ์
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

9 ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ 63  - M.S. (Civil Engineering)  และ M.S. (Operations Research)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    Stanford University, USA , 1979 2537 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - B.S. (Civil Engineering , Mathematics) บริษทัอืน

   Virginia Military Institute, Virginia, USA , 1976 ต.ค.2558 - ปัจจบุนั  - นายทหารนอกราชการ (เกษยีณ) กระทรวงกลาโหม

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556 2556 - ก.ย.2558  - ประธานคณะทปีรกึษากระทรวงกลาโหม

   สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน. 3) 2555 - 2556  - รองปลดักระทรวงกลาโหม 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท ี50 (วปอ. 2550)    (ดา้นพลงังานและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ)

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2552 - 2553  - ผูอ้ํานวยการสาํนักงานสนับสนุน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546    สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

10 นายพงษ์สฤษด ิตนัตสิวุณชิยกุ์ล 46  - Master of Engineering (Construction and Management)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    University of  Michigan - Ann Arbor, USA. 2559 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ 

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครอืงกล) 2559 - ปัจจบุนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง

   บรหิารความเสยีง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    กลุม่งานปฏบิตักิาร

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 2554 - ปัจจบุนั  - รกัษาการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 - กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชอื    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    สายงานพฒันาธุรกจิ

   ผูกพนับรษิทั  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance  Directors (FND) รุ่น 35/2550 2557 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอืน

 - หลกัสตูร Understanding the Fundamental 2559 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

   of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550 ต.ค.2560-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2552 - ต.ค.2560  - กรรมการ 

 2555 - 2558  - กรรมการ บจก. ทรานสทิ เอก็ซเ์พริท์
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

11 นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ 52 - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  -    - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2559 - ปัจจบุนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูบ้รหิารสายงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558) - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท ี60 (วปอ.60) ปี 2560 2557 - 2559  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ผูบ้รหิารสายงาน 

  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 2554 - 2557  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่

- หลกัสตูรการกํากบัดูแลกจิการทดี ี (CGI) รุ่น CGI 19 ปี 2560 2559 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2558  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น DCP 237 ปี 2560 2554 - 2557  - กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรพฒันานักบรหิาร (TLCA Executive Development Program:EDP)   บริษทัอืน

  รุ่นท ี14 ปี 2557 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) 2560 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัยเ์คท ีซมีโิก ้จาํกดั

- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 ปี 2556 2557 - 2560  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันานักบรหิาร (Executive Development 

  Program : EDP2011) ปี 2554 

  มลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั (มลูนิธ ิสวค.) (กระทรวงการคลงั)

12 นายปณติ  ตุลยว์ฒันจติ 62  - M.B.A. (Finance)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    Washington University, St.Louis, USA 2543 - ปัจจบุนั  - ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - Bachelor of Arts & Science 2546 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

   Washington University, St.Louis, USA 2546 - 2555  - กรรมการบรหิาร  

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2544 บริษทัอืน

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์ 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่น 14/2555 2537 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. กรุงเทพ เอน็ยเินียรงิ คอนซลัแตนท ์

   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2546 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

 - หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงูกจิการกระจายเสยีงและ 2543 - 2553  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย)  

   กจิการโทรทศัน์ รุ่นท ี1/2556

   สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์

   และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 4/2557

   สถาบนัวทิยาการพลงังาน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (PEP) รุ่น 1/2559
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

13 นายยุทธนา  หยมิการุณ 57  - ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร์  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 2556 - เม.ย. 2560  - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั บมจ. เอราวณั

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 พ.ย.2559)  - ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง บริษทัอืน

 - ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ส.ค. 2561-ปัจจบุนั         - รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

 - ประกาศนียบตัรโรงเรยีนศุลการกัษ์ กรมศุลกากร 2559-ปัจจบุนั         - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย

 - หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 2557-ปัจจบุนั  - กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั การยาสบูแห่งประเทศไทย (โรงงานยาสบู)

   สาํหรบันักบรหิารระดบัสงู รุ่นท ี13 สถาบนัพระปกเกลา้ 2558-2561      - ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั

 - หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู (นบส.) รุ่น 71 สาํนักงาน ก.พ. 2558  - ทปีรกึษาดา้นพฒันาระบบควบคมุทางศุลกากร กรมศุลกากร

 - หลกัสตูรนักบรหิารยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 2554-2558  - รองอธบิดกีรมศุลกากร  

   ระดบัสงู (นยปส.) รุ่น 3 2553-2554  - ผูอ้ํานวยการสาํนักงานศุลกากร ท่าเรอืแหลมฉบงั

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 25 2552-2553  - ผูอ้ํานวยการสาํนักงานศุลกากรภาคท ี1

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่น 18 2551-2552  - ผูอ้ํานวยการสาํนักบรหิารกลาง

   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2547  - ผูอ้ํานวยการสว่นปราบปรามทางบก

 - หลกัสตูรการกํากบัดูแลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ

   รฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุ่น 17

14 นางณฐมณ  บนุนาค 54  - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  - ไมม่ ี-

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี20 เม.ย. 2561)  - ปรญิญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน  (เกยีรตนิิยม) บริษทัอืน

   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 2558-ปัจจบุนั         - ผูช่้วยผูว้่าการ และรกัษาการรองผูว่้าการ (การเงนิ) การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย

 - ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 2556 – 2558         - ผูอ้ํานวยการสาํนักผูว้่าการ

    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 152/2561

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

15 นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล 
(1)

54  - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ (วศิวกรรมจราจรและขนสง่)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - ไมม่ ี-

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี27 ธ.ค. 2561)  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์ (วศิวกรรมโยธา) บริษทัอืน

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม.ย. 2561 -  ปัจจบุนั  - รองผูว่้าการฝ่ายกลยุทธแ์ละแผนงาน การทางพเิศษแห่งประเทศไทย

2558 - 2561  - รองผูว่้าการฝ่ายวชิาการ

2553 - 2558  - ผูอ้ํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน

2548 - 2553  - ผูอ้ํานวยการกองวางแผนและวเิคราะหโ์ครงการ

2547 - 2548  - ผูอ้ํานวยการกองวศิวกรรมทางด่วน

2559 - 2560  - กรรมการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

หมายเหตุ :  
(1)

 นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล ไดร้บัแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการเมอืวนัท ี27 ธนัวาคม 2561 แทนนายประสทิธ ิ เดชศริ ิซงึลาออกจากตําแหน่งกรรมการเมอืวนัท ี1 ตุลาคม 2561

 A1-7



อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

16 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 61  - Dr.Techn. (Soil Mechanic), 0.0104%  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    Univesity of Innbruck, Austria      (1,599,141 หุน้) 2543 - ปัจจบุนั  - กรรมการ  และกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) 2549 - 2558  - กรรมการ บมจ. ช. การช่าง

   บรหิารความเสยีง    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 2554 - 2557  - รองประธานกรรมการบรหิาร

 - กรรมการผูจ้ดัการ    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2558  - กรรมการ

 - กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชอื  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 2547 - 2554  - กรรมการบรหิาร

   ผูกพนับรษิทั    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2544 - 2553  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ บมจ. ช.การช่าง

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 2543 - 2554  - กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอืน

2559 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

2552 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

17 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 61  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - กรรมการบรษิทั    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ประกาศนียบตัรชนัสงูทางการสอบบญัชี  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

   บรหิารความเสยีง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  - กรรมการบรหิารความเสยีง

 - กรรมการบรหิาร  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 2550 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

 - กรรมการผูจ้ดัการ    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   - กรรมการผูจ้ดัการ

 - กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชอื  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 2556 - 2557  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

    ผูกพนับรษิทั    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552  - กรรมการบรหิารความเสยีง

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอืน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2550 - ปัจจบุนั  - รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

   (หลกัสตูร วตท.) รุ่น 11/2553 2547 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

2554 - 2557  - กรรมการ บจก. ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์ 
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

18 นายสงวน  คณุาธนัินท์ 58  - ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

   วศิวกรรมทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์    สายงานวศิวกรรม

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - 2557  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 101/2551    สายงานวศิวกรรม

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอืน

 - ไมม่ ี-

19 นางสดุฤทยั  พรหมมาตร 55  - M.B.A. (Financial Accounting)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      Northrop University, Inglewood, California, USA 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

   ปฏบิตักิารทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ    สายงานปฏบิตักิาร

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  2550 - 2557  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 151/2554    สายงานปฏบิตักิาร

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอืน

 - ไมม่ ี-

20 นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัม ิ 52  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

   บรหิาร  - ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร์  สายงานบรหิาร

 - เลขานุการบรษิทั    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - 2557  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558 )  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  สายงานบรหิาร  

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - 2558  - เลขานุการบรษิทั

 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 2554  - ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทวัไป

 - ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 2551 - 2554  - ผูอ้ํานวยการอาวุโสสาํนักกรรมการผูจ้ดัการ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2551 บริษทัอืน

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ไมม่ ี-

 - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

21 นางสาวปาหนัน  โตสวุรรณถาวร 51  - ปรญิญาโท สาขาบญัชี  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

   การเงนิ  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี  สายงานการเงนิ

   (ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 - 2557  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2555  สายงานการเงนิ

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - 2554  - ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิ

 - หลกัสตูร CFO Certification Program รุ่น 1/2004 บริษทัอืน

   สมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่น 13

   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

22 นายวทูิรย ์ หทยัรตันา 61  - ปรญิญาโท Master of Science (Business Administration)  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      California University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

   ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

   (ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP 13)     สายงานปฏบิตักิารเดนิรถ

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2557  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร

2550 - 2555  - รกัษาการผูอ้ํานวยการฝ่ายการตลาดและ

   พฒันาเชงิพาณชิย์

2548 - 2558  - กรรมการความเสยีง

2547 - 2555  - ผูอ้ํานวยการฝ่ายฏบิตักิาร

2545 - 2547  - ผูจ้ดัการสว่นการเดนิรถ

บริษทัอืน

พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

23 นายอลัวนิ จี 47  - ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ 0.0009% คูส่มรสของบตุรของ บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Boston College ประเทศสหรฐัอเมรกิา (144,272 หุน้) นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์

   สนับสนุนปฏบิตักิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 (คูส่มรส) 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ี

   (ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

   ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

2551 - 2554  - เจา้หน้าทนัีกลงทุนสมัพนัธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษทัอืน

2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้านํางมึ 2

 - กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

2550 - 2551  - Business Analyst, TMB Macquarie Securities (Thailand)

   Corporate Finance Limited
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561)
   ชอื-สกุล / ตําแหน่ง

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทไีดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการ

24 ดร.วเิทศ  เตชางาม 61  - ปรญิญาเอก Ph.D. in Computer Science,  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    University of South Western Louisiana, USA ม.ิย. 2560 - ก.ย. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูบ้รหิารงานโครงการพเิศษ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

   เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์  - ปรญิญาโท M.Sc. in Computer Science, ม.ค. 2558 - พ.ค. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูบ้รหิารสายงาน

   (ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี1 ต.ค.2560)    University of California, USA    สายงานเทคโนโลยี  

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ ม.ิย. 2556 - ม.ค.2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    สายงานธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละบรกิารจดัการ

   ทางการเงนิ

บริษทัอืน

2554 - ม.ิย. 2556  - กรรมการผูจ้ดัการ บจก. กรุงไทยคอมพวิเตอร ์เซอรว์สิเซส 

2550 - 2553  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

25 นายอนวชั  สวุรรณฤทธิ 44  - ปรญิญาโท Telecommunications ,  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Northwestern University, Illinois, USA 2560 - ปัจจบุนั  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   พฒันาธุรกจิ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมไฟฟ้า)  - รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ

   (ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี1 ม.ค.2561)    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - 2560  - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานพฒันาโครงการ

2555 - 2558  - ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายบรหิารโครงการพเิศษ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษทัอืน

2552 - 2555  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

2550 - 2552  - Operations Director บจก. เมโทรมอลล ์ดเีวลลอปเมนท์

26 นางสาวศรณัญา  เลศิจริะประเสรฐิ 48  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  -  - บริษทัจดทะเบยีน

 - ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชี   - ประกาศนียบตัรชนัสงูทางการสอบบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - ปัจจบุนั  - ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   (ไดร้บัแต่งตงัวนัท ี30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี บริษทัอืน

  - ไมม่ ี-
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A2-1 

รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัทีเกียวขอ้ง 

รายชอืกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทั บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

บจก.แบงคอก  

เมโทร เน็ทเวริค์ส ์

บจก.ทางดว่น

กรุงเทพ
เหนือ 

บมจ.ช.การชา่ง 

บจก.มหาศริ ิสยาม 

บมจ.ซเีค  

พ
าวเวอร์ 

บจก.ช.การช่าง 

 โฮลดงิ 

บจก.ช.การช่าง 

โตกวิ คอน

สตรคัชนั 

บจก.ซเีค. ออฟ
ฟิ

ซ

ทาวเวอร ์

บมจ.ท
ทีดีบับลวิ 

บจก.เซาทอ์สีท ์

เอเชยี เอนเนอรจ์ ี

บจก.ไซยะบุร ี 

พ
าวเวอร์ 

บจก.ไฟ
ฟ้

านํ
างมึ 2 

บจก.ช.การช่าง

เรยีลเอสเตท 

บจก.คอนสตรคัชนั 

แมททเีรยีล  

ซพั
พ

ลาย 

1 ดร.วรีพงษ ์  รามางกูร 2          2  2   

2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 3,4  2,4 1,4,5 1 1,4 1 2 1 ,3 1,4 1,4 1,4 2 1 

3 นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร 1   1            

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1               

5 พลเอกสาํเภา ชศูร ี 1               

6 ดร.อรรณพ ตนัละมยั   1               

7 นางวลัลภา   อสัสกุล   1               

8 นายสพุงศ์   ชยุตสาหกจิ   1,4  1,4        1 1 1   

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์  1               

10 นายพงษ์สฤษด ิ  ตนัตสิุวณิชยกุ์ล 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 นายวรีะพงศ์   ศุภเศรษฐศ์กัด ิ 1               

14 นายปณติ   ตุลยว์ฒันจติ   1               

15 นายยทุธนา หยมิการุณ   1               

16 นางณฐมณ  บุนนาค (1) 1               

17 นายวชิาญ เอกรนิทรากุล (2) 1               

18 นายสงวน คุณาธนิันท ์ 5               

19 นางสุดฤทยั พรหมมาตร 5               

20 นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัม ิ 5               

21 นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร 5 1              

22 นายวทิรูย ์ หทยัรตันา 5 1              

23 นายอลัวนิ จ ี 5               

24 ดร.วเิทศ เตชางาม 5               

25 นายอนวชั สุวรรณฤทธิ   5               

หมายเหต ุ 1.  คํานิยาม         1 = กรรมการ   2 = ประธานกรรมการ   3 = รองประธานกรรมการ   4 = กรรมการบรหิาร   5 = ผูบ้รหิาร 

 2.  (1)  นางณฐมณ  บุนนาค ได้รบัแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่ง เมอืวนัท ี20 เมษายน 2561 แทนนายธรีพนัธ์  เตชะศรินุิกูล ซงึลาออกเมอืวนัท ี7 เมษายน 2560 

  (2)   นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล  ได้รบัแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่ง เมอืวนัท ี27 ธนัวาคม 2561 แทนนายประสทิธ ิ เดชศริ ิซงึลาออกเมอืวนัท ี1 ตุลาคม 2561 



A2-2 

 

รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

รายชือกรรมการ บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั 

1.  นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์ 2, 3 - 

2.  นายสพุงศ์   ชยตุสาหกจิ 1, 3 - 

3.  นายพงษ์สฤษด ิ  ตนัตสิวุณิชยก์ุล  1, 3 2 

4.  นายดาํเกงิ   ปานขาํ (1) 1 - 

5.  นางพเยาว ์ มรติตนะพร  1, 3 - 

6.  ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์  1, 3 1 

7.  นายวทิรูย ์  หทยัรตันา - 1 

8.  นางทพิยส์ุดา   ยมิวไิล - 1 

9.  นายปรนิทร ์  โลจนะโกสนิทร ์(2) - 1 

10. นายพนิิจสรณ์   ลอืชยัขจรพนัธ ์(3) - 1 

11. นางสาวปาหนัน   โตสุวรรณถาวร - 1 

12. นายณฐัวฒุ ิ  ตรวีศิวเวทย ์ - 1 
 

หมายเหตุ   1.  คาํนิยาม       1 = กรรมการ     2 = ประธานกรรมการ    3 = กรรมการบรหิาร 

 2.  บรษิทัย่อยใหห้มายถงึ บรษิทัย่อยทมีนียัสาํคญั เชน่ มรีายไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชลี่าสดุ 

 3.  (1)   ไดร้บัแตง่ตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี21 มนีาคม 2561   

      (2), (3)  ไดร้บัแตง่ตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ เมอืวนัท ี28 กุมภาพนัธ์ 2561 



 

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 

หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 
 
 

1.  หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชอื-สกลุ นางสาววาสนา  วฒันานุกลูชยั 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

คณุวฒุทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี   

 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์การทาํงาน 2551 - ธ.ค.2558 -  ผูอ้าํนวยการสาํนักตรวจสอบภายใน 

 บรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2549 - 2550 -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายรายไดค้า่ผ่านทาง 

 บรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทเีกยีวขอ้ง - การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

- Integrated Management ISO 9001, ISO 14001, and ISO 27001 

- การบรหิารความเสยีงขององคก์รมาตรฐานสากล ISO 31000 

- Compliance Audit 

- การควบคุมภายในเกยีวกับการรายงานทางการเงนิ : กลยุทธ์การเพิม

มลูคา่กจิการ 

- Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing 

- เทคนิคเชงิลกึในการจดัการความเสยีงสมยัใหม่แบบครบวงจร 

- หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)  

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- การใช้เทคโนโลยีเป็นเครอืงมือในการตรวจสอบให้มีประสทิธิภาพและ

ประสทิธผิล   

หน้าทคีวามรบัผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานตรวจสอบภายใน  

1.1 จดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 

1.2 ควบคุมการดําเนินการสอบทานผลการปฏิบตัิงาน ความเพยีงพอและ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายใน

บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 

1.3 สรุปผลการสอบทาน พรอ้มขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง

ในงานให้ผู้ร ับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรบัปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ 

1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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2. งานสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 สอบทานงบการเงนิประจาํปี และรายไตรมาส 

2.2 จดัเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชี

ประจาํปีของบรษิทั 

2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคบัและ

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

2.4  ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจาํปีของบรษิทั 

2.5 ประสานงานและดาํเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3. งานสนบัสนุนการบรหิารความเสยีงขององค์กร 

3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการจดัทําและทบทวนแผน

ฉุกเฉินและแผนบรหิารความเสยีงประจําปี และรวบรวมสรุปผลเป็น

แผนฉุกเฉินและแผนบรหิารความเสยีงในภาพรวมขององคก์ร 

3.2 ตดิตามและสรุปผลการบรหิารความเสยีงจากทุกหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

เป็นรายไตรมาส และนํ าเสนอต่อผู้บ ริหาร และคณะกรรมการ      

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง ไตรมาสละ 1 ครงั 

3.3 ประสานงานและดาํเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล

และบรหิารความเสยีง  

 

4. งานดา้นกจิกรรมระบบบรหิารคณุภาพ ระบบการจดัการสงิแวดลอ้ม และระบบ

บรหิารจดัการความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ 

4.1  ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และ

หน่วยงานภายนอกผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 

 

5. งานอนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

หมายเหตุ การแต่งตัง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอํานาจอนุมัติของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 



 

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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2.  หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังาน 

ชอื-สกลุ นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัม ิ

ตาํแหน่ง - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 

คณุวฒุทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน ต.ค.2557 - ธ.ค.2558 - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 

  บรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ก.ย.2557    -  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 

  บรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ก.ย.2554 - ธ.ค.2554  -  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบรหิารทวัไป 

  บรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2551 - ส.ค.2554 - ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนักกรรมการผูจ้ดัการ  

  บรษิทั ทางดว่นกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทเีกยีวขอ้ง -  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 

-  ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 

-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่102/2551 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 9/2548 

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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หน้าทคีวามรบัผดิชอบ 1. กําหนดกรอบการกํากบัดแูลกจิการทมีีความสอดคล้องกบัสภาพโครงสรา้ง

การดาํเนินงานของบรษิัท โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการทเีป็น

สากล 

2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ

ของบรษิทั และจรรยาบรรณบรษิทั ตลอดจนปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัแนว

ปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลกจิการทดีตีามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกยีวกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการกาํกบัดแูล

กจิการทดีตีามทบีรษิทักาํหนดและเปิดเผยในรายงานประจาํปี   

4. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ

ผู้จ ัดการ รวมทังจัดทํ าสรุปข้อมูลผลการประเมินและนํ าเสนอต่ อ

คณะกรรมการบรษิทั 

5. เสนอแนะการจัดทําแผนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้

สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดีทีกีาํหนดไว ้

6. ให้คําปรกึษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทอีนืใดตามทกีรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
 

 



 

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยการแต่งตงัของคณะกรรมการบรษิทั 

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 4 ท่าน โดยม ีนายวฑิูร เตชะทศันสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกสําเภา ชูศร ีและ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ ตนัละมยั เป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัชแีละการเงนิ และมผีูอ้ํานวยการสาํนักตรวจสอบภายในทํา

หน้าทเีลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าทตีามขอบเขต หน้าท ีและความรบัผดิชอบตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึงสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 6 ครงั ไดม้กีารหารอืและแลกเปลยีนขอ้คดิเหน็กบัฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายใน และประชุมร่วมกบั

ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการจํานวน 1 ครงั เพอืหารอืในสาระสาํคญัของแผนการสอบบญัช ีความเป็นอสิระในการปฏบิตัิ

หน้าทแีละแสดงความคดิเหน็ของผูส้อบบญัช ี

สรปุสาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 

2561 ของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี การปรบัปรุงรายการบัญชีทีสําคญั 

รายการปรบัปรุงบญัชีทมีีผลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนีัยสําคญั และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน  

โดยไดร้บัคาํชแีจงจากผูส้อบบญัช ีฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายในจนเป็นทพีอใจว่าการจดัทาํงบการเงนิเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชทีรีบัรองทวัไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยขอ้มลูใน

งบการเงนิอย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ จงึใหค้วามเหน็ชอบงบการเงนิดงักล่าว

ทผีูส้อบบญัชไีดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ซงึเป็นการรายงานความเหน็อยา่งไม่มเีงอืนไข 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิการควบคุมภายในทงั

ระบบปฏิบตัิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตาม

กรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

เพอืใหม้นัใจว่าการดาํเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล สามารถบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายทีกําหนดไว้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ทีเกยีวขอ้ง และมีความเพยีงพอสามารถ

ควบคุมป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัได ้โดยมสีาํนักตรวจสอบภายในทาํหน้าทสีอบทาน ประเมนิความเพยีงพอของการ

ควบคุมภายในอย่างอสิระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาในเรอืงการดาํเนินงาน การใช้

ทรพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัและลดความเสยีง และความเชอืถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ  

3. การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็น

อสิระ และมหีน้าทรีายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจําปี และสอบทาน

การปฏิบตัิบตังิานตามแผนงานทอีนุมตัไิว ้พจิารณาประเด็นจากการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อ

การเพิมประสทิธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทังติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะอย่าง

สมาํเสมอ ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบรษิัทให้ดําเนิน

ธุรกจิภายใต้หลกับรรษทัภบิาล เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมาย

อนืๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันทีอาจจะเกิดขึนจากสญัญาทีกระทํากับบุคคลภายนอก  

ซงึพบวา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ทเีกยีวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัเวลา   

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเขา้ทํา

รายการทเีกยีวโยงกนั หรอืรายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย ผลการสอบทานพบว่าบรษิทัไดด้าํเนินการดว้ยความโปรง่ใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม รวมทงัมกีารเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตามเวลาทกีาํหนด 

6. การพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงัผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบ    

มีหน้าทพีจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตงั เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ หรอืเลกิจ้างผูส้อบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัช ีโดยพิจารณาจากความอสิระของผูส้อบบญัช ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการตรวจสอบทผี่านมา 

ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีซึงมีความเห็นว่าผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากัด  มีความเป็นอสิระ  

มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้าํปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรอง

งบการเงนิไดท้นัเวลา และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีตเิสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและขออนุมตัจิาก

ทีประชุมผูถ้อืหุน้ในการแต่งตังผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562  

โดยกาํหนดคา่ตอบแทนไม่เกนิปีละ 4,020,000 บาท 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าทีตามความรบัผิดชอบทไีด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทโดยใช้

ความรูค้วามสามารถทีหลากหลายเพอืตอบสนองการดาํเนินธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอสิระ และสอดคล้อง

ตามทไีดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท ในการให้ความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเพอืประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทยีม และมคีวามเหน็วา่บรษิทัมกีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิ

และการดําเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีทรีบัรองทวัไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

มกีารบรหิารจดัการความเสยีงอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในทเีหมาะสม และการตรวจสอบภายในทมีปีระสทิธผิล 

มีการปฏบิตังิานทีสอดคลอ้งตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีรวมทงัมีการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที

เกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจิอยา่งครบถว้น      

 

 

นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ตามทีคณะกรรมการบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและ      

กําหนดค่าตอบแทน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน            

นายปลวิ  ตรวีิศวเวทย์ นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เพอืทําหน้าทีสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นไปดว้ยความ

โปรง่ใสและเป็นธรรม  

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนมกีารประชุมจํานวน 2 ครงั เพอืพจิารณาเรอืงต่างๆ โดยสรปุ

สาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าท ีดงันี 

1. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทมีคีณุสมบตัเิหมาะสมทจีะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ

ในการสรรหาของบรษิทั โดย 

1) เสนอแต่งตงับคุคลเพอืเป็นกรรมการแทนกรรมการทพีน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคณุสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัหิน้าทใีนปีทผีา่นมาของกรรมการทอีอกตามวาระ 

และเสนอทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 เพอืแต่งตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง  

2) เสนอแต่งตงับคุคลเพอืเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการทวีา่งลง 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบัติบุคคลเพอืเสนอแต่งตังเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการ       

ทวี่างลง จํานวน 2 ท่าน โดยไดเ้สนอทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่งตงับุคคลผูซ้งึมคีวามรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกบัคุณสมบัติกรรมการบริษัท         

จดทะเบยีน  

2. พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ซงึเหน็ว่า

หลกัเกณฑข์องบรษิทัยงัมคีวามเหมาะสม   

3. พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและนําเสนอทปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการไดพ้จิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561 โดยไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการทีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าทีความรบัผิดชอบของกรรมการ    

แต่ละคน อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทสีามารถจูงใจ และรกัษากรรมการทมีีความรูค้วามสามารถ 

และมคีุณภาพในการปฏบิตัิหน้าทใีหก้บับรษิทั องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการ

เขา้ใจ โดยนําเสนอต่อทปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิ

โดยสรปุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทคีรบถว้นตามทไีดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ

ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพอืประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

 

                                                       พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 



 

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเสียง 
 

คณะกรรมการบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิตามหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทดี ีและการบรหิารความเสยีง จงึไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง โดยมพีลเอก

สาํเภา ชูศร ีเป็นประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง นางวลัลภา อสัสกุล นายพงษ์สฤษด ิตนัตสิุวณิชยก์ุล 

ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มรติตนะพร เป็นกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง เพอืทําหน้าทกีําหนด

นโยบายและทิศทางการดําเนินงานดา้นการกํากบัดูแลกิจการทีดขีองบรษิัทให้มีความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏิบตัิ

หน้าทีตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการทีด ีพจิารณาแผนบรหิารความเสยีง กระบวนการบรหิารความเสยีง รวมถึงการ

ตดิตาม ตรวจสอบ และทบทวนความเสยีงโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทยีอมรบัได ้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสียงได้ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

โดยในปี 2561 มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บรหิารระดบัสูง จํานวน 4 ครงั เพือพิจารณาทบทวนนโยบาย และติดตาม

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และตามแผนบริหารความเสียงของบริษัท โดยสรุป

สาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าทไีดด้งันี 

1. การกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดี ี

คณะกรรมการไดต้ดิตามและทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดูแลกจิการทีด ีโดยไดนํ้าเสนอทปีระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเพอืพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบรษิทั ทังนี คณะกรรมการบรษิัท 

ไดพ้จิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทดีเีกยีวกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้และ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัอยูใ่นระดบัดมีาก ผลการประเมนิ

คุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีอยู่ในเกณฑ์ดเียยีม และบรษิัทไดร้บัการประกาศรายชือใหเ้ป็นหนึงใน  

79 บรษิทัจดทะเบยีนทอียู่ในกลุม่หุน้ยงัยนื (Thailand Sustainability Investment)  

2. การบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการไดร้่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูงพจิารณาการปฏิบัติตามแผนการบรหิารความเสียงประจําปี ทบทวนและ

ตดิตามการบรหิารความเสยีงอย่างสมําเสมอ รวมถงึตดิตามความเคลอืนไหว แนวโน้ม เพอืทบทวนแผนบรหิารความ

เสียงและกลยุทธ์ทีใช้ในการบริหารความเสียงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ เหมาะสม ทันเวลากับสถานการณ์ 

ทเีปลยีนแปลง และสอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิทั  

โดยสรปุ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีงมคีวามมนัใจว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัทิสีอดคล้องกบัหลกัการ

และแนวทางปฏิบัติในการกํากบัดูแลกจิการทดี ีการบรหิารความเสยีงมีความต่อเนืองและดําเนินไปอย่างมีประสทิธภิาพ  

มกีารเตรยีมความพรอ้มเพอืรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินไวอ้ยา่งรอบดา้นเป็นการล่วงหน้า เพอืใหบ้รษิทัสามารถดาํเนินการได้

อยา่งต่อเนอืงและดาํรงอยู่ไดอ้ยา่งยงัยนื 

 

 

                                                            พลเอกสาํเภา  ชูศร ี

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสยีง 
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