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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เกิดขึ้นจากการควบบรษิัทตามพระราชบัญญัติ   
บรษิัทมหาชนจ ากดั ระหว่างบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมาซึ่งทรพัย์สนิ สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบทัง้หมด
ของทัง้สองบรษิัทดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 
15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ธุรกจิหลกัของบรษิัทคอืการให้บรกิารทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันาเชงิพาณิชย์    
ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทางและโครงข่าย
การให้บรกิาร ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถเป็น  
ผู้ด าเนินธุรกิจด้านการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมภิาค นอกจากนัน้      
ยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพฒันาเชิงพาณิชย์ หรอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ    
เป็นตน้ 

1.1  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธธ์รุกิจ และภาพรวมการประกอบธรุกิจ    

วิสยัทศัน์ 

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเป็นผู้น าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและ         
ในภูมภิาคอาเซยีน 

พนัธกิจ 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะ 

1. ใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถอืได้ 
ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

2. พฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพของโครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่งทีท่นัสมยัและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทา 
ปัญหาจราจร ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

3. สรา้งมลูค่าเพิม่และประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

เป้าหมายและกลยุทธธ์รุกิจ 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพิเศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่งมวลชน
ระบบราง และโครงการที่เกี่ยวขอ้งตามที่รฐับาลมนีโยบายให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐาน รวมถงึธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ โดยพจิารณาโครงการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2. สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตอย่างต่อเน่ือง และบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่าย
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อธ ารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 
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3. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกระบวนการความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social 
Responsibility) และสื่อสารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สรา้งบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าด้านการให้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรที่สรา้งการเดนิทางที่ดเีพื่อชวีติที่ดี   
โดยธุรกจิของบรษิทัประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ารวมถงึธุรกจิ
พฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเน่ืองโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทั ดงันี้ 

1.1.1  ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) เป็นผูร้บัสมัปทานจากการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) ในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษรวม 4 สายทางประกอบดว้ย  

1) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนเอ บี ซี)  

ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ที่ 2) (ส่วนเอ บี ซี) ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  
กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วันที ่ 
1 มีนาคม 2533 ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 3 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระราม 9-รชัดาภิเษก) ส่วนบ ี
(พญาไท-บางโคล่) และส่วนซ ี(รชัดาภเิษก-แจง้วฒันะ) ระยะทางรวม 29.8 กโิลเมตร   

2) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) 

ทางพิเศษศรรีชั (ส่วนดี) ภายใต้สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี)  
กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2540 แนวเส้นทางจากถนน
พระราม 9 ถึงถนนศรนีครนิทร์ มแีนวเสน้ทางต่อจากพื้นที่ส่วนเอ บรเิวณถนนพระราม  9 ไปทาง
ตะวนัออกตดัผ่านถนนรามค าแหงสิน้สุดทีถ่นนศรนีครนิทร ์ระยะทางประมาณ 8.7 กโิลเมตร 

3)  ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บรหิารจดัการ ให้บรกิารและบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร กับ กทพ. โดยมีระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2555  
แนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภิเษก บรเิวณใกล้ 
โรงกรองน ้ามหาสวสัดิ)์ ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น ้า
เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีกลางบางซื่อ (จตุจักร)  
โดยเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัชบริเวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2) ลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนน
ก าแพงเพชร 2 และไดเ้ปิดใหบ้รกิารทางเชื่อมเพิม่เตมิไปยงัดา้นทศิเหนือมุ่งหน้าแจง้วฒันะเมื่อวนัที ่
30 กนัยายน 2561 โดยมรีะยะทางรวม 17 กโิลเมตร 

4) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยด าเนินการผ่าน NECL ภายใต้สญัญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2539 
ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แจ้งวฒันะ-เชียงราก และระยะที่ 2 เชียงราก- 
บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทีบ่รเิวณถนนแจง้วฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร 
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1.1.2  ธรุกิจระบบราง 

บริษัทเป็นผู้ร ับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
แห่งประเทศไทย (“รฟม.”) จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่  

1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) เป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
โดย รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบริษัทมีหน้าที่จ ัดหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบ 
ให้บริการเดินรถ และซ่อมบ ารุง โดยบรษิัทเป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนิน
กจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจ
ให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สนี ้าเงิน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัที่เปิดให้บรกิารครบทัง้สายทาง โครงการรถไฟฟ้าสาย 
สนี ้าเงนิ ประกอบดว้ย 
• ช่วงหวัล าโพง-บางซื่อ ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ใต้ดนิสายแรกของไทย มรีะยะทาง

ทัง้สิ้น 20 กิโลเมตร เป็นสถานีใต้ดินจ านวน 18 สถานี  เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวันที ่ 
3 กรกฎาคม 2547   

• ช่วงหวัล าโพง-บางแค เป็นโครงสร้างทางวิง่แบบผสมทัง้ใต้ดนิและยกระดบัมรีะยะทางทัง้สิ้น  
16 กิโลเมตร จ านวน 11 สถานี และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดบั 
ตลอดสาย มรีะยะทางรวม 12 กโิลเมตร จ านวน 9 สถานี  

โดยแบ่งการด าเนินงานช่วงการติดตัง้อุปกรณ์งานระบบเพื่อเปิดให้บรกิารออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 
สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 ช่วงที ่2 สถานีหวัล าโพง-
สถานีหลกัสอง เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 29 กันยายน 2562 ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ  
จะเปิดใหบ้รกิารภายในเดอืนมนีาคม 2563 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสีน ้าเงนิ) มีจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า 
มหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) ทีส่ถานีเตาปนู  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม หรอืโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน   
การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็น
การร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบริษัท       
เป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และ      
ซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร 
และรายไดเ้ชงิพาณิชย์จากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด 
และ รฟม. จะทยอยจ่ายคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้บรษิัทเป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และ 
จ้างบริษัทบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่ 
4 กนัยายน 2556 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่ง
ยกระดบั ระยะทาง 23 กิโลเมตร จ านวน 16 สถานี และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสีน ้าเงนิ) ที่สถานีเตาปูน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม  
(สายสมี่วง) ส่วนนี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 
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1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิัทและบรษิทัย่อย คอื บรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส ์จ ากดั (“BMN”) เป็นผูด้ าเนินธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ไดแ้ก่   

1)  จดัหาและ/หรอืจดัท าสื่อโฆษณารปูแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า  

2)  ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพื้นที่ชัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี
ลาดพรา้ว   

3)  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า  

นอกจากน้ี ในส่วนของทางพเิศษ บรษิทัและ NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลใชพ้ืน้ทีเ่พื่อด าเนินการ
ในเชงิพาณิชย์เพื่อตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ให้ใชพ้ืน้ทีท่ า
รา้นค้าบรเิวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการด าเนินธุรกิจอื่นๆ เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อติดตัง้
ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในปี 2562  

18 ม.ีค.62 * ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยยุตขิอ้พพิาทกบั กทพ. 
โดยการแก้ไขสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบ 
ทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ และในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงยุติข้อพิพาทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองขัน้สุดทา้ยและสอดคลอ้งกบัมตคิณะรฐัมนตร ี

27 ม.ีค.62 บรษิัทซื้อหุน้ในบรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส ์จ ากดั (BMN) เพิม่เตมิจ านวน 5.08 ล้านหุ้น 
ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน BMN เป็นรอ้ยละ 89.67  

1 เม.ย.62 บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั (TRIS Rating) ประกาศคงอนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัทีร่ะดบั “A” 
และแนวโน้มอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “Stable” หรอืคงที ่ 

29 เม.ย.62  บริษัทได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) (TTW) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุน และสดัส่วนการถอืหุน้ใน TTW ทีล่ดลงเป็นรอ้ยละ 18.47 

9 พ.ค.62 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1/2562 อายุ 3-10 ปี จ านวนเงินรวม 5,000 ล้านบาท  
อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.65 ถงึรอ้ยละ 3.84 ต่อปี เพื่อช าระคนืหุน้กูเ้ดมิทีค่รบก าหนดไถ่ถอน 

22 ก.ค.62 บรษิทัไดร้บัการประเมนิคุณภาพในการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (AGM Checklist) 
จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย โดยมผีลการประเมนิ 98 คะแนน อยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 

27 ส.ค.62 บริษัทได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน  ประเภท
อุตสาหกรรมด้านการบรกิาร (Services) จากสมาคมนิสติเก่าเอ็มบเีอ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

29 ก.ย. 62 บรษิัทเปิดให้บรกิารเชงิพาณิชย์ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) 
ช่วงที ่2 จากสถานีหวัล าโพงถงึสถานีหลกัสอง จ านวน 11 สถาน ี

18 ต.ค.62  บรษิัทได้รบัรางวลัองค์กรดเีด่น Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรกัษ์พลงังานประเภท
ขนส่ง ในการประหยดัพลงังานในระดบัประเทศ ซึง่จดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน   
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24 ต.ค.62 บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวนัออกเชื่อมสามสนามบิน จ ากัด ซึ่ง BEM ถือหุ้นในบรษิัทนี้ 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ได้ลงนามในสญัญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
สามสนามบนิ กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย   

28 ต.ค.62 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดม้กีารประกาศผลการส ารวจการก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทัจดทะเบยีนประจ าปี 2562 โดยบรษิทัไดร้บัคะแนนอยู่ในระดบั “ดมีาก”   

26 พ.ย.62 บริษัทได้รับการประกาศชื่ ออยู่ ใน  “หุ้นยัง่ยืน ” ประจ าปี  2562 (Thailand Sustainability 
Investment 2019) ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนืทีด่ าเนิน
ธุรกจิโดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล   

23 ธ.ค.62 บริษัทเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน)  
ช่วงที ่3 ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จ านวน 8 สถานี   

 

 
หมายเหตุ  : * เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสญัญา

เพื่อยุติข้อพิพาททัง้หมดระหว่างกัน และเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท บริษัทย่อย 
และ กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบบัแก้ไข) 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

➢ แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 
 

 

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

18.47 % 99.99 % 89.67 % 

32.21 % 

ธุรกจิก่อสรา้งและ 

บรหิารทางพเิศษ 

67.79 % 

ธุรกจิพฒันา 

เชงิพาณิชย ์
ธุรกจิผลติและ 

จ าหน่ายน ้าประปา 
ลงทุนในธุรกจิผลติและ 

จ าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

ธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย ์

การพฒันาโครงการ
เกีย่วกบัรถไฟ 

16.17 % 10.00 % 
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➢ การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัอ่ืน    

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืธุรกจิสนับสนุนทีเ่กือ้หนุนการด าเนินงานของ
บริษัทและสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท  รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนส ารองส าหรับ
โครงการในอนาคต โดยบรษิทัไดม้กีารลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันี้ 

1) ช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัท่ีไปร่วมลงทุน  
 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด

ทะเบียน 
ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วน 
การถอืหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางดว่นกรุงเทพเหนือ ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 
อุดรรถัยา 

6,000 5,250 99.99 % 

 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์ ด าเนินธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 254 254 89.67 % 495 

บริษทัอ่ืน 

บมจ. ซเีค พาวเวอร ์ ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ซึง่ประกอบ
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

9,240 8,129 16.17 % 2,929 

 

บมจ. ททีดีบับลวิ ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 3,990 3,990 18.47 % 4,061 

บจก.รถไฟความเรว็สงูสาย
ตะวนัออกเชื่อมสามสนามบนิ 

การพฒันาเกีย่วกบัโครงการรถไฟ 4,000 4,000 10.00 % 400 

 

2) รายละเอียดของบริษทัท่ีไปร่วมลงทุน 

ธรุกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

1. บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”)  

NECL มีทุนจดทะเบียนจ านวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 294 ล้านหุ้น และ 
หุน้บุรมิสทิธจิ านวน 306 ล้านหุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท มทีุนช าระแล้วจ านวน 
5,250 ล้านบาท ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีสัด ส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
ของทุนจดทะเบยีน NECL ไดท้ าสญัญากบั กทพ. ในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา  
มรีะยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2539 ทางพเิศษอุดรรถัยามเีสน้ทางที่มุ่งหน้าไป
ทางทศิเหนือโดยเชื่อมต่อจากทางพเิศษศรรีชั ทีบ่รเิวณถนนแจง้วฒันะผ่านบางพนู เชยีงราก และ
สุดทางทีบ่างไทร 
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ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

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

BMN มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 254 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 25.4 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนช าระแล้วจ านวน 254 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 89.67 ของทุนจดทะเบยีน  

ในปัจจุบนับรษิทัว่าจา้ง BMN เป็นผูแ้ทนบรหิารการพฒันาเชงิพาณิชยแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินที่บริษัทด าเนินการและให้สิทธิ BMN เป็นผู้แทนบริหารการพัฒนา 
เชิงพาณิชย์ ได้แก่ จัดหาและจัดท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ 
ในขบวนรถไฟฟ้า ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล และ
พื้นที่ชัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพรา้ว รวมทัง้ให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า 

ธรุกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 

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

CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการลงทุนในบรษิัทอื่น 
(Holding Company) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า CKP มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 
9,240 ล้านบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 8,129,382,039 หุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
มีทุนช าระแล้วจ านวน 8,129,382,039 บาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนการ 
ถือหุ้นร้อยละ 16.17 ของทุนช าระแล้ว CKP มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน ้าโดยลงทุนใน
บรษิัท เซาท์อีสท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ ากัด และบรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อน (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนในบรษิัท บางปะอิน โคเจน เนอเรชัน่ จ ากัด 
และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ โดยลงทุนในบรษิัท บางเขนชยั จ ากดั บรษิัท นครราชสมีา  
โซล่าร ์จ ากดั บรษิทั เชยีงราย โซล่าร ์จ ากดั  

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

TTW เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 3,990 ล้านบาท 
เป็นหุน้สามญัจ านวน 3,990 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มทีุนช าระแล้วจ านวน 
3,990 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.47 ของ 
ทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมภิาค 
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซื้อขายน ้าประปากบัการประปา 
ส่วนภูมภิาค อายุ 30 ปี นับจากวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี้ TTW ได้ลงทุนในบรษิัท
ประปาปทุมธานี จ ากดั คดิเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบยีน โดยบรษิัทดงักล่าวเป็นบรษิัทที่
ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานีและรงัสติ โดยมสีญัญาซื้อขาย
น ้าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค อายุ 25 ปี นับจากวนัที่ 15 ตุลาคม 2541 และลงทุนใน
บรษิัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่าย
น ้าประปาและระบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้ไดม้กีารลงทุนในธุรกจิพลงังานผ่านการถือหุ้นใน CKP 
ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  
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3. บริษทั รถไฟความเรว็สูงสายตะวนัออกเช่ือมสามสนามบิน จ ากดั (“EHSR”) 

EHSR เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นโดยกลุ่ม CPH มีทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 40 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562  
บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน EHSR ด าเนินงานการพฒันาเกี่ยวกบั
โครงการรถไฟ งานออกแบบและงานก่อสรา้ง งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหาระบบไฟฟ้า
ขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้การให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา และการพฒันาพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนบรกิารรถไฟของโครงการ ระยะเวลา 50 ปี (ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และระยะเวลา
ด าเนินการ 45 ปี)   

1.4  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บรษิทัม ีบมจ.ช.การช่าง เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บมจ.ช.การช่าง ถอืหุน้อยู่ในบรษิัท
จ านวน 4,787,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.32 ของทุนช าระแล้วของบริษัท โดยในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
บรษิทัไดม้กีารว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง เป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งและบรหิารโครงการ เนื่องจาก บมจ.ช.การช่าง 
เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ของประเทศทีม่ีศกัยภาพมคีวามรูค้วามช านาญ และคุน้เคยกบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์งานระบบต่างๆ เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ 
บมจ.ช.การช่าง ยงัมปีระสบการณ์ในการด าเนินการสญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบ
งานทีม่คีุณภาพภายในก าหนดเวลา อกีทัง้ยงัเป็นพนัธมติรผูร้่วมลงทุนในบรษิัท ท าให ้บมจ.ช.การช่าง มคีวาม
รบัผดิชอบและความมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินโครงการใหป้ระสบความส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 

ดงันัน้ ในอนาคตจงึมโีอกาสที่บรษิทัจะว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง เป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งหรอืผูบ้รหิารโครงการ 
อย่างไรกด็ ีในการเขา้ท ารายการกบั บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน้ บรษิทัจะ
ปฏิบตัิตามนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอียดทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการ
ระหว่างกนั 

 
 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ ่
 

 

บมจ. ช. การช่าง 

บรษิทั 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง
หรอืบรหิารโครงการ  

ทีม่คีุณภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง 
หรอืบรหิารโครงการ
ทีส่มเหตุสมผล 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยด ำเนินธุรกจิโดยเป็นผูร้บัสมัปทำนจำกภำครฐั ดงันี้ 1) ผูร้บัสมัปทำนในกำรก่อสรำ้งและบรหิำร   
ทำงพิเศษ คือ ทำงพิเศษศรีรชั  (ส่วนเอ บี ซี) ทำงพิเศษศรีรัช (ส่วนดี) ทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร และทำงพเิศษอุดรรถัยำ 2) ผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำระบบขนส่งมวลชนโครงกำร
รถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสีน ้ำเงนิ) และโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม (สำยสีม่วง) 
นอกจำกเป็นผู้รบัสมัปทำนแล้ว บรษิัทยงัด ำเนินธุรกิจพัฒนำเชิงพำณิชย์ภำยใต้สัมปทำนที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน  
บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงสรำ้งรำยไดด้งัต่อไปนี้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

โครงสร้างรายได้รวม 
 

ด าเนิน 
การโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษทั 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2560  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทั  8,852 52.1 % 8,718 52.5 % 8,573 55.7 % 

รำยไดค้่ำผ่ำนทำง บรษิทัย่อย  99.99 1,450 8.5 % 1,456 8.8 % 1,384 9.0 % 

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

รำยไดค้่ำโดยสำรและค่ำบรกิำร
เดนิรถไฟฟ้ำ 

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

รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   783  4.6 % 705  4.2 % 675 4.4 % 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ บรษิทั  720  4.2 % 240  1.4 % 75 0.5 % 

รำยไดจ้ำกกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ บรษิทัย่อย 89.67 63 0.4 % 465 2.8 % 600 3.9 % 

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

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

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

 
หมำยเหตุ  :  (1)  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ประกอบดว้ย ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนใน CKP XPCL TTW และเงนิลงทุนชัว่ครำวอื่น 
 (2)  รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนชัว่ครำว  
 (3)  ไม่รวมก ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน TTW และ CKP ในปี 2562 และ ปี 2561 ตำมล ำดบั 

 

2.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บรกิำรระบบคมนำคมขนส่งครบวงจรที่สร้ำงกำรเดนิทำงที่ สะดวก รวดเร็ว
เชื่อถือได้ และปลอดภยั เพื่อยกระดบัคุณภำพชวีติ โดยธุรกิจของบรษิัทประกอบไปด้วยกำรให้บรกิำรทำงพเิศษ 
และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ำรวมถงึธุรกจิพฒันำเชงิพำณิชย์ทีเ่กี่ยวเน่ืองโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีำพรวม
กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัแบ่งออกเป็น 3 ธุรกจิหลกั ดงันี้ 
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2.1.1 ธรุกิจทางพิเศษ 

1) ลกัษณะบริการ 

บริษัทและบรษิัทย่อย คือ บรษิัท ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ จ ำกัด (“NECL”) เป็นผู้รบัสมัปทำนในกำร
ก่อสรำ้งและบรหิำรทำงพเิศษ รวม 4 สำยทำง ซึ่งไดแ้ก่ ทำงพเิศษศรรีชั (ส่วนเอ บ ีซ)ี ทำงพเิศษศรรีชั 
(ส่วนดี) ทำงพิเศษสำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร และทำงพิเศษอุดรรถัยำ โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

(1) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนเอ บี ซี)   

ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2) ภำยใตส้ญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 กบักำรทำงพเิศษ
แห่งประเทศไทย (“กทพ”) โดยมรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2533  

ทำงพิเศษศรีรชัเป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่โครงกำรแรกในประเทศไทยที่เกิดจำกควำม
ร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและเอกชน โดยลกัษณะโครงกำรเป็น BTO (Build Transfer Operate) คอื 
บริษัท (เดิมคือ BECL) เป็นผู้ลงทุนในกำรออกแบบก่อสร้ำงและบริหำรทำงพิเศษศรีรชั ทัง้นี้ 
กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรำ้งถำวรต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ในทำงพเิศษศรรีชัจะตกเป็นของ 
กทพ. ประกอบด้วยทำงพิเศษ 3 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระรำม 9-รชัดำภิเษก) ส่วนบี (พญำไท - 
บำงโคล่) ส่วนซ ี(รชัดำภเิษก-แจง้วฒันะ) ระยะทำงรวม 29.8 กโิลเมตร และ กทพ. ลงทุนก่อสรำ้ง
และบรหิำรทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ทำงด่วนขัน้ที ่1) ระยะทำง 27.1 กโิลเมตร บรษิทัมสีทิธไิดร้บั
ส่วนแบ่งรำยได้จำกค่ำผ่ำนทำงของทัง้ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร และทำงพเิศษศรรีชัตำมสดัส่วน 
ทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2   

ในส่วนของค่ำผ่ำนทำง ผู้ใช้ทำงพิเศษช ำระค่ำผ่ำนทำงที่ด่ำนเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทำงพิเศษ         
โดย กทพ.เป็นผู้จดัเก็บค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดแล้วแบ่งให้บรษิัท กำรแบ่งรำยได้ระหว่ำงบรษิัทกับ 
กทพ.เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ตัง้แต่วนัเปิดใชง้ำนของพืน้ที่
ส่วนแรก รำยไดค้่ำผ่ำนทำงจำกทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร และทำงพเิศษศรรีชัจะถูกน ำมำรวมกนั
และแบ่งตำมเกณฑพ์ืน้ที ่คอื โครงข่ำยในเขตเมอืง 9 ปีแรก บรษิทัไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60 กทพ.
ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 40 ส ำหรบั 9 ปีสุดทำ้ย บรษิทัไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 40 กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่ง
ร้อยละ 60 และระยะเวลำระหว่ำง 9 ปีแรกและ 9 ปีสุดท้ำยได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 เท่ำกัน       
ส่วนโครงข่ำยนอกเขตเมืองคอืทำงพิเศษศรรีชั ส่วนซี รำยได้ค่ำผ่ำนทำงเป็นของบรษิัททัง้หมด
ตลอดระยะเวลำสญัญำ 

(2) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) 

ทำงพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี (พระรำม 9-ศรนีครนิทร์) ภำยใต้สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบ 
ทำงด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่22 เมษำยน 2540  

ทำงพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี มลีกัษณะโครงกำรเป็น BTO (Build Transfer and Operate) คอืบรษิัท
เป็นผูล้งทุนในกำรออกแบบก่อสรำ้งและบรหิำรระบบทำงพเิศษ แต่กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรำ้งถำวร
ต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นของ กทพ. ระยะทำง 8.7 กโิลเมตร โดยบรษิทัไดร้บัผลตอบแทนจำกรำยได ้
ค่ำผ่ำนทำงตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ และจะมกีำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมหลกัเกณฑ์เช่นเดยีวกนั
กบัสญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2   
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(3) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

ทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ภำยใต้สัญญำสัมปทำนกำรลงทุน
ออกแบบก่อสรำ้ง บรหิำรจดักำร ใหบ้รกิำรและบ ำรุงรกัษำโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั -วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหำนคร กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลำสมัปทำน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวำคม 2555    

บรษิัทมหีน้ำที่ในกำรออกแบบและก่อสรำ้ง จดัหำและติดตัง้อุปกรณ์และระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
และมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร ให้บริกำรและบ ำรุงรักษำทำงพิเศษรวมทัง้กำรเรียกเก็บ          
ค่ำผ่ำนทำง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในรำยได้ค่ำผ่ำนทำงและรำยได้อื่นๆ (ถ้ำมี) ลกัษณะของ
โครงกำรเป็นทำงยกระดบัขนำด 6 ช่องจรำจร ระยะทำง 17 กโิลเมตร มดี่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
จ ำนวน 10 ด่ำน มแีนวเสน้ทำงของโครงกำรเริม่ต้นจำกถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกำญจนำ
ภเิษกบรเิวณใกล้โรงกรองน ้ำมหำสวสัดิ)์ ไปทำงทศิตะวนัออกตำมแนวทำงรถไฟสำยใต้เดมิ และ
ขำ้มแม่น ้ำเจำ้พระยำบรเิวณสะพำนพระรำม 7 สิน้สุดโครงกำรบรเิวณสถำนีกลำงบำงซื่อ (จตุจกัร) 
โดยเชื่อมต่อกบัทำงพเิศษศรรีชับรเิวณด้ำนเหนือของสถำนีขนส่งหมอชติ 2 และลงสู่ระดบัดนิที่
บรเิวณถนนก ำแพงเพชร 2 นอกจำกนี้ บรษิัทได้เปิดใช้ทำงเชื่อมต่อทำงพิเศษศรรีชั -วงแหวน 
รอบนอกฯ ไปยงัทำงพเิศษศรรีชัด้ำนทศิเหนือ (มุ่งหน้ำแจ้งวฒันะ) เมื่อวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 
เพื่อเพิม่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำงไปแจง้วฒันะ และต่อเน่ืองไปทำงพเิศษอุดรรถัยำ ทัง้นี้ บรษิทั
เป็นผู้รบัภำระในกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนทัง้หมด และแบ่งผลตอบแทนหรือ 
ใหป้ระโยชน์แก่ กทพ. ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ   

ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรนี้  บริษัทเป็นผู้จ ัดเก็บค่ำผ่ำนทำง และมีสิทธิที่จะได้รบัรำยได ้         
ค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดและรำยได้อื่น (ถ้ำมี) ตลอดระยะเวลำสัมปทำน ซึ่งอัต รำค่ำผ่ำนทำงและ 
กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นไปตำมทีต่กลงในสญัญำ   

(4) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทำงพิเศษอุดรรถัยำ (ทำงด่วนสำยบำงปะอิน -ปำกเกร็ด) ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (“NECL”) 
ภำยใต้สญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกร็ด กับ กทพ. โดยมีระยะเวลำสมัปทำน       
30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่27 กนัยำยน 2539  

ทำงพิเศษอุดรรัถยำ มีลักษณะโครงกำรเป็น BTO (Build Transfer Operate) เช่นเดียวกับ       
ทำงพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผูล้งทุนในกำรออกแบบก่อสรำ้งและบรหิำรทำงพเิศษอุดรรถัยำ 
โดยกรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสร้ำงถำวรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืใช้ประโยชน์ในทำงพิเศษจะตกเป็นของ 
กทพ. และ กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดแล้วส่งมอบรำยไดค้่ำผ่ำนทำงให ้NECL ตำมที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำ ซึ่งทำงพิเศษอุดรรัถยำประกอบด้วยทำงพิเศษ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1         
แจ้งวฒันะ-เชยีงรำก และระยะที่ 2 เชยีงรำก-บำงไทร เชื่อมต่อกบัทำงพเิศษศรรีชัที่บรเิวณถนน
แจง้วฒันะมรีะยะทำงรวมทัง้สิน้ 32 กิโลเมตร ส ำหรบัขำเขำ้เมอืงผู้ใช้ทำงช ำระค่ำผ่ำนทำงที่ด่ำน
เกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทำงพเิศษ ส ำหรบัขำออกจำกเมอืงช ำระค่ำผ่ำนทำงทีจุ่ดลงทำงพเิศษ โดย กทพ.
เป็นผู้จดัเก็บค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดแล้วส่งมอบให้ NECL รำยได้ค่ำผ่ำนทำงในส่วนของทำงพิเศษ   
อุดรรถัยำเป็นของ NECL ทัง้หมด 
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2) รายละเอียดของโครงขา่ยท่ีเช่ือมโยงระบบทางพิเศษส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
ระบบทำงพเิศษ ระยะทำง 

(กโิลเมตร) 
ก่อสรำ้งและ

บรหิำรงำนโดย 

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

27.1 กทพ. 

2.  ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2)   
2.1  ส่วนในเมอืง (ส่วนเอ และบ)ี  
 (ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก) 
2.2  ส่วนนอกเมอืง (ส่วนซ)ี (ประชำชื่น-แจง้วฒันะ)  

29.8 บรษิทั   

3.  ทำงพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี (พระรำม 9-ศรนีครนิทร)์  8.7 บรษิทั   

4.  ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (บำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 32.0 NECL   

5.  ทำงพเิศษอุตรำภมิุข (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ 28.0 บมจ.ทำงยกระดบั
ดอนเมอืง  

6.  ทำงพเิศษฉลองรชัรวมส่วนต่อขยำย (รำมอนิทรำ-อำจณรงค ์
และรำมอนิทรำ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร) 

32.9 กทพ. 

7.  ทำงพเิศษบูรพำวถิ ี(บำงนำ-ชลบุร)ี 55 กทพ. 

8.  ทำงพิเศษกำญจนำภิเษก (บำงพลี-สุขสวสัดิ)์ และทำงหลวง
หมำยเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บำงขุนเทียน) รวมทำงเชื่อมต่อ
สะพำนภูมพิล 1 และ 2  

37.8 กทพ. 

9. ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร และ
ทำงเชื่อมต่อทำงพิเศษสำยศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ ไปยัง
ทำงพเิศษศรรีชัดำ้นทศิเหนือ (มุ่งไปทำงแจง้วฒันะ) 

16.7 บรษิทั  

รวมระยะทางทัง้ส้ิน 268.0  
 

3) ส่วนแบ่งรายได้ค่าผา่นทาง  

ส่วนแบ่งรำยได้ค่ำผ่ำนทำงส ำหรบัโครงข่ำยในเขตเมือง ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2554 บริษัทได้รับ     
ส่วนแบ่งรำยได้ค่ำผ่ำนทำงในอตัรำร้อยละ 40 และ กทพ.ได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 60 ส ำหรบัโครงข่ำย 
นอกเขตเมอืง บรษิทัไดร้บัส่วนแบ่งรำยไดค้่ำผ่ำนทำงทัง้หมด ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ 
 

ทำงพเิศษ ลกัษณะ
โครงขำ่ย 

ระยะทำง 
(กม.) 

วนัทีเ่ปิด
บรกิำร 

รำยได ้ กำรแบ่งรำยได ้
บรษิทั : กทพ. 

เฉลิมมหานคร 
ดนิแดง-ท่ำเรอื 
บำงนำ-ท่ำเรอื 
ท่ำเรอื-ดำวคะนอง 

 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 

 
8.9 
7.9 
10.3 

 
4 ม.ค. 2524 

17 ม.ค. 2526 
8 ส.ค. 2530 

 
บรษิทั และ 
กทพ. 

  

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

 
 
 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

2-5 

 
 

ทำงพเิศษ ลกัษณะ
โครงขำ่ย 

ระยะทำง 
(กม.) 

วนัทีเ่ปิด
บรกิำร 

รำยได ้ กำรแบ่งรำยได ้
บรษิทั : กทพ. 

ศรีรชั  

ส่วนเอ พระรำม 9-รชัดำภเิษก 
ส่วนบ ีพญำไท-บำงโคล ่

 

 

ในเขตเมอืง 
ในเขตเมอืง 

 

 

12.4 
9.4 

 

 

2 ก.ย. 2536 
6 ต.ค. 2539 

 

 

บรษิทั และ 
กทพ. 

  
 

 

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

ส่วนซ ีรชัดำภเิษก-แจง้วฒันะ นอกเขตเมอืง 8.0 2 ก.ย. 2536 บรษิทั - 100 : 0 
ศรีรชั (ส่วนดี) 

พระรำม 9-ศรนีครนิทร ์

 
นอกเขตเมอืง 

 
8.7 

 
ระยะทีห่นึ่ง 
2 ธ.ค. 2541 
ระยะทีส่อง 

1 ม.ีค. 2543 

 
บรษิทั 

 

 
- 100 : 0 
 

ศรีรชั-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร 

นอกเขตเมอืง 
 

17.0  22 ส.ค.2559 บรษิทั - 100 : 0 

อดุรรถัยา 
แจง้วฒันะ-เชยีงรำก 
เชยีงรำก-บำงไทร 

 
นอกเขตเมอืง 
นอกเขตเมอืง 

 
22.0 
10.0 

 
2 ธ.ค. 2541 
1 พ.ย. 2542 

 
บรษิทัย่อย 
(NECL) 

 
- 100 : 0 
  

4) อตัราค่าผ่านทาง 

ทางพิเศษ / ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
อตัราค่าผ่านทาง (บาท/เท่ียว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ล้อ 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขัน้ท่ี 1)  50 75  110 

ยกเวน้    
ด่ำนอำจณรงค ์1 (ไปบำงนำ)             40 * 65 * 100 * 

ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2) (ส่วนเอ บี ซี)  50 75 110 

ยกเวน้    

ด่ำนประชำชื่น (ขำเขำ้) 60 90 140 

ด่ำนประชำชื่น (ขำออก) 10 15 30 

ด่ำนประชำชื่น 1 (ขึน้จำกถนนประชำชื่น)    
ด่ำนประชำชื่น 2 (ลงสู่ถนนประชำชืน่) 15 20 35 
ด่ำนงำมวงศว์ำน 1 (ขำออก)    
ด่ำนงำมวงศว์ำน 2 (ขำเขำ้)    
ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) 25 55 75 

ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 50    80   115   

ทางพิเศษอุดรรถัยา 45 100 150 
ยกเวน้    
ด่ำนเมอืงทองธำนี   35 * 90 * 140 * 

ด่ำนบำงปะอนิ 55  120  180  

 
หมำยเหตุ  :  *  อตัรำนี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ 10 บำท ส ำหรบัรถทุกประเภท   
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กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพเิศษเฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชั เป็นไปตำมสญัญำโครงกำร
ระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งมกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงบนพื้นฐำนของ
อตัรำกำรเพิม่ของดชันีรำคำผูบ้รโิภคส ำหรบักรุงเทพฯ ทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชย์ล่ำสุด ทัง้นี้จะปรบั
อตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเตม็ช่วงละ 5 บำท แต่จะปรบัไดไ้ม่เกนิครัง้ละ 10 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 
ปีแรกของสญัญำ ในกรณีที่เกิดเงินเฟ้อสูงกว่ำปกติหรอืมเีหตุสุดวสิยั หรอืเหตุกำรณ์ที่เป็นขอ้ยกเว้น 
บรษิัท และ กทพ. สำมำรถพจิำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมสมควร โดยมกีำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำง
ครัง้ล่ำสุด เมื่อวนัที่ 1 กนัยำยน 2556 ส ำหรบักำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงปี 2561 กทพ. ไม่มกีำรปรบั
อตัรำขึน้ โดยยงัคงใชอ้ตัรำในปี 2556 

กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพิเศษสำยศรรีชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็นไปตำม
สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสรำ้ง บรหิำรจดักำร ใหบ้รกิำรและบ ำรุงรกัษำโครงกำรทำงพเิศษ        
สำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร โดยปรบัทุก 5 ปี นับแต่วนัที่เปิดด ำเนินกำรโครงกำร      
ในอตัรำ 15 บำท 25 บำท และ 35 บำท ส ำหรบัรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ลอ้ และรถมำกกว่ำ 10 ลอ้ตำมล ำดบั    
ซึง่เป็นไปตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ  

และทำงพเิศษอุดรรถัยำ กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงจะมกีำรปรบัทุก 5 ปี โดยจะค ำนวณกำรปรบัอตัรำ    
ค่ำผ่ำนทำงบนพืน้ฐำนของอตัรำกำรเพิม่ของดชันีรำคำผูบ้รโิภคส ำหรบักรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ล่ำสุด ทัง้นี้จะปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงเป็นจ ำนวนเต็มช่วงละ 5 บำทแต่จะปรบัได้ไม่เกินครัง้ละ      
15 บำท ตลอดระยะเวลำ 15 ปีแรกของสัญญำ โดยมีกำรปรับค่ำผ่ำนทำงครัง้แรกเมื่ อวันที ่ 
1 พฤศจกิำยน 2546 และมกีำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงครัง้ล่ำสุดเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 ส ำหรบั
กำรปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงปี 2561 กทพ.ไม่มกีำรปรบัอตัรำขึน้ โดยยงัคงใชอ้ตัรำในปี 2556 

แม้ว่ำ กทพ.ได้ด ำเนินกำรใหม้กีำรออกประกำศกระทรวงคมนำคม ซึ่งลงนำมโดยรฐัมนตรชี่วยว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมในฐำนะผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยอตัรำค่ำผ่ำนทำงส ำหรบัทำงพเิศษ
เฉลมิมหำนครและทำงพเิศษศรรีชัที่บงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 1 กนัยำยน 2561 และอตัรำค่ำผ่ำนทำงส ำหรบั
ทำงพเิศษอุดรรถัยำทีบ่งัคบัใชเ้มื่อวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 แต่บรษิทัและบรษิทัย่อย (NECL) เหน็ว่ำ 
อตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมประกำศดังกล่ำวยงัคงไม่สอดคล้องกับข้อสัญญำ  เนื่องจำกยังเป็นอัตรำเดิม 
ในปี 2556 ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงโตแ้ยง้ กทพ. ในประเดน็น้ี 

5) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจทางพิเศษ 

• ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผู้ใช้ทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษสำยศรีรชั-       
วงแหวนรอบนอกฯ และทำงพเิศษอุดรรถัยำ คอื ผูใ้ชท้ำงทีมุ่่งหวงัควำมสะดวกและรวดเรว็ในกำร
เดินทำง ต้องกำรร่นระยะทำงในกำรเดินทำงไปยงัจุดหมำย รวมทัง้ต้องกำรหลีกเลี่ยงปัญหำ
กำรจรำจรตำมเสน้ทำงปกติที่กำรจรำจรติดขดัในพื้นที่ของกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยสำมำรถ
จ ำแนกลูกค้ำซึ่งเป็นผู้ใช้ทำงตำมประเภทของรถที่ใช้ทำงพิเศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ             
รถ 6-10 ล้อ และรถมำกกว่ำ 10 ล้อ โดยในปี 2562 มีสดัส่วนเท่ำกับร้อยละ 97.98 รอ้ยละ 1.75 
และรอ้ยละ 0.27 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ปรมิำณจรำจรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
ทีใ่ชท้ำงพเิศษสำมำรถจ ำแนกตำมพืน้ทีไ่ดด้งันี้ 
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ระบบทำงพเิศษ ปรมิำณ
จรำจรเฉลีย่  
(เทีย่ว/วนั) 

สดัส่วน % 

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

373,831 30.21 

2. ทำงพเิศษศรรีชั (ทำงด่วนขัน้ที ่2) 
2.1 ส่วนในเมอืง (ส่วนเอ และบ)ี (ประชำชื่น-พญำไท-บำงโคล่-อโศก) 
2.2 ส่วนนอกเมอืง (ส่วนซ)ี (ประชำชื่น-แจง้วฒันะ)  

 
317,068 
187,663 

 
25.63 
15.17 

3. ทำงพเิศษศรรีชั (ส่วนด)ี (อโศก-ศรนีครนิทร์) 203,168 16.42 
4. ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (บำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 91,253 7.38 
5.  ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร  64,252 5.19 

รวมปรมิำณจรำจรทัง้สิน้ 1,237,235 100 
 

เนื่องจำกกำรให้บรกิำรทำงพเิศษจดัเป็นกำรให้บรกิำรด้ำนสำธำรณูปโภคต่อประชำชนผู้ใช้ทำง       
ทีต่้องกำรควำมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในกำรเดนิทำง ซึ่งถอืเป็นลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยของ
ระบบทำงพิเศษ กลุ่มลูกค้ำจึงมีกำรกระจำยตัวตำมจุดหมำยกำรเดินทำง ที่พักอำศัย สถำนที่
ท ำงำน ดงันัน้รำยไดข้องระบบทำงพเิศษจงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบับคุคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพเิศษแต่อย่ำงใด 

6)  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

• กลยุทธท์างการตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

จุดเด่นทำงกำรตลำด คอื กำรใหบ้รกิำรทำงพเิศษศรรีชัมุ่งเน้นทีจ่ะสนองตอบควำมต้องกำรในกำร
เดนิทำงผ่ำนโครงขำ่ยทำงพเิศษทีเ่ชื่อมต่อและครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลำงย่ำนธุรกจิหลกัของกรุงเทพฯ 
ทัง้กำรเดินทำงจำกทำงพิเศษเฉลิมมหำนครและทำงพิเศษศรีรัช รวมทัง้ทำงพิเศษฉลองรัช   
(รำมอนิทรำ-อำจณรงค์) มโีครงข่ำยทีค่รอบคลุมพืน้ทีจ่ำกทศิเหนือจรดทศิใต้ และจำกทศิตะวนัตก
ไปยงัทิศตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผู้ใช้ทำงสำมำรถใช้ทำงพเิศษเชื่อมต่อกับทำงพิเศษบูรพำวิถ ี
(บำงนำ-ชลบุร)ี ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร และทำงพเิศษฉลองรชั ท ำให้โครงข่ำยระบบทำงพเิศษ
สมบูรณ์มำกยิง่ขึน้ ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิำรสำมำรถเดนิทำงไปถงึทีห่มำยไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่ำกำร
ใชถ้นนพืน้รำบ 

ส ำหรับทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเป็นเส้นทำงที่เชื่อมต่อระหว่ำงพื้นที่ฝั ง่
กรุงเทพฯ-ฝัง่ธนบุร ีซึ่งมจีุดเชื่อมต่อกบัทำงพเิศษศรรีชั บรเิวณหมอชติ จตุจกัร โดยแนวเสน้ทำง
จะขำ้มแม่น ้ำเจำ้พระยำบรเิวณสะพำนพระรำม 7 ขนำนบนทำงรถไฟสำยใตโ้ดยผ่ำนย่ำนบำงพลดั 
บำงบ ำหรุ ตลิ่งชนั เชื่อมต่อกบัสะพำนลอยบรมรำชชนนีผ่ำนถนนรำชพฤกษ์และสุดทำงที่ถนน  
วงแหวนรอบนอก (ฝัง่ตะวนัตก) ท ำใหผู้ใ้ชท้ำงสำมำรถเดนิทำงเชื่อมฝัง่กรุงเทพฯ -ธนบุร ีไดอ้ย่ำง
สะดวก รวดเร็ว นอกจำกนี้ ส ำหรบักำรเดินทำงเข้ำเมือง ได้เปิดให้บริกำรทำงเชื่อมทำงพิเศษ 
ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯไปทำงทิศเหนือของทำงพิเศษศรรีชั ส่วนเอ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกต่อ 
ผูใ้ช้ทำงในกำรเดนิทำงไปยงัรชัดำภิเษก ประชำชื่น แจ้งวฒันะ และบำงปะอิน โดยใช้ทำงพเิศษ
อุดรรถัยำอกีดว้ย 

จุดด้อยทำงกำรตลำด คือ ข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำยภำพท ำให้ไม่สำมำรถระบำยรถบริเวณทำงลง  
ทำงพเิศษในช่วงเวลำเร่งด่วนซึ่งขึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรบนถนนพืน้รำบอนัเป็นปัจจยัทีม่คีวำม       
ไม่แน่นอนทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีำรประสำนงำนกบัต ำรวจจรำจร
ของสถำนีต ำรวจพื้นรำบ รวมทัง้กำรเชื่อมต่อสญัญำณภำพจำกกล้อง CCTV บนทำงพเิศษไปยงั
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ป้อมต ำรวจพืน้รำบ เพื่อช่วยระบำยจรำจรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึเพิม่ควำมคล่องตวัของกำรจรำจร
ในระบบดว้ยกำรปรบัปรุงจุดขึน้-ลงต่ำงๆ ท ำให้ผูใ้ชท้ำงสำมำรถประหยัดเวลำ และผูใ้ชท้ำงได้รบั
ควำมสะดวกสบำยเพิม่ขึน้ มคีุณภำพชวีติในกำรเดนิทำงในเมอืงหลวงที่ดกีว่ำเดมิ ท ำให้ผูใ้ชท้ำง  
ไดเ้หน็ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัมำกกว่ำกำรค ำนึงถงึปัจจยัทำงดำ้นรำคำ 

ในส่วนของกลยทุธท์ำงกำรตลำด บรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกำร คอื 

o กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจทางพิเศษ    
▪ กำรมีโครงข่ำยกำรให้บรกิำรทำงพิเศษซึ่งตัง้อยู่บนท ำเลที่ด ีและเชื่อมต่อกบัถนนหลกั

ของเมอืงท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำงของผูใ้ชท้ำงใหเ้ดนิทำงไป
ยงัจุดหมำยได้ตรงตำมต้องกำร บรษิัทได้ด ำเนินกำรปรบัปรุงคุณภำพของสำยทำงและ
คุณภำพของกำรใหบ้รกิำรทีด่ ีบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้โดยได้
น ำมำปรบัเป็นกลยุทธ์ส ำคญัเพื่อเสรมิศกัยภำพในกำรรองรบัปรมิำณจรำจรทีห่มุนเวยีน
ในระบบใหม้ปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้  

▪ กำรศึกษำควำมเหมำะสมเพื่อปรบัปรุงทำงขึ้น-ลงทำงพิเศษเป็นอีกมำตรกำรที่บรษิัท
น ำมำเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำงและรกัษำระดบัคุณภำพทำงพิเศษในด้ำน
ควำมปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยู่ในระดบัมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง  

▪ บรษิัทมีกำรติดตำมสถิติปรมิำณจรำจรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของบรกิำร 
Easy Pass ให้เหมำะสมเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรและรองรบัจ ำนวนผู้ใช้ทำงพิเศษ      
ทีเ่พิม่ขึน้ บรษิทัไดเ้พิม่จ ำนวนช่องบรกิำร Easy Pass บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
ต่ำงๆ ในทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อรองรบัปรมิำณผูใ้ช้
บตัร Easy Pass ทีเ่พิม่สูงขึน้ นอกจำกนี้ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปรบัยำ้ยต ำแหน่งช่องทำง 
Easy Pass เพื่อให้ผูใ้ช้บรกิำร Easy Pass เขำ้ใชบ้รกิำรไดส้ะดวกและปลอดภยัมำกขึ้น 
และลดกำรตัดกระแสจรำจรระหว่ำงช่องเก็บค่ำผ่ำนทำงแบบเงินสด และช่องทำง      
Easy Pass ซึง่บรรเทำปัญหำกำรจรำจรคบัคัง่บรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง 

▪ กำรศกึษำแนวเสน้ทำงใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทำงกำรเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ทีจ่ะ
ขยำยตวัในอนำคตโดยเฉพำะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนกำรศกึษำพฤติกรรมกำร
เดนิทำงของผูใ้ชท้ำง จดัเป็นกำรเตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบักำรขยำยขอบขำ่ยกำรใหบ้รกิำร
ทำงพิเศษ อีกทัง้ยงัเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บรกิำรที่ตอบรบักบัควำมต้องกำรของ   
ผูใ้ชท้ำงในอนำคตไดเ้ป็นอย่ำงด ี

▪ บรษิทัไดม้กีำรเพิม่ช่องทำงกำรสื่อสำรขอ้มูลเกี่ยวกบักำรจรำจรผ่ำนป้ำยจรำจรอจัฉรยิะ 
(Smart Traffic) และป้ำยสลบัขอ้ควำม (VMS) เพื่อให้ผู้ใช้ทำงทรำบถึงสภำพจรำจรบน
ระบบทำงพเิศษตลอดจนกำรแนะน ำกำรเดนิทำงบนเสน้ทำงพเิศษใหส้ะดวกรวดเรว็มำก
ยิง่ขึน้ 

▪ บรษิัทไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงป้ำยแนะน ำกำรใชท้ำงพเิศษบนถนนพืน้รำบ ทัง้ทีเ่ป็นถนน
สำยหลกัและถนนซอยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ใช้ทำงและเพิม่ควำมมัน่ใจในกำรเขำ้ใชท้ำงพเิศษ โดยบรษิัทจะเน้นกำรใหข้อ้มูล
สถำนทีส่ ำคญัในบรเิวณพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัทำงขึน้-ลงทำงพเิศษส่วนต่ำงๆ ผ่ำนเวบ็ไซต์
สื่อประชำสมัพันธ์ต่ำงๆ รวมทัง้ Social Media เพื่อให้ลูกค้ำที่เป็นผู้ใช้ทำงได้รบัควำม
สะดวกรวดเรว็ในกำรเดนิทำง  

▪ บรษิัทไดด้ ำเนินกำรจดักิจกรรมประชำสมัพนัธ์ทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
รวมทัง้ทำงเชื่อมกบัทำงพิเศษศรรีชั มุ่งหน้ำแจ้งวฒันะ ตำมสถำนที่ที่อยู่แนวสำยทำง
พิเศษสำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และแจ้งวฒันะ เพื่อแนะน ำกำรใช้เส้นทำงให้กับ 
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ผู้ใช้ทำง รวมทัง้ยังได้รับทรำบควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้ทำงโดยตรง  
นอกจำกนี้  บริษัทยังได้แนะน ำเส้นทำงไปร้ำนอำหำร และสถำนที่ท่องเที่ยวผ่ำน 
facebook fanpage ขบั ชมิ เทีย่ว มผีูต้ดิตำมเป็นจ ำนวนมำก 

▪ บริษัทได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรจัดเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ       
สำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ โดยมผีลส ำรวจควำมพงึพอใจอยู่ในระดบั “ดมีำก”  

▪ กำรเพิม่ช่อง Easy Pass จำกอตัรำกำรเตบิโตของปรมิำณจรำจรในช่อง Easy Pass และ
หลังจำกที่ กทพ. มีนโยบำยยกเลิกค่ำมัดจ ำบัตร Easy Pass ท ำให้มีปริมำณกำรใช้  
Easy Pass เพิม่ขึน้ ท ำใหต้้องมกีำรเพิม่ช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัเิพื่อรองรบัปรมิำณ
กำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทำงสำมำรถประหยดัเวลำในกำรเดินทำง และ
น ้ำมนัเชือ้เพลงิได ้

▪ ปรบัช่อง Easy Pass ที่ด่ำนอโศก 4 ประชำชื่นขำเข้ำ และประชำชื่นขำออกให้เป็น
ช่องทำงขวำสุด เพื่อใหผู้ใ้ชท้ำงสำมำรถเขำ้ช่องทำง Easy Pass ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

▪ กำรปรบัปรุงป้ำยแนะน ำช่อง Easy Pass เพื่อให้ผู้ใช้ทำงได้รบัควำมสะดวกรวดเร็วใน
กำรผ่ำนช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

▪ ปรบัปรุงช่อง Easy Pass ในทำงพิเศษศรรีชัทัง้หมดให้เป็น Fast Lane เพื่อให้รองรบั
กำรผ่ำนช่องทำงทีเ่รว็ขึน้ ลดกำรชะลอควำมเรว็ทีช่่องทำง Easy Pass 

▪ โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงระบบอตัโนมตั ิบรษิทัไดต้ดิตัง้สำยอำกำศ 
ชุดที่ 2 (Second Antenna) ที่ช่องทำง Easy Pass เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิำร Easy Pass กรณีไมก้ัน้ทำงบรเิวณด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำนทำงไม่เปิด ทัง้ทีม่เีงนิ
ส ำรองในบญัชเีพยีงพอต่อกำรผ่ำนทำง โดยระบบดงักล่ำวจะสัง่เปิดไมก้ัน้ทำงโดยไม่ตอ้ง
รอใหเ้จำ้หน้ำทีส่ัง่เปิด ท ำใหส้ำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชท้ำงไดเ้รว็ขึน้ ลดเวลำ
ในกำรรอคอย และลดปรมิำณกำรจรำจรบรเิวณหน้ำด่ำนเก็บเงนิค่ำผ่ำนทำงรวมถึงลด
มลภำวะทำงอำกำศอกีดว้ย 

▪ โครงกำรน ำร่องระบบ Easy Pass แบบไร้ไมก้ัน้ทำงอตัโนมตัิ (ETC Single Lane Free 
Flow) ตำมนโยบำยของกระทรวงคมนำคม ทีด่่ำนอโศก 3 ด่ำนอโศก 4 และด่ำนพระรำม 
9 จ ำนวน 7 ช่องทำง โดยกำรยกไม้กัน้ทำงอตัโนมตัิในช่วงเวลำเร่งด่วนท ำให้ผู้ใช้ทำง
สำมำรถผ่ำนช่องทำงไดเ้รว็ขึน้ และลดเวลำในกำรรอคอยบรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็เงนิค่ำผ่ำน
ทำงมผีลใหม้ลภำวะทำงอำกำศลดลง นอกจำกนี้บรษิทัน ำเทคโนโลยรีะบบกำรอ่ำนป้ำย
ทะเบียนรถยนต์อตัโนมตัิ (Automatic License Plate Recognition: ALPR) มำช่วยใน
กำรตรวจสอบรถยนต์ทีฝ่่ำด่ำนเน่ืองจำกไม่มบีตัร Easy Pass หรอืระบบไม่สำมำรถอ่ำน
บตัร Easy Pass ขณะผ่ำนช่องทำงได ้เริม่โครงกำรตัง้แต่วนัที ่27 สงิหำคม 2562 จนถงึ
ปัจจุบนั 

▪ โครงกำรเตมิเงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงเขำ้บญัช ีEasy Pass ดว้ยบตัรเครดติ บตัรเดบติ และ 
Thai QR Payment บริษัทร่วมกับ กทพ. และธนำคำรกรุงไทย พัฒนำกำรเติมเงินที่
ศูนย์บรกิำรลูกค้ำ อำคำรศูนย์ควบคุมทำงพิเศษศรรีชัให้รองรบักำรเติมเงนิโดยใช้บตัร
เครดิต  บัตรเดบิต  หรือ  Thailand QR Payment โดยเริ่ม เปิดใช้งำนตั ้งแต่ วันที ่ 
1 มถิุนำยน 2562 

▪ โครงกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงที่ช่องทำงด้วยบตัร Contactless EMV บรษิัทร่วมกับ กทพ. 
และธนำคำรกรุงไทย พฒันำระบบช ำระค่ำผ่ำนทำงดว้ยบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติชนิด 
contactless ตำมมำตรฐำน EMV เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ใช้ทำงโดยคำดว่ำจะ
สำมำรถเปิดทดลองใชง้ำนไดภ้ำยในปี 2563 
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o กลยุทธด์้านราคาของธรุกิจทางพิเศษ   

▪ กำรก ำหนดอตัรำค่ำผ่ำนทำงพเิศษ ไดม้กีำรตกลงและก ำหนดอตัรำค่ำผ่ำนทำงตลอดจน
วิธีกำรพิจำรณำกำรค ำนวณปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่ไว้ในสญัญำโครงกำรเป็นกำร
ล่วงหน้ำ ซึ่งอตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำทีไ่ดม้คีวำมเหน็ชอบร่วมกนัว่ำเป็นอตัรำที่เหมำะสม
ตำมผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนของแต่ละโครงกำร กล่ำวคือสัญญำ
โครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 
ส่วนด ีและสญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรพจิำรณำ
ปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงใหม่เป็นประจ ำทุก 5 ปี โดยอ้ำงอิงตำมกำรเปลี่ยนแปลงของดชันี
รำคำผู้บรโิภคกรุงเทพฯ ที่ได้มกีำรออกประกำศโดยกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งกำรค ำนวณ
ดงักล่ำวเป็นกำรค ำนวณเพื่อรกัษำมูลค่ำที่แท้จรงิของอตัรำค่ำผ่ำนทำงตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดของสญัญำ และกำรพิจำรณำปรบัอตัรำค่ำผ่ำนทำงของทำงพิเศษสำยศรีรชั -      
วงแหวนรอบนอกฯ เป็นไปตำมสญัญำสมัปทำน กล่ำวคอื จะมกีำรปรบัทุก 5 ปี นับแต่ 
วนัเปิดด ำเนินกำรโครงกำรตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

▪ บรษิัทได้มอบส่วนลดค่ำผ่ำนทำงให้กบัผู้ใช้ทำงอย่ำงต่อเนื่องในบำงเส้นทำง โดยมกีำร
ก ำหนดระยะเวลำสิน้สุดเป็นครำวๆ ไป เพื่อดงึดูดใหผู้ใ้ชท้ำงหนัมำใชท้ำงพเิศษมำกขึ้น 
โดยเฉพำะเสน้ทำงที่มจีุดเชื่อมต่อระหว่ำงระบบทำงพิเศษ เช่น บรเิวณด่ำนอำจณรงค์ 1 
(จำกทำงพิเศษฉลองรัชมุ่งหน้ำเข้ำทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร บริเวณบำงนำ) และ 
ด่ำนเมอืงทองธำนีของทำงพเิศษอุดรรถัยำ ซึ่งบรษิทัร่วมกบั กทพ.ไดใ้หส่้วนลดมำอย่ำง
ต่อเนื่อง   

o กลยุทธด์้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่ายของธรุกิจทางพิเศษ  

▪ กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

- ผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษเฉลิมมหำนครและทำงพิเศษศรีรชัสำมำรถเลือกใช้บริกำร      
ทำงพเิศษ ณ จุดขึน้-ลงทำงพเิศษต่ำงๆ ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีส่ ำคญัในกรุงเทพฯ ตลอด
ระยะทำง 65.6 กิโลเมตร โดยผู้ใช้บรกิำรทำงพิเศษจะต้องช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำงที่  
ด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง ณ จุดขึ้นทำงพิเศษ ซึ่งมีทัง้หมดจ ำนวน 52 จุด ซึ่งเป็นของ 
ทำงพเิศษเฉลมิมหำนครจ ำนวน 20 จุด (เช่น ด่ำนดนิแดง บำงนำ ดำวคะนอง สุขุมวทิ 
พระรำม 4 ฯลฯ) และทำงพิเศษศรีรัชจ ำนวน 32 จุด (เช่น ด่ำนอโศก พระรำม 9  
ศรีนครินทร์ ยมรำช สุรวงศ์ หัวล ำโพง คลองประปำ ย่ำนพหลฯ ประชำชื่น  
พระรำม 3 ฯลฯ) และผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถช ำระค่ำผ่ำนทำงได ้2 วธิ ีคอืช ำระดว้ยเงนิสด 
หรอืช ำระผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

- ผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษอุดรรัถยำที่ เชื่อมต่อระบบทำงพิเศษศรีรัชออกสู่ด้ำน  
ทศิเหนือของกรุงเทพฯ มรีะยะทำง 32 กโิลเมตร ซึ่งมดี่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงจ ำนวน 10 จุด 
โดยจะต้องช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำงทีด่่ำนเกบ็เงนิ ณ จุดทำงขึน้ส ำหรบัขำเขำ้เมอืง และ 
ณ จุดทำงลงส ำหรบัขำออกนอกเมอืง ซึง่มทีำงขึน้จ ำนวน 5 จุด ทำงลงจ ำนวน 5 จุด 
และผู้ใช้บริกำรจะต้องช ำระเงินค่ำผ่ำนทำงด้วยเงินสด  และช ำระผ่ำนระบบ 
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

- ผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่เชื่อมต่อระบบทำงพเิศษศรรีชั
ออกสู่ทศิตะวนัตกของกรุงเทพฯ มรีะยะทำง 16.7 กโิลเมตร ซึ่งมดี่ำนจดัเกบ็ค่ำผ่ำน
ทำงจ ำนวน 9 จุด โดยจะตอ้งช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำง ณ จุดทำงขึน้ดว้ยเงนิสดหรอืช ำระ
ผ่ำนระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 
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▪ กำรใหบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ

บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. ในกำรน ำระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงอตัโนมัติมำใช้ในกำรจัดเก็บ      
ค่ำผ่ำนทำง เพื่อเป็นทำงเลอืกใหก้บัผูใ้ชท้ำงเพิม่ควำมสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิำพใน
กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงบรเิวณหน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตลอดจน
รองรบัปรมิำณจรำจรที่จะเพิม่ขึ้นในอนำคต ปัจจุบนัมจี ำนวนผู้ใช้ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำง
อตัโนมตัปิระมำณรอ้ยละ 41.4   

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บัตร Easy Pass บริษัทจัดให้มีจุดบริกำรติดตัง้       
และตรวจสอบบตัร Easy Pass รวมถงึบรกิำรตดัฟิลม์เพื่อตดิตัง้ Easy Pass และทดสอบ
ระบบ Easy Pass โดยผูใ้ชท้ำงสำมำรถน ำรถยนตเ์ขำ้ใชบ้รกิำร ณ จุดบรกิำร Easy Pass 
… Fast Service โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยได้ทีศู่นย์ควบคุมทำงพเิศษสำยศรรีชั ถนนอโศก-
ดินแดง ทุกวันท ำกำร ตัง้แต่ เวลำ 09.00-17.00 น. และด่ำนประชำชื่น  (ขำออก)  
วนัท ำกำร ตัง้แต่เวลำ 07.30-22.00 น. วนัหยุดเวลำ 09.00-22.00 น. รวมทัง้ยงัได้เพิ่ม 
จุดบริกำรดังกล่ำว  ที่ทำงพิ เศษศรีรัช -วงแหวนรอบนอกฯ บริเวณด่ำนฉิมพล ี 
โดยเปิดใหบ้รกิำรทุกวนัเสำรส์ปัดำหแ์รกของเดอืน โดยทัง้นี้ บรษิทัไดร้่วมกบั กทพ. และ
กรมทำงหลวงเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass เพื่อให้ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถช ำระค่ำผ่ำนทำงด้วยบัตรเพียงใบเดียว ส ำหรับทำงพิ เศษ 7 เส้นทำง และ 
ทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมอืง (มอเตอรเ์วย)์ ของกรมทำงหลวง 2 เสน้ทำง   

o กลยุทธด์้านการส่งเสริมและส่ือสารการตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัจดัใหม้ส่ีวนลดค่ำผ่ำนทำงในบำงเสน้ทำงและมกี ำหนดเวลำสิน้สุด เพื่อส่งเสรมิใหลู้กคำ้
กลุ่มเป้ำหมำยหนัมำใช้บรกิำรทำงพิเศษอย่ำงสม ่ำเสมอจนเกิดควำมเคยชนิและเป็นลูกค้ำ
ประจ ำในที่สุด โดยในปี 2562 บริษัทยังคงให้ส่วนลดทำงพิเศษอุดรรถัยำของบริษัทย่อย 
(NECL) โดยใหส่้วนลดแก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิำรทีด่่ำนเมอืงทองธำนีอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ ในช่วงเทศกำลส ำคญั เช่น วนัสงกรำนต์และวนัขึ้นปีใหม่ บรษิัทได้ร่วมมือกับ 
กทพ. จดักจิกรรมส่งเสรมิกำรใชท้ำงพเิศษใหก้บัผูใ้ชท้ำงดว้ยกำรแจกของทีร่ะลกึแก่ผูใ้ชท้ำง
พเิศษ รวมทัง้จดัให้มีจุดให้บรกิำรแก่ผู้ใช้ทำงเพื่อสร้ำงควำมรู้สกึผูกพนัให้กบัลูกค้ำภำยใต้
แนวคดิทีว่่ำเรำพรอ้มส่งมอบควำมสุขดว้ยบรกิำรทีด่ใีหก้บัลูกคำ้ตลอดสำยทำง รวมถงึกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกบักฎหมำยจรำจรในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ และในโอกำสส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรบั  
ปีใหม่ทีผ่่ำนมำ บรษิทัร่วมสนับสนุน กทพ. ในกำรประชำสมัพนัธส่์วนลดค่ำสมคัร Easy Pass 
และนอกจำกนี้ ร่วมกบั กทพ.มอบส่วนลดจ ำนวน 5 บำท/เทีย่ว ส ำหรบัผูใ้ช้บตัร Easy Pass 
ที่ด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษประชำชื่น (ขำเข้ำ) เฉพำะวนัท ำกำรในช่วงเวลำเร่งด่วนเช้ำ 
(05.00-09.00 น.) ระหว่ำงวนัที ่1 สงิหำคม 2562 จนถงึวนัที ่30 กนัยำยน 2562 เพื่อกระตุ้น
ผูใ้ชท้ำงพเิศษใหห้นัมำใช ้Easy Pass มำกขึน้ ลดปัญหำกำรจรำจรตดิขดัสะสมบรเิวณหน้ำด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำง บรษิทัในฐำนะเอกชนผูใ้หบ้รกิำรทำงพเิศษไดต้อบสนองนโยบำยของภำครฐั
ดว้ยกำรร่วมรณรงค์ขบัขีป่ลอดภยั “ขบัชำ้ เปิดไฟหน้ำ คำดเขม็ขดั” ในโครงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกำลสงกรำนต์ และปีใหม่  รวมทัง้บริษัทได้ด ำเนินกำร
ประชำสมัพนัธ์กำรรณรงค์ขบัขีป่ลอดภยัไปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยผ่ำนสื่อประชำสมัพนัธ์บน
ทำงพิเศษ Social Media และสถำนีวิทยุจรำจร เพื่อให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำง รวมถึงให้ทรำบถึงบริกำรที่มีคุณภำพบนทำงพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
บรกิำรต่ำงๆ ของบรษิทั  
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กำรจัดกิจกรรมพิเศษเนื่ องในวันแม่และวันพ่อแห่งชำติให้กับผู้ใช้ทำงที่ เป็นผู้โชคด ี  
กำรให้ส่วนลดค่ำผ่ำนทำง เผยแพร่แผนที่โครงข่ำยทำงพเิศษ รวมถึงกำรต่อเชื่อมทำงพเิศษ
กบัเส้นทำงต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิำรทำงพิเศษ และในปีนี้บรษิัทได้จดั
กิจกรรมขบัปลอดภัย ชวนรู้เทคนิค smart drive จ ำนวน 2 ครัง้ เพื่อส่งเสรมิให้เกิดกำรขบั
อย่ำงปลอดภยั และลดอุบตัเิหตุ พรอ้มแนะน ำวธิดีูแลรถยนต์เบื้องต้น รวมทัง้กำรปฏบิตักิรณี
เกดิเหตุฉุกเฉินบนทำงพเิศษ 

ส ำหรบัสื่อประชำสมัพันธ์ต่ำงๆ ที่บริษัทใช้เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
ประกอบด้วย สื่อสำรคดี วิทยุ-โทรทัศน์ สปอตวิทยุ เอกสำรแผ่นปลิว ป้ำยสลับข้อควำม 
(VMS) เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.bemplc.co.th ต ล อ ด จ น ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร ผ่ ำ น โซ เชี ย ล มี เดี ย
(www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) รวมทัง้กำรจัดท ำ BEM Magazine 
รำย 2 เดือน เพื่อเป็นช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบริษัทกับผู้ใช้ทำง 
รวมทัง้เสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมพึงพอใจ และยงัเป็นกำรจูงใจให้ลูกค้ำใหม่เข้ำมำใช้บรกิำร
เพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมกีำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี จดัเป็นกำรสรำ้งควำม
เขำ้ใจทีด่ที ัง้ต่อลูกคำ้และสงัคม 

7) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจทางพิเศษ 

ในปี 2562 สภำพเศรษฐกจิของประเทศในภำพรวมมกีำรชะลอตวั เนื่องมำจำกภำคกำรส่งออกทีห่ดตวั
ประกอบกบัค่ำเงนิบำทที่แข็งค่ำ รำยได้ภำคกำรเกษตรอยู่ในระดบัต ่ำเนื่องจำกภัยแล้ง และหนี้ภำค
ครวัเรอืนอยู่ในระดับสูง ก่อให้เกิดควำมกังวลต่อก ำลงัซื้อของประชำชน ซึ่งมีผลให้สถำบันกำรเงิน
เข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภครวมถึงสินเชื่อรถยนต์ที่ชะลอตัวลงด้วย ส่งผลให้ยอดขำย
รถยนต์หดตัว แม้ว่ำครึ่งปีแรกของปี 2562 ยอดขำยรถยนต์มีแนวโน้มขยำยตัวได้ดี โดยขยำยตัว 
รอ้ยละ 7 เนื่องจำกผลของเศรษฐกิจที่ดใีนปี 2561 และมกีำรเปลี่ยนโมเดลรถยนต์รุ่นใหม่เขำ้สู่ตลำด 
ประกอบกบัมแีผนส่งเสรมิกำรขำยทีด่ ีท ำให้มกีำรเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ทดแทน อย่ำงไรกต็ำมยอดขำย
รถยนต์ในครึง่ปีหลงัของปี 2562 มกีำรชะลอตวัลงท ำให้ยอดขำยรถยนต์ลดลงรอ้ยละ 14 (ทีม่า : หนังสอื
การเงนิธนาคาร วนัที ่17 มกราคม 2563) 

แมว้่ำเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัดงักล่ำวส่งผลใหย้อดขำยรถยนต์หดตวัลง แต่พื้นฐำนควำมต้องกำรรถยนต์  
ยงัมอียู่ เนื่องจำกรถยนต์ที่วิง่บนท้องถนนมอีำยุเฉลี่ย 7 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ตำมสทิธิโ์ครงกำร
รถยนตค์นัแรก จงึมคีวำมต้องกำรใหม่อยู่ และเมื่อเทยีบจำกสถติกิำรจดทะเบยีนรถยนต์สะสม ในพืน้ที่
เขตกรุงเทพมหำนครในปี 2562 มีปรมิำณถึง 10,686,442 คนั และพบว่ำมีปรมิำณกำรจดทะเบียน
รถยนต์ใหม่ จ ำนวน 975,204 คนั ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปีก่อนเลก็น้อย และจำกเดมิทีม่ปีรมิำณรถยนต์สะสม
ที่มำกอยู่แล้ว ในขณะที่ถนนในกรุงเทพมหำนครมีควำมยำวเพียง 5,500 กิโลเมตร จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหำจรำจรตดิขดัสะสมในทุกเขตของกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมปีรมิำณรถยนต์เกนิกว่ำควำมจุของถนน
ในกรุงเทพมหำนครจะรับได้ ส่งผลให้อัตรำควำมเร็วเฉลี่ยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหำนครชัน้ใน  
ในชัว่โมงเร่งด่วนช่วงเช้ำอยู่ระหว่ำง 5-11 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และชัว่โมงเร่งด่วนเย็นอยู่ที่ 5.1-13 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง (ทีม่า : ศูนยว์เิคราะหเ์ศรษฐกจิ TMB 17 มกราคม 2563, เวบ็ไซต์กลุ่มสถติกิารขนสง่ กองแผนงานกรมการ
ขนส่งทางบก มกราคม 2563)  

นอกจำกนัน้ในปี 2562 มกีำรก่อสรำ้งระบบขนส่งมวลชนเพิม่ขึน้ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 
อกีทัง้กำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ปัญหำกำรจอดรถกดีขวำง และไม่เคำรพกฏจรำจร ท ำให้เกิด
ปัญหำกำรจรำจรติดขดัอย่ำงต่อเนื่อง และหลกีเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรเติบโตของ
ปรมิำณกำรจรำจรระบบทำงพเิศษโดยรวม 

 

http://www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro
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8) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของธรุกิจทางพิเศษ   

• ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑข์องธรุกิจทางพิเศษ 

กทพ. เป็นหน่วยงำนหนึ่งของภำครฐัทีร่บัผดิชอบในกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษส ำหรบัใหบ้รกิำรต่อกำร
สญัจรของรถยนต์ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั รวมทัง้กำรบรรเทำปัญหำกำรจรำจร 
โดย กทพ. เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ำร่วมจดัท ำขอ้เสนอกำรลงทุน บรษิัทจงึท ำกำรศกึษำถึงควำม
เป็นไปไดข้องโครงกำร และเขำ้ยื่นขอ้เสนอขอลงทุนเพื่อให้ไดม้ำซึ่งโครงกำรที่มผีลตอบแทนและ
เงือ่นไขทีเ่หมำะสม 

โครงกำรทำงพิเศษภำยใต้สัญญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที่ 2 สัญญำโครงกำรทำงด่วน        
สำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็ สญัญำเพื่อกำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ที ่2 ส่วนด ีและสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็นโครงกำร
ในลกัษณะ BTO ซึ่งสำระส ำคญัของสญัญำ คอื กทพ. ก ำหนดรูปแบบ (Characteristic) สำยทำง 
พืน้ที่ที่จะใช้ในกำรก่อสร้ำง และท ำกำรเวนคนืที่ดนิเพื่อส่งมอบให้บรษิัทท ำกำรก่อสรำ้งในเวลำที่
ก ำหนดตำมสญัญำ จำกนัน้บรษิทัจะท ำกำรก่อสรำ้งตำมแบบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำก กทพ. ภำยใต้กำร
ควบคุมคุณภำพกำรก่อสรำ้งของวศิวกรของ กทพ. วศิวกรอสิระและผูต้รวจแบบอสิระ เมื่อก่อสรำ้ง
แล้วเสรจ็ วศิวกรอสิระจะท ำกำรตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองควำมเสรจ็สมบูรณ์ แสดงว่ำงำน
ก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดพรอ้มเปิดใหบ้รกิำร และบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่ำผ่ำนทำงตำม
เงื่อนไขสญัญำได้ โดยในกำรก่อสร้ำงที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้จดักำรโครงกำรเป็นผู้ท ำกำร
ก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เน่ืองจำกโครงกำรก่อสรำ้ง
ทำงพิเศษเป็นโครงกำรขนำดใหญ่อำจเกิดปัญหำในเรื่อง Cost Overrun และปัญหำกำรก่อสร้ำง  
ไม่แล้วเสร็จทันเวลำ กำรจ้ำงในลักษณะ Lump Sum Turnkey จะเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวได ้และในกำรว่ำจำ้งผูบ้รหิำรโครงกำร บรษิทัคดัเลอืกผูม้คีวำมช ำนำญ และมปีระสบกำรณ์
มำท ำหน้ำที่ผู้จดักำรโครงกำรและผู้ท ำกำรก่อสร้ำง เพื่อผลส ำเร็จของงำนที่มีคุณภำพในเวลำ       
ทีก่ ำหนด 

ส ำหรบัโครงกำรทำงพเิศษสำยศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งบรษิัท และ กทพ. ได้ลงนำมสญัญำ
สมัปทำนกำรลงทุนออกแบบ ก่อสรำ้ง บรหิำรจดักำร ใหบ้รกิำร และบ ำรุงรกัษำโครงกำรเมื่อวนัที ่
14 กันยำยน 2555 มีระยะเวลำสัมปทำน 30 ปี  นับแต่วันที่  15 ธันวำคม 2555 ถึงวันที ่ 
14 ธนัวำคม 2585 โดยมรีะยะเวลำในกำรก่อสรำ้งไม่เกนิ 48 เดอืน กทพ. เป็นผูก้ ำหนดสำยทำง
พืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นกำรก่อสรำ้ง และท ำกำรเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบใหบ้รษิทัภำยในเวลำทีก่ ำหนด โดย
บรษิัทมหีน้ำทีอ่อกแบบและท ำกำรก่อสรำ้งตำมแบบที่ไดร้บัอนุมตัจิำก กทพ. ภำยใต้กำรควบคุม
คุณภำพกำรก่อสรำ้งของวศิวกรของ กทพ. และวศิวกรอสิระ ซึ่งวศิวกรอสิระจะท ำกำรตรวจสอบ
และออกหนังสอืรบัรองควำมเสรจ็สมบูรณ์เมื่องำนก่อสรำ้งเสรจ็สิน้ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดพรอ้ม
เปิดใหบ้รกิำร โดยบรษิทัไดว้่ำจำ้ง บมจ.ช.กำรช่ำง ซึ่งเป็นผูม้คีวำมช ำนำญ และมปีระสบกำรณ์ใน
กำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษทุกสำยทำงทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทำนมำท ำหน้ำทีผู่จ้ดักำร
โครงกำรและผูท้ ำกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโครงกำรทำงพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey  

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรนี้ บรษิทัมสีทิธใินกำรบรหิำรจดักำร และใหบ้รกิำร ไดแ้ก่  กำรเรยีก
เกบ็ค่ำผ่ำนทำง กำรกู้ภยั และกำรบ ำรุงรกัษำ โดยบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัค่ำผ่ำนทำงทัง้หมดตลอด
ระยะเวลำสมัปทำน 
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9)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (ธรุกิจทางพิเศษ) 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ด ำเนินธุรกิจก่อสร้ำงและบริหำรทำงพิเศษโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มมำโดยตลอด ทัง้นี้ แนวปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ตัง้แต่ช่วงกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัมลภำวะ
ตำมมำตรฐำนขอ้บงัคบัที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำติและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
ซึ่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำ ทัง้นี้ บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ใช้มำตรกำรรวมถึงวธิกีำรต่ำงๆ ในกำร
ปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสม ส ำหรบักำรก่อสร้ำงในเขตเมอืงที่มปีระชำชนอำศยัอยู่มำก โดยน ำเทคนิคกำร
ก่อสรำ้งแบบ Segmental Box Girder มำใช ้ท ำให้บรษิัทสำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ภำยใน
ระยะเวลำที่สัน้กว่ำกำรก่อสรำ้งโดยวธิกีำรอื่นที่ใช้กนัอยู่ทัว่ไปในขณะนัน้ เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบต่อ
สงัคมรอบขำ้ง และมผีลกระทบต่อปรมิำณจรำจรบนพืน้ล่ำงใหน้้อยทีสุ่ดในช่วงระหว่ำงงำนก่อสรำ้ง และ
บรษิทัไม่เคยมปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

ในกำรบรหิำรโครงกำรระบบทำงพเิศษ บรษิทัไดต้ระหนักถงึกำรด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
ที่มผีลกระทบต่อคุณภำพชวีติของพนักงำน ผู้ใช้บรกิำรและสงัคมบรเิวณโดยรอบทำงพิเศษ รวมถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีกำรปรบัปรุงทบทวนกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อมส ำหรบักำรขอใบรบัรองกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
โดยบรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรจดักำรบรหิำรงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มดว้ยแนวทำงกำรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี้ 
• ให้ควำมส ำคญัในกำรป้องกนัและควบคุมมลพิษ โดยบรหิำรและบ ำรุงรกัษำทำงพิเศษให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนสำกล และค ำนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิำร พนักงำน และชุมชน 
• สรำ้งจติส ำนึกแก่พนักงำน และส่งเสรมิกำรใชพ้ลงังำน ทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
• ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมำย และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เพื่อปรบัปรุงระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง 
• เผยแพร่นโยบำยสิง่แวดลอ้มต่อสำธำรณชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

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

ในปี 2562 บริษัทยงัคงรกัษำไว้ซึ่งระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้
ตดิตำมประเดน็ปัญหำสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญัต่ำงๆ ทีอ่ำจมโีอกำสเกดิขึน้ รวมทัง้ไดเ้พิม่ประสทิธภิำพกำร
ใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ด้วยมำตรกำรบริหำรจดักำรด้ำนพลังงำน ซึ่งบริษัทได้ด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ดงันี้ 
1. เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟเดมิในอำคำรด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงของทำงพิเศษศรรีชั 

(ส่วนด)ี ท ำใหส้ำมำรถประหยดัพลงังำนเทยีบกบัโคมไฟเดมิไดถ้งึรอ้ยละ 45  
2. โครงกำรตดิตัง้ Solar Cell บนอำคำรด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ และศูนยค์วบคุมทำงพเิศษในทำง

พิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ 
นครหลวงได้ถึงร้อยละ 25 ส ำหรับอำคำรด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ และร้อยละ 11 ส ำหรับ 
ศูนยค์วบคุมทำงพเิศษ 

ส ำหรบักำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั บรษิัทมหีน่วยงำนวเิครำะห์วศิวกรรมที่พรอ้มด้วยบุคลำกรที่มี
ควำมรูค้วำมช ำนำญในดำ้นวศิวกรรมจรำจรและควำมปลอดภยับนทำงพเิศษท ำหน้ำทีศ่กึษำผลกระทบ
จำกปัจจยัต่ำงๆ โดยมีกำรจัดท ำแบบจ ำลอง Traffic Simulation เพื่อศึกษำควำมเหมำะสมในกำร
ปรบัปรุงลกัษณะทำงกำยภำพบริเวณหน้ำด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง พร้อมทัง้ตรวจสอบควำมปลอดภัย 
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ทำงถนน วเิครำะห์จุดเสีย่งอนัตรำยบนทำงพเิศษ ศกึษำคุณสมบตัแิละรูปแบบกำรตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิ
ควำมปลอดภยั ทัง้นี้ เพื่อพฒันำปรบัปรุงทำงพเิศษใหเ้กดิควำมปลอดภยัสงูสุดส ำหรบัผูใ้ชท้ำง รวมทัง้
กำรลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัไดน้ ำผลกำรศกึษำดงักล่ำวมำด ำเนินกำรดงันี้ 

• กำรปรับปรุงควำมปลอดภัยบนทำงพิเศษ โดยบริษัทได้ท ำกำรตรวจสอบและประเมินควำม
ปลอดภัยพื้นที่หัวเกำะทำงแยก (Gore Area) และติดตัง้อุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัย ได้แก่ 
อุปกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ (Crash Cushion) ถงัรบัแรงปะทะ (Cushion Tank) หลกัน ำทำงชนิดให้ตัว 
(Flexible Guide Post) ทำพื้นดว้ยส ีCold Plastic สแีดง เพื่อกระตุ้นเตอืนถงึจุดอนัตรำยทีอ่ำจจะ
เกดิอุบตัเิหตุ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนตลอดจนผู้บริหำร    
เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้และทกัษะในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำร
สิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2015 ตลอดจนกำรจดักิจกรรมปลูกจติส ำนึกทัว่ทัง้องค์กร และกำรด ำเนิน
กจิกรรมดำ้นกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มร่วมกบัสงัคมรอบขำ้งอกีดว้ย 

2.1.2 ธรุกิจระบบราง 

1) ลกัษณะบริการ 

บรษิัทเป็นผูร้บัสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนจ ำนวน 2 โครงกำร จำกกำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (“โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ”) บรษิทัไดเ้ขำ้
ท ำสญัญำสมัปทำนกบั รฟม. เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2560 ระยะเวลำ 33 ปี นับจำกวนัที ่รฟม. แจง้
ให้เริม่งำน โดยบรษิทัเป็นผู้มสีทิธใินรำยได้ค่ำโดยสำร รวมทัง้กำรด ำเนินกจิกรรมและกำรพฒันำ
เชิงพำณิชย์ ซึ่งรวมถึงกำรโฆษณำ กำรให้เช่ำพื้นที่ในโครงกำร และธุรกิจให้บริกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมภำยในสถำนีและภำยในขบวนรถไฟฟ้ำของโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิม 
รัชมงคล เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวันที่เปิดให้บริกำรครบทัง้สำยทำง เป็นกำรเดินรถ
แบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ำยเดยีวกนั (Through Operation) โดยบรษิัทมสีทิธใินรำยได้ค่ำโดยสำร 
และกำรพฒันำเชงิพำณิชย ์ตลอดระยะเวลำสมัปทำนโครงกำร โดยโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำย
เฉลมิรชัมงคล ประกอบดว้ย ช่วงหวัล ำโพง-บำงซื่อ ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ 
ดงันี้ 

o ช่วงหัวล าโพง-บางซ่ือ ซึ่งเป็นโครงกำรรถไฟฟ้ำที่เป็นทำงวิ่งใต้ดินสำยแรกของไทย  
มรีะยะทำง 20 กโิลเมตร จ ำนวน 18 สถำนี เปิดใหบ้รกิำรเดนิรถเมื่อวนัที ่3 กรกฎำคม 2547 
บรษิทัเป็นผูม้สีทิธใินรำยไดค้่ำโดยสำร รวมทัง้กำรด ำเนินกจิกรรมและกำรพฒันำเชงิพำณิชย ์
ซึ่งรวมถึงกำรโฆษณำ กำรให้เช่ำพื้นที่ในโครงกำร และธุรกิจให้บรกิำรสื่อสำรโทรคมนำคม
ภำยในสถำนีและภำยในขบวนรถไฟฟ้ำ  

o ช่ วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ -ท่ าพ ระ  มี ระยะท ำงรวม  28 กิ โล เมตร  
เป็นโครงสรำ้งทำงวิง่แบบผสมทัง้ใต้ดนิและยกระดบั โดยมสีถำนีรวมทัง้สิน้จ ำนวน 20 สถำนี 
เป็นสถำนีใต้ดิน 4 สถำนี และสถำนียกระดบั 16 สถำนี มจีุดเชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำ 
มหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) ทีส่ถำนีหวัล ำโพง และสถำนีบำงซื่อ และเชื่อมต่อ
กับโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม (สำยสีม่วง) ที่สถำนีเตำปูน บริษัทเป็น 
ผูล้งทุนจดัหำตดิตัง้และทดสอบอุปกรณ์งำนระบบ โดยแบ่งกำรด ำเนินงำนช่วงกำรจดัหำและ
ตดิตัง้อุปกรณ์งำนระบบเพื่อเปิดใหบ้รกิำรออกเป็น 3 ช่วง ดงันี้  
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▪ ช่วงที ่1 สถำนีบำงซื่อ-สถำนีเตำปนู ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2560  

▪ ช่วงที ่2 สถำนีหวัล ำโพง-สถำนีหลกัสอง ไดเ้ริม่เปิดทดลองเป็นช่วงสถำนีและเชื่อมต่อกบั
โครงกำรช่วงที่ 1 เพื่อให้ประชำชนไดท้ดลองใชบ้รกิำรจนถึงสถำนีหลกัสอง ตัง้แต่วนัที ่
29 กรกฎำคม 2562 โดยไม่คดิค่ำโดยสำรเป็นเวลำ 2 เดอืน โดยเมื่อวนัที่ 29 กนัยำยน 
2562 ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรอย่ำงเตม็รปูแบบถงึสถำนีหลกัสอง และจดัเกบ็ค่ำโดยสำรตำมปกต ิ
และ 

▪ ช่วงที ่3 สถำนีเตำปูน-สถำนีท่ำพระ ไดเ้ริม่เปิดใหป้ระชำชนทดลองใชบ้รกิำร โดยไม่เกบ็
ค่ำโดยสำรเมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม 2562 และมีก ำหนดเปิดให้บรกิำรอย่ำงเป็นทำงกำร
ภำยในมีนำคม 2563 ซึ่งมีสถำนีท่ำพระเป็นสถำนีเชื่อมต่อหลกัที่ให้ผู้โดยสำรสำมำรถ
เปลีย่นเสน้ทำงจำกสถำนีท่ำพระ เพื่อโดยสำรออกนอกเมอืงไปทำงฝัง่ตะวนัตกผ่ำนสถำนี
บำงไผ่ไปยงัสถำนีหลกัสอง หรือเพื่อโดยสำรเข้ำในเมืองชัน้ในผ่ำนสถำนีอิสรภำพไปยัง
สถำนีหวัล ำโพง รวมถงึยงัสำมำรถเดนิทำงไปสถำนีเตำปูน เพื่อเชื่อมต่อไปยงัโครงกำร
รถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม (สำยสีม่วง) โดยโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำย
เฉลิมรัชมงคล (สำยสีน ้ ำเงิน) เมื่อเปิดให้บริกำรครบทัง้สำยทำงแล้ว จะมีรถไฟฟ้ำ 
วิง่ใหบ้รกิำรทัง้หมดจ ำนวน 54 ขบวน โดยมรีะยะเวลำใหบ้รกิำรทุกวนัไม่มวีนัหยุดตัง้แต่
เวลำ 06.00-24.00 น. 

(2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (“โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง”) ช่วงสถำนีคลอง 
บำงไผ่-สถำนีเตำปูน มีระยะทำง 23 กิโลเมตร รวม 16 สถำนี เป็นสถำนีแบบยกระดับทัง้หมด  
โดยมีสถำนีเตำปูนเป็นสถำนีเชื่อมต่อกบัสถำนีบำงซื่อของรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล  
โดยสำมำรถเปลี่ยนเส้นทำงจำกสำยสีม่วงไปสำยสีน ้ำเงินได้ที่สถำนีเตำปูน และในอนำคตจะ
เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำสำยสมี่วง (ช่วงเตำปนู-รำษฎรบ์ูรณะ)  

โดยบรษิทัไดร้บัสมัปทำนกำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ และซ่อม
บ ำรุงรักษำ ลักษณะสัญญำเป็นกำรร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost ซึ่ ง รฟม. เป็นผู้ลงทุน 
ค่ำงำนโยธำทัง้หมด และบรษิัทเป็นผูล้งทุนค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำ รวมทัง้ใหบ้รกิำร
กำรเดนิรถไฟฟ้ำ และซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมมำตรฐำนกำรให้บรกิำรที่ก ำหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธิ
ในรำยไดค้่ำโดยสำร และรำยไดเ้ชงิพำณิชย์จำกกำรใชป้ระโยชน์โครงสรำ้งพื้นฐำนทำงโยธำและระบบ
รถไฟฟ้ำทัง้หมด และ รฟม. จะทยอยจ่ำยคนืค่ำอุปกรณ์งำนระบบให้บรษิัทเป็นรำยเดอืนในระยะเวลำ 
10 ปี และจำ้งบรษิทับรหิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำตลอดอำยุสมัปทำน 30 ปี นับจำกวนัที ่
4 กนัยำยน 2556  

ปัจจุบันมีรถไฟฟ้ำที่วิ่งบริกำร จ ำนวน 21 ขบวน มีระยะเวลำให้บริกำรทุกวันไม่มีวันหยุด  
ในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตัง้แต่เวลำ 05.30-24.00 น. และในวนัเสำร์-วนัอำทิตย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ตัง้แต่เวลำ 06.00-24.00 น. 

 
โครงการรถไฟฟ้า สำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) สำยฉลองรชัธรรม (สำยสมี่วง) 
 (สถำนีหวัล ำโพง-

สถำนีบำงซื่อ) 
(สถำนีหวัล ำโพง-หลกัสอง 
และสถำนีบำงซื่อ-ท่ำพระ) 

(สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปนู) 

ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost 

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

จ านวนสถานี 18 สถำนี 20 สถำนี 16 สถำนี 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร 28 กโิลเมตร 23 กโิลเมตร 

 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

2-17 

 
2) รายได ้

บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจระบบรำง 2 ลกัษณะ คือ รำยได้ค่ำโดยสำร และรำยได้จำกกำรให้บริกำร        
เดนิรถไฟฟ้ำ และซ่อมบ ำรุงรกัษำระบบรถไฟฟ้ำ 

• รายได้ค่าโดยสาร 

ตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ระหว่ำงบรษิทั และ รฟม. บรษิทัมสีทิธใินกำร
ใหบ้รกิำรเดนิรถและจดัเกบ็รำยไดค้่ำโดยสำร และกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ตลอดอำยุสมัปทำน โดย
บรษิัทมภีำระผูกพนัต้องจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนจำกค่ำโดยสำรและจำกกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่ 
รฟม. ตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำสมัปทำน  

บรษิทัจดัเกบ็ค่ำโดยสำรตำมจ ำนวนสถำนีทีผู่ใ้ชบ้รกิำรเดนิทำง โดยอตัรำค่ำโดยสำรระบบรถไฟฟ้ำ 
ณ วนัทีเ่ริม่ใหบ้รกิำรจะเป็นไปตำมอตัรำค่ำโดยสำรพืน้ฐำนอ้ำงองิทีใ่ชบ้งัคบั คอื วนัทีเ่ริม่บรกิำรที่
ก่อให้เกดิรำยได้ ทัง้นี้ ตำมสญัญำสมัปทำนได้ก ำหนดใหม้กีำรปรบัอตัรำค่ำโดยสำรทุก 24 เดอืน 
โดยค ำนวณบนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเป็นจรงิของดชันีรำคำผู้บรโิภคที่ไม่รวม
หมวดอำหำรของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer Price Index) โดยเทียบจำกอตัรำ 
ค่ำโดยสำรพืน้ฐำนอำ้งองิ  

บรษิัทได้ปรบัอตัรำค่ำโดยสำรตำมข้อตกลงในสญัญำสมัปทำนมำโดยล ำดบั อตัรำค่ำโดยสำรที่
ประกำศใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอัตรำที่ปรับเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2561 ซึ่งจะใช้จนถึงวันที ่ 
2 กรกฎำคม 2563  

• รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุรกัษา  

บรษิทัไดร้บัค่ำจำ้งบรกิำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วง สญัญำที่ 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรให้บรกิำรกำร 
เดนิรถ และซ่อมบ ำรุงรกัษำ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) ระยะที่ 2 (ระยะเวลำประมำณ 27 ปี) 
โดยเริม่เปิดใหบ้รกิำรเมื่อวนัที ่6 สงิหำคม 2559 

3) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจระบบราง 

• ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบรษิทัสำมำรถแบง่เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีอ่ำศยัอยู่รอบเสน้ทำงและกลุ่ม
ที่มิได้อำศยัอยู่รอบเส้นทำงแต่มีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงผ่ำนหรือมีจุดหมำยปลำยทำงอยู่ใน
เสน้ทำง และสำมำรถแบ่งกลุ่มย่อยตำมวตัถุประสงคก์ำรเดนิทำง ดงันี้ 
1. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปท ำงำน 
2. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปโรงเรยีน/สถำนศกึษำ 
3. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว (Tourists) / กำรพกัผ่อน 
4. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไปท ำกจิกรรมพเิศษ เช่น กำรสมัมนำ หรอืกำรประชุม 
5. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำงอื่นๆ เช่น กำรตดิต่อกจิธุระ 
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4) นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจระบบราง 

• กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจระบบราง 

o สรำ้งสรรคแ์ละพฒันำรปูแบบกำรบรกิำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูโ้ดยสำรในกำรใหบ้รกิำร
เดนิรถไฟฟ้ำ MRT  

รถไฟฟ้ำ MRT สำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสีน ้ำเงนิ) มเีส้นทำงกำรเดนิรถจำกสถำนีเตำปูนถึง
สถำนีหวัล ำโพง โดยในไตรมำสที ่3 ปี 2562 ไดเ้ปิดสถำนีให้บรกิำรเพิม่จำกสถำนีหวัล ำโพง
ไปยงัสถำนีวดัมงักร ถงึสถำนีหลกัสอง และในเดอืนธนัวำคม 2562 ไดเ้ปิดใหป้ระชำชนทดลอง
ใชบ้รกิำร ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค โดยไม่เกบ็ค่ำโดยสำร ซึง่เมื่อเปิดใหบ้รกิำรครบทัง้ระบบจะมี
ระยะทำง 48 กโิลเมตร ผ่ำนพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีส่ ำคญั (Central Business District-CBD) พืน้ทีท่ี่
อยู่อำศยั (Residential Area) และมจีุดเชื่อมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนที่ส ำคญัซึ่งมผีลต่อกำร
เพิม่จ ำนวนผูโ้ดยสำร อำท ิจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว (BTS) ทีส่ถำนีสลีม สถำนีสุขมุวทิ 
สถำนีสวนจตุจกัร และสถำนีบำงหวำ้ สำยสแีดง (Airport Rail Link) ที่สถำนีเพชรบุร ีซึ่งเป็น
กำรเดินทำงเชื่อมต่อกับท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และจุดเชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำ  
มหำนครสำยฉลองรชัธรรม (สำยสมี่วง) ที่สถำนีเตำปูน นอกจำกนี้ยงัมจีุดเชื่อมต่อกบัสถำนี
รถไฟไทย ทีส่ถำนีหวัล ำโพง และสถำนีบำงซื่อ ส ำหรบักำรเชื่อมต่อทำงเดนิระหว่ำงสถำนีกบั
อำคำร ปัจจุบนัม ี6 จุด ไดแ้ก่  

▪ อำคำรจตัุรสัจำมจุร ีและสำมย่ำนมติรทำวน์ (อำคำรพกัอำศยั อำคำรส ำนักงำน และศูนย์รวม
ควำมบนัเทงิและกำรศกึษำ) กบัสถำนีสำมย่ำน  

▪ ศูนยก์ำรคำ้ยเูน่ียนมอลล ์กบัสถำนีพหลโยธนิ  

▪ อำคำร Interchange 21 (อำคำรส ำนักงำน) และอำคำร Terminal 21 (ศูนย์กำรค้ำ 
โรงแรม อำคำรส ำนักงำน และทีพ่กัอำศยั) กบัสถำนีสุขมุวทิ  

▪ ศูนยก์ำรคำ้ CentralPlaza Grand Rama 9 และอำคำร G Tower กบัสถำนีพระรำม 9  

▪ ศูนยส์รรพสนิคำ้ซคีอนบำงแค กบัสถำนีภำษเีจรญิ และ  

▪ ศูนยก์ำรคำ้เดอะมอลลบ์ำงแค กบัสถำนีหลกัสอง 

พฤตกิรรมกำรเดนิทำงของผูใ้ชบ้รกิำรส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์เพื่อกำรท ำงำน รองมำเป็นกำร
เดนิทำงเพื่อกำรศกึษำ โดยจะเดนิทำงมำกในช่วงเวลำเร่งด่วน ในขณะทีก่ำรเดนิทำงช่วงนอก
เวลำเร่งด่วนนัน้ ยังสำมำรถรองรับกำรใช้บริกำรที่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทจึงก ำหนดกลยุทธ์ 
เพื่อลดควำมหนำแน่นของผู้โดยสำรในช่วงเวลำเร่งด่วนขึ้น ให้สอดคล้องกับปัจจยัในกำร
เลอืกใชบ้รกิำรของผูโ้ดยสำร ลดเวลำกำรใชบ้รกิำรและเพิม่ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำง 
โดยกำรจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้โดยสำรปรับพฤติกรรมกำรเดินทำงในช่วงเช้ำให้เร็วขึ้น  
ในกิจกรรม “MRT Lucky Hour มำเช้ำลุ้นโชค” นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกลยุทธ์ในกำรเพิ่ม
จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรทีเ่ดนิทำงดว้ยบตัรโดยสำร เพื่อควำมสะดวกในกำรเดนิทำง ลดระยะเวลำ
กำรใชบ้รกิำรภำยในสถำนี และยงัเป็นกำรเพิม่รำยไดใ้หก้บับรษิทั ดว้ยกำรเพิม่สทิธปิระโยชน์
ในบตัรโดยสำร ท ำควำมร่วมมอืร่วมกบัพนัธมติรตำ่งๆ เช่น กำรใหส่้วนลดในกำรออกบตัรหรอื
เตมิเงนิบนบตัรโดยสำร หรอืกำรใหส้ทิธปิระโยชน์พเิศษส ำหรบัผูถ้อืบตัรโดยสำร 
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o มุ่งเน้นคุณภำพกำรบรกิำร  

บริษัทมีนโยบำยมุ่งเน้นคุณภำพกำรบริกำรโดยถือว่ำ “กำรบริกำรอยู่ เหนือสิ่งอื่นใด ” 
นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัมีนโยบำยให้รถไฟฟ้ำ MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชีวิตของคนกรุงเทพ” 
ภำยใต้กำรด ำเนินงำนอย่ำงมอือำชพี โดยกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสรมิภำพลกัษณ์
ของรถไฟฟ้ำ MRT ทีใ่ห้บรกิำรกำรเดนิทำงแล้ว ยงัมกีำรสรำ้งคุณค่ำเพิม่ให้คนกรุงเทพรูส้กึ
เป็นส่วนหนึ่งในวถิชีวีติ จำกนโยบำยดงักล่ำว บริษัทจงึก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนดำ้น
คุณภำพกำรบรกิำร ดงันี้ 
- ควำมปลอดภยั (Safety) บรษิทัถอืว่ำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของผูใ้ชบ้รกิำร

รถไฟฟ้ำ MRT เป็นควำมส ำคญัสูงสุดทีพ่นักงำนทุกคนต้องพงึตระหนัก และตอ้งปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดควำมปลอดภยัของบรษิัทอย่ำงเคร่งครดั โดยที่ผ่ำนมำบรษิัทมกีำรฝึกอบรม
เกี่ยวกบัควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเนื่องตลอดจนมกีำรก ำกบัดูแลกำรใหบ้รกิำรมมีำตรฐำน
ตำมขอ้ก ำหนดควำมปลอดภยัของประเทศไทยและเทยีบเท่ำระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
ชัน้น ำของโลก 

- ควำมสะดวก (Convenience) บรษิัทให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลกำรท ำงำนของอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในระบบรถไฟฟ้ำ MRT เพื่อให้ท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำย 
นอกจำกนี้บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมสะดวกของผูโ้ดยสำรในช่วงกำรเดนิทำงทีแ่ออดั เช่น 
ช่วงงำนเทศกำลหรอืกำรจดันิทรรศกำรรำยรอบเสน้ทำง โดยจัดใหม้กีำรเพิม่จุดจ ำหน่ำย
เหรยีญโดยสำร เพื่อใหผู้โ้ดยสำรไดร้บักำรบรกิำรอย่ำงดทีีสุ่ด 

- ควำมรวดเร็ว (Fast) บริษัทจะควบคุมให้ควำมเร็วเฉลี่ยของรถไฟฟ้ำและตำรำงกำร
ใหบ้รกิำรรถไฟฟ้ำรองรบักบัควำมตอ้งกำรของผูโ้ดยสำรในแต่ละช่วงเวลำ  

- ควำมเชื่อถือได้ (Reliability) บรษิัทจะดูแลให้รถไฟฟ้ำและระบบอำณัติสญัญำณอยู่ใน
สภำพด ีและไม่ส่งผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำรของบรษิทั 

- กำรตรงต่อเวลำ (Punctuality) บรษิทัจะควบคุมใหต้ำรำงกำรเดนิรถไฟฟ้ำและกำรเทยีบ
จอดในสถำนีทัง้หมดคลำดเคลื่อนไปจำกทีเ่วลำก ำหนดน้อยทีสุ่ด 

o สรำ้งรปูแบบบตัรโดยสำรทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่ม 
บรษิทัมกีำรวเิครำะหล์กัษณะลูกคำ้และกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิำรประจ ำและใชบ้รกิำร
เป็นครัง้ครำว เพื่อจดัท ำและวำงแผนกำรออกบตัรโดยสำรชนิดต่ำงๆ ให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่ม และดงึดูดกลุ่มลูกคำ้ที่ใชบ้รกิำรเป็นครัง้ครำวใหห้นัมำใช้
บตัรรถไฟฟ้ำ MRT ในกำรเดินทำงมำกขึ้น กำรพัฒนำบัตรโดยสำรรูปแบบใหม่ให้มีควำม
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใชบ้ตัร ใหส้ำมำรถใชบ้ตัรร่วมกนั
ไดท้ัง้รถไฟฟ้ำ MRT สำยสนี ้ำเงนิ และ MRT สำยสมี่วง กำรประสำนควำมร่วมมอืกบัสถำบนั
กำรเงนิในกำรออกบตัรร่วมธุรกิจที่สำมำรถใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิและเดินทำงในระบบ
รถไฟฟ้ำ MRT ได้แก่ ควำมร่วมมือกับธนำคำรกสิกรไทย ในกำรท ำบัตรแก่จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั และโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ กำรจดัท ำบตัรโดยสำรธุรกิจร่วมกบัองค์กรหรอื
หน่วยงำนอื่นๆ นอกจำกนี้ยงัออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบคูปองเติมเงิน (Top Up Voucher) 
ให้กบัองค์กรที่สนใจ อำท ิบรษิัท อนันดำ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อใช้แจกเป็น
สวสัดกิำรแก่พนักงำนในกำรน ำมำเตมิมลูค่ำในบตัรโดยสำรของพนักงำนอกีดว้ย 
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• กลยุทธด์า้นราคาของธรุกิจระบบราง 

บรษิทัจดัเกบ็ค่ำโดยสำรตำมระยะทำงกำรเดนิทำง (Distance Related Fare) เพื่อท ำใหเ้กดิควำม
ยุตธิรรมต่อผูโ้ดยสำรในกำรเดนิทำงในระยะทำงทีต่่ำงกนั พรอ้มส่วนลดแก่กลุ่มนักเรยีน/นักศกึษำ 
และกลุ่มเดก็/ผูสู้งอำยุ รวมทัง้ค ำนึงถงึอตัรำกำรเกบ็ค่ำโดยสำรของระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น 
โดยกำรเกบ็ค่ำโดยสำรดงักล่ำว บรษิทัจะปรบัอตัรำค่ำโดยสำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำสมัปทำน 

• กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาดของธรุกิจระบบราง 

บรษิทัไดแ้บ่งลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ท ำใหส้ำมำรถก ำหนดกลยุทธก์ำรส่งเสรมิกำร
ขำยใหเ้กดิประสทิธภิำพครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยโดยรวม ทัง้นี้ บรษิทัไดว้ำงแผนกำรส่งเสรมิกำร
ขำยและแผนกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และสิง่แวดลอ้มของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย ดงันี้ 

o สนับสนุนและประชำสมัพันธ์พื้นที่จอดแล้วจร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นให้น ำรถยนต์
ส่วนตวัเขำ้ไปจอดในจุดทีใ่หบ้รกิำร เพื่อเดนิทำงเขำ้ไปในเขตธุรกจิ (Business District) เช่น 
ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดำภิเษก ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรจรำจรติดขดัได้อกีช่องทำง
หนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นส่วนส ำคญัในกำรช่วยลดปัญหำภำวะโลกรอ้น 

o กำรช ำระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (Credit Card) เพื่อเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหก้บัผู้โดยสำร และ
จดัรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยร่วมกบับรษิทั และธนำคำรชัน้น ำ อำท ิบรษิทั แอดวำนซ์ ไวร์เลส 
เน็ท เวอร์ค จ ำกัด (มหำชน) (AIS) บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จ ำกัด  (มหำชน)  
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป  จ ำกัด (M Card) บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จ ำกัด  
(Singha Rewards) ในกำรมอบส่วนลดเติมเงนิบนบตัรโดยสำร กำรให้เครดติเงนิคนืรวมถึง
กำรแลกคะแนนสะสมของบตัรเครดติ KTC Citibank UOB กรุงศร ีเพื่อเพิม่มูลค่ำกำรบรกิำร 
และเสนอสิทธิประโยชน์ในกำรใช้บตัรโดยสำร โดยมุ่งเน้นกำรกระตุ้นให้ผู้โดยสำรเปลี่ยน
พฤติกรรมจำกกำรใช้เหรยีญโดยสำร เป็นกำรใช้บตัรโดยสำรให้มำกขึ้น ซึ่งลูกค้ำจะได้รบั
ควำมสะดวกรวดเรว็พรอ้มสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ 

o กำรเพิม่จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรหรอืเพิ่มจ ำนวนเที่ยวเดนิทำงในระบบผ่ำนกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำร
กจิกรรมรอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ MRT และกำรน ำเสนอบตัรโดยสำรประเภทต่ำงๆ แก่หน่วยงำน 
องค์กร อำคำรส ำนักงำน หรอืโรงแรม ทัง้ทีอ่ยู่ในและนอกเสน้ทำง โดยสำมำรถท ำหน้ำบตัรที่
เป็นสญัลกัษณ์ขององค์กรหรอืกิจกรรมส ำคญั เป็นกำรประชำสมัพนัธ์และส่งเสรมิกำรขำย     
ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรกระจำยของบตัรโดยสำรถึงกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ที่เป็นผู้ที่ใช้บรกิำรเดมิและ
กลุ่มผูโ้ดยสำรทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิำรมำก่อนใหเ้กดิกำรทดลองใช ้ 

o กำรสรำ้งและกำรบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (Customer Relation Management) โดยกำร
บรหิำรจดักำรระบบขอ้มูลสมำชิก MRT Club กำรสร้ำงเครอืข่ำยและควำมสมัพนัธ์อนัดกีับ
ผูใ้ชบ้รกิำรทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตำมกระบวนกำร CRM ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัของกำรตลำดเพื่อสรำ้ง
ควำมภักดีและกำรรักษำลูกค้ำ (Loyalty Marketing) โดยมุ่งตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ผู้โดยสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำน Social 
Network และสื่อประชำสัมพันธ์ภำยในสถำนี รวมถึงกำรออกบูธกิจกรรมทัง้ภำยในและ 
ภำยนอกเส้นทำง นอกจำกนี้ยังท ำควำมร่วมมือร่วมกับพันธมิตรแบบ Win-Win Strategy  
ในกำรจดักจิกรรมพเิศษใหก้บัผูโ้ดยสำรอกีดว้ย 

o กำรสร้ำงควำมภักดีในตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) และสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสินค้ำ (Brand 
Awareness) ดว้ยกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด สรำ้งภำพลกัษณ์ กำรตอบแทนลูกคำ้และ
สงัคม เป็นกำรปลูกฝังทศันคตินี้ให้แก่เยำวชนกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ใช้บรกิำร โดยกำรสร้ำง
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มลูค่ำเพิม่ (Value Added) อย่ำงต่อเน่ือง อำท ิกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์กบัพนัธมติรเพื่อจดัหำ
สทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรโดยสำรในกำรรบัส่วนลดรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร โรงภำพยนตร์ หรอื
งำนอเีวนทต์่ำงๆ รอบเสน้ทำงรถไฟฟ้ำ MRT 

o กำรพฒันำระบบช ำระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรบัเติมเงนิบตัรโดยสำรแบบออนไลน์ (Online 
top-up) และกำรช ำระค่ำโดยสำรผ่ำนโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้บัตร (Mobile payment)  
ด้วยแอปพลเิคชัน่ทรูมนันี่ วอลเล็ท และมีแผนกำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงนิอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรับร้ำนค้ำต่ำงๆ  ภำยใน Metro Mall เพื่อเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วให้กับผู้โดยสำร
รถไฟฟ้ำ MRT  

o สนับสนุนกำรใช้งำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรฐัในระบบ MRT โดยกำรปรบัปรุงระบบจัดเก็บ 
ค่ำโดยสำรอตัโนมตั ิ(ระบบ AFC) ของโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) 
และโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม (สำยสีม่วง) เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนสำมำรถใชบ้ตัรสวสัดกิำรแห่งรฐัเดนิทำงดว้ยรถไฟฟ้ำ MRT 

o กำรน ำระบบ EMV Contactless Transit เข้ำมำใช้ส ำหรบักำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสทิธภิำพ ปลอดภยั มมีำตรฐำน ผ่ำนบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบิต โดยผู้โดยสำรสำมำรถ
ช ำระค่ำโดยสำรแทนบตัรโดยสำร ซึ่งในปัจจุบนัประเทศองักฤษและสงิค์โปรไดน้ ำระบบ EMV 
เขำ้มำในกำรช ำระค่ำโดยสำรรถไฟฟ้ำเพื่อควำมสะดวก รวดเรว็ ในกำรเดนิทำง ซึ่งในขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเหมำะสมของระบบ 

• กลยุทธด์้านการส่ือสารการตลาดของธรุกิจระบบราง 

o กำรเลือกใช้ช่องทำงสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ เพื่ อให้เกิดประสิทธิภำพและเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละกิจกรรมส่งเสรมิกำรตลำด โดยกำรบรหิำรจดักำรพื้นที่และช่องทำง
ภำยในระบบรถไฟฟ้ำ MRT อำทิ ป้ำยประชำสมัพนัธ์ภำยในสถำนี (Standee) สื่อบนจอเครื่อง
จ ำหน่ำยเหรยีญโดยสำร สื่อปฏทินิกิจกรรมรอบเสน้ทำง (Event Calendar) บนจอมอนิเตอร์ 
สื่อ Digital สื่อ Social Network รวมถงึสื่อภำยนอกจำกพนัธมติร เพื่อใหข้อ้มลูกำรเดนิทำงใน
ระบบแก่ผู้ใช้บริกำร อีกทัง้บริษัทยงัมุ่งเน้นกำรพัฒนำ Mobile Application ภำยใต้ Bangkok 
MRT Application เพื่อรองรบักำรวำงแผนกำรเดนิทำงของผูโ้ดยสำร 

o เน้นกำรประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรปัจจุบันรวมถึงกลุ่มลูกค้ำใหม่  
โดยกำรออกบูธประชำสมัพนัธแ์นะน ำกำรใชบ้รกิำรทัง้ภำยในและภำยนอกเสน้ทำงกำรเดนิรถ 
พรอ้มแนะน ำขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ อำท ิขอ้มูลสทิธปิระโยชน์บตัรโดยสำร กำรสมคัรสมำชกิ 
MRT Club กำรแนะน ำกจิกรรม MRT Lucky Hour กำรแนะน ำช่องทำงตดิตำมผ่ำนสื่อ Social 
Media และ Bangkok MRT Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ข้อมูลด้ำนกำร
บรกิำรและสทิธปิระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิำร ในปี 2562 มุ่งเน้นกำรประชำสมัพนัธ์ในเรื่อง Happy 
Blue Line Again in 2019 โดยตอกย ้ำถงึควำมตรงเวลำ สะดวก รวดเรว็ในกำรเดนิทำง และ 
มเีวลำเพื่อกำรใช้ชวีติร่วมกบัครอบครวัมำกขึ้นจำกกำรใช้บรกิำร สำมำรถก ำหนดเวลำกำร
เดนิทำงทีแ่น่นอนได ้

o กำรสื่อสำรเพื่อสรำ้งจุดหมำยกำรเดนิทำง (Create Destination) เป็นกำรประชำสมัพนัธ์และ
ให้ข้อมูลกำรเดนิทำงรอบเส้นทำงด้วยรถไฟฟ้ำ MRT อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำรจดัท ำปฏิทิน
กจิกรรมรอบเส้นทำง (Event Calendar) แผนทีแ่สดงเสน้ทำงและสถำนที่ต่ำงๆ อำท ิอำคำร
ส ำนักงำน สถำนศกึษำ โรงแรม ศูนย์กำรคำ้ สถำนทีท่่องเทีย่ว และสถำนทีส่ ำคญัอื่นๆ ขอ้มูล
กำรเชื่อมต่อไปยงัระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โดยสำมำรถสบืค้นผ่ำน
ช่องทำง Website และ Bangkok MRT Application   
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o กำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรเดินทำงด้วยกำรประชำสมัพันธ์เรื่องควำมปลอดภัย (Safety)  
กำรใหบ้รกิำร (Service) ใหก้บัผูโ้ดยสำร และประชำชน ผ่ำนสื่อโทรทศัน์ วทิยุ และสื่อมวลชน
ต่ำงๆ อีกทัง้จดักจิกรรมเพื่อประชำสมัพนัธ์กำรให้บรกิำรและกิจกรรมดำ้นควำมปลอดภยัใน
สถำนที่ต่ำงๆ เช่น สถำนศกึษำ อำคำรส ำนักงำน เพื่อให้ผู้โดยสำรและประชำชนเกดิควำมรู้
และควำมเขำ้ใจในระบบควำมปลอดภยัของรถไฟฟ้ำ MRT เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจในกำร
ใชบ้รกิำร 

• กลยุทธด์้านการพฒันาของธรุกิจระบบราง 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในกำรพฒันำคุณภำพและบรกิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิำรไดร้บัควำมพงึพอใจสูงสุดทัง้ในดำ้นควำมสะดวกสบำย รวดเรว็ ปลอดภยั ซึง่จะเป็นกำร
ส่งเสริมให้มีผู้มำใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำ MRT ในจ ำนวนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทร่วมมือกับสถำบัน
กำรเงนิทีจ่ะท ำใหส้ำมำรถถอืบตัรหนึ่งใบทีส่ำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ ไดห้ลำกหลำย  

• กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่ายของธรุกิจระบบราง 

ดว้ยกำรเพิม่จุดออกตัว๋โดยสำร (Sales Outlet) นอกเหนือจำกกำรออกตัว๋โดยสำรไดท้ีเ่ครื่องออก
เหรยีญโดยสำรอตัโนมตัิและที่ห้องออกบตัรโดยสำรของสถำนี เช่น กำรจดักำรขำยตรง (Direct 
Sales) ให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กร ธนำคำร สถำนศกึษำ โรงแรม บรษิัทเอกชน เป็นต้น    
ในกำรจดัท ำหน้ำบตัรพเิศษใหก้บัองค์กร/สถำบนั สำมำรถน ำบตัรโดยสำรไปใชไ้ดใ้นโอกำสต่ำงๆ 
เช่น มอบใหพ้นักงำนเพื่อสรำ้งขวญัก ำลงัใจ มอบใหลู้กคำ้เพื่อแสดงควำมขอบคุณ หรอืแมแ้ต่กำร
สร้ำงแบรนด์และใช้เป็นสื่อประชำสัมพันธ์  ท ำให้บัตรโดยสำรรถไฟฟ้ำ MRT เป็นมำกกว่ำ 
บตัรโดยสำร 

5) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจระบบราง 

ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

กรุงเทพมหำนครเป็นเมอืงหลวงขนำดใหญ่ทีม่ปีระชำกรอำศยัอยูอ่ย่ำงหนำแน่น และมรีะบบขนส่งหลำย
รูปแบบ อำทิ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสำรประจ ำทำง รถตู้โดยสำร รถไฟฟ้ำ รถไฟ ไมโครบัส         
รถแท็กซี่ ซึ่งกรุงเทพฯ ประสบปัญหำด้ำนกำรจรำจรเป็นอย่ำงมำก อนัเป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึ้นของ
ประชำกรในชุมชนเมือง และควำมต้องกำรในกำรเดินทำงของประชำชนที่สูงมำกขึ้น ในขณะที่พื้นที่
กำรจรำจร และระบบขนส่งสำธำรณะยงัไม่สำมำรถรองรบัไดอ้ย่ำงเพยีงพอ ซึ่งถอืว่ำเป็นปัญหำหลกัที่
เกดิขึน้ไม่แตกต่ำงกบัเมอืงหลวงทัว่โลกทีม่คีวำมหนำแน่นของประชำกรสงู รฐับำลจงึมนีโยบำยมุ่งเน้น
กำรพฒันำโครงข่ำยทำงด้ำนกำรขนส่งสำธำรณะต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจร เพื่อรองรบักำร
เพิม่ขึน้ของจ ำนวนประชำกรและกำรเตบิโตทำงดำ้นเศรษฐกจิของประเทศ 

ทัง้นี้ กำรเดนิทำงของประชำชนกรุงเทพฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คอื ระบบขนส่งส่วนบุคคล
และระบบขนส่งสำธำรณะ 

• ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

โครงสร้ำงที่อยู่อำศัยของประชำกรในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลที่มีกำรกระจำยโดยรอบ       
กำรเดนิทำงโดยรถยนต์ส่วนตวัจงึไดร้บัควำมนิยม อกีทัง้กำรเพิม่ขึน้ของบุคคลทีม่รีำยไดสู้ง  หรอื
ชนชัน้กลำง ผนวกกับควำมไม่เพยีงพอของระบบขนส่งมวลชน และค่ำใชจ้่ำยทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำง
เมื่อเทยีบกบักำรเดนิทำงโดยรถยนตส่์วนบุคคล ตลอดจนคุณภำพกำรใหบ้รกิำรและควำมปลอดภยั 
ส่งผลให้กำรใช้รถยนต์ยงัเป็นสิง่ทีจ่ ำเป็นและสะดวกสบำยต่อกำรเดนิทำง ทัง้นี้ กำรขยำยตวัของ
พื้นที่กำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯ ยงัเป็นไปอย่ำงจ ำกัด และไม่เพียงพอต่อกำรรองรบัปริมำณ
รถยนต ์
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• ระบบขนส่งสาธารณะ 

ปัญหำกำรจรำจรทีต่ดิขดัโดยเฉพำะในชัว่โมงเร่งด่วน และกำรเตบิโตของโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
รำยรอบเสน้ทำง ส่งผลใหค้วำมต้องกำรของผูบ้รโิภคต่อระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะบำงประเภท
เพิม่ขึ้นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ระบบรถไฟฟ้ำ ซึ่งมอีตัรำกำรเตบิโตสูงขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั 
เน่ืองจำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรเลอืกทีอ่ยู่อำศยัและกำรเดนิทำงของประชำชนในเขตเมอืง 
ทีใ่หค้วำมส ำคญักบัควำมสะดวกและควำมรวดเรว็ในกำรเดนิทำงเป็นปัจจยัส ำคญั 

o รถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบนัมรีถโดยสำรประจ ำทำงหลำกหลำยรปูแบบใหบ้รกิำรประชำชน โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรที่
แตกต่ำงกันเพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกแก่ผู้โดยสำร แต่รถโดยสำรประจ ำทำงที่ให้บริกำร
ประชำชนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลยงัมจี ำนวนไม่เพยีงพอต่อกำรใหบ้รกิำร สำเหตุอยู่
ในช่วงกำรน ำรถโดยสำรบำงส่วนมำปรบัปรุงและกำรปฏริปูจดัระเบยีบเสน้ทำงเดนิรถใหม ่โดย
แมว้่ำในปัจจุบนัรถทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรมจี ำนวนทัง้สิน้ 13,461 คนั รวมถงึรถตู้โดยสำรประจ ำ
ทำงกว่ำ 4,000 คนั ทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกประชำชนเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกมคีวำมสะดวก
และรวดเรว็ในกำรเดนิทำง ซึง่รถโดยสำร ขสมก.ไดม้กีำรพฒันำทำงดำ้นเทคโนโลยเีพื่อรองรบั
ระบบ GPS และ E-Ticket ให้บริกำรในหลำยเส้นทำง นอกจำกนี้เมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 2562  
รถโดยสำร ขสมก. ได้เพิ่มทำงเลือกในกำรช ำระเงินส ำหรบัผู้ใช้บริกำร โดยกำรรบัช ำระ 
ค่ำโดยสำรแบบไรเ้งนิสด ผู้ใช้บรกิำรสำมำรถช ำระผ่ำนบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั บตัร E-Ticket 
ของ ขสมก. คิวอำร์โค้ด Mobile Banking (Application) และบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติแบบ 
Contactless 

แต่จำกปัญหำกำรจรำจรโดยรวมบนถนนที่ยงัมคีวำมแออดั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงเวลำ
เร่งด่วนระหว่ำงเวลำในช่วงเช้ำ 6:30-8:30 น. และช่วงเยน็ 16:30-18:30 น. และในช่วงฤดูฝน 
กำรเดินทำงจงึไม่มีประสิทธภิำพและใช้เวลำในกำรเดินทำงมำก ทัง้ยงัได้รบัผลกระทบจำก
ปัญหำควำมปลอดภยัในกำรใหบ้รกิำรและมลพษิจำกระบบไอเสยีของรถยนต์ รวมถงึมลพษิ
ทำงอำกำศ PM 2.5 ทีส่งูเกนิกว่ำค่ำมำตรฐำนและเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพอกีดว้ย 

o รถไฟ 

ในช่วงทีผ่่ำนมำ ภำครฐัมนีโยบำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้รีำยไดน้้อยใหส้ำมำรถ
ใชจ้่ำยผ่ำนบตัรสวสัดกิำรแห่งรฐั ซึ่งผูถ้อืบตัรสำมำรถใช้บรกิำรรถเมล์ รถโดยสำรของบรษิัท 
ขนส่ง จ ำกดั (บขส.) และรถไฟ โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยในวงเงนิไม่เกิน 500 บำทต่อระบบต่อ
เดอืน แต่ทัง้นี้กำรให้บรกิำรด้วยระบบรถไฟยงัขำดควำมสะดวกสบำย และควำมปลอดภัย  
เน่ืองจำกสภำพรถไฟทีไ่ม่เอื้ออ ำนวยและไม่มรีะบบปรบัอำกำศ อีกทัง้เป็นกำรขนส่งในทศิทำงที่
จ ำกดัไม่ครอบคลุมทัง้ตัวเมือง ดงันัน้ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จงึได้เร่งโครงกำร
ก่อสรำ้งรถไฟทำงคู่เพิม่เตมิหลำกหลำยเสน้ทำง รวมถึงโครงกำรก่อสร้ำงโรงซ่อมบ ำรุงแห่ง
ใหม่ เพื่อรองรับรถจักรแบบเก่ำและแบบใหม่ และเพื่อพัฒนำระบบรำงรถไฟไทยตำม
แผนพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของไทย ทัง้นี้  กำรใหบ้รกิำรรถไฟของ 
รฟท. ไม่ถอืเป็นคู่แข่งของบรษิัทโดยตรง เนื่องจำกเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรที่มคีวำมแตกต่ำงกนั 
โดย รฟท.จะเน้นกำรใหบ้รกิำรนอกเมอืงเป็นหลกั 

o รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้ำ BTS เป็นรถไฟฟ้ำสำยแรกของประเทศไทยทีว่ิง่บนรำงคู่ยกระดบัแยกทศิทำงไปและ
กลบั โดยเริม่เปิดใหบ้รกิำรครัง้แรกเมื่อวนัที ่5 ธนัวำคม 2542 ใน 2 เสน้ทำง คอื สำยสุขมุวทิ 
และสำยสลีม ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้ำ BTS มรีะยะทำงในกำรให้บรกิำรรวม 50.85 กิโลเมตร 
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และจ ำนวนสถำนีทัง้สิน้ 44 สถำนี โดยในวนัที่ 6 ธนัวำคม 2561 ไดเ้ปิดใหป้ระชำชนทดลอง
ใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว (ใต้) ช่วงแบริง่-สมุทรปรำกำร และในวนัที่ 9 สงิหำคม 2562  
ไดเ้ริม่เปิดใหป้ระชำชนทดลองใชบ้รกิำรสถำนีหำ้แยกลำดพรำ้ว และในวนัที่ 5 ธนัวำคม 2562 
ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรไปจนถงึสถำนี ม.เกษตรศำสตร์ ซึ่งทัง้สองช่วงเปิดใหบ้รกิำรโดยยงัไม่มกีำร
คดิค่ำโดยสำร กำรเดนิทำงโดยรถไฟฟ้ำจงึเป็นทำงเลอืกทีส่ะดวกแก่ผูเ้ดนิทำง อกีทัง้รถไฟฟ้ำ 
BTS เป็นรถไฟฟ้ำทีมุ่่งสู่ใจกลำงของเมอืง มกีำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์รำยรอบเสน้ทำง และ
กำรเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ำ MRT จงึไดร้บัควำมนิยมจำกประชำชนเป็นอย่ำงมำก และเป็นปัจจยั
ใหม้ผีูใ้ชบ้รกิำรมำกขึน้ 

o รถไฟฟ้า ARL 

รถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport Link) 
หรอืแอร์พอร์ตเรลลงิก์ หรอืแอร์พอร์ตลงิก์ เป็นโครงกำรระบบขนส่งมวลชนแบบพเิศษที่เป็น
ส่วนหนึ่งในโครงกำรก่อสรำ้งเสน้ทำงรถไฟฟ้ำในระบบรถไฟฟ้ำชำนเมอืง ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง
โดยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมเิป็นระบบ
รถไฟฟ้ำทีม่ที ัง้โครงสรำ้งใตด้นิและยกระดบั มแีนวเสน้ทำงทีร่องรบักำรเดนิทำงจำกชำนเมอืง
ด้ำนตะวนัออกและทศิเหนือ และผู้โดยสำรจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เข้ำสู่เขตใจกลำง
เมืองกรุงเทพฯ ที่สถำนีพญำไท รวมทัง้สิ้น 8 สถำนี ระยะทำง 28.6 กิโลเมตร เริ่มเปิด
ให้บริกำรเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2553 ซึ่งกำรให้บริกำรในปัจจุบันได้มีแผนในกำรพัฒนำ
ปรบัปรุงและควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรของรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทัง้ 9 ขบวน  
มคีวำมเสถยีรในกำรใหบ้รกิำร ท ำให้สำมำรถรองรบัควำมต้องกำรใชบ้รกิำรของผูโ้ดยสำรได้
เพิม่มำกขึน้   

จำกกำรเตบิโตของจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรระบบขนส่งสำธำรณะทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง สะทอ้นให้
เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมกำรเดินทำงของประชำชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล กำรปรบัตัวจำกกำรเดนิทำงด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมำใช้กำรเดนิทำงด้วยระบบ
ขนส่งสำธำรณะ บ่งบอกได้ถงึกำรพฒันำ ทัง้ในดำ้นของควำมสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และ
กำรให้บริกำรที่ครอบคลุมพื้นที่ในกำรเดินทำงให้สำมำรถเดินทำงเชื่อมโยงเป็นโครงข่ำย
เดยีวกนัได้ในปัจจุบนั ซึ่งจำกปัญหำทำงจรำจรที่ติดขดั และกำรต้องเผชญิหน้ำกบัมลภำวะ
ทำงอำกำศและเสยีง และควำมน่ำจะเป็นในกำรเกดิอุบตัเิหตุ ระบบขนส่งทำงรำงจงึถอืเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงและกำรพฒันำระบบขนส่งมวลชนภำยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้ส ำคญั  
ซึ่งจะช่วยให้ปัญหำกำรจรำจรบรรเทำลง และประชำชนผูใ้ช้บริกำรมคีวำมปลอดภยั สะดวก 
และรวดเร็ว มำกยิง่ขึ้นในกำรเดินทำงและยงัส่งผลดตี่อทัง้เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม ดงันัน้ 
ระบบรถไฟฟ้ำจงึเป็นรูปแบบกำรเดนิทำงซึ่งช่วยพฒันำคุณภำพชวีติของคนเมอืง และช่วย
ประหยดักำรใชท้รพัยำกรของชำต ิ

6) ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐัของธรุกิจระบบราง 

ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สำมของปี 2562 ขยำยตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับกำรขยำยตัว 
รอ้ยละ 2.3 ในไตรมำสก่อนหน้ำ รวม 9 เดอืนแรกของปี 2562 เศรษฐกจิไทยขยำยตวัรอ้ยละ 2.5 โดยมี
ปัจจยัสนับสนุนที่ส ำคญัจำกกำรขยำยตัวเร่งขึ้นของกำรบรโิภคและกำรลงทุนภำคเอกชน และกำร
ขยำยตวัต่อเนื่องของกำรใชจ้่ำยและกำรลงทุนภำครฐั (ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต)ิ  

ในดำ้นของกำรพฒันำระบบคมนำคม กระทรวงคมนำคมเดนิหน้ำพฒันำระบบคมนำคมขนส่งของไทย 
ให้เป็นกลไกกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่ำงมัน่คง กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค  
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ขัน้พื้นฐำนด้ำนคมนำคมจะครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศและสำมำรถรองรบักำรขนส่งและกำรเดนิทำง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ แผนงำนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญเพื่อพัฒนำระบบคมนำคม 
โดยเฉพำะโครงกำรรถไฟฟ้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ภำครฐัไดใ้ห้
ควำมส ำคญัและได้ด ำเนินกำรให้โครงกำรรถไฟฟ้ำแต่ละสำยสำมำรถเปิดบรกิำรได้ตำมกรอบเวลำ  
ที่ก ำหนดไว้ โดยในวันที่ 29 กันยำยน 2562 รถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล (สำยสีน ้ ำเงิน)  
ช่วงที่ 2 ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค ได้เปิดให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบ แบบเก็บค่ำโดยสำร และในวนัที ่ 
23 ธนัวำคม 2562 ได้เปิดให้ประชำชนทดลองใช้บรกิำร ช่วงที่ 3 ช่วงเตำปูน-ท่ำพระ โดยไม่เก็บค่ำ
โดยสำร โดยจะสำมำรถให้บริกำรครบทัง้สำยทำงเต็มรูปแบบเป็นเส้นทำงวงกลม (Circle Line) ได้
ภำยในเดือนมีนำคม 2563 นอกจำกนี้ภำครฐัได้เร่งรดักำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำอีก  
3 สำย ได้แก่ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสสี้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มนีบุร ี(สุวนิทวงศ์) ที่จะ
เปิดให้บรกิำรปี 2566 และช่วงบำงขุนนนท์-ศูนย์วฒันธรรม ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิำรในปี 2569 โครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีชมพู ช่วงแครำย-มีนบุรี และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว -ส ำโรง ที่จะเปิด
ใหบ้รกิำรในปี 2564 ส ำหรบัโครงกำรรถไฟฟ้ำทีเ่ตรยีมน ำเสนอคณะรฐัมนตร ีเพื่อขออนุมตักิำรก่อสรำ้ง
หรอือยู่ระหว่ำงกำรศกึษำออกแบบมี 4 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสมี่วงใต้ ช่วงเตำปูน -
รำษฎรบ์ูรณะ (วงแหวนกำญจนำภเิษก) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสชีมพสู่วนต่อขยำย ช่วงศรรีชั-เมอืงทอง
ธำนี โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลอืงส่วนต่อขยำย ช่วงแยกรชัดำ-ลำดพรำ้ว-แยกรชัโยธนิ และโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน ้ำตำล ช่วงแครำย-ล ำสำลี (บึงกุ่ม) นอกจำกนี้ ยงัมีโครงกำรที่ทำงกรุงเทพมหำนคร
ต้องกำรทีจ่ะผลกัดนัอกี 3 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีทำ ช่วงที่ 1 ช่วงวชัรพล-ทองหล่อ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเทำ ช่วงที่ 2 ช่วงพระรำม 3-ท่ำพระ และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยบำงนำ- 
สุวรรณภูม ิเนื่องจำกโครงกำรทัง้สำมโครงกำรนัน้เป็นโครงกำรที่อยู่บรเิวณที่มปัีญหำกำรจรำจร และ
ต้องกำรใหร้ะบบขนส่งสำธำรณะมคีวำมสะดวกและมโีครงข่ำยที่เชื่อมโยงกนัมำกขึ้น โดยในขณะนี้อยู่
ระหว่ำงขัน้ตอนกำรเสนอของบประมำณเพื่อศกึษำและทบทวนรำยละเอยีดของโครงกำร รวมถงึรปูแบบ
กำรลงทุน ซึง่คำดว่ำจะไดข้อ้สรุปในปี 2563 โดยโครงกำรทัง้หมดภำครฐัไดเ้ร่งรดัด ำเนินงำนใหเ้ป็นไป
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ เพื่อสรำ้งโครงข่ำย
รถไฟฟ้ำที่ครอบคลุมพืน้ทีม่ำกขึน้ และเป็นทำงเลอืกในกำรเดนิทำงที่สำมำรถก ำหนดเวลำได ้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทัง้ช่วยลดปัญหำสิง่แวดล้อม ยกระดบัคุณภำพชีวติของประชำชน ท ำให้
ประเทศเกดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื  

ทัง้นี้ บทบำทของภำครฐัในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ำนกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุน ถือเป็นปัจจยัส ำคญั  
อย่ำงยิ่งที่จะส่งผลต่อภำวะเศรษฐกิจในอนำคต กำรให้ควำมส ำคญัในกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
โดยเฉพำะด้ำนกำรคมนำคมขนส่งจะช่วยใหเ้กิดควำมสะดวกในกำรเดนิทำงและขนถ่ำยสนิคำ้ ซึ่งเป็น
จุดสรำ้งแรงดงึดดูใหเ้กดิกำรลงทุนจำกภำคเอกชนทัง้จำกชำวไทยและต่ำงชำต ิและเป็นกำรสรำ้งควำม
แขง็แกร่งทำงเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนืในอนำคต 

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

จำกสภำวะทำงเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในปี 2562 ส่งผลให้ตลำดอสงัหำรมิทรพัย์ยงัคง
เตบิโตไดด้ว้ยเช่นกนั โดยเฉพำะตลำดอสงัหำรมิทรพัยร์ำยรอบเสน้ทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำเป็นทีต่อ้งกำร
อย่ำงมำก แต่ทว่ำมทีีด่นิเหลอืน้อยลงและรำคำทีด่นิมกีำรปรบัตวัเพิม่สูงขึน้เป็นอย่ำงมำกในช่วงปีที่ผ่ำนมำ 
ส่งผลให้เกิดกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดประเภทกำรพฒันำโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์แบบมิกซ์ยูสเริม่เขำ้มำมบีทบำทและเป็นที่นิยมอย่ำงมำกในกลุ่มผู้ประกอบกำรด้ำน
อสงัหำรมิทรพัยร์ำยใหญ่ ซึง่หลำยโครงกำรจะตัง้อยู่รำยรอบเส้นทำงสถำนีรถไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ยงัมกีำร
เปิดตัวคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในหลำกหลำยโครงกำรบริเวณรำยรอบโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร 
สำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และบำงซื่อ-ท่ำพระ ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในปี 2562  
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อกีทัง้ยงัมกีำรพฒันำพื้นที่บรเิวณรำยรอบสถำนีรถไฟฟ้ำ โดยในวนัที่ 13 ธนัวำคม 2561 ได้มกีำรเปิดตัว 
สงิห ์คอมเพลก็ซ์ เดอะ ลกัชวัร ีมกิซ์ยสู บรเิวณถนนอโศก-เพชรบุร ีเชื่อมต่อกบัสถำนีรถไฟฟ้ำเพชรบุร ี
ซึ่งถือเป็นท ำเลทีม่ศีกัยภำพและเป็นจุดศูนย์กลำงของกำรคมนำคมแห่งใหม่ และในวนัที ่20 กนัยำยน 
2562 ศูนย์กำรค้ำสำมย่ำนมติรทำวน์ โครงกำรมกิซ์ยูสแห่งใหม่ไดเ้ปิดตวัขึ้น ซึ่งจะเชื่อมต่อกบัสถำนี
สำมย่ำนและเป็นจุดหมำยปลำยทำงส ำหรบักำรท่องเทีย่ว โดยก ำลงัเป็นทีน่ิยมของนักลงทุน  

กำรพฒันำระบบขนส่งมวลชนใหเ้ป็นโครงขำ่ยทีค่รอบคลุมพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล จงึกลำยเป็น
ปัจจยัส ำคญัในกำรเร่งพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น คอนโดมิเนียม อำคำรส ำนักงำน 
ศูนย์กำรคำ้ ตลำดนัด สถำนทีท่่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีง โรงแรม อพำร์ทเม้นท์ รำ้นอำหำร และซุปเปอร์มำร์เก็ต 
ใหเ้ตบิโตขึน้อย่ำงรวดเรว็ตำมไปดว้ย  

7) ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 
โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงเข้ม  
(แนวเหนือ-ใต้) 
ระบบรถไฟชำนเมอืง แบ่งเป็น 4 ระยะ รวม
ระยะทำงประมำณ 80.5 ก.ม. 
ระยะที ่1  บำงซื่อ-ธรรมศำสตรศ์ูนยร์งัสติ  
ระยะที ่2  บำงซื่อ-หวัล ำโพง 
ระยะที ่3  หวัล ำโพง-บำงบอน  
ระยะที ่4  บำงบอน-มหำชยั 

บางซ่ือ-รงัสิต ระยะทาง 26 ก.ม. 

- รฟท. อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ดงันี้ 

สญัญำที ่1  งำนโยธำส ำหรบัสถำนีบำงซื่อและศูนย์ซ่อมบ ำรุง รฟท. 
ได้มกีำรลงนำมสญัญำว่ำจ้ำงกิจกำรร่วมคำ้ SU (บมจ.
ซิโนไทย-เอ็นจิเนียริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่ และ บมจ. 
ยูนิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่) เมื่อวนัที่ 18 
มกรำคม 2556  

 สญัญำที ่2  งำนโยธำ บำงซื่อ-รงัสติ รฟท.ได้มีกำรลงนำมสญัญำ
ว่ำจ้ำง บมจ.อิตำเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์ เมื่อวนัที ่
31 มกรำคม 2556  

สญัญำที ่3  งำนระบบรถไฟฟ้ำและเครื่องกลรวมงำนจดัซื้อรถไฟฟ้ำ 
รฟท. ได้มีกำรลงนำมสัญญำว่ำจ้ำงกิจกำรร่วมค้ำ 
กิจกำรร่วมค้ำ MHSC (บริษัท MITSUBISHI Heavy 
Industrial Ltd บริษัท Hitachi และ บริษัท Sumitomo 
Corporation) เมื่อวนัที ่29 มนีำคม 2559 

-   เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2562 รฟท. และกจิกำรร่วมคำ้ MHSC รบั
มอบ ขบวนรถไฟฟ้ำชุดแรก 2 ขบวน จ ำนวน 10 ตู ้โดยจะทยอยรบั
มอบจนครบ 25 ขบวน ประมำณกลำงปี 2563 และจะทดลองเดนิรถ
เสมือนจริงได้ภำยในเดือนตุลำคม 2563 ปัจจุบัน  รฟท. อยู่ใน
ระหว่ำงทดสอบเดนิรถอย่ำงไม่เป็นทำงกำร  

 - คำดว่ำจะสำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดเ้ดอืนมกรำคม 2564 

รงัสิต-ธรรมศาสตร ์ระยะทาง 8.84 ก.ม. 

- ได้รบัอนุมตัิโครงกำรแล้วเมื่อวนัที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่ำงจดัท ำพระรำชกฤษฎีกำเวนคนืที่ดิน คำดว่ำจะก่อสรำ้ง
แลว้เสรจ็ประมำณปี 2566 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงอ่อน  

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

บางซ่ือ-ตล่ิงชนั ระยะทาง 15 ก.ม. 

- รฟท. ได้ว่ำจ้ำงกิจกำรร่วมคำ้ Unique-Chun Wo เป็นผู้ด ำเนินกำร
ก่อสรำ้ง โดยงำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 100% 

- อยู่ในระหว่ำงกำรตดิตัง้วำงระบบและจะไดร้บัมอบขบวนรถในเดอืน
มถิุนำยน-กรกฎำคม 2563 โดยคำดว่ำจะสำมำรถเปิดให้บรกิำรได้
ในเดอืนมกรำคม 2564 

บางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมาก ระยะทาง 19 ก.ม. 
- โครงกำรอยู่ในระหว่ำงปรบัแบบเพื่อให้รองรบักับโครงกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน  ที่จะใช้ฐำนรำกร่วมกันบริเวณ 

สวนจติรลดำ 

ตล่ิงชนั-ศาลายา ระยะทาง 14.8 ก.ม. 

- ไดร้บัอนุมตัโิครงกำรแลว้เมื่อวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2562 

- ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงเตรยีมกำรประมลู คำดว่ำจะไดผู้ร้บัเหมำก่อสรำ้ง
ในเดอืน ม.ิย.-ก.ค. 

ตล่ิงชนั-ศิริราช ระยะทาง 5.7 ก.ม. 

ได้รบัอนุมตัิโครงกำรจำก ครม. แล้วเมื่อ 5 มนีำคม 2562 ปัจจุบนัอยู่
ระหว่ำงเตรยีมกำรประมูล คำดว่ำจะได้ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งในเดือน 
ม.ิย.-ก.ค. 2563 

สายสีน ้าเงิน  บางซ่ือ-ท่าพระ และหวัล าโพง-บางแค ระยะทาง 28 ก.ม. 

- หัวล ำโพง-บำงแค เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วเมื่อวนัที ่ 
29 กนัยำยน 2562 

- บำงซื่อ-ท่ำพระ เปิดให้ประชำชนทดลองใช้บริกำร โดยไม่เก็บ 
ค่ำโดยสำร เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม 2562 และมกี ำหนดเปิดใหบ้รกิำร
อย่ำงเป็นทำงกำรภำยในเดอืนมนีำคม 2563 

 

บางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 ก.ม.) 

อยู่ ในระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวนปริมำณผู้โดยสำรและควำม
เหมำะสมโครงกำรของกระทรวงคมนำคม 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

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

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

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

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

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

สญัญำที ่4  (งำนออกแบบควบคุมกำรก่อสร้ำงระบบรำง) กลุ่ม
กจิกำรร่วมคำ้ STEC-AS (บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 
แอนด์คอนสตรัคชัน่ , A.S.Associated Engineering 
(1964) 

- วนัที่ 9 สงิหำคม 2562 ได้เปิดใหป้ระชำชนทดลองใช้บรกิำรสถำนี
หำ้แยกลำดพรำ้วเพิม่ 1 สถำนี 

- วนัที่ 5 ธนัวำคม 2562 ได้เปิดให้ประชำชนทดลองใช้บริกำรเพิ่ม  
4 สถำนี ได้แก่ สถำนีพหลโยธนิ 24 สถำนีรชัโยธนิ สถำนีเสนำนิคม 
และสถำนีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 

 แบร่ิง-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 ก.ม. 

- เมื่ อ วัน ที่  1 เมษ ำยน  2560 ได้ เปิ ด ให้ บ ริก ำร  1 สถ ำนี  คือ  
สถำนีส ำโรง 

- เมื่อวนัที ่6 ธนัวำคม 2561 เปิดใหบ้รกิำรฟรตีัง้แต่สถำนีส ำโรง-สถำนี
กำรเคหะสมุทรปรำกำร คำดว่ำจะมีกำรจัดเก็บค่ำโดยสำรตำม
ระยะทำงในปี 2563  
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีส้ม  โครงการสายสีส้ม ช่วงบางขนุนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ)์ 

- 28 มกรำคม 2563 คณะรฐัมนตร ีมีมติอนุมตัิโครงกำรรถไฟฟ้ำสำย    
สีส้ม ช่วงบำงขุนนนท์ – มีนบุร ี(สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP Net 
Cost ระยะเวลำ 30 ปี  

ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ระยะทาง 20 ก.ม.   

-  9 กุมภำพนัธ์ 2560 ได้มพีธิลีงนำมสญัญำก่อสรำ้งงำนโยธำโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสสีม้ระหว่ำง รฟม. กบับรษิทัผูร้บัจำ้งทีผ่่ำนกำรคดัเลอืก
ดำ้นรำคำในสญัญำที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดงันี้ 

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

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

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

สญัญำที ่4  (งำนโยธำ) ช่วงสีแ่ยกบำ้นมำ้-สุวนิทวงศ์ โดย บมจ.ยูนิค 
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

สญัญำที ่5  (งำนโยธำ) ศูนยซ์่อมบ ำรุงและอำคำรจอดแล้วจร บรเิวณ
ส ำนักงำน รฟม. ถนนพระรำม 9 โดย CKST Joint-
Venture (บมจ. ช.กำรช่ำง บมจ. ชิโน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 
แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญำที ่6   งำนออกแบบและวำงระบบรำงทัง้หมด โดย บมจ.ยูนิค 
เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

สายสีเหลือง ลาดพร้าว-ส าโรง ระยะทาง 30.4 ก.ม.  

- 30 พฤษภำคม 2560 มต ิครม. เหน็ชอบผลกำรคดัเลอืกเอกชนและ
ร่ำงสญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสเีหลือง โดยร่วมมอืกบั
กิจกำรร่วมค้ำบีเอสอำร์ (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. ผลิต
ไฟฟ้ำรำชบุร ีโฮลดิ้ง และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอน
สตรคัชัน่) 

- 16 มถิุนำยน 2560 รฟม. ได้ลงนำมสญัญำสมัปทำนร่วมกบักิจกำร
ร่วมคำ้บเีอสอำร ์

-  27 สิงหำคม 2561 เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำร โดยกำรก่อสรำ้งจะใชเ้วลำ 39 เดอืน (3 ปี 3 เดอืน) คำดว่ำ
จะแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดใหบ้รกิำรในปี 2564 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีชมพู แคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 ก.ม.  

- 30 พฤษภำคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลกำรคัดเลือกเอกชนและร่ำงสัญญำ
สัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู โดยร่วมมือกับกิจกำรร่วมค้ำบีเอสอำร ์ 
(บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, บมจ. ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรโีฮลดิ้ง, และ บมจ. ชิโน-ไทย 
เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

- 16 มถิุนำยน 2560 รฟม. ไดล้งนำมสญัญำสมัปทำนร่วมกบักจิกำรร่วมคำ้บเีอสอำร์ 

- 27 สิงหำคม 2561 เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำร โดยกำร
ก่อสร้ำงจะใช้เวลำ 39 เดือน (3 ปี 3 เดือน) คำดว่ำจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิด
ใหบ้รกิำรในปี 2564  

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

8) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการของธรุกิจระบบราง 

• ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

โครงกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนเป็นโครงกำรที่บรษิัทได้รบัสมัปทำนจำก รฟม. ซึ่งเป็นหน่วยงำน
หนึ่งของภำครฐัทีด่ ำเนินงำนภำยใต้ “พระรำชบญัญตักิำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2543” เพื่อท ำหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทัง้จงัหวดัอื่น
ตำมที่ก ำหนดให้เป็นระบบปลอดภัยและมีประสิทธภิำพ โดยมฐีำนะเป็นรฐัวสิำหกิจภำยใต้กำร
ก ำกบัของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม โดยบรษิทัซึง่มคีวำมเชีย่วชำญในดำ้นงำนระบบขนส่ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้ำ ได้ศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และเข้ำยื่นข้อเสนอกำรลงทุน 
เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่โครงกำรทีม่ผีลตอบแทนและเงือ่นไขทีเ่หมำะสม ส ำหรบัโครงกำรสมัปทำนทีผ่่ำนมำ
เป็นลกัษณะสมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรให้บรกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำ 
และซ่อมบ ำรุงรกัษำ โดยลกัษณะโครงกำรสมัปทำน ภำครฐัเป็นผูล้งทุนค่ำงำนโยธำทัง้หมด ไดแ้ก่ 
สถำนีรถไฟฟ้ำและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก อุโมงค์ ระบบระบำยอำกำศ และรำงรถไฟฟ้ำ เป็นต้น 
ส่วนบริษัทจะลงทุนค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ำ ได้แก่ ขบวนรถไฟฟ้ำ (Rolling Stock) ระบบอำณัติ
สญัญำณและควบคุมกำรเดนิรถไฟฟ้ำ (Signaling) ระบบสื่อสำรและระบบควบคุมและเก็บขอ้มูล 
(Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้ำก ำลัง (Power Supply) ระบบจัดเก็บค่ำโดยสำร
อัตโนมัติ  (Automatic Fare Collection) ระบบประตูกั ้นชำนชำลำ (Platform Screen Door) 
อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงภำยในและภำยนอกศูนยซ์่อมบ ำรุง (Depot Workshop Systems) เป็นตน้ 

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน)   
บรษิัทได้ว่ำจ้ำงกิจกำรร่วมค้ำ ซีเคอีที เป็นผู้จดักำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT (Project Manager) 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ช่วงบำงซื่อ - หวัล ำโพง (ตัง้แต่สงิหำคม 2543 ถงึกรกฎำคม 2552) 
โดยท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนดำ้นเทคนิค อนัได้แก่ กำรก ำกบัดูแลกำรจดัซื้อจดัหำอุปกรณ์งำน
ระบบทีบ่รษิทัสัง่ซื้อจำกผูผ้ลติ ตลอดจนกำรตดิต่อประสำนงำนกบัผูร้บัเหมำและหน่วยงำนรำชกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดิตัง้อุปกรณ์งำนระบบ โดยภำยหลงัจำกสญัญำจำ้งบรหิำรโครงกำรกบัซเีคอทีี
สิน้สุดลง บรษิทัสำมำรถบรหิำรจดักำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT รวมถงึกำรปรบัปรุงและพฒันำกำร
ให้บริกำรได้เองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในส่วนของกำรจัดหำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบ
รถไฟฟ้ำ บรษิัทว่ำจ้ำงบรษิัท Lincas และซีเมนส์ ให้เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์งำนระบบ โดยมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรออกแบบ ผลติ จดัหำ ติดตัง้ ทดสอบ และทดลองใชง้ำนอุปกรณ์งำนระบบ และ
ว่ำจำ้งซเีมนสเ์ป็นผูร้บัเหมำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์งำนระบบ ในส่วนของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ

http://www.railway.co.th/
http://www.mrta-purpleline.com/
http://www.bts.co.th/
http://www.bkkmrt.com/
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ส่วนต่อขยำย ช่วงหวัล ำโพง - บำงแค และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ บรษิทัไดว้่ำจำ้ง บมจ. ช. กำรช่ำง 
เป็นผูบ้รหิำรโครงกำร โดยมบีรษิัทซีเมนต์ในกำรจดัหำรถไฟฟ้ำ อุปกรณ์จ่ำยไฟฟ้ำ ระบบอำณัติ
สญัญำณ ระบบควบคุม และระบบตดิต่อสื่อสำร และบรษิทัไดว้่ำจำ้งซเีมนสเ์ป็นผูร้บัเหมำซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์งำนระบบของโครงกำรสำยสนี ้ำเงนิทัง้เสน้ทำง  

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) บางใหญ่ -ราษฎร์บูรณะ  
ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) 

บริษัทได้ลงนำมสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่ -รำษฎร์บู รณะ  
ช่วงบำงใหญ่-บำงซื่อ (สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) กบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost 
โดยภำครฐัลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงโยธำทัง้หมด บรษิทัลงทุนในงำนระบบรถไฟฟ้ำและขบวน
รถไฟฟ้ำ ซึ่งภำครัฐจะทยอยช ำระคืนค่ำอุปกรณ์งำนระบบให้กับบริษัทภำยหลังจำกกำร 
ส่งมอบกรรมสทิธิ ์ทัง้นี้ บรษิัทจะเป็นผู้ให้บรกิำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำตำมมำตรฐำน
กำรให้บรกิำรที่ก ำหนดในเงื่อนไขสญัญำ และภำครฐัมสีทิธใินกำรจดัเก็บรำยได้ค่ำโดยสำร และ
รำยไดเ้ชงิพำณิชยจ์ำกกำรใชป้ระโยชน์โครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงโยธำและระบบรถไฟฟ้ำทัง้หมด และ
จะจ่ำยค่ำจำ้งบรหิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงรกัษำใหก้บับรษิทั โดยมรีะยะเวลำสญัญำ 30 ปี 
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 กำรออกแบบ จดัหำ ติดตัง้ ทดสอบ กำรท ำงำนของอุปกรณ์งำน
ระบบรถไฟฟ้ำ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้กำรทดลองเดนิรถไฟฟ้ำให้มคีวำมพรอ้มอย่ำง
สมบูรณ์เพื่อใหบ้รกิำรแก่สำธำรณชนจนสำมำรถเริม่กำรใหบ้รกิำรกำรเดนิรถไฟฟ้ำได ้ซึ่งบรษิทัได้
ว่ำจ้ำง บมจ. ช.กำรช่ำง เป็นผู้บริหำรโครงกำร ส ำหรับกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 ของสัญญำ
สมัปทำน บริษัท และ บมจ.ช.กำรช่ำง ได้จ้ำงกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ มำรุเบนิ-โตชิบำ (Marubeni-
Toshiba Joint Venture) MTJV ในกำรจัดหำรถไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรจ่ำยไฟฟ้ำ ระบบอำณัติ
สญัญำณ ระบบควบคุม และระบบตดิต่อสื่อสำร รวมทัง้กำรบรกิำรซ่อมบ ำรุง 

9)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของธรุกิจระบบราง 

ในส่วนของธุรกิจบริหำรจัดกำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ำนัน้ ได้ด ำเนินงำนด้ำน
สิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้มำตรฐำน ISO 14000 โดยได้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและควบคุม
มลภำวะ กำรลดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืบนพื้นฐำนของกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยืน 3 ด้ำน คือ ด้ำนสังคม (Society) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economy) และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(Environment) นอกจำกนี้ยงัได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกบัตัวชี้วดัผลกำรด ำเนินงำน
ดำ้นกำรอนุรกัษ์พลงังำน และดำ้นสิง่แวดลอ้ม ตำมแนวทำงของพระรำชบญัญตักิำรส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์
พลงังำน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรจดักำรพลงังำนใน
โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคมุ พ.ศ.2552 รวมถงึด ำเนินงำนตำมคู่มอืกำรจดักำรพลงังำนขององคก์ร 
เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืดว้ย 

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของธุรกิจบริหำรจัดกำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ำ 
มำตรกำรกำรบรหิำรเพื่อกำรประหยดัพลงังำนในปี 2562 และเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำชคำรบ์อนไดออกไซด ์
(CO2) โดยบรษิทัไดม้มีำตรกำรต่ำงๆ มำตรกำรกำรส่งเสรมิประชำสมัพนัธ ์มำตรกำรกำรควบคุม และ
มำตรกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคนิค คือกำรเปลี่ยนหลอดไฟที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นภำยใน  
สถำนีรถไฟฟ้ำ และศูนยซ์่อมบ ำรุงระบบรถไฟฟ้ำพระรำม 9 เป็นตน้ โดยในปี 2562 มมีำตรกำรควบคุม
กำรใชง้ำน และมำตรกำรเปลี่ยนหลอดไฟชนิด LED ทดแทนหลอดไฟในพืน้ที่ศูนย์ซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำ 
พระรำม 9 และด ำเนินกำรมำตรกำรกำรควบคุม ดงันี้ 
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• เปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟเดิมในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำพระรำม 9 และ
ประหยดัพลงังำนไดถ้งึรอ้ยละ 65 

• มมีำตรกำรควบคุมกำรเปิดและปิดระบบแสงสว่ำง ระบบปรบัอำกำศตำมฤดูกำล เพื่อให้มกีำรใช้
พลงังำนไฟฟ้ำสอดคล้องกับฤดูกำล เพื่อกำรใช้พลงังำนให้มีประสทิธภิำพ ในส่วนของรถไฟฟ้ำ  
สำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) และสำยฉลองรชัธรรม (สำยสมี่วง) และเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ดำ้นกำรใหบ้รกิำรแก่ผูโ้ดยสำรทีเ่พิม่จ ำนวนมำกขึน้  

นอกจำกนี้  เพื่อบรรเทำปัญหำกำรจรำจร ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน บรษิทัจงึไดป้รบัปรุงกำรด ำเนินกำรในส่วนของกำรบรหิำรจดักำรเพิม่เตมิ ดงันี้ 

• ด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั  

• ปรบัปรุงตำรำงกำรเดนิรถใหเ้หมำะสมกบัจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่พิม่ขึน้ 

• ประชำสมัพนัธส่์งเสรมิเพื่อใหทุ้กคนมส่ีวนร่วมในกำรประหยดัพลงังำน 

• ควบคุมและปรบัปรุงแก้ไขควำมเสี่ยง หรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยบนพื้นฐำนกำร
ประเมนิควำมเสีย่ง 

• ในปี 2562 ไดด้ ำเนินกำรเพิม่จ ำนวนรถไฟฟ้ำเพื่อกำรขนส่งผูโ้ดยสำรใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 
ตำมกำรขยำยเสน้ทำงในส่วนของสำยสนี ้ำเงนิ  

• มกีำรทบทวนกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องในส่วนของนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน 
และกำรตรวจสอบทัง้ภำยในและภำยนอก เพื่อใหก้ระบวนกำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพ  

กำรด ำเนินงำนดำ้นอนุรกัษ์พลงังำนและดำ้นสิง่แวดล้อม บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยของภำครฐั อำท ิ
กฎหมำยด้ำนอนุรกัษ์พลงังำน และกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้ง และน ำมำตรฐำนระบบกำร
จดักำรด้ำนพลงังำน (ISO 50001) รวมถึงระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมตำมสำกล (ISO 14001) มำใช้
ตัง้แต่เริม่เปิดให้บรกิำรเดนิรถควบคู่ไปกบักำรจดักิจกรรม กำรมส่ีวนร่วมและรบัฟังควำมคดิเห็นของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง อนัน ำไปสู่กำรสร้ำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน  
ซึง่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ดงันี้ 

• ระบบกำรจดักำรดำ้นคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 

• ระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำน ISO 14001:2015 

• ระบบกำรจดักำรด้ำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 และ
ตำมมำตรฐำน TIS 18001:2011 

• ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัจำก Ricardo Rail Limited 

ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีำรบรหิำรกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบเพื่อกำรขนส่งมวลชน
ดว้ยรถไฟฟ้ำใหม้ปีระสทิธภิำพ โดยมกีำรบรหิำรกำรจดักำรดำ้นพลงังำนใหเ้หมำะสมกบัธุรกจิและเพื่อ
กำรรกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมและน ำไปสู่กำรพฒันำยงัยนืจนไดร้บัรำงวลัดเีด่น จำกกจิกรรม 
Thailand Energy Award ประเภทขนส่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมของกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังำน กระทรวงพลงังำน เพื่อชื่นชมยกย่องผูท้ีม่ผีลงำนดเีด่นและมส่ีวนส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิกำร
ประหยดัพลงังำนระดบัประเทศ และเป็นตวัอย่ำงทีด่แีก่องคก์รต่ำงๆ ทัง้ยงักระตุน้ใหเ้กดิกำรมส่ีวนร่วม
ของบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบั  

นอกจำกนี้  บริษัทยังให้กำรใส่ใจดูแลผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำ MRT  
เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม คุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชนขำ้งเคยีง
เสมอมำ ด้วยกำรด ำเนินกำรติดตำมป้องกัน และลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมแผนมำตรกำร
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ป้องกนัและลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและแผนกำรตรวจติดตำมคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระยะกำร
ด ำ เนิ น งำน ข อ งโค รงก ำรรถ ไฟ ฟ้ ำ  MRT (Environmental Impact Mitigation Measures and 
Monitoring Program-EMP) ทีเ่ปิดใหบ้รกิำร ไดแ้ก่ โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล และ
โครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยฉลองรชัธรรม ใหก้บัส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (สผ.) เพื่อตรวจตดิตำมคุณภำพสิง่แวดลอ้มในประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญั ดงันี้ 

(1)  คณุภาพอากาศ  

ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศบรเิวณพืน้ทีร่อบโครงกำร พบว่ำ ปรมิำณฝุ่ นละออง
รวมทัง้หมด (TSP) ปรมิำณฝุ่ นละอองขนำดเล็ก (PM10) และปรมิำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์
(CO) ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปริมำณก๊ำซไฮโดรคำร์บอนรวม (THC)  
มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด   

(2)  คณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  
ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศภำยในสถำนีรถไฟฟ้ำและขบวนรถไฟฟ้ำทัง้ในช่วงเวลำเร่งด่วนและ
ช่วงเวลำปกติ พบว่ำ ปริมำณแบคทีเรียและเชื้อรำรวม อตัรำกำรระบำยอำกำศ อุณหภูมิและ
ควำมชืน้สมัพทัธ ์อยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

(3)  ระดบัเสียงทัว่ไป  
ผลกำรตรวจวดัระดบัเสยีงทัว่ไป พบว่ำ มรีะดบัเสยีงทัว่ไปเฉลี่ยไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ (dB(A)) โดย
มรีะดบัเสยีงสงูสุดไม่เกนิ 115 เดซเิบลเอ (dB(A)) อยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด  

(4)  แรงสัน่สะเทือน  
ผลกำรตรวจวดัควำมสัน่สะเทอืน พบว่ำ มคี่ำอยู่ในเกณฑท์ีม่ำตรฐำนก ำหนด 

(5)  คณุภาพน ้าท้ิง  
ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้งในสถำนีรถไฟฟ้ำ ศูนย์ซ่อมบ ำรุง และอำคำรบรหิำร พบว่ำ มคี่ำอยู่
ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนก ำหนด และระบบบ ำบดัน ้ำเสียสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมทีอ่อกแบบไว ้ 

(6)  การจดัการของเสีย  
ผลกำรจดักำรของเสยี มกีำรคดัแยกประเภทของเสยี กำรเกบ็รวบรวมและขนส่งของเสยีไปก ำจดั
อย่ำงมปีระสทิธภิำพเป็นไปตำมแผนกำรจดักำร และสอดคลอ้งตำมกฎหมำย 

นอกจำกกำรตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดล้อมแล้ว รถซ่อมบ ำรุงที่ใช้ภำยในศูนย์ซ่อมบ ำรุงยงัเป็นระบบ
เครื่องยนต์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน EURO IV ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรระบำยมลพิษจำกยำนพำหนะ      
จงึมัน่ใจไดว้่ำกำรใชง้ำนรถซ่อมบ ำรุงและกำรบ ำรุงรกัษำจะไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิในระดบัอนัตรำย 

 

2.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

บรษิทัไดม้กีำรพฒันำเชงิพำณิชย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบทำงพเิศษ โดยได้ให้บรษิทัเอกชนและบุคคลใช้พืน้ที่
เพื่อด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทำงพิเศษ เพื่อติดตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำย
โฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ รวมทัง้ให้ใชพ้ื้นทีท่ ำรำ้นคำ้บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง และกำรด ำเนินธุรกจิอื่นๆ 
เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทำงพิเศษเพื่อติดตัง้ระบบกระจำยสัญญำณ 3G เป็นต้น และในส่วนกำรพัฒนำ 
เชงิพำณิชย์ในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) บรษิทัเป็นผูด้ ำเนินกำร และ 
ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิทัย่อยคอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ำกดั (“BMN”) เป็นผูแ้ทนบรหิำรกำรพฒันำ
เชงิพำณิชยข์องโครงกำรรถไฟฟ้ำดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  
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1) ลกัษณะบริการ 

• การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบทางพิเศษ 

ส ำหรบักำรพฒันำเชงิพำณิชย์ในเขตพืน้ทีร่ะบบทำงพเิศษ บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื NECL ไดใ้ห้
บรษิทัเอกชนและบุคคลเช่ำพืน้ทีเ่พื่อด ำเนินกำรในเชงิพำณิชย ์ดงันี้ 

o ตดิตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 

อนุญำตใหบ้รษิัทเอกชนตดิตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรบนสำยทำงหลกัและบรเิวณหน้ำด่ำน
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ ป้ำยโฆษณำประชำสมัพนัธบ์รเิวณต่ำงๆ เช่น หน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
พิเศษหน้ำตู้เก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ เสำตอม่อทำงพิเศษ และก ำแพงกันตกของทำงพิเศษ     
เป็นตน้  

o รำ้นคำ้บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

อนุญำตให้บริษัทเอกชนและบุคคลทัว่ไปเช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำเพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ
บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่น ด่ำนศรนีครนิทร ์และด่ำนบำงปะอนิ 

o ด ำเนินธุรกจิอื่นๆ 

อนุญำตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทำงพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจำยสญัญำณ 3G เป็นตน้ 

• การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บริษัทได้แต่งตัง้ให้บริษัทย่อย คือ BMN เป็นผู้แทนบรหิำรกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ในโครงกำร
รถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

o จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสื่อโฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ 

BMN ในฐำนะผูแ้ทนของบรษิทั ไดพ้ฒันำรูปแบบสื่อโฆษณำใหม้คีวำมหลำกหลำยทัง้ในดำ้น
รูปแบบ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้นวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อให้สื่อโฆษณำมีควำมน่ำสนใจ  
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้โฆษณำ ยกระดบัภำพลกัษณ์ของสินค้ำและบริกำร  
สร้ำงกำรรับรู้ต่อผู้บริโภค เนื่องจำกปัจจุบัน Modern Customer Journey ที่จะไปถึงจุดที่
ตดัสนิใจซื้อสนิค้ำและบรกิำร (Individual Decision) นัน้ เจ้ำของผลติภัณฑ์จะต้องสร้ำงกำร
รบัรูใ้นตรำสนิคำ้ของตนเองให้ไดม้ำกที่สุด (Brand Awareness) โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่มี
มำกมำย และมคีวำมหลำกหลำยในยุคปัจจุบนั ซึง่กำรเลอืกใชช้่องทำงต่ำงๆ ในกำรสรำ้งกำร
รบัรูน้ัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร อำท ิกลุ่มเป้ำหมำย ควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรเขำ้ถงึ 
ควำมคุม้ค่ำ ควำมน่ำสนใจ เป็นต้น ดงันัน้ แนวทำงกำรพฒันำสื่อโฆษณำของบรษิัท จงึเน้น
ไปทีก่ำรพฒันำรปูแบบใหส้ำมำรถสรำ้งกำรรบัรูไ้ด ้เป็นทีน่่ำสนใจของผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ และ
เกิดควำมคุ้มค่ำต่อกำรใชง้บประมำณของลูกคำ้ให้มำกที่สุด นอกจำกกำรพฒันำสื่อโฆษณำ
แล้ว กำรเพิ่มมูลค่ำเพิ่มของพื้นที่ใน Prime Area ก็เป็นสิ่งที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน 
รวมถึงกำรสร้ำง New Environment ให้พื้นที่ที่มีอยู่ให้มีมูลค่ำเพิ่มสูงได้ เช่น กำรใช้พื้นที่
ปล่องระบำยอำกำศของสถำนีรถไฟฟ้ำ ร่วมกับลิฟท์โดยสำร หรือพื้นที่บนหลังคำ  
มำผสมผสำนกนั (Integrated Media) ท ำใหพ้ืน้ทีน่ัน้สำมำรถสรำ้งมลูค่ำใหก้บับรษิทัได้ 
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o ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

ปัจจุบนัพฤติกรรมกำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ำ MRT มจี ำนวนมำกขึน้ทุกปี 
บรษิทัไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนี โดยไดพ้ฒันำพืน้ทีใ่ห้
มคีวำมสวยงำม คดัเลอืกร้ำนค้ำ (Tenants) ที่สำมำรถตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรเดนิทำง
ของผู้ใช้บริกำร นอกจำกวัตถุประสงค์ในกำรตอบสนองต่อพฤติกรรมกำรเดินทำงแล้ว  
บรษิัทตระหนักว่ำรถไฟฟ้ำ MRT เป็นส่วนหนึ่งของกำรเดนิทำงที่ส ำคญัในกรุงเทพมหำนคร 
ดังนัน้ รูปแบบกำรพัฒนำพื้นที่จึงไม่ได้เน้นเพียงกำรคัดเลือกร้ำนค้ำ แต่ยังรวมถึงกำร
ออกแบบให้ผู้ใช้บรกิำรเขำ้ถึง และรู้สกึถึงควำมสะดวก ปลอดภยั ผ่อนคลำย สำมำรถเลอืก
เป็นสถำนทีน่ัดพบ หรอืจุดแวะพกัส ำหรบักำรเดนิทำงได ้  

o ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม  

ในปี 2562 บรษิทัไดข้ยำยกำรตดิตัง้อุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม เพิม่อกี 4 สถำนีใต้ดนิ 
(Underground Station) ได้แก่ สถำนีวดัมังกร สถำนีสำมยอด สถำนีสนำมไชย และสถำนี
อิสรภำพ รวมสถำนีที่ให้บริกำรทัง้สิ้นในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล  
(สำยสนี ้ำเงนิ) 22 สถำนี โดยได้เพิ่มประสทิธิภำพในกำรรบัส่งกระจำยสญัญำณให้มีควำม
รวดเรว็มำกขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงดำ้นเทคโนโลยอีย่ำงรวดเรว็   

2) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

จำกควำมหลำกหลำยกำรให้บรกิำรเชงิพำณิชย์ในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล 
(สำยสีน ้ำเงิน) จึงท ำให้กลุ่มลูกค้ำหรือกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมแตกต่ำงกันตำมประเภทของกำร
ให้บรกิำร อย่ำงไรก็ตำม จุดหมำยปลำยทำง คอื ผู้บรโิภค (Ended Customer) หรอื ผู้ใช้บรกิำร
รถไฟฟ้ำ MRT กำรพฒันำเชงิพำณิชย์ดงักล่ำวสำมำรถแบ่งลกัษณะลูกคำ้และกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
ไดด้งันี้ 

o จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสื่อโฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมกำรบริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ผู้บรโิภคสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็ว และใช้ขอ้มูลในกำร
ตดัสนิใจมำกขึน้ กำรใชส้ื่อโฆษณำเพื่อสรำ้งกำรรบัรู ้ประกอบดว้ย 2 ช่องทำงหลกัคอื กำรใช้
บรกิำรจำกผู้แทนซื้อสื่อโฆษณำ (Agency) และกำรซื้อสื่อโฆษณำเองจำกเจ้ำของสนิค้ำและ
บรกิำร (Brand Owner) ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร อำท ิวตัถุประสงค์ของเจ้ำของสนิค้ำ
และบรกิำร ควำมต้องกำรบรกิำรอื่นเสรมิ ประโยชน์ และควำมคุ้มค่ำ ควำมสมัพนัธ์ เป็นต้น 
กลุ่มลูกค้ำสื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำ MRT เป็นกำรซื้อสื่อโฆษณำผ่ำนทัง้ 2 ช่องทำง  
ในปัจจุบนัสดัส่วนกำรซื้อสื่อโฆษณำผ่ำนช่องทำงผูแ้ทนกำรซื้อสื่อโฆษณำมสีดัส่วนสงูกว่ำกำร
ซื้อจำกลูกค้ำตรง อย่ำงไรก็ตำมสดัส่วนลูกค้ำตรงมีกำรเติบโตสูงขึ้นจำกร้อยละ 40 มำเป็น 
รอ้ยละ 45 ในปี 2562 

กลุ่มสินค้ำและบริกำรที่ใช้สื่อโฆษณำในรถไฟฟ้ำ MRT 5 อันดับแรก ประกอบด้วย  
กลุ่มอุปกรณ์สื่อสำร (โทรศทัพ์เคลื่อนที่) รองลงมำ กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม กลุ่มสถำบัน
กำรเงนิ กลุ่มธุรกจิบนัเทงิ และกลุ่มสุขภำพควำมสวยควำมงำม  
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o ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 

ปัจจุบนัพื้นที่ร้ำนค้ำในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ได้รบัควำมสนใจจำก Brand ที่เป็นที่รู้จกั และ 
มีชื่อเสียงมำกขึ้น เนื่องจำกอัตรำกำรเติบโตของผู้โดยสำร และพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และต้องกำรควำมสะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงกำรใช้บรกิำรได้ง่ำย  
โดยเจำ้ของสนิค้ำและบรกิำรต่ำงๆ ได้ปรบัรูปแบบกำรให้บรกิำร (Format) ให้สอดคล้องกบั
พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิำรรถไฟฟ้ำ MRT   

o ใหบ้รกิำรและดแูลรกัษำอุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม  

กลุ่มลูกคำ้ของบรษิทั คอื กลุ่มผูร้บัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) ในกำรให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีทัง้ภำครฐั และภำคเอกชนประกอบด้วย AIS, DTAC, TRUE MOVE, 
TOT และ CAT ซึ่งแต่ละองค์กรจะถือใบอนุญำตกำรให้บรกิำรตำมประเภทของคลื่นควำมถี ่
ซึ่งกำรให้บรกิำรคลื่นควำมถี่ในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) 
ประกอบดว้ย คลื่นควำมถี ่850, 900, 1800, 2100 และ 2300 MHz 

3) นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบทางพิเศษ 

o จดัใหม้ป้ีำยรำยงำนสภำพจรำจรแบบแผนทีแ่ละขอ้ควำม เพื่อใหข้อ้มูลดำ้นกำรจรำจรแก่ผูใ้ช้
ทำงพเิศษ รวมทัง้จดัให้มป้ีำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์บรเิวณหน้ำด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 
บรเิวณก ำแพงกนัตก บรเิวณเสำตอม่อทำงพเิศษ และบรเิวณหน้ำตูเ้กบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ  

o จัดให้มีร้ำนค้ำและห้องน ้ ำสำธำรณะเพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้ทำงพิเศษ บริเวณด่ำนเก็บ 
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษศรรีชัและอุดรรถัยำ จ ำนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 
ศรนีครนิทร ์บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษประชำชื่นฝัง่ขำเขำ้ บรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำง
พเิศษบำงปะอนิขำเขำ้ และบรเิวณด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษบำงปะอนิขำออก 

การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทัง้ทำงด้ำนสงัคมและเทคโนโลย ีโดยได้เขำ้สู่ยุคที่เทคโนโลยี 
มีบทบำทส ำคัญ ในทุ กๆ  เรื่องส่งผลให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค  
ซึ่งก็หมำยควำมรวมถึงผู้ใช้บรกิำรรถไฟฟ้ำ MRT ด้วย ดงันัน้ กำรให้บรกิำรเชิงพำณิชย์ต่ำงๆ  
ในรถไฟฟ้ำ MRT จงึต้องมกีำรพฒันำ ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง ใหส้อดรบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว
ขำ้งตน้ ดงันี้ 

o ในปี 2562 บรษิัทได้ปรบัรูปแบบสื่อโฆษณำให้มคีวำมทนัสมยัมำกขึ้นโดยใช้ Digital Media  
เข้ำมำแทนที่สื่อ Static ในพื้นที่ Prime Area และปรบัรูปแบบของสื่อสติกเกอร์ (Sticker)  
บำงพื้นที่เป็นกล่องไฟขนำดพิเศษ (Special Light Box) เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และยกระดับ
ภำพลกัษณ์ (Lift Image) ใหก้บัเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร ซึ่งเป็นกำรสรำ้งควำมไวว้ำงใจ และ 
น่ำเชื่อถือใหก้บับรษิทัในกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรดูแล Brand Value ของลูกคำ้ ซึ่งส่งผล
ต่อควำมสมัพนัธ์ที่ดีกับลูกค้ำในระยะยำว (Longterm Customer Relations Management) 
นอกจำกนี้  กำรเพิ่มควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative) และนวัตกรรม (Innovative) ส่งผลให ้
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สื่อโฆษณำในรถไฟฟ้ำ MRT สำมำรถสร้ำงกำรรบัรู้และจดจ ำ (Awareness & Reminder) 
เนื่องจำกมรีูปแบบที่สำมำรถท ำให้แตกต่ำงจำกสื่อโดยทัว่ไป  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคญัในกำร
สรำ้งควำมแตกต่ำงจำกคู่แขง่ขนัในตลำดได ้

o กำรพฒันำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ (Retail Area) ได้ใช้กลยุทธ์กำรสรำ้งกิจกรรมต่ำงๆ ในพืน้ทีจ่ำกคู่ค้ำ
ของบรษิทั รวมถงึกำรจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูใ้ชบ้รกิำร อำท ิงำนหนังสอื งำนศลิปะ 
เป็นต้น นอกจำกนี้  ยังได้สื่อสำรกำรตลำดผ่ำนช่องทำง Social Media ต่ำงๆ หรือผลิต 
คลปิวดีโิอ สรำ้งสรรค์เพื่อประชำสมัพนัธ์พื้นที่ และสรำ้งภำพลกัษณ์ให้พื้นที่ร้ำนค้ำในสถำ นี
รถไฟฟ้ำ MRT เป็นส่วนหนึ่งของกำรเดนิทำงในชวีติประจ ำวนัของคนกรุงเทพมหำนคร 

o กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ควำมคำดหวังและควำม
ตอ้งกำรประสทิธภิำพในกำรใชบ้รกิำรโทรศพัท์เคลื่อนทีจ่ำกผูใ้หบ้รกิำรและผูร้บับรกิำรมเีพิม่
สูงขึ้นในปี 2562 บริษัทได้มีกำรขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำมหำนคร 
สำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ) ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ (สถำนีใตด้นิ) 
เพื่อตอบสนองต่อควำมคำดหวงัและควำมต้องกำรใช้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ 
บรษิัทมแีผนงำนปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรไปยงั 18 สถำนีทีไ่ดใ้หบ้รกิำรไปแล้ว 
เพื่อใหก้ำรใหบ้รกิำรมมีำตรฐำนเดยีวกนั 

นอกเหนือจำกกำรใหบ้รกิำรเชงิพำณิชย์หลกัตำมทีไ่ดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ กำรใหบ้รกิำรพืน้ทีจ่ดักจิกรรม
กำรตลำด (Event Marketing) ทัง้ในรูปแบบกำรสื่อสำรประชำสมัพันธ์ และกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรต่ำงๆ ก็ได้รบัควำมสนใจมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นรูปแบบที่ใช้งบประมำณไม่สูง ก ำหนด
ระยะเวลำกำรใชพ้ืน้ทีใ่นระยะสัน้ได ้ซึง่บรษิทัไดก้ ำหนดพืน้ทีใ่หบ้รกิำรไวใ้นทุกสถำนี  

• กลยุทธก์ารส่งเสริมด้านภาพลกัษณ์องคก์ร 

o กำรตอบแทนประโยชน์กลบัคืนสู่สงัคม กำรสนับสนุนนโยบำยของภำครฐัก็ถือเป็นพนัธกิจ
ส ำคญัทีบ่รษิทัตระหนักและใหค้วำมส ำคญั อำท ิกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิควำมรูใ้หก้บัเยำวชน 
กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรอ่ำนหนังสือ กำรให้กำรสนับสนุนภำครัฐประชำสัมพันธ์ 
กำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ เป็นตน้ 

• กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่ายของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

o ตำมทีก่ำรใหบ้รกิำรเชงิพำณิชยใ์นโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลมิรชัมงคล (สำยสนี ้ำเงนิ)  
มคีวำมแตกต่ำงกนัตำมประเภทของกำรให้บรกิำร จงึท ำให้ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมคีวำม
แตกต่ำงกนัไปตำมประเภทของกำรใหบ้รกิำร  

▪ สื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ มชี่องทำงกำรขำยผ่ำนพนัธมติรทำงธุรกจิ ทีเ่ป็นผูแ้ทนกำรซื้อ
สื่อโฆษณำ (Agency) ร่วมกบักำรน ำเสนอโดยตรงไปยงัเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำร 

▪ พื้นที่เช่ำและบริกำร และกำรให้บริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม เป็นกำรเสนอพื้นที่ไปยัง
เจำ้ของสนิคำ้และบรกิำรโดยตรง 

4)  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• สื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ ์ 

ภำวะเศรษฐกจิทีเ่กดิกำรชะลอตวัทัง้เศรษฐกจิภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทีเ่กดิจำกปัจจยัทำง
เศรษฐกิจ กำรเมอืง ภยัธรรมชำติ นัน้ ส่งผลให้มกีำรระมดัระวงัในกำรใช้งบประมำณสื่อโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ ์ท ำใหภ้ำพรวมในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ มอีตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้
เลก็น้อยประมำณ 0.28 % โดยสื่อโฆษณำ Traditional Media ไดแ้ก่ สื่อโทรทศัน์ สื่อหนังสอืพมิพ ์
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และสื่อนิตยสำร มีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มสื่อโฆษณำนอกบ้ำน (Out Of 
Home) มอีตัรำกำรเตบิโตสูงขึ้น สำเหตุจำกพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมวีถิีชวีติอยู่นอกบ้ำนมำกขึ้น 
โดยสื่อที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงที่สุดคือ สื่อโรงภำพยนตร์ (Cinema) รองลงมำคือ สื่อเคลื่อนที ่
(Transit) และสื่อนอกบ้ำน (Outdoor) ตำมล ำดับ โดยสื่อเคลื่อนที่ (Transit) มีอัตรำกำรเติบโต 
5.87 % จำกพฤตกิรรมกำรด ำรงชวีติมกีำรใชเ้วลำอยู่นอกบ้ำนมำกขึน้ โดยเฉพำะเวลำทีใ่ชใ้นกำร
เดนิทำง จงึท ำใหเ้จำ้ของสนิคำ้และบรกิำรมกีำรใชง้บประมำณในกำรสื่อสำรเพื่อสรำ้งกำรรบัรูผ้่ำน
ช่องทำงนี้มำกขึน้ ปัจจุบนักำรใชบ้รกิำรระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ำมอีตัรำกำรเตบิโตของ
ผูโ้ดยสำรอย่ำงต่อเน่ือง รวมถงึผูโ้ดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำ MRT ซึ่งปัจจุบนัไดข้ยำยกำรใหบ้รกิำร
ไปยงัโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรชัมงคล (สำยสีน ้ำเงนิ) ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และ 
ช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ โดยได้ขยำยกำรให้บริกำรจำกภำยนอกเมืองสู่ภำยในเมืองมำกขึ้น ดงันัน้  
คำดว่ำในปี 2563 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรจะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อผลกำร
ด ำเนินงำนดำ้นธุรกจิกำรใหบ้รกิำรสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 

• พืน้ทีใ่หเ้ช่ำและบรกิำร 

แมว้่ำปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขำ้มำมบีทบำทต่อพฤตกิรรมกำรจบัจ่ำยใชส้อยมำกขึน้ ตลอดจนกำร
ขยำยกำรให้บรกิำรสนิค้ำที่ผู้บรโิภคได้รบับรกิำรได้อย่ำงรวดเร็วและสะดวกสบำยมำกขึ้น เช่น  
กำรบรกิำรรบัส่งของต่ำงๆ ทีม่กีำรขยำยกำรใหบ้รกิำรอย่ำงรวดเรว็  

ควำมต้องกำรพืน้ที่ (Demand) ในกำรใหบ้รกิำรสนิคำ้และบรกิำร ยงัคงมสีูงอย่ำงต่อเนื่อง เหน็ได้
จำกกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ (Supply) ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในปีนี้ และโครงกำรในอนำคต โดยเฉพำะ
พื้นที่โครงกำรแนวรอบเส้นทำงรถไฟฟ้ำ เพรำะเป็นท ำเลที่สำมำรถเดินทำงเขำ้มำใช้บรกิำรได้
โดยสะดวก ทัง้นี้ ในพื้นที่ โครงกำรขนำดใหญ่  ส่วนใหญ่จะมีค่ำเช่ำและบริกำรในระดับสูง  
ผู้ประกอบกำรเจ้ำของสินค้ำและบรกิำรต่ำงๆ จงึพยำยำมมองหำแพลตฟอร์มใหม่ๆ  ที่สำมำรถ
เขำ้ถึงผู้บรโิภคได้โดยสะดวกเช่นกนั แต่มอีตัรำค่ำเช่ำและบรกิำรที่สำมำรถด ำเนินธุรกจิได้อย่ำง
ต่อเนื่องในระยะยำว และเป็นพืน้ททีีม่ศีกัยภำพในอนำคต ซึง่ส่งผลใหพ้ืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ 
MRT ไดร้บัควำมสนใจจำกเจำ้ของสนิคำ้และบรกิำรทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและผูป้ระกอบกำรรำยย่อยมำกขึน้ 
เพรำะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพ และมีกลุ่มผู้ใช้บรกิำรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีจำกพฤติกรรมกำร
เดนิทำงโดยระบบขนส่งมวลชนที่เพิม่ขึน้ และกำรขยำยเส้นทำงรถไฟฟ้ำใหส้ำมำรถเชื่อมต่อกำร
เดนิทำงไดส้ะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

5) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์ 

บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทำนจำกกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ในกำร
ให้บริกำรเดินรถและพัฒนำเชิงพำณิชย์ในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล  
(สำยสนี ้ำเงนิ) ซึ่งบรษิัทเป็นผู้ด ำเนินกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ในด้ำน 1) จดัหำ และ/หรอืจดัท ำสื่อ
โฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ 2) ใหเ้ช่ำพืน้ทีร่ำ้นคำ้ในสถำนีรถไฟฟ้ำ MRT 3) ใหบ้รกิำรและดูแลรกัษำ
อุปกรณ์ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และ 4) กจิกรรมเชงิพำณิชย์อื่น โดยมบีรษิัท แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวริค์ส ์จ ำกดั เป็นผูแ้ทนด ำเนินกำรพฒันำเชงิพำณิชย์ 

ส ำหรบัในส่วนของทำงพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อย (NECL) ได้ใหเ้อกชนเช่ำพืน้ทีใ่นเขตทำง
พิเศษเพื่อติดตัง้ป้ำยรำยงำนสภำพจรำจรและป้ำยโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ รวมทัง้ให้เช่ำพื้นที่
รำ้นค้ำบรเิวณด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง และกำรด ำเนินธุรกิจอื่นๆ อำท ิใช้พื้นที่ในเขตทำงพิเศษเพื่อ
ตดิตัง้ระบบกระจำยสญัญำณ 3G เป็นตน้ 
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6) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

บรษิทัใหก้ำรใส่ใจดูแลผลกระทบดำ้นสิง่แวดล้อมในพื้นทีช่ ัน้รำ้นคำ้ในระบบรถไฟฟ้ำเช่นกนั เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชนและชุมชน รำยละเอียด
ปรำกฏตำมขอ้ 9) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของธุรกจิระบบรำง   

2.2 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ -ไม่มี- 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายใน
และภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
บรหิารกจิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเป็นส่วนทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพในการ
แข่งขนั อีกทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทจงึได้จดัให้มกีารบรหิาร
ความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั และการใชม้าตรการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
บรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยงเพื่อพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมในระดบั
นโยบาย และฝ่ายบรหิารท าหน้าที่ดูแลกระบวนการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั
แทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ในการติดตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานผลการบรหิาร 
ความเสีย่งเพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อม      
ทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารจดัท าแผนส ารองฉุกเฉินส าหรบัใชป้ฏบิตัเิมื่อเกดิ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัทแีละประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง            
ไดต้ลอดเวลา โดยก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ดงันี้ 

1. ให้มกีระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางปฏิบตัสิากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัแิละการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั สอดคล้องกบันโยบาย
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน การตดัสนิใจทีส่ าคญัในการบรหิารงาน การก าหนดกลยุทธ์ 
และการวางแผนงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกจิ และวสิยัทศัน์ของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้

3. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปในลกัษณะเชงิรุก เพื่อบรหิารทัง้ความเสีย่งทีจ่ะท าใหบ้รษิัทเสยีผลประโยชน์ และ
สญูเสยีโอกาส 

4. ให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานในทุกระดบัชัน้ที่ต้องตระหนัก และบรหิารความเสี่ยง  
ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

5. ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัไดใ้นการวางแผนจดัการและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ หน่วยงานจะต้องพจิารณาถึงค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนในการจดัให้มมีาตรการ
จดัการความเสีย่งกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

6. ให้มกีารสื่อสารการบรหิารความเสี่ยงภายในบรษิัทใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรยีนรู้  พฒันาและ
น าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 

7. ใหจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิาร
ความเสีย่งถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั 

8. ติดตามและประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการบรหิารความเสี่ยงได้
ด าเนินไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจท าใหเ้กดิผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั มดีงันี้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจทัว่ไป (Systematic Risk) 

3.1.1 ความเส่ียงเน่ืองจากการด าเนินธรุกิจภายใต้สญัญากบัหน่วยงานภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 

บรษิทัด าเนินธุรกจิภายใต้สญัญาสัมปทานซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครฐั การตคีวาม
ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขในสญัญาสมัปทานทีแ่ตกต่างกนัระหว่างคู่สญัญาอาจเกดิขึน้ไดใ้นเรื่องต่างๆ เช่น 
การปรบัอตัราค่าผ่านทางหรอืค่าโดยสารรถไฟฟ้า การพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญาสมัปทาน และความ
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งบริษัทอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา จึงอาจก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถยีรภาพทางการเมอืงและการเปลี่ยนแปลงในการบรหิารงานภาครฐั
จากฝ่ายการเมืองที่เข้ามาก ากับดูแล อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ       
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญา หรอืเงื่อนไขตามสญัญาทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 
แต่ กทพ. หรือ รฟม. อาจไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญา หรือมีความประสงค์อื่นให้บริษัทปฏิบตัิ 
ทีน่อกเหนือจากสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

รายได้หลกัส่วนหนึ่งของบรษิทัมาจากธุรกจิทางพเิศษตามสญัญาระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ซึ่งครบก าหนด
สมัปทาน 30 ปี ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2563 แม้ว่าตามเงื่อนไขสญัญาระบุไว้ว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของ
สญัญา 30 ปี สญัญาอาจต่อไปได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่ กทพ.และบริษัทจะตกลงกนั 
บรษิทัไดย้ื่นเรื่องขอต่ออายุสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 กบั กทพ. ในปี 2558 

ต่อมาเมื่อเดอืนกนัยายน 2561 ได้มคี าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดให ้กทพ. ชดเชยผลกระทบจากทาง
แข่งขนัให ้NECL ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีจงึได้มมีตเิมื่อวนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รบัทราบรายงานผล 
ค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด โดยคณะรฐัมนตรเีหน็ว่าเพื่อบรรเทาความสญูเสยีและความเสยีหายที่
จะเกิดขึ้นแก่รัฐและเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการให้หน่วยงานของรัฐนัน้  
อาจด าเนินการเจรจาต่อรองกบัคู่พพิาทเพื่อบรรเทาความเสยีหายของรฐัและให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ราษฎรได้ ทัง้นี้ ให้ด าเนินการอย่างโปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย และค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ 
เป็นส าคญั  

กทพ. ได้มีการเจรจากับบริษัทและ NECL เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  
(ทางพเิศษศรรีชั รวมถึงส่วนด)ี และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพเิศษอุดรรถัยา)  
จนไดข้อ้ยุต ิและด าเนินการตามขัน้ตอนในมาตรา 47 แห่ง พรบ. การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั 
พ.ศ. 2556 โดยขอ้ตกลงยุตขิอ้พพิาทได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กทพ. และคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 และคณะกรรมการก ากบัดูแลโครงการทางด่วนสายบางอิน- 
ปากเกร็ด รวมถึงส านักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  
(ฉบบัแก้ไข) และร่างสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบบัแก้ไข) เสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว
โดยไม่มขีอ้ขดัขอ้งในการปรบัแกไ้ขร่างสญัญาที ่กทพ. ส่งใหต้รวจพจิารณา 

และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญา เพื่อยุต ิ
ข้อพิพาทโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพิเศษศรีรชั รวมถึงส่วนดี) และโครงการทางด่วนสาย 
บางปะอิน-ปากเกร็ด โดยบรษิัท และ กทพ. ได้ลงนามในสญัญาโครงการทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข)  
และ NECL และ กทพ. ได้ลงนามในสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) แล้ว  
เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 
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บรษิทัจะสรา้งระบบการบรหิารงานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดบับรหิารและปฏบิตักิาร มกีารให้
ขอ้มูลทีเ่พยีงพอซึ่งกนัและกนั เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัรวมทัง้ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงดา้นนโยบายอย่างใกล้ชดิสม ่าเสมอและจะทบทวนกลยุทธ์และแผนงานใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 

3.1.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ 

บริษัทด าเนินธุรกิจการให้บริการทัง้ทางพิเศษและรถไฟฟ้า ดังนัน้ รายได้หลักของบริษัทจะมาจาก  
ค่าผ่านทางและค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  
การขยายโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้า การมรีะบบขนส่งต่อเนื่องที่ด ีอตัราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่น 
ที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน ราคาน ้ามนั การขยายตวัของ
อสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิคอนโดมเินียม และธุรกจิรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าทีจ่ะท าใหเ้กดิเป้าหมายในการเดนิทาง
ของประชาชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจ านวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้  บริษัทจะมีรายได้จากการพัฒนา 
เชงิพาณิชย์ ซึ่งเป็นรายไดท้ีอ่าจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขนั
ในธุรกจิสื่อโฆษณาและธุรกิจการให้เช่าพื้นทีค่้าปลกี รวมทัง้ระยะเวลาในการเปิดใหบ้รกิารร้านค้าในสถานี 
ซึ่งหลายปัจจยัเป็นสิง่ทีบ่รษิัทไม่สามารถควบคุมได ้ดงันัน้หากรายไดข้องบรษิทัแตกต่างจากผลการศึกษา
หรือประมาณการที่คาดการณ์ไว้อาจส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการช าระเงิน  
ตามข้อผูกพนัที่มตี่อสถาบนัการเงนิผู้ให้กู้ หรือเจ้าหนี้ตามก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย  
การช าระคนืเงนิกูท้ีถ่งึก าหนด ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตามสญัญา รวมถงึค่าตอบแทนทีจ่่ายให ้รฟม. เป็นตน้ 

เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว บรษิัทได้จดัตัง้หน่วยงานในการตดิตามผลกระทบที่อาจมผีลต่อปัจจยัต่างๆ 
อย่างใกล้ชดิ และปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ บรษิัทยงัสามารถจ ากดัผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้จากปัจจยัเสีย่ง ไดแ้ก่ ราคาน ้ามนั ความหนาแน่นของจราจรบนทอ้งถนน และอตัราค่าโดยสารของ
ระบบขนส่งอื่นที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจรทัง้บริการ 
ทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งวธิกีารเดนิทางทัง้ 2 แบบนี้ถอืเป็นสนิคา้ทดแทนซึ่งกนัและกนัได ้(Substitute 
product) และในส่วนของการพฒันาเชงิพาณิชย์ บรษิทัไดม้กีารพฒันาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพิม่ขึน้ 
เพื่อเพิม่รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย ์เช่น การบรหิารสื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger Information 
Display system (PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทัง้มกีารพฒันา
พืน้ทีช่ ัน้รา้นคา้เพิม่เตมิอกีดว้ย 

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบรษิัทยงัมภีาระหนี้สนิที่ต้องช าระดอกเบี้ยให้กบัผู้ให้กู้ รวมทัง้บรษิัทมแีผนการลงทุนในอนาคต 
อีกหลายโครงการ จึงอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวนมาก ดังนัน้ ดอกเบี้ยจ่าย 
จงึเป็นค่าใชจ้่ายรายการใหญ่ของบรษิทั การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ทีป่รบัสูงขึน้ อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัท เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของสนิเชื่อบางส่วนเป็นอตัราลอยตัว ท าใหบ้รษิทัมี
ความเสี่ยงโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีความ 
ผนัผวนหรอืปรบัตวัสูงขึน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัไดม้กีารบรหิารความเสีย่งในเรื่องของความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี้ย โดยบรษิทัจดัโครงสรา้งของเงนิกู้ยมืโดยการแบ่งสดัส่วนของเงนิกู้อตัราดอกเบี้ยลอยตวั และเงนิกู้
อตัราดอกเบี้ยคงที่ รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ หรอืหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและมุมมอง
ของบรษิทัต่ออตัราดอกเบีย้ในอนาคต 

ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารออกและเสนอขายหุน้กู้วงเงนิ 5,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีค่รบก าหนด
ไถ่ถอนโดยมอีตัราดอกเบี้ยคงที่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยที่อาจสูงขึ้น 
ในอนาคต  
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นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าท าสัญญาแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่บางส่วนแล้ว  
ในระหว่างที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดทยอยปรบัตวัลดลง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความ 
ผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเงินกู้ที่เป็นอตัราดอกเบี้ยลอยตัวไว้อีก
บางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัที่ยงัไม่ได้มีสญัญาณการขึ้นของอตัราดอกเบี้ย  
ซึ่งจะท าใหต้น้ทุนทางการเงนิต ่าลง ทัง้นี้จะมกีารพจิารณาแปลงอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่
เพิม่เตมิเพื่อลดความเสีย่งในอนาคตในจงัหวะทีเ่หมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เช่น ค่าบ ารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
และค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง         
ก็จะส่งผลใหค้่าใชจ้่ายของบรษิทัเพิม่สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม สดัส่วนค่าใช้จ่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศอยู่ใน
ระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการพิจารณาบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนให้น้อยลง เช่น  
การเจรจาลดสดัส่วนค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศ และการซื้อ Forward เป็นตน้ 

3.1.4   ความเส่ียงจากอบุติัภยัร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภยัธรรมชาติ 

ธุรกจิของบรษิทั ทัง้ก่อสรา้งและบรหิารงานทางพเิศษและรถไฟฟ้า มคีวามเสีย่งต่อเหตุการณ์ หรอืปัจจยั
ภายนอกทีก่่อใหเ้กดิเหตุสุดวสิยักะทนัหนั เช่น ภยัพบิตั ิอุบตัเิหตุรา้ยแรง แผ่นดนิไหว และเหตุทีอ่าจเกดิ
จากการก่อการร้าย วนิาศกรรม เช่น การวางระเบดิ จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผูก้่อความ  
ไม่สงบ ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องระงบัการให้บริการท าให้สูญเสียรายได้ ทรพัย์สินได้รบัความเสยีหาย 
สูญเสยีภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอื ด้วยเหตุนี้ บรษิัทจงึมกีารก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบั
เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ทีส่ าคญัและจ าเป็นในการด าเนินงาน
บรหิารทางพเิศษเพื่อน าไปเกบ็รกัษายังสถานที่เกบ็ซึ่งปลอดภยั รวมถงึมกีารเตรยีมความพร้อมเพื่อให้
พนักงานที่รบัผดิชอบปฏิบตัิหน้าที่ได้ทนัทใีนการเขา้แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น เช่น การฝึก
รบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั โดยการจ าลอง
สถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการขู่วางระเบดิและเหตุระเบิด
ภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสียและหยุดภายในอุโมงค์ เหตุ เพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า  
สถานีรถไฟฟ้า หรือในอุโมงค์ เป็นต้น และจดัตัง้หน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุร้ายแรงและพร้อมปฏิบตัิการกู้ภัย ติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจบัโลหะ กลอ้ง CCTV และมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัครอบคลุมทุกพืน้ที ่

ทัง้นี้ บรษิทัมกีารท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้ต่อสนิทรพัย์ทีใ่ชใ้นการประกอบ
ธุรกจิจากความเสีย่งภยัทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ 
(Business Interruption) การประกนัความเสยีหายที่เกิดกบับุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถงึ
ความเสีย่งจากการก่อการรา้ย (Terrorism Insurance) ในส่วนของธุรกจิการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า  

3.1.5  ความเส่ียงด้านบุคลากร 

เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเดินทางและจราจรในกรุงเทพมหานคร         
โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) จึงมีการเร่งขยายโครงข่ายการ
ให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมี
องคก์รของรฐั หรอืหน่วยงานภาคเอกชนเขา้มาด าเนินการประกอบธุรกจิขนส่งมวลชนทีต่อ้งใชบุ้คลากรที่
มคีวามรู้ความช านาญ และทกัษะด้านเทคนิคในธุรกิจระบบรางมากขึ้น จงึมคีวามเป็นไปได้ที่จะมีการ 
ดงึตวับุคลากรหลกัออกไปจากบรษิทั 

ความเสีย่งเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีุณภาพถอืเป็นอกีหนึ่งความเสีย่งหลกัของบรษิทั บุคลากร
ถอืเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการบรหิาร
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จัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร เริ่มตัง้แต่การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบตัิ
เหมาะสมกบับรษิทั การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะในดา้น
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานตามต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน การสร้างขวญัและก าลงัใจ 
การพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม การจดักิจกรรมนอกงาน
เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรกั สามคัค ีรูส้กึผกูพนักบัองคก์ร การทบทวนปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานและ
ระบบงานให้มีความพร้อมตลอดเวลา รวมถึงจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan)  
โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมแผนการสบืทอดต าแหน่งและแต่งตัง้คณะท างานซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู
เพื่อวางแนวทางในการคดัสรร และเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและหวัหน้างาน 
ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญและทกัษะทางดา้น
เทคนิคเฉพาะงาน ไดจ้ดัใหม้กีารรวบรวมองคค์วามรูเ้ฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการจดัการความรู ้
(Knowledge Management) และเพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง  

3.1.6  ความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
ดว้ยความมุ่งมัน่ของบรษิทัในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีวาม
ปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ บรษิัทจงึจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี      
ทีท่นัสมยัเขา้มาสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดอย่างต่อเนื่อง ซึง่อาจ
เกิดความเสี่ยงกรณีระบบงานทีส่ าคญัขดัขอ้ง อาท ิระบบควบคุมการจดัเก็บฯ ระบบควบคุมการจราจร 
ระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ (ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและเกบ็
ขอ้มูล ระบบประตูกัน้ชานชาลา ระบบจดัเก็บค่าโดยสารอตัโนมตัิ ระบบป้ายสญัญาณ) และระบบงาน
คอมพวิเตอรภ์ายในบรษิทั (Back Office) หากเกดิการพยายามเขา้ถงึระบบสารสนเทศของบรษิทัทัง้จาก
บุคคลภายในและภายนอกโดยที่ไม่มสีิทธิเ์ข้าถึง หรือไม่ได้รบัการอนุญาต รวมทัง้การโจมตีจากไวรสั
คอมพวิเตอร์ มคีวามเสีย่งอาจส่งผลใหอุ้ปกรณ์ระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางใชง้านไม่ได้ ระบบบรหิารจดัการ
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าหยุดชะงกัไม่สามารถใหบ้รกิารได ้ 

บรษิัทได้จดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์งานระบบที่อาจเกิดขึ้น  
โดยมแีผนทัง้การป้องกนั (Preventive) และการบ ารุงรกัษา (Corrective) อุปกรณ์งานระบบต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกนั และเตรยีมความพร้อมให้กบัพนักงานที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่
สามารถเขา้ด าเนินการแก้ไขปัญหาไดท้นัทใีนกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉินในระบบงาน มกีระบวนการบรหิาร
จดัการบตัรโดยสารทดแทนเพื่อใชใ้นกรณีทีร่ะบบบรหิารจดัการค่าโดยสารไม่สามารถบนัทกึการเขา้-ออก
ระบบผ่าน Gate ได้ มกีารออกแบบระบบให้อุปกรณ์จดัเก็บค่าโดยสารทัง้หมดสามารถเก็บข้อมูลแบบ 
Stand alone ไดใ้นกรณีที่ Server ไม่สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูการเดนิทางของผูโ้ดยสารได้ มกีารจดัท าคู่มอื
ระบุข ัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ บรษิัทได้มี
นโยบายในการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบัศูนย์ควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระบบบรหิาร
จดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อเพิม่การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ใหก้บัระบบสารสนเทศของระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบัศูนย์ควบคุม และจดัท ามาตรฐานในการจดัการ
ขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัเพื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์ร
ในระดบัสากล โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพฒันากระบวนการ และ
ระบบบริหารจัดการด้านรักษาความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security Management 
System : ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ให้แก่ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดับ 
ศูนย์ควบคุมทางพเิศษศรรีชั (CCB2) และศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) 
พร้อมทัง้พัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการความมัน่คงสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ / ระบบงานที่พัฒนาขึ้น รวมทัง้มีการติดตามข่าวสารด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์   
เพื่อเฝ้าระวงั และเตรยีมการรบัมอือยู่เสมอ 
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3.2   ความเส่ียงเฉพาะบริษทั (Corporate Specific Risk) 

3.2.1 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิัท และ NECL มขีอ้พพิาทกบั กทพ. จ านวน 19 เรื่อง โดยขอ้พพิาทดงักล่าวเกดิจากการตคีวามใน
สญัญาทีแ่ตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทาง และความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายตาม
สญัญา ซึง่มกีารน าขอ้พพิาทเขา้สู่กระบวนพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาท
ตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง  

เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยุตขิอ้พพิาท
โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพเิศษศรรีชั รวมถึงส่วนด)ี และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน- 
ปากเกรด็ โดยบรษิทั และ กทพ. ไดล้งนามในสญัญาโครงการทางด่วนขัน้ที ่2 (ฉบบัแกไ้ข) รวมถงึ NECL 
และ กทพ. ได้ลงนามในสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบบัแก้ไข) แล้วเมื่อวนัที่  
20 กุมภาพนัธ ์2563  

3.2.2  ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้  
ในกรณีที่ผลประกอบการของบรษิัทต่างๆ ที่บรษิัทถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เพื่อลดผลกระทบ
ดงักล่าว บรษิทัจะค านึงถงึสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบันโยบายการลงทุนของบรษิทั  
โดยเงนิลงทุนดงักล่าวสามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดเ้มื่อมโีอกาสทางธุรกจิและจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม 

ในปี 2562 บรษิทัไดข้ายหุน้บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 32.9 ล้านหุน้ เป็นเงนิ 399 ล้านบาท 
มผีลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 19.29 เป็นรอ้ยละ 18.47 และไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนใหม่จาก
เดมิที่เป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมซึ่งจะรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรหรอืขาดทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นไปเป็นเงนิ
ลงทุนระยะยาวอื่นในหลกัทรพัย์เผื่อขาย ซึ่งจะบนัทกึรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาตลาดในวนั 
สิน้งวดบญัชโีดยส่วนต่างราคาถอืเป็นก าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้แสดงไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้  

ทัง้นี้ การลดสดัส่วนการลงทุนในเป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายถอืเป็นการลดความเสีย่งจากการที่
ผลตอบแทนการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ทีบ่รษิทัถอืหุน้ไม่เป็นไปตามประมาณการในกรณีทีผ่ลประกอบการ
ของบรษิทันัน้ๆ ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ อย่างไรกต็าม บรษิทัไดส่้งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการใน
บรษิทัทีล่งทุนดว้ย เพื่อใหม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ และรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัทีเ่ขา้
ไปลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 

3.2.3   ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของต้นทุนธรุกิจระบบราง   

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

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

ส าหรบัค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้าที่ใชใ้นสถานีและใชใ้นการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลี่ยน
ตามอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่อาจส่งผลใหบ้รษิทัมภีาระตน้ทุนทีส่งูขึน้  
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ดงันัน้ ต้นทุนธุรกิจระบบรางส่วนที่เป็นต้นทุนค่าโดยสารของบรษิทั จงึมคีวามผนัแปรไปตามค่าใชจ้่าย         
ทีก่ล่าวขา้งตน้ อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาบรษิทัยงัสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากนี้ ลกัษณะของตน้ทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบตน้ทุนคงที ่ไม่ไดผ้นัแปรโดยตรงไปกบัจ านวน
ผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ หากผูโ้ดยสารไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัจนท าใหต้้องเพิม่จ านวนรถไฟฟ้า
ทีใ่หบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร  

ส าหรบัสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนัน้ ได้มีการก าหนดค่าจ้างส าหรบัการให้บริการ  
การจดัการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาที ่รฟม. จะต้องจ่ายใหแ้ก่บรษิทั โดยอ้างองิและค านวณจาก
ประมาณการค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีค่าดการณ์โดยบรษิทั ซึ่งค่าจา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลีย่น
ไดต้ามอตัราเงนิเฟ้อและอตัราค่าไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิตามวธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทานเท่านัน้ ดงันัน้ 
ก าไรที่เกดิจากการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบรษิทัในการบรหิารต้นทุน
และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิใหใ้กลเ้คยีงกบัประมาณการทีก่ าหนด ซึง่หากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ
มีจ านวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทในกรณีที่บริษัท  
ไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขึน้ค่าบรกิารจาก รฟม. ได ้

อย่างไรกต็าม ดว้ยความเชีย่วชาญและประสบการณ์จากการบรหิารจดัการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัมี
ความมัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้
ประมาณการทีก่ าหนดไว ้

3.2.4   ความเส่ียงจากการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้รบัเหมาหลกัในการจดัหาและบ ารงุรกัษา
อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

บรษิัทได้รบัมาซึ่งสญัญาจดัหาอุปกรณ์งานระบบ และสญัญาบ ารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ากบั 
ผู้ร ับเหมาหลัก Siemens Limited ประเทศไทย และ Japan Transportation Technology (Thailand) 
ดงันัน้ ในกรณีที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งเป็นผู้รบัเหมาหลกัดงักล่าวไม่สามารถให้บรกิารตาม
สญัญาแก่บรษิทั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงสญัญาบ ารุงรกัษา อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิทั และกรณีรถไฟฟ้าไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

ทัง้นี้ บรษิทัไดบ้รหิารความเสีย่งโดยการศกึษาขอ้มลูจากสมาชกิในสมาพนัธผ์ูป้ระกอบการขนส่งมวลชน
ในระดบัสากล เช่น UITP, APTA, NOVA Group of Metros รวมทัง้การเรยีนรูจ้าก Lloyd’s Register Rail 
ซึ่งเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ มคีวามเป็นไปได้ที่จะสามารถเลอืกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลติอุปกรณ์ 
รายอื่นๆ ทีส่ามารถใชง้านร่วมกบัระบบทีม่อียู่ได ้พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดแผนกลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพ
ของบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการท างานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้รบัเหมาทัง้ในและ
ต่างประเทศ ในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ
โดยมติอ้งพึง่พาผูผ้ลติรายเดมิเพยีงรายเดยีว  

3.2.5  ความเส่ียงจากการปฏิบติังานของธรุกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ 

บรษิัทได้ค านึงถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงานในธุรกิจก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษทีอ่าจเกดิขึน้
เนื่องจากปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และปัจจัยภายนอก ซึ่งท าให้เกิด  
ความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการท างาน พนักงาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้การทุจริตของพนักงาน และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือ  
ความมัน่คงของบริษัท จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมรีะบบการควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบและ 
ด้วยความระมดัระวงั บริษัทได้จดัให้มหีน่วยงานโดยเฉพาะท าหน้าที่ดูแลและบ ารุงรกัษาเส้นทางและ
ระบบจดัเกบ็รายไดค้่าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ซึง่จะสามารถเชื่อมัน่ไดว้่า ดว้ยประสบการณ์
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และความช านาญของพนักงานซึ่งดูแลรบัผดิชอบจากทุกฝ่ายงานจะน ามาซึ่งคุณภาพและความพร้อม 
ของการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างสมบูรณ์และต่อเน่ือง  

รวมทัง้บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างส าคญัของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยมีการก าหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทัง้ทางพิเศษศรีรัช  ทางพิเศษ 
อุดรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ทัง้นี้ใหส้อดคล้องกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั 
JMI Pacific จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัผู้ออกแบบและเชีย่วชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้าง และมกีารตรวจ
ติดตาม และเฝ้าระวงัดูแลและบ ารุงรกัษาไม่ให้มผีลกระทบต่อการใช้งานของทางพเิศษ ส าหรับระบบ
จดัเก็บรายได้ค่าผ่านทาง ระบบสื่อสารและควบคุมการจราจร ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการด าเนินงานของ
บรษิัท บรษิัทได้ใช้การบ ารุงรกัษาแบบป้องกนั (Preventive Maintenance) มรีะบบขอ้มูลส ารอง ระบบ
ไฟฟ้าส ารอง และมกีารบรหิารการจดัซื้อวสัดุเพื่อส ารองการใชง้าน 

นอกจากนี้ บริษัทยงัอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จดัเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้าไม่ท างานเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขดัขอ้ง ระบบปฏบิตักิาร
เกิดการประมวลผลผิดพลาดเป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความส าคัญอย่างมากในการจดัการความเสี่ยง
ดงักล่าว โดยจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าส ารอง ระบบความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึระบบงานทีส่ าคญัจาก
บุคคลภายนอก มีการก าหนดระดบัในการเขา้ถึงขอ้มูลและอุปกรณ์ต่างๆ การติดตัง้โปรแกรมส าหรบั
ตรวจสอบไวรสั และมกีารส ารองขอ้มลูในระบบปฏบิตักิารซึง่สามารถท างานทดแทนไดใ้นทนัท ี

3.2.6  ความเส่ียงจากการก่อสร้างและด าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย (MRT Blue Line Extension) 
กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 โดยบรษิทัมหีน้าทีใ่น
การจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ส่วนต่อขยายโดยจะต้องเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล  
เพื่อใหบ้รกิารเดนิรถไดต้ามก าหนด บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งโดยท าสัญญาว่าจา้งบรษิทั ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จ ัดหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าใน
โครงการ ปัจจุบนัความเสีย่งจากการด าเนินโครงการยงัคงเหลอืความเสีย่งในการด าเนินการส าหรบัช่วงที่ 
2 และ 3 ซึง่ภาพรวมความกา้วหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายในปัจจุบนัเป็นไปตาม
แผนทีก่ าหนดไว ้ซึง่ก าหนดไวเ้ป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

ช่วงที ่1 เส้นทางสถานีบางซื่อถึงสถานีเตาปูน ตามสญัญาก าหนดเปิดให้บริการเดินรถภายในวนัที่  
15 สงิหาคม 2560 ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 

ช่วงที ่2   เส้นทางสถานีหัวล าโพงถึงสถานีหลักสอง ตามสัญญาก าหนดเปิดให้บริการเดินรถภายใน  
30 เดอืน ซึง่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้ เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2562   

ช่วงที ่3 เสน้ทางสถานีเตาปูนถงึสถานีท่าพระ เปิดใหบ้รกิารเดนิรถภายใน 36 เดอืน (มนีาคม 2563) 
ซึ่งได้มีการเปิดให้ทดลองใช้แล้วในเดือนธนัวาคม 2562 คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการภายในเดอืนมนีาคม 2563 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นหลกั   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงันี้   
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

1. อาคารและอุปกรณ์ 311    

2. สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วน 32,253  

3. สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 62    

4. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 42,339 

รวม 74,965 

ทัง้นี้  รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด 
จ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจ าแนกตามบรษิทั ดงันี้  

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทั 269 เจา้ของ* ไม่ม ี

NECL 17  เจา้ของ** ไม่ม ี

BMN 25            เจา้ของ   ไม่ม ี

รวม 311   

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรบัปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 แม้ว่า
กรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิทัได้สทิธใินการใช้อาคารในการบรหิารโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา บริษัทได้เช่าอาคารส าหรบัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่  
ซึ่งตัง้อยู่ที่เลขที่ 587 ถนนสุทธิสาร แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อัตราค่าเช่า 
เดอืนละ 10,000 บาท 

**  NECL ไม่มทีี่ดนิ อาคารและเครื่องจกัร NECL ได้เช่าอาคารส าหรบัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ ซึ่งตัง้อยู่ที่
เลขที ่587 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 10,000 บาท 
NECL ใช้อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วน 
สายบางปะอิน-ปากเกรด็ ในการควบคุมงานปฏิบตัิการ แม้ว่ากรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ.  
แต่ NECL ไดส้ทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงื่อนไข
ทีร่ะบุในสญัญา 
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4.1.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน  
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

บรษิทั 27,249  
NECL 5,004   

รวม 32,253  
 

สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน เป็นต้นทุนในการก่อสร้างทางพิเศษศรีรชั ทางพิเศษ    
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา โดยรายละเอียด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีและซ ี 400  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี
ทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ี 2,960  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 23,456 เป็นของ กทพ. ไม่ม ี
ทางพเิศษอุดรรถัยา  5,000  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 437 เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 32,253    

เนื่องจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งตน้เป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) 
กรรมสทิธิใ์นทางพเิศษทัง้หมดรวมทัง้สิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ อนัเกี่ยวเนื่อง
กบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีี่บรษิทัและ NECL จดัสร้างขึ้น และเมื่อเปิดใชง้านแล้ว 
บรษิทั และ NECL มสีทิธทิีจ่ะใชท้รพัยส์นินัน้ และมหีน้าทีบ่ ารุงรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าวตลอดระยะเวลา
ของสัญญา โดยสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขทีจ่ะตกลง
กันต่อไป สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2540 สญัญาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-
ปากเกรด็ (ทางพเิศษอุดรรถัยา) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 และสามารถ
ต่ออายุไดอ้กี 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี สญัญาก าหนดใหบ้รษิทัและ NECL เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการ
จดัเก็บค่าผ่านทาง และค่าใช้จ่ายในการจดัจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรกัษาทางพเิศษตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งตลอดอายุสญัญา 
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เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะร ัฐมนตรีได้ม ีมติเห็นชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยุติ  
ขอ้พพิาททัง้หมดระหว่างบรษิัท บรษิัทย่อย และการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเมื่อวนัที ่ 
20 กุมภาพนัธ์ 2563 บรษิัท บรษิัทย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 
(ฉบบัแกไ้ข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

ทางด่วน 
ส่วนแบ่งรายได ้ 

กทพ. : บรษิทั/บรษิทัย่อย 
ระยะเวลาทีข่ยาย สทิธติ่อขยายทีเ่หลอื * 

 
ขัน้ที ่2 ส่วนเอ บ ีซ ี

ขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 
   ส่วนเอ บ ี 60  :   40 
ส่วนซ ี      0   : 100 

 
15 ปี 8 เดอืน  
ถงึ ต.ค. 2578 

 
4 ปี 4 เดอืน 

ขัน้ที ่2 ส่วนด ี 0  : 100 8 ปี 6 เดอืน  
ถงึ ต.ค. 2578 

11 ปี 6 เดอืน 

บางปะอนิ-ปากเกรด็ 0  : 100 9 ปี 1 เดอืน  
ถงึ ต.ค. 2578 

10 ปี 11 เดอืน 

*  ระยะเวลาทีเ่หลอืตามสทิธติ่อระยะเวลาสญัญาใหค้รบตามทีร่ะบุในสญัญาเดมิ 

ปรบัขึ้นค่าผ่านทางแบบคงที่ทุกระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที่ 1 กนัยายน 2561 ส าหรบัสญัญา
โครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 และทุกระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ส าหรบั
สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา   

 

4.1.3 สิทธิในการใช้พื้นท่ีก่อสร้างทางด่วน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ตามงบการเงนิรวม
ของบรษิทั มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

บรษิทั 62 

สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่      
เสร็จแล้ว บรษิัทบนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสทิธใินการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึ่งเท่ากบั
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัในการจ่ายค่าทดแทนส าหรบัการจดัหาพืน้ที่ก่อสรา้งทางด่วนใหก้บั กทพ. 
ตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรกสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม บรษิทัตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้ง
ทางด่วนเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตามปรมิาณรถทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)         แบบ 56-1 

 

 

 
4-4 
 

4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

บรษิทั 41,999 
BMN 340 

รวม 42,339  

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทสินทรพัย ์
มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บรษิทั อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 28,324 เจา้ของ ไม่ม ี

บรษิทั อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า  
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ 

อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี 

929 เจา้ของ ไม่ม ี

BMN อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า  
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ 

อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถานี 

338 เจา้ของ ไม่ม ี

บรษิทั ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 12,746 เจา้ของ ไม่ม ี

BMN ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 2 เจา้ของ ไม่ม ี

 รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 42,339    

 
4.2 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

4.2.1 สรปุมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงิน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงันี้ 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตาม
บญัชี 
ตามวิธี
ราคาทนุ 

สดัส่วน 
การลงทุนใน
แต่ละบริษทั  
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแลว้ ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลกัษณะ 
การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

เงนิลงทุนสุทธ ิ

2,604 

(2,450) 

     154     

99.99  

 

5,250 บรษิทัย่อย - ด าเนินการก่อสร้างและบริหาร
โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-
ปากเกรด็ 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตาม

บญัชี 
ตามวิธี
ราคาทนุ 

สดัส่วน 
การลงทุนใน
แต่ละบริษทั  
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแลว้ ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลกัษณะ 
การประกอบธรุกิจ 

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

เงนิลงทุนสุทธ ิ

 495 

(16) 

     479     

89.67 254 บรษิทัย่อย - พัฒนาพื้นที่ ร้ านค้า ในสถานี
รถไฟฟ้า และชัน้ใต้ดิน อาคาร
จอดแลว้จร 

- จดัหาโฆษณาในรูปแบบป้ายหรอื
สื่ อ โฆษณาในบริ เ วณสถานี
รถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า 

- ให้บริการและดูแลรกัษาอุปกรณ์
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคมใน
สถานีรถไฟฟ้า 

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

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 2,929 16.17 8,129 บรษิทัอื่น - ลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) ซึง่ประกอบธุรกจิดา้น
พลงังาน 

5. บรษิทั รถไฟความเรว็สงูสายตะวนัออก    
เชื่อมสามสนามบนิ จ ากดั 

400 10.00 4,000 บรษิทัอื่น - ด าเนินการพฒันาเกีย่วกบั
โครงการรถไฟฟ้า 

 
4.2.2  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย  

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง ใกล้เคยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท เพื่อเสรมิสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสร้างความมัน่คง และ    
ผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยก าหนดใหม้นีโยบายการลงทุนดงัต่อไปนี้  

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ด าเนินโครงการในลักษณะการลงทุน     
ระยะยาว  

2. สดัส่วนการลงทุนตามสดัส่วนขัน้ต ่าที่ท าให้บรษิัทสามารถมส่ีวนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3. ไม่ลงทุนในโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัอื่น ดงันี้ 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”)  

บริษัทจัดตัง้ NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุน้ของ NECL ทัง้นี้สบืเนื่องจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจากนโยบาย
ของภาครฐัทีท่ าการก่อสรา้งทางในลกัษณะทีเ่ป็นทางแขง่ขนั ท าใหร้ายไดข้อง NECL ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกินทุนส่วนของ     
ผูถ้อืหุน้ตดิลบ เมื่อปี 2546 NECL จงึไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 3,000 ลา้นบาทเป็น 6,000 ลา้นบาท 
ซึ่งปัจจุบันได้เรียกช าระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น  3,000 ล้านบาท  
NECL เริ่มมีก าไรตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้ส่งกรรมการบริหารของบริษัทเข้าไปเป็น
กรรมการบริษัทใน  NECL จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 6 คนของ NECL  
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กรณี NECL มีการด าเนินการที่กระทบต่อบริษัทอย่างมสีาระส าคญั NECL จะต้องขออนุมตัิจาก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัก่อน นอกจากนี้บรษิทัยงัเป็นผูร้บัจา้งด าเนินงานทัง้หมดของ NECL 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 NECL มทีุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 5,250 ล้านบาท สดัส่วนการถือหุ้น
ของบรษิทัใน NECL เท่ากบัรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

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

บริษัทจดัตัง้ BMN เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกิจจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณา    
ในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า   
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้ าเงิน) และพื้นที่ชัน้ใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี
ลาดพรา้ว รวมทัง้ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า 
ต่อมาในเดอืนตุลาคม 2561 บริษัทซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิด าเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่างๆ แต่
เพียงผู ้เด ียวในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล ตามสญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ฉบบัลงวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ได้ท าสญัญาว่าจ ้าง BMN เป็นผู ้แทน
บริหารการพฒันาเชิงพาณิชย์ดงักล่าวทัง้หมดแทนการให้สิทธิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้วจ านวน 254 ล้านบาท โดยบรษิทั
ถอืหุน้อยู่ใน BMN รอ้ยละ 89.67 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ BMN  

ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการควบคมุหรอืมส่ีวนร่วมในการก าหนดนโยบายทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ 
โดยบรษิทัไดส่้งผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน BMN จ านวน 5 คน จากกรรมการทัง้หมด 7 คน 

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

บรษิัทลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัการประปา       
ส่วนภูมภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซื้อขายน ้าประปากบั 
การประปาส่วนภูมภิาค ซึ่งสญัญามอีายุ 30 ปี นับจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทุน
ในบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว 
เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานี และรงัสติ โดยมสีญัญา
ซื้อขายน ้าประปากับการประปาส่วนภูมภิาค สญัญามีอายุ 25 ปี นับจากวนัที่ 15 ตุลาคม 2541     
อกีทัง้ยงัลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบ
ผลิตและจ่ายน ้าประปาและการให้บริการบ าบดัน ้าเสีย โดย TTW ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 68 ของ 
ทุนจดทะเบยีน และลงทุนในธุรกจิพลงังานโดยผ่านการถอืหุน้รอ้ยละ 24.98 ในบรษิทั ซเีค พาวเวอร ์
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ผลประโยชน์ 
ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนใน TTW คอื รายไดเ้งนิปันผล  

บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส่้งผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 18.47 ของทุนจดทะเบยีน  

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

บริษัทได้ลงทุนใน CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)  
ซึ่งประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
CKP มกีารลงทุนในบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ ากดั รอ้ยละ 61.33 บรษิทั นครราชสมีา  
โซล่าร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซล่าร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขนชยั จ ากดั รอ้ยละ 
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100 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ากัด ร้อยละ 65 และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด  
รอ้ยละ 37.50 ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปันผลจากการลงทุน  

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน CKP โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
บรษิทัถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 16.17 ของทุนจดทะเบยีน 

5) บริษทั รถไฟความเรว็สูงสายตะวนัออกเช่ือมสามสนามบิน จ ากดั (“EHSR”) 

บริษัทลงทุนใน EHSR ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นโดยกลุ่ม CPH ด าเนินงานการพัฒนาเกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้า งานออกแบบและงานก่อสรา้ง งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหาระบบไฟฟ้า
ขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้การให้บรกิารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา และการพฒันาพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนบรกิารรถไฟฟ้าของโครงการ ระยะเวลา 50 ปี (ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และระยะเวลา
ด าเนินการ 45 ปี) ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปันผลจากการลงทุน  

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน EHSR โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
บรษิทัถอืหุน้ใน EHSR รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทกับ กทพ. จ านวนทัง้สิ้น 19 เรื่อง ซึ่งมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของ              
คณะผู้พิจารณา และคณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัข้อพิพาทตามสัญญา และในชัน้ศาลปกครอง  
ซึ่งปัจจุบนั กทพ. กบับรษิทัและบรษิทัย่อยตกลงยุตขิอ้พพิาททัง้หมดระหว่างกนั สาระส าคญัของแต่ละขอ้พพิาท 
มดีงันี้ 

5.1.1 ข้อพิพาทท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 11 เร่ือง โดยมีมูลค่า
ฟ้องร้องจนถึงวนัท่ียื่นข้อพิพาททัง้ส้ินประมาณ 54,503.77 ล้านบาท 

1.  วนัเปิดใช้งานของพื้นท่ีส่วนแรก (Priority Component Opening Date) ตามสญัญาโครงการ
ระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2 

เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2544 บรษิัทยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให ้กทพ. ชดเชยรายได้ทีข่าดไป
พรอ้มดอกเบี้ยมสีาเหตุมาจากการนับวนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่่วนแรกทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งมผีลต่อการ
เริม่ต้นแบ่งส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางให้แก่บรษิัทตามสญัญาซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าชี้ขาด 
ขอ้พพิาทให ้กทพ. ช าระเงนิตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้งพรอ้มดอกเบี้ยตามสญัญา 

ศาลปกครองกลางได้มคี าพพิากษาเมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2556 ให้บงัคบัตามค าร้องของบรษิทัให้ 
กทพ. ชดเชยใหบ้รษิทั ค านวณเพิม่เตมิจนถงึวนัฟ้องรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,021.1 ล้านบาท ซึ่งต่อมา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ 
ศาลปกครองสงูสุด คดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด   

บรษิทั และ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้  

2. การออกค าสัง่เปล่ียนแปลงงานโดย กทพ. 

เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2552 บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชเ้งนิจากการที ่กทพ. 
ออกค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างทางพิเศษศรีรชับางส่วนเป็นการเพิ่มเติม  รวมเป็นเงิน 209.1  
ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ช าระค่า
ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหนังสอืบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงาน เป็นเงนิรวม 382.5 ล้านบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา 

กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอเพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ส่วนบรษิทั
ยื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชี้ขาดฯ เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คี าพพิากษา
เพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ และยกค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดฯ ของบรษิทั  

บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 คดีนี้ 
อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 

บรษิทั และ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 
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3.    การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรชั 

เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2551 บริษัทยื่นค าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บริษัทจากการปรบัอตัราค่าผ่านทาง ปี 2546 ส าหรบัทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรรีชั  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสญัญาคิดเป็นค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจ านวน 4,368 ล้านบาท  
ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการเสยีงขา้งมากชีข้าดให ้กทพ. ช าระค่าเสยีหายตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้งจ านวน 
4,368 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา  

(ก) คดทีี ่กทพ. ขอเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  และเมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2562  
ศาลปกครองกลางได้มคี าพพิากษายกค าร้องขอเพิกถอนค าชี้ขาดฯ ของ กทพ. และเมื่อวนัที่  
12 มถิุนายน 2562 กทพ. ยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 
ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้ศาลปกครองสงูสุด 

กทพ. และบรษิทัไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

(ข) คดทีีบ่รษิทัขอบงัคบัตามค าชีข้าดฯ ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2562 ปัจจุบนั
คดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้ศาลปกครองกลาง 

บรษิทัและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

4.  การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี 

เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2551 บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
บรษิทัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2546 ส าหรบัทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา 
ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าวินิจฉัยชี้ขาดให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่
บริษัท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 1,048.2 ล้านบาท และดอกเบี้ยตามสัญญาของต้นเงินค่าเสียหาย จ านวน  
914.3 ล้านบาท นับตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2551 จนกว่า กทพ. จะช าระเงนิดงักล่าวเสร็จสิ้นและ
ชดใชค้่าเสยีหายเป็นเงนิผลต่างระหว่างอตัราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบบัลงวนัที ่ 
29 สงิหาคม 2546 กบัส่วนแบ่งที่บรษิทัมสีทิธจิะไดร้บัตามสญัญา นับตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2551  
ถึงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 รวมทัง้ช าระดอกเบี้ยผดินัดตามสญัญานับตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2551 
เป็นตน้ไป จนกว่า กทพ. จะช าระค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่บรษิทั 

เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้ศาลปกครองกลาง 

บรษิทัและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

5.  การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรชั 

เมื่อวนัที่ 13 มิถุนายน 2556 บริษัทยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสยีหาย
ให้แก่บรษิัทจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2551 (ทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพิเศษศรีรชั)  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา ซึง่คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าวนิิจฉยัชีข้าดเป็นเอกฉนัท์ให ้กทพ. ชดใช้
เงนิค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยใหแ้ก่บรษิทัรวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 9,091.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตาม
สญัญาของต้นเงินค่าเสียหายจ านวน 7,909.6 ล้านบาทนับตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2556 จนกว่า 
กทพ. จะช าระเงินดงักล่าวเสร็จสิ้นและชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างระหว่างอตัราค่าผ่านทาง 
ตามประกาศกระทรวงคมนาคมฉบบัลงวนัที ่15 สงิหาคม 2551 กบัส่วนแบ่งทีบ่รษิทัมสีทิธจิะได้รบั
ตามสญัญานับตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2556 เป็นตน้ไป รวมทัง้ช าระดอกเบีย้ผดินัดตามสญัญา   
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เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2562 กทพ. ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้ศาลปกครองกลาง  

บรษิทัและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

6. การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี 

เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2556 บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุตุลาการโดยเรยีกรอ้งให ้
กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2551 ส าหรบัทางพเิศษศรรีชั 
ส่วนด ีซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา รวมเป็นเงนิ 4,062.8 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยตามสญัญา ปัจจุบนั
ขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

7. การเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2556 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรชั  

เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัทยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกร้อง 
ให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2556 (ทางพิเศษ 
เฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรชั) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสญัญารวมเป็นเงิน 14,662.7 ล้านบาท  
พรอ้มดอกเบีย้ตามสญัญา ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

 บรษิทัและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

8. การเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2556 ทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี  

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริษัทยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้อง 
ให ้กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2556 ส าหรบัทางพเิศษ 
ศรรีชั ส่วนด ีซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญารวมเป็นเงิน 6,936.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญา 
ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

9. การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพิเศษอดุรรถัยา  

เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2556 บรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเรยีกรอ้ง
ให้ กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยจากการปรบัค่าผ่านทางปี 2546 ส าหรบัทางพเิศษ   
อุดรรัถยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญาจ านวน 908.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ปัจจุบนั 
ขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัย่อยและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

10. การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2551 และปี 2556 ของทางพิเศษอดุรรถัยา  

เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ  
โดยเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดใชเ้งนิค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิัทย่อยจากการปรบัค่าผ่านทางปี 2551 และปี 
2556 ส าหรบัทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญาจ านวน 4,724.8 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้
ตามสญัญา ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ  

บรษิทัย่อยและ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 
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11. ทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุรรถัยาปี 2542-2543 

เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2547 บรษิัทย่อยได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายไดท้ี่
ขาดไปจากการทีร่ฐัอนุญาตใหม้กีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมอืงโทลล์เวย์  
ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถานถึงรงัสิต ซึ่งถือเป็นทางแข่งขนัตามสญัญา และส่งผลกระทบต่อฐานะ 
ทางการเงินของบริษัทย่อยคิดเป็นค่าเสียหายจนถึงวนัที่ยื่นข้อพิพาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) จ านวน 
1,790 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดข้อพิพาทเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551 
โดยให ้กทพ. ช าระเงนิตามทีบ่รษิทัย่อยเรยีกรอ้งพรอ้มดอกเบี้ย กทพ. ปฏเิสธการปฏบิตัติามค าชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ และได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพกิถอนค าชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบรษิัทย่อยได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอใหบ้งัคบัตามค าชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยมทีุนทรพัยท์ีเ่รยีกรอ้ง 3,296 ลา้นบาท ซึง่ต่อมาศาลปกครองกลางได้
มีค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ยกค าร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการและมคี าพพิากษา โดยใหบ้งัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลาง                          
ต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษายืนตาม 
ค าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้นให้บงัคบัตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ได้ชี้ขาด  
ให ้กทพ. ช าระเงนิค่าชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากประมาณการตามสญัญาโครงการทางด่วนบางปะอนิ-
ปากเกรด็ใหแ้ก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิจ านวน 1,790 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิชดเชยรายไดส้ าหรบัปี 
2542 จ านวน 730.8 ลา้นบาทพรอ้มดอกเบีย้นับตัง้แต่วนัที ่14 มถิุนายน 2543 จนกว่ากทพ. จะช าระ
เสร็จสิ้น และเงนิชดเชยรายได้ส าหรบัปี 2543 จ านวน 1,059.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับตัง้แต่
วนัที ่22 มนีาคม 2544 จนกว่า กทพ. จะช าระเสรจ็สิน้ โดย กทพ. จะต้องปฏบิตัติามค าพพิากษาให้
เสร็จสิ้นภายใน 90 วนันับแต่วนัที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา ซึ่งจะครบก าหนดในวนัที่ 20 
ธนัวาคม 2561 

เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะรฐัมนตรี ได้มีมติว่า เพื่อบรรเทาความสูญเสียและความ
เสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้แก่รฐัและเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ กรณีหน่วยงาน
ของรัฐมีข้อพิพาทตามศาลอนุญาโตตุลาการหรือถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นคดีเดียวหรือ                                     
หลายคดใีนประเด็นเดยีวกนัหรอืเกี่ยวเนื่องกนั เช่น กรณีคดทีี่อยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวง
คมนาคม (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) แล้วมีค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  
ซึ่งน าไปสู่การฟ้องคดีในศาลปกครองสูงสุด โดยผลของค าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั ้น                                              
ใหห้น่วยงานของภาครฐัตอ้งชดใชค้่าเสยีหายหรอือื่นใด จงึมมีตใิหห้น่วยงานของรฐันัน้อาจด าเนินการ
เจรจาต่อรองกับคู่พิพาทเพื่อบรรเทาความเสียหายของรฐัและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้  
ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการอย่างโปร่งใส ชอบดว้ยกฎหมาย และค านึงถงึผลประโยชน์ของชาตเิป็นส าคญั 

ต่อมา กทพ. จึงได้มีหนังสือถึงบริษัทย่อยลงวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 แจ้งว่า คณะกรรมการกทพ.               
ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินการตามผลค าพิพากษาของ                               
ศาลปกครองสงูสุดของขอ้พพิาทกรณีทางทีม่ลีกัษณะแขง่ขนั (คณะอนุกรรมการฯ) ระหว่างกทพ. และ
บริษัทย่อยเพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินการตามผลค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ดงักล่าวและด าเนินการเจรจาต่อรองกบับรษิทัย่อย 

เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 กทพ. และบริษัทย่อยมีหนังสือถึงส านักบงัคบัคดีปกครองเพื่อตอบ
หนังสือจากส านักบังคบัคดีปกครอง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่องการปฏิบตัิตามค าพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดว่าอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุติในการด าเนินการตามค าพิพากษาของ  
ศาลปกครองสงูสุด 
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เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการ กทพ. กับบรษิัท และบรษิัทย่อยได้เจรจาจนได้ขอ้ยุติ 
แนวทางการยุติข้อพิพาททัง้หมดระหว่าง กทพ. กับบริษัท และบริษัทย่อยตามสญัญาสมัปทาน
โครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนเอ ส่วนบ ีและส่วนซ)ี สญัญาสมัปทานเพื่อการต่อขยายโครงการ
ระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี และสญัญาสมัปทานโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ และ
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยได้มีข้อตกลงร่วมกันในการไกล่เกลี่ยและยุติ 
ขอ้พพิาททัง้หมดกบั กทพ. และรวมถงึขอ้พพิาทเรื่องทางแขง่ขนัทีอ่ยู่ในขัน้ตอนยื่นหนังสอืบอกกล่าว
ให ้กทพ. ปฏบิตัติามสญัญาอกีจ านวน 74,590 ลา้นบาท   

ขอ้ตกลงร่วมกนัสรุปไดด้งันี้ 

ก) กทพ. บรษิัท และบรษิัทย่อย ตกลงยุติบรรดาขอ้พพิาทที่มตี่อกนัทัง้หมดที่เกิดขึ้นหรอือาจจะ
เกดิขึน้ในอนาคตทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาสมัปทานในประเดน็ขอ้พพิาทเดมิ  

ข) กทพ. บรษิทั และบรษิทัย่อยตกลงร่วมกนัแกไ้ขทบทวนสญัญาสมัปทานดงันี้ 

ข1. ขยายระยะเวลาของสญัญาสมัปทานโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนเอ ส่วนบี และ 
ส่วนซ)ี สญัญาสมัปทานเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี และสญัญา
สมัปทานโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด จากเดิมที่จะครบก าหนดสญัญาใน 
ปี 2563 ปี 2570 และปี 2569 ตามล าดับ ให้สัญญาสัมปทานทัง้หมดสิ้นสุดในวันที่  
21 เมษายน 2600 

ข2. ให้บริษัทเป็นผู้ด าเนินการให้บรกิารและบ ารุงรกัษาทางด่วนขัน้ที่ 2 และบริษัทย่อยเป็น
ผู้ด าเนินการให้บรกิารและบ ารุงรกัษาทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด โดยบรษิัท และ
บรษิัทย่อยได้รบัส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตลอดระยะเวลาของสญัญาสมัปทานในอตัรา
รอ้ยละ 40 ถงึ รอ้ยละ 100 ตามเสน้ทางทีร่ะบุในสญัญา 

ข3.  ใหม้กีารปรบัอตัราค่าผ่านทางเพิม่ขึน้แบบคงทีทุ่กระยะเวลา 10 ปี 

ข4. บริษัทมหีน้าที่ลงทุนก่อสร้างและปรบัปรุงทางด่วนขัน้ที่ 2 ใช้เงินลงทุนประมาณ 31,500 
ลา้นบาท เพื่อแกไ้ขปัญหาจราจร 

และต่อมาในปี 2562 กทพ. ไดเ้จรจากบับรษิทัและบรษิทัย่อยเพิม่เตมิจนไดข้อ้ตกลงร่วมกนั 

เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 และไดม้กีารเจรจาเพิม่เตมิตามทีก่ระทรวงคมนาคมให ้กทพ. ทบทวน
จนไดข้อ้ยุตเิมื่อวนัที ่6 มกราคม 2563 ผลการเจรจาเพิม่เตมิเพื่อยุตขิอ้พพิาท สรุปไดด้งันี้ 

• กทพ. และบรษิทั และบรษิทัย่อยตกลงทีจ่ะยุตขิอ้พพิาทตามสญัญาเดมิทัง้หมดของทัง้สองฝ่าย 
ทีม่ตี่อกนั ทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต 

• การยุติขอ้พิพาทโดยการขยายสมัปทานอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มกีารลงทุนปรบัปรุงทางด่วนและ
ก่อสร้างทางยกระดบัชัน้ที่ 2 (Double Deck) โดยขยายระยะเวลาสญัญาทัง้ 3 ฉบบัให้สิ้นสุด 
ในวนัที ่31 ตุลาคม 2578  

• บริษัท และบริษัทย่อยยงัคงมสีิทธิในการต่อระยะเวลาสญัญาให้ครบตามที่ระบุในสญัญาเดมิ   
ซึ่งระยะเวลาที่เหลือตามสิทธิของสญัญาเดิม ของสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 คือ  
4 ปี 4 เดือน และสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ส่วนดี) คือ 11 ปี  
6 เดอืน และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด คอื 10 ปี 11 เดอืน นับจากวนั
สิน้สุดระยะเวลาของสญัญาฉบบัแกไ้ข 
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เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะรฐัมนตรไีดม้มีติเหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยุตขิอ้พพิาท และ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อย และ กทพ. ได้ลงนามในสัญญาโครงการทางด่ วน 
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) 

บรษิทัย่อย และ กทพ. ไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ โดยการยื่นหนังสอืขอสละสทิธใินการบงัคบัคด ีเพื่อให้
ศาลมคี าสัง่ถอนการบงัคบัคด ี

5.1.2   ข้อพิพาทท่ี กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 3 เร่ือง โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัท่ียื่น
ข้อพิพาททัง้ส้ินประมาณ 1,589.2 ล้านบาท 

1. ค่าใช้จ่ายท าทางเข้า - ออก และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2550 กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชค้่าใชจ้่ายในการ
จดัท าทางเขา้-ออกของผูร้อ้งเรยีน และค่าจดัท าท่อรบัน ้าฝนจากฟรโีฟลว์ รวมเป็นเงนิ 0.4 ล้านบาท 
ซึง่คณะอนุญาโตตุลาการไดช้ีข้าดว่า กทพ. ไม่มสีทิธเิรยีกค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งเพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งต่อมาศาล
ปกครองกลางมีค าพิพ ากษา เมื่ อ วันที่  30 สิ งห าคม  2560 ใ ห้ เพิกถอนค าชี้ ข าดขอ ง 
คณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะส่วนที่คณะอนุญาโตตุลาการรับข้อพิพาทมูลกรณีที่ 2 กรณีจัดท า 
ท่อรบัน ้าฝนไวพ้จิารณา เน่ืองจาก กทพ. ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทหลงัมลูกรณีพพิาทขาดอายุความ 

เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2560 บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด  

กทพ. และบรษิทัไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

2. การก่อสร้างทางพิเศษอดุรรถัยา ส่วนท่ี 2 

เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2559 กทพ. ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกร้อง 
ให้บริษัทย่อยด าเนินการก่อสร้างทางพิเศษอุดรรถัยา ส่วนที่ 2 ตามเงื่อนไขของสญัญาโครงการ 
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด และให้ชดใช้เงนิจ านวน 1,587.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตาม
สญัญา ซึ่งตามสญัญาระบุว่าแม้ครบเงื่อนไขตามสญัญาให้เริ่มก่อสร้าง แต่หาก กทพ. ผิดสญัญา 
จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัย่อยไดร้บัผลกระทบทางการเงนิอย่างร้ายแรง บรษิทัย่อยยงัไม่ตอ้งเริม่ก่อสรา้ง  
ซึง่ กทพ. ผดิสญัญาเรื่องทางแขง่ขนั และการปรบัอตัราค่าผ่านทาง บรษิทัย่อยจงึไดร้บัสทิธยิงัไม่ตอ้ง
เริ่มก่อสร้าง และ กทพ. ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับ ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาในชัน้
อนุญาโตตุลาการ 

กทพ. และบรษิทัย่อยไดต้กลงยุตขิอ้พพิาทนี้ 

3. ค่าใช้พื้นท่ีอาคารศนูยค์วบคมุ (บางพนู) 

เมื่อวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์ 2552 กทพ. ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเรยีกรอ้ง 
ใหบ้รษิทัย่อยรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการใชพ้ืน้ทีอ่าคารศูนยค์วบคุม (บางพนู) จ านวน 1.1 ลา้นบาท 
ซึง่บรษิทัย่อยเหน็วา่ค่าใชจ้่ายที ่กทพ. เรยีกมานัน้ ไม่อยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัยอ่ย
ตามสญัญา ปัจจุบนัขอ้พพิาทอยูร่ะหว่างการพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ  

กทพ. และบรษิทัย่อยไดต้กลงยตุขิอ้พพิาทนี้ 
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5.1.3 ข้อพิพาทท่ีผ่านขัน้ตอนในชัน้คณะผู้พิจารณา ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างรอยื่นต่อ 
คณะอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย จ านวน 4 เร่ือง และท่ีอยู่ในชัน้คณะผู้พิจารณา 
จ านวน 1 เร่ือง โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัท่ียื่นข้อพิพาท ทัง้ส้ินประมาณ 78,181.9 ล้านบาท 

1. การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2561 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรชั 

เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัขอให ้กทพ. ชดใชค้่าเสยีหายนับตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2561 
ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2561 พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 592.9 ลา้นบาท และดอกเบีย้ของเงนิตน้ค่าเสยีหาย
จ านวน 590.8 ล้านบาท คิดเป็นรายวนันับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงินส่วนต่างรายได้ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที่  
2 สงิหาคม 2556 นับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยผดินัดตามสญัญา
ทัง้นี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กทพ. และบริษัทไม่สามารถตกลงกันได้อย่างฉันมิตรในวัน 
นัดพรอ้ม คณะผูพ้จิารณาจงึเหน็ควรใหยุ้ตกิารพจิารณาและใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาในชัน้
อนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทนี้ยงัไม่ไดย้ื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัตกลงทีจ่ะยุตขิอ้พพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

2. การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2561 ของทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี 

เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัขอให ้กทพ. ชดใชค้่าเสยีหายนับตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน  2561 
ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2561 พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 289.3 ลา้นบาท และดอกเบีย้ของเงนิตน้ค่าเสยีหาย
จ านวน 288.3 ล้านบาท คิดเป็นรายวนันับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงินส่วนต่างรายได้ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที่  
2 สงิหาคม 2556 นับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยผดินัดตามสญัญา 
ทัง้นี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กทพ. และบริษัทไม่สามารถตกลงกันได้อย่างฉันมิตรในวัน 
นัดพรอ้ม คณะผูพ้จิารณาจงึเหน็ควรใหยุ้ตกิารพจิารณาและใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาในชัน้
อนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทนี้ยงัไม่ไดย้ื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัตกลงทีจ่ะยุตขิอ้พพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

3. การปรบัเพ่ิมอตัราค่าผ่านทางในปี 2561 ของทางพิเศษอดุรรถัยา 

เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัย่อยขอให ้กทพ. ชดใชค้่าเสยีหายนับตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 
2561 ถงึวนัที ่11 พฤศจกิายน 2561 พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 24.92 ลา้นบาท และดอกเบีย้ของเงนิต้น
ค่าเสยีหายจ านวน 24.90 ล้านบาท คดิเป็นรายวนั นับตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป 
และชดใชค่้าเสยีหายเป็นเงนิส่วนต่างรายไดค้่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบบัลงวนัที ่
2 สงิหาคม 2556 นับตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป พรอ้มดอกเบี้ยผดินัดตามสญัญา
ทัง้นี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กทพ. และบริษัทย่อยไม่สามารถตกลงกันได้อย่างฉันมิตรในวัน 
นัดพร้อม คณะผู้พจิารณาจงึเหน็ควรใหยุ้ตกิารพจิารณาและใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาในชัน้
อนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทนี้ยงัไม่ไดย้ื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัย่อยตกลงทีจ่ะยุตขิอ้พพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 
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4. ทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุรรถัยา ปี 2544 - 2560 

จากการที่รัฐอนุญาตให้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์                                   
ช่วงอนุสรณ์สถานถงึรงัสติ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดม้คี าพพิากษาในคดทีางแข่งขนั ปี 2542 - 2543 
เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2561 ให ้กทพ. ช าระเงนิชดเชยรายไดท้ีล่ดลงแก่บรษิัทย่อย จงึเป็นทีแ่น่ชดั      
และเป็นที่ยุติว่ า บริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางที่มีลักษณะแข่งขันจริง  
ดังนั ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริษัทย่อยได้ขอให้ กทพ. ชดเชยรายได้ค่าผ่านทาง 
ปี 2544 - 2560 ส าหรบัส่วนที่ลดลงจากประมาณการในสญัญาเป็นเงนิจ านวน 46,300.2 ล้านบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ค านวณสะสมจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2562 เป็นจ านวน 25,925.3 ลา้นบาท และชดใช้
ดอกเบี้ยของต้นเงนิค่าเสยีหายจ านวน 46,300.2 ล้านบาท ค านวณนับตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
จนกว่า กทพ. จะชดใช้ต้นเงนิชดเชยพร้อมดอกเบี้ยจ านวน 72,225.5 ล้านบาท ให้แก่บรษิัทย่อย 
จนเสร็จสิ้น ทัง้นี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 กทพ. และบริษัทย่อยไม่สามารถตกลงกันได้อย่าง 
ฉันมติรในวนันัดพร้อม คณะผู้พจิารณาจงึเห็นควรใหยุ้ตกิารพจิารณาและใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สู่การ
พจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ ขอ้พพิาทนี้ยงัไม่ไดย้ื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

บรษิทัย่อยตกลงทีจ่ะยุตขิอ้พพิาทนี้โดยไม่ยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

5. ทางแข่งขนัของทางพิเศษอดุรรถัยา ปี 2561 

 เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2562 บรษิทัย่อยไดข้อให ้กทพ. ชดเชยรายไดค้่าผ่านทางปี 2561 ส าหรบัส่วนที่
ลดลงจากประมาณการในผนวกทา้ยสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ - ปากเกรด็ เป็นเงนิจ านวน 
4,771 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค านวณสะสมจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นจ านวน 278.3  
ลา้นบาท และชดใชด้อกเบีย้ของตน้เงนิค่าเสยีหายจ านวน 4,771 ลา้นบาท ค านวณนับตัง้แต่วนัที ่30 
ตุลาคม 2562 จนกว่า กทพ. จะชดใชต้้นเงนิชดเชยพรอ้มดอกเบี้ยจ านวน 5,049.3 ล้านบาท ให้แก่
บรษิทัย่อยจนเสรจ็สิน้ ปัจจุบนัขอ้พพิาทนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาในชัน้คณะผูพ้จิารณา  

บรษิทัย่อยตกลงทีจ่ะยุตขิอ้พพิาทนี้ 

เนื่องจากข้อพิพาททัง้หมดเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาทโครงการระบบ  
ทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพิเศษศรีรชั รวมถึงส่วนดี) และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษ 
อุดรรถัยา) ระหว่าง กทพ. และ บรษิทั/บรษิทัย่อย ซึง่เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2563 คณะรฐัมนตรไีดม้มีติ
เห็นชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยุตขิอ้พิพาทฯ และเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บรษิัท/บรษิัทย่อย และ 
กทพ.ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วน 
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) แลว้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

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

ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107558000491 

ทุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 15,285 ลา้นบาท   

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  0 2641 4611 และ 0 2354 2000 
โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040 
เวบ็ไซต ์ www.bemplc.co.th 

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

ทีต่ัง้ส านักงานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

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

(2) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทำงด่วนกรงุเทพเหนือ จ ำกดั  
Northern Bangkok Expressway Company Limited  

 (เรียกช่ือย่อว่ำ “NECL”) 

ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา  
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  
ทุนจดทะเบยีน 6,000 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 5,250 ลา้นบาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 99.99   
โทรศพัท ์  0 2641 4647  
โทรสาร  0 2641 4646     
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ำกดั 
Bangkok Metro Networks Limited (เรียกช่ือย่อวำ่ “BMN”) 

ประกอบธุรกจิ จัดหาและจัดท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ 
ในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน ้าเงิน และพื้นที่ชัน้ใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว 
รวมทัง้ใหบ้รกิารระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า
และตวัรถไฟฟ้า 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 832 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบยีน 254 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 254 ลา้นบาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 89.67    
โทรศพัท ์  0 2690 8200 
โทรสาร  0 2690 8212    
เวบ็ไซต ์ www.bmn-mrt.com 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน)  
TTW Public Company Limited (เรียกช่ือย่อว่ำ “TTW”) 

ประกอบธุรกจิ ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนใน
บรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอื่น  

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 30/130 หมู่ที ่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขงิ  
 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
ทุนจดทะเบยีน 3,990 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 3,990 ลา้นบาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 18.47  
โทรศพัท ์  0 2811 7526 
โทรสาร  0 2420 6064 
เวบ็ไซต ์ www.ttwplc.com 
 
 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ซีเค พำวเวอร ์ จ ำกดั (มหำชน)  
CK Power Public Company Limited (เรียกช่ือย่อว่ำ “CKP”) 

ประกอบธุรกจิ ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ชัน้ 19 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงรชัดาภเิษก  
 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบยีน 9,240 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 16.17  
โทรศพัท ์  0 2691 9720 
โทรสาร  0 2691 9723  
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 

 

http://www.bmn-mrt.com/
http://www.ttwplc.com/
http://www.ck/
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั รถไฟควำมเรว็สูงสำยตะวนัออกเช่ือมสำมสนำมบิน จ ำกดั  

Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Company Limited 
(เรียกช่ือย่อว่ำ “EHSR”) 

ประกอบธุรกจิ ด าเนินงานการพฒันาเกีย่วกบัโครงการรถไฟ งานออกแบบและงานก่อสรา้ง 
งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหาระบบไฟฟ้าขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้การ
ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา และการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนบรกิารรถไฟของโครงการ 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 313 อาคาร ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 14 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั  
 กรุงเทพฯ 10500 
ทุนจดทะเบยีน 4,000 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 4,000 ลา้นบาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 10.00 
โทรศพัท ์  0 2858 3149 

 

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

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

ท่ีปรึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท์ กรุป๊ 
อาคารอบัดุลราฮมิ ชัน้ 9  
เลขที ่990 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม 
เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ :  0 2636 1111  
โทรสาร   :  0 2636 0000 
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอรี่ พลสั จ ากดั 
1550 อาคารธนภมู ิชัน้ 10  
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ :   0 2652 7858-64 
โทรสาร   :  0 2652 7867 

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

โทรศพัท ์ :      0 2544 3924 
 โทรสาร :      0 2937 7783 
 

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

โทรศพัท ์ :  0 2298 0831  
โทรสาร  :  0 2298 0835 

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

โทรศพัท ์ :      0 2128 2316-7 
 โทรสาร :      0 2128 4621 
 
สถำบนักำรเงินท่ีติดต่อประจ ำ       ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 35 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

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

 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตจุกัร 
 เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
 โทรศพัท ์ : 0 2256 2323 
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 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมทอง 
 เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

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

 ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
 333 ถนนสลีม แขวงสลีม 
 เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ :     0 2230 1036 
 โทรสาร :     0 2230 2722 

6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน    

- ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 

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

7.1.2 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 หุ้นสามญัของบริษัทมีการออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรือ 
NVDR จ านวน 1,284,541,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของจ านวนหุ้นบริษัททัง้หมด โดยหุ้นดงักล่าว 
มสีทิธใินการรบัเงนิปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบัจ านวนเงนิปันผลทีบ่รษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 
ได้รบัจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้   
นักลงทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ทีเ่ป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
www.set.or.th/nvdr 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน 
ผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสุด มดีงันี้ 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 กลุ่ม บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (1) 4,923,781,781 32.21 
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 1,256,259,584 8.22 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 1,074,957,976 7.03 
4 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.85 
5 นายวชิยั วชริพงศ ์ 390,678,757 2.56 
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 314,102,298 2.05 
7 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 303,448,709 1.99 
8 ส านักงานประกนัสงัคม 296,545,458 1.94 
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 282,104,674 1.85 
10 นายมนิ เธยีรวร 204,000,000 1.33 

ยอดรวม 10,092,904,412 66.03 
อื่นๆ 5,192,095,588 33.97 

รวมทัง้ส้ิน 15,285,000,000  100.00  

หมายเหตุ : (1) กลุ่ม ช.การช่าง ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 32.21 ของทุนช าระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่ม ช.การช่าง จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1.  บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (2) 4,787,121,829 31.32 
2.  บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (3) 136,659,952 0.89 
 4,923,781,781 32.21 

http://www.set.or.th/nvdr
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 (2)  บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างทัว่ไป และ  
มกีลุ่มตรวีศิวเวทย์ ถือหุ้นร้อยละ 31.18 ของทุนช าระแล้ว (ข้อมูล ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2562) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 1.  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั (4) 237,512,365 14.022 
 2.  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั (5) 171,396,530  10.118 
 3.  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั (6) 86,048,212  5.080 
 4.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 13,631,497  0.805 
 5.  นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 6,061,142 0.358 
 6. นางปราณี ทองกติตกิุล 9,214,342 0.544 
 7. นางสาวสุภามาส ตรวีศิวเวทย ์ 1,700,000 0.100 
 8. นายภูวเนศวร ์ตรวีศิวเวทย ์ 1,089,255 0.064 
 9. นางกรกช ตรวีศิวเวทย ์ 930,000 0.055 
 10. นางสาวสวรรยา ตรวีศิวเวทย ์ 477,225 0.028 
 11. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 204,285 0.012 
 12. นายณัฐวุฒ ิตรวีศิวเวทย ์ 5,785 0.000 
 528,270,638 31.187 

 

ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิของ บมจ.ช.การช่าง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ได้จาก Website ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (www.set.or.th) 

(3)  บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทุกชนิด มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 
1,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บมจ.ช.การช่างถอืหุน้จ านวน 549,999 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55 

(4)  บริษัท มหาศิริ สยาม จ ากัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจ านวนทัง้สิ้น 9,000,000 หุ้น และ
โครงสรา้งการถอืหุน้ คอื กลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 7,782,987 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.48 

(5)  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ ากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และที่ปรกึษา มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 8,400,000 หุน้ 
และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 2,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
25 และกลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 5,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.50  

(6)  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และทีป่รกึษา มหีุน้จ านวนทัง้สิน้ 3,000,000 หุน้ 
และโครงสร้างการถอืหุ้น คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 
และกลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จ านวน 2,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75 

7.2.2 สดัส่วนของหุ้น Free Float ของบริษทั 

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders  
ณ วนัที ่13 มนีาคม 2562 ตามทีบ่รษิทัน าส่งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัส่วนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย 
(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 52.93 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/


 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)             แบบ 56-1 
 

7-3 
 

 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น    

7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว 

ในปี 2562 บรษิทัไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวตามตารางการช าระเงนิ จ านวน 2,316 ลา้นบาท และบรษิทั
ได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างปีส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยายจ านวน  
4,500 ล้านบาท ท าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 
14,830 ลา้นบาท 

7.3.2 หุ้นกู้ 

ในปี 2562 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท โดยน าเงนิทีไ่ดม้าช าระคนืหุน้กูชุ้ดเดมิทีค่รบ
ก าหนดไถ่ถอน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมหีุน้กูท้ีย่งัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน รายละเอยีดดงันี้ 

 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 
ชุดที ่2 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

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

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 1,615,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.52 % 3.00 % 
อายุหุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถิุนายน 2559 24 มถิุนายน 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 มถิุนายน 2564 24 มถิุนายน 2566 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 
ชุดที ่4 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่5 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่2/2559 

 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM266A BEM286A BEM286B 

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

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 3.30 % 3.61 % 3.61 % 

อายุหุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 11.9 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถิุนายน 2559 24 มถิุนายน 2559 11 สงิหาคม 2559 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 มถิุนายน 2569 24 มถิุนายน 2571 24 มถิุนายน 2571 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่3/2559 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่3/2559 

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

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

-ไม่ม-ี 

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

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2560 

ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2560 

ชุดที ่2 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM229A BEM249A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,000 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.65 % 3.10 % 

อายุหุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2560 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 7 กนัยายน 2565 7 กนัยายน 2567 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 

สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2561 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2561 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2561 

ชุดที ่3 
ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM214A BEM234A BEM254A 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 3,000 ลา้นบาท 3,500 ลา้นบาท 3,500 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 
ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 3,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.05 % 2.46 % 3.01 % 
อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2566 5 เมษายน 2568 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 
ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

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

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2562 
ชุดที ่1 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2562 

ชุดที ่2 
ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM225A BEM245A 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000 ลา้นบาท 2,000 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ไม่มหีลกัประกนั 

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ไม่มหีลกัประกนั 

จ านวนหุน้กู ้ 1,000,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.65 % 3.18 % 
อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2567 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้
หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2562 
ชุดที ่3 

หุน้กู ้
ครัง้ที ่1/2562 

ชุดที ่4 
ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM265A BEM295A 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 
ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ระบุชือ่ผูถ้อื 
ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

จ านวนหุน้กู ้ 1,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 3.59 % 3.84 % 
อายุหุน้กู ้ 7 ปี 10 ปี 
วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2569 9 พฤษภาคม 2572 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์
สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบก าหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การช าระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู้ 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองแต่ละปี โดยค านึงถงึผลประกอบการ 
โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสม ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บรษิัทมกี าไรและกระแส  
เงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 
การจ่ายเงนิปันผล 
จากการด าเนินงาน 

เงนิปันผลจ่าย 
(ลา้นบาท) 

จ่ายเงนิปันผล 
หุน้ละ (บาท) 

ก าไรสุทธ ิ (ลา้นบาท) % เงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ

งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2559  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
      764 

 
0.05 

 
1,218 

 
1,206 

  

- งวดครึง่ปีหลงั        917 0.06 1,345 1,400   

   รวมปี 2559     1,681 0.11 2,563 2,606 65%  65% 

ปี 2560  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
     917 

 
0.06 

 
     1,442 

 
  1,425 

  

- งวดครึง่ปีหลงั      1,070 0.07 1,533 1,698   

   รวมปี 2560    1,987 0.13       2,975     3,123    67%     64% 
ปี 2561  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
917 

 
0.06 

 
1,695 

 
1,714 

  

- งวดครึง่ปีหลงั  1,376 0.09 1,412 3,603   
   รวมปี 2561 2,293 0.15 3,107 5,317 74% 43% 
ปี 2562  
-  งวดครึง่ปีแรก 

 
       917 

 
0.06 

 
1,626 

 
3,977 

  

- งวดครึง่ปีหลงั (1)      1,376 0.09 1,298 1,458   
   รวมปี 2562     2,293 0.15 2,924 5,435 79% 42% 

 

หมายเหตุ  :  (1)  เป็นวาระเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563   
 
7.5 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

NECL มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัเงนิส ารองต่างๆ ตาม
กฎหมาย ซึ่งพจิารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี  
และตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการของบรษิทัย่อยเหน็สมควร 

BMN มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองแต่ละปี โดยค านึงถงึผลประกอบการ 
โครงสรา้ง และภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสม ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

บริษัทได้ก าหนดและทบทวนโครงสร้างการจดัการของบริษัท โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน นอกจากนี้ยังก าหนดให้
คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 
และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

โครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ทักษะ ประสบการณ์ 
การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กร 
สู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่บรษิัทได้ก าหนดไว ้ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนทัง้สิ้น 16 คน กล่าวคอื 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการที่เป็นอสิระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 5 คน ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า 
คณะกรรมการโดยรวมมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้รวมถงึ
เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถด าเนินงาน โดยใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างอสิระ  

คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ และผูบ้รหิารมดีงันี้ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ 
ของธุรกจิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มกีรรมการจ านวน 16 คน   

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

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

ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

3 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 7/7 

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 7/7 

5 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 6/7 
6 นางวลัลภา อสัสกุล ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 
กรรมการอสิระ 6/7 

7 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

8 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 6/7 
9 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ุล กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 
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ล าดบั ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

10 นางสาวอารศิรา  ธรมธชั (1) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 4/4 
11 นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 7/7 
12 ผูแ้ทน รฟม. (2) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร N/A 
13 นางณฐมณ  บุนนาค  กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 7/7 
14 นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล  กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 5/7 
15 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/7 

16 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

 

หมายเหตุ : รายละเอยีดกรรมการบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-1 ถงึ A1-7 
(1) นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 แทนนายวรีะพงศ ์ 

ศุภเศรษฐ์ศักดิ ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 

(2) ผูแ้ทน รฟม.  รอเสนอแต่งตัง้แทนนายยุทธนา  หยมิการุณ ซึ่งลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่
25 ตุลาคม 2562 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษทั 

บรษิทัไดก้ าหนดกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัติสุวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มรติตนะพร 
โดยกรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 6 คน ซึง่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ
บรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้รายละเอยีดคุณสมบตัขิองกรรมการ
อสิระมดีงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุ้นของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ า หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอื  
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท    
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์  
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่  
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

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

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกับกิจการของบรษิัท หรอื
บรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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8.2 ผู้บริหาร  

8.2.1 รายช่ือผู้บริหาร  

ผูบ้รหิารตามโครงสรา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 10 คน (ประวตัผิูบ้รหิารปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 หน้า A1-8 ถงึ A1-10) 

 
ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสงวน คุณาธนิันท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  วศิวกรรมทางพเิศษ 
4. นางสุดฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
5. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรหิาร 
6. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ  การเงนิ 
7. นายวทิรูย ์หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  
8. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนับสนุนปฏบิตักิาร 
9. ดร.วเิทศ เตชางาม  รองกรรมการผูจ้ดัการ  เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
10. นายอนวชั  สุวรรณฤทธิ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ  พฒันาธุรกจิ 
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8.2.2 โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั  
 

ผงับริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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8.2.3  โครงสร้างกรรมการของบริษทัย่อย 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 6 คน ดงันี้  
1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรษิทั  
2. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั  
3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยก์ุล   กรรมการบรษิทั 
4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์   กรรมการบรษิทั 
5. นางทศานุช ธรรมโชต ิ * กรรมการบรษิทั 
6. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : * ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2562 แทนนายด าเกงิ ปานข า ซึง่ลาออกเมื่อ
วนัที ่1 ตุลาคม 2562 และนางทศานุช ธรรมโชต ิไดล้าออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที ่10 มกราคม 2563 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั   

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้ม ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์    
ตนัตสุิวณิชย์กุล ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์  มรติตนะพร โดยกรรมการสองในห้าคน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จ ากดั ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 7 คน ดงันี้   
1. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยก์ุล ประธานกรรมการบรษิทั 
2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั  
3. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา กรรมการบรษิทั 
4. นางสาวปาหนัน   โตสุวรรณถาวร กรรมการบรษิทั 
5. นางทพิยสุ์ดา ยิม้วไิล  กรรมการบรษิทั  
6. นายอนวชั   สุวรรณฤทธิ ์* กรรมการบรษิทั 
7. นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : *  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2562   
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั  

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากัด ได้ก าหนดกรรมการผู้ม ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนั
บริษัท จ านวน 7 คน โดย 
o นายพงษ์สฤษดิ ์ต ันติสุวณิชย์กุล และ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ 

o นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสุิวณิชยก์ุล หรอื ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อร่วมกบั
นายวิทูรย์ หทยัรตันา นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร นายอนวชั สุวรรณฤทธิ ์นายณัฐวุฒ ิ 
ตรีวศิวเวทย์ หรอืนางทิพย์สุดา ยิ้มวไิล คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราส าคญั 
ของบรษิทั 
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8.3 เลขานุการบริษทั ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 

1) เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นเลขานุการบรษิทั โดยเมื่อวนัที ่
30 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถดา้น
บญัช ีกฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทัง้มคีวามเข้าใจกฎระเบยีบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บงัคบัใช้กับ
บริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติปรากฏตาม         
เอกสารแนบ 1 ล าดบัที ่18) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 
1. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
2. จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการ

ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคบับรษิัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลกัการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ี
4. จดัการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัก าหนด จดัท าและเก็บรกัษารายงานการประชุม รวมถึง

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

ก) ทะเบยีนกรรมการ 
ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
ค) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

6. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยี ทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
7. ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
8. ตดิต่อและสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามหรอืขอ

ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2641 4611 หรือส่งค าถาม     
ผ่านทาง email ที ่companysecretary@bemplc.co.th  

9. ส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 
10. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
11. ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

2) ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร ผูซ้ึ่งมคีวามรูค้วามสามารถดา้นบญัชีและ
การเงนิ ใหด้ ารงต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ ซึง่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารสงูสุดในสายงานบญัชี
และการเงนิ (รายละเอยีดประวตัปิรากฏตามเอกสารแนบ 1 ล าดบัที ่19) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 
1. วางแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ เพื่อสรา้งความเตบิโตทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การจดัหาทรพัยากร

เงนิทุนเพื่อรองรบัการเตบิโตเชื่อมโยงกบักลยุทธก์ารเตบิโตของบรษิทั และมลูค่าของกจิการ  
2.  ควบคุมและบรหิาร Infrastructure ดา้นขอ้มูลการเงนิและการบรหิารการเงนิของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิการ

ขบัเคลื่อนการด าเนินงานของบรษิทัใหบ้รรลุภารกจิ และเป้าหมายทีว่างไว ้
3.  พฒันาและบรหิารเครื่องมอืทางการเงนิ เพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์ประสทิธภิาพการด าเนินงาน และการ

วเิคราะหม์ลูค่ากจิการ  
4.  สื่อสารขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญัขององค์กร เพื่อสร้างความเขา้ใจ และความเชื่อมัน่ให้กบันักลงทุน  

เกีย่วกบัความมัน่คง และโอกาสของบรษิทั 

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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ทัง้นี้ ในปี 2562 นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จ ัดการ การเงิน ได้เข้ารบัการอบรม
หลกัสูตรความแตกต่างชัว่คราว ทีใ่ชบ้นัทกึบญัชภีาษีเงนิไดร้อตดั (TAS12) รวมถงึ update มาตรฐานบญัช ี
PAEs และ NPAEs จากสถาบันสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จ านวน 8.30 ชัว่โมง   

3) ผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 

ผงัโครงสรา้งองค์กรของบรษิัทได้มกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ระดบับรหิาร ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ีคอื 
นางสาวศรณัญา เลิศจิระประเสริฐ ผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระบบบญัชีของบริษัท ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ีซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการท าบญัชี (รายละเอียดประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
ล าดบัที ่24) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 

1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการด้านบัญชีและการเงิน รวมทัง้ก าหนดระบบบัญชีและการเงิน           
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของบรษิทั 

2. ควบคุมการจดัท าบญัช ีและตรวจสอบการปิดบญัชขีองบรษิทัในแต่ละงวดใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามแนว
ปฏบิตัทิีไ่ดว้างไว ้

3. ควบคุมและตรวจสอบการจดัท างบการเงนิ งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานทางบญัชตี่างๆ 

4. ควบคุมและตรวจสอบรายรบั-จ่ายของบรษิทั  

5. ควบคุมการจดัท างบประมาณของบรษิัท และตรวจสอบดูแลการใชง้บประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไป
ตามแผนงบประมาณทีว่างไว ้

6. ควบคุมการจดัท ารายงานภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน าส่งหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ในปี 2562 นางสาวศรณัญา  เลศิจิระประเสรฐิ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี ได้เข้ารบัการอบรมหลกัสูตร  
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน ามาใช้ในปี 2562 และปี 2563 รุ่นที่ 2/62  
จากสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์จ านวน 6 ชัว่โมง   

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณา ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคอื 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

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

2. ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสามารถจูงใจ รวมทัง้รกัษา
กรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ 
เพื่อน าพาองคก์รใหไ้ปสู่เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ  

4. มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนใหอ้ยู่ในระดบัที่
เหมาะสม แข่งขนัได ้และอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั ซึ ่งเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการทีม่คีุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

การพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลการประเมนิการปฏิบตังิานของผู้บรหิารแต่ละคน
ดว้ยระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System : PMS) 

ในปี 2562 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวม
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในปี 2562 เป็นเงนิ 38,073,948 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกิน 39,000,000 บาท 
เป็นโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2561 ไม่เกิน 21,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบั      
ปี 2562 ไม่เกนิ 18,000,000 บาท   

หน่วย : บาท 
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หน่วย : บาท 

 
 

หมายเหตุ : (1) พลเอกส าเภา  ชูศร ี ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 
  (2) นางวลัลภา  อสัสกุล ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 

  
(3)
 นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2562 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 
(4)
 นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 

(5) นายยุทธนา  หยมิการุณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2562 
(6) นางณฐมณ  บุนนาค ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2561  
(7) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2561 
(8) นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2561 

และไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอรบัค่าตอบแทน  
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(1.2) ในปี 2562 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงนิเดอืน และโบนัสให้กบัผู้บรหิารระดบัตัง้แต่
กรรมการผู้จ ัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จ ัดการจ านวน 10 คน รวมทัง้สิ้น 
120,223,847 บาท  

(1.3) ในปี 2562 NECL ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ NECL ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน 
รายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวมเป็นเงนิจ านวน 3,952,772 บาท สอดคล้องกบัมตทิี่ประชุมสามญั   
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่ เกิน 4,250,000 บาท  
เป็นโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2561 ไม่เกิน 1,400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 
2562 ไม่เกนิ 2,850,000  บาท   

(1.4) ในปี 2562 BMN ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ BMN ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปี 
และเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิจ านวน 774,000 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 ไม่เกนิ 1,152,000 บาท  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 
(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

- ไม่ม ี- 
(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บรษิัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของ
เงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราเดียวกันเข้าเป็นเงนิกองทุน โดยในปี 2562  
บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิาร 10 คน จ านวน 5,019,064 บาท 

ทัง้นี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตาม
ความสามารถในการด าเนินงานของบรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทัเป็นส าคญั 

 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

• ธุรกิจทางพิเศษ มพีนักงานทัง้หมดจ านวน 1,038 คน ประกอบด้วยบุคลากร ใน 2 สายงานหลกั 
ไดแ้ก่ สายงานปฏบิตักิาร และสายงานวศิวกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 77.3 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากร
ในสายงานสนับสนุน คือ สายงานบรหิาร สายงานการเงนิ และสายงานก ากบัดูแล คิดเป็นร้อยละ 
22.7 ของพนักงานทัง้หมด  

• ธรุกิจระบบราง มพีนักงานทัง้หมดจ านวน 3,041 คน ประกอบดว้ย บุคลากรในสายงานหลกั ไดแ้ก่ 
งานพฒันาและบริหารโครงการ งานวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง งานปฏิบตัิการเดินรถ งานกลยุทธ ์  
คดิเป็นรอ้ยละ 88 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน ไดแ้ก่ เทคโนโลยแีละธุรกรรม
อเิล็กทรอนิกส์ งานพฒันาธุรกิจ งานทรพัยากรบุคคล งานธุรการ งานความปลอดภยัและคุณภาพ 
ส่วนกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของพนักงานทัง้หมด 

• ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมพีนักงานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 

สายงาน  จ านวนพนักงาน (คน) 
1. สายงานหลกั 2,668  
2. สายงานสนับสนุน 373  

รวม 3,041  
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• บริษทัย่อย   

o NECL ไม่มกีารจา้งผู้บรหิารและพนักงานประจ า แต่ประกอบธุรกจิบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา
โดยจา้งให ้BEM เป็นผูด้ าเนินการภายใตส้ญัญาบรกิาร 

o BMN มพีนักงานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) จ านวน 192 คน ประกอบด้วย ฝ่ายขาย
และการตลาด ฝ่ายออกแบบและผลติ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการเงนิ และฝ่ายปฏบิตักิาร   

• โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานจ านวนทัง้สิ้น 2,232.45 ล้านบาท ได้แก่ 
เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิโบนัส จ านวน 2,135.55 ล้านบาท และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
จ านวน 96.9 ล้านบาท นอกจากนี้ บรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในลกัษณะเดยีวกนั
กบับรษิทัรวม 81.87 ลา้นบาท  

• การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  
- ไม่ม ี- 

• ความสมัพนัธร์ะหวา่งผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) 
- ไม่ม ี- 

8.5.2 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัมุ่งเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งทีค่รบวงจรของประเทศเเละในภูมภิาคอาเซยีน   
มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมที่สะดวกรวดเรว็และมคีวามปลอดภยั โดยด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม สรา้งมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้มส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื 

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ
ทีจ่ะเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บรษิทัจงึตระหนักถงึความส าคญัของการ
พฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยาย
ไปสู่สงัคมในวงกวา้งอกีดว้ย  

บุคลากรเป็นหวัใจของการขบัเคลื่อนธุรกิจให้มคีวามก้าวหน้าและยัง่ยนื บรษิัทจงึได้มกีารก าหนดแนว
ปฏบิตัติ่อพนักงานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน โดยบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพของ
พนักงานเพื่อคุณภาพงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผ่านการปลูกฝังแนวคิดเเละค่านิยม
เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร การท างานเป็นทีม การสร้างคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมในการท างาน และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงาน รวมถึงการก าหนดนโยบาย
ความปลอดภยัและสุขอนามยัอย่างชดัเจน ควบคู่ไปกบัการจดัใหม้สีภาพเเวดล้อมและสุขอนามยัในสถาน
ประกอบการใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัยส์นิของบุคลากรและของบรษิทั 

บรษิทัเชื่อมัน่ว่าพนักงานทีม่คีุณภาพเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ต่อการน าพาองคก์รสู่ความเจรญิเตบิโตและ
ความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรทีช่ดัเจน ดงันี้ 

1. บรษิทัมนีโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรกัษาบุคลากรของบรษิทั ดว้ยการใหค้่าตอบแทนในรูป
ของเงนิเดอืน สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑท์ีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

2. บรษิทัถอืว่าพนักงานคอืทรพัยากรทีม่คี่าของบรษิทั โดยทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ประการ
หนึ่งทีจ่ะท าให้องค์กรสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างก้าวหน้า มศีกัยภาพในการแข่งขนั และท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทได้ให้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาบุคลากรจากภายใน 
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ด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การจัดส่ง
พนักงานไปดูงานและฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสรา้งจติส านึกและการ
ฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร โดยพนักงานของบรษิทัจะต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ดา้นความปลอดภยัของบรษิทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครดั   

3. บรษิัทได้จดัให้มรีะบบบรหิารงานบุคคลที่มปีระสทิธภิาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค
และเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดพ้ฒันาและใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเตม็ขดีความสามารถ 

4. บรษิัทให้ความส าคญักับการสร้างขวญัก าลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน     
ดว้ยการก าหนดระบบผลตอบแทนและความเจรญิก้าวหน้าในอาชพีการงานบนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบสวสัดกิารที่เหมาะสม ตลอดจนพฒันาชวีติ
ความเป็นอยู่ของพนักงานใหด้ขีึน้ เพื่อธ ารงไวซ้ึง่ทรพัยากรบุคคลอนัมคี่าของบรษิทั 

5. การรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั  

บรษิทัมกีารดแูลพนักงานทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพสูงในการท างาน ใหโ้อกาสในการก้าวหน้า
ในสายอาชพี หรอื Career Path 

บรษิัทพรอ้มที่จะสร้างเสน้ทางแห่งความสุขจงึต้องเริม่จาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซึ่งหมายถึงบุคลากร
ของบริษัท เพื่อให้บุคลากรสามารถส่งมอบคุณภาพของการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน  
ความปลอดภยั บรษิทัจงึส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (Sphere of safety) ในการท างาน      
โดยมุ่งปลูกฝังและสรา้งจติส านึกเรื่องของความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหเ้กดิขึน้ในระดบับุคคล ขยาย
ไปยงัพนัธมติรทางธุรกิจ ลูกคา้ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ บรษิทัยงัเชื่อมโยงกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้วยเช่นกัน เพราะบรษิัทไม่ใช่แค่
ค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ใช้บรกิารเพยีงเท่านัน้ แต่ต้องการให้ทุกคนไดเ้ขา้ถึงความปลอดภยัอย่าง
ทัว่ถงึตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั 

นโยบายท่ีได้มีการปรบัปรงุและพฒันาบุคลากรในปี 2562   

1)  การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิทัมุ่งหวงัใหก้ารบรกิารทางพเิศษและบรกิารเดนิรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและพฒันา
อย่างต่อเนื่อง จงึด าเนินการปลูกฝังแนวคดิและวธิปีฏิบตัิในดา้นต่างๆ ทัง้ความตระหนักดา้นความ
ปลอดภยั ความตระหนักในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมกีารสื่อสารผ่านกระบวนการปฏบิตังิานและ
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน กระทัง่ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีวิธี
ปฏบิตัแิละแสดงออกเชงิพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทั 

2)  การบริหารจดัการสมรรถนะในการท างาน 

บุคลากรคอืทรพัยากรล ้าค่าซึ่งจะสนับสนุนให้บรษิัทมกีารพฒันาไปอย่างไม่หยุดยัง้และมศีกัยภาพ
การแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ      
โดยการก าหนดสมรรถนะหลกัของธุรกจิ สมรรถนะเชงิการท างาน และสมรรถนะเชงิการบรหิารของ
แต่ละต าแหน่งงาน กระบวนการประเมินความสามารถ และการจดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ
พนักงานตามต าแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เพื่อให้พนักงานมคีวามเชีย่วชาญในเชงิลกึและกวา้ง 
ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิัทมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อน าไปสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคมนาคม
ขนส่งทีค่รบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน 
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8.5.3 ผลตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

เพื่อให้การก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขนัได้ในการรกัษาพนักงานที่ดีมี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมส ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อ
เปรยีบเทียบกับตลาดแรงงานและบรษิัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้มีการทบทวนค่าจ้าง
เริม่ตน้ (Starting Salary) ส าหรบัผูท้ีจ่บใหม่และเงนิเดอืนมลูฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่าน
สถาบนัที่ด าเนินการส ารวจค่าจ้างเป็นประจ าท าให้มัน่ใจได้ว่า บรษิัทมีโครงสร้างและการก าหนด
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน  

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

นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรบัดูแลพนักงานในระยะยาว เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการร่วมงานกับบรษิัท อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่พนักงานจะได้มีเงนิออมจ านวนมากพอเมื่อถึงวนัเกษียณอายุ และ  
มชีวีติในวยัเกษียณอย่างมคีุณภาพ ซึ่งพนักงานสามารถสมคัรเป็นสมาชกิได ้โดยพนักงานจ่ายเงนิ
สะสมในอตัรารอ้ยละ 5 ถึง 15 ของเงนิเดือนตามความสามารถในการออม และบรษิัทสมทบให้ใน
อตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ตามอายุงานและขอ้ก าหนดของกองทุน ซึ่งพนักงานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุน
จะเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ ในกองทุน        
อกีทัง้ยงัไดจ้ดัท าประกนักลุ่มให้กบัพนักงานเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัพนักงานและครอบครวัของ
พนักงานดว้ย  

2) สวสัดิการพนักงาน 

นอกเหนือจากสวสัดิการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บรษิัทยงัได้มีการจดัสวสัดิการที่เหมาะสม
เพิ่มเติมให้กับพนักงาน และยงัได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวสัดกิารพนักงาน 
ตัง้แต่การจดัให้มกีารเลอืกตัง้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อท าหน้าที่ร่วมให้ค าปรกึษา
หารอืและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท ในการจัดสวสัดิการที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดย
ส่วนรวม และร่วมกนัดแูลสวสัดกิารทีบ่รษิทัจดัใหแ้ก่พนักงานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย น ามาซึ่ง
การแก้ไขปรบัปรุงสวสัดกิารของบรษิัทในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพการณ์  
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  

3) แรงงานสมัพนัธ ์ 

บริษัทก าหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management)          
โดยหน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคลท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา สนับสนุน และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้
ในเรื่องการบรหิารงานบุคคลและความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องขอ้บงัคบัเกี่ยวกับการท างานของบรษิัท  
แก่หวัหน้างานอย่างต่อเนื่อง บรษิัทได้ก าหนดขัน้ตอนการสอบขอ้เท็จจรงิกรณีพนักงานกระท าผดิ
ทางวนิัยอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและการน าไปสู่การแกไ้ขปรบัปรุงมใิหเ้กดิการกระท า
ซ ้าเดมิ รวมทัง้การก าหนดวธิปีฏิบตัิในการร้องทุกข์ที่ชดัเจนและรวดเร็ว นอกจากนี้ บรษิัทยงัจดั
กจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์และเป็นประโยชน์ใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปีประกอบดว้ย กจิกรรม
การท าบุญตกับาตรเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่และท าบุญครบรอบจดัตัง้บรษิทั กจิกรรมวนัส่งทา้ยปีเก่า
ต้อนรบัปีใหม่ กิจกรรมบรจิาคโลหิตให้สภากาชาดไทย กิจกรรมวนัสงกรานต์ กิจกรรมการออกก าลงั
กาย กจิกรรมฝึกสตเิจรญิสมาธ ิ กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสุขภาพและดา้นโภชนาการ นอกจากกจิกรรม
ภายในดงักล่าวขา้งต้นที่บรษิัทจดัให้มีแล้ว บรษิัทยงัส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณในการท า
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กจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานทีม่คีวามสนใจในการท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์รวมตวักนั
ขอจดัตัง้กลุ่มกจิกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาท ิชมรมกฬีา ชมรมถ่ายภาพ ชมรมจติอาสา 
และชมรมดนตร ีโดยชมรมกีฬาได้มกีารจดักิจกรรมตลอดทัง้ปี ทัง้การแข่งขนัฟุตบอล การเดนิ -วิง่
ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ รวมทัง้การเขา้ร่วมกจิกรรมกบัภาครัฐในรายการเดนิ-วิง่การกุศลในวาระ
ต่างๆ การจดัการแข่งขนักีฬาภายใน เพื่อส่งเสรมิการออกก าลงักายของพนักงานและการคดัสรร
นักกฬีาของบรษิทัเขา้ร่วมแข่งขนักบัองค์กรภายนอกเพื่อสรา้งเสรมิประสบการณ์ และความสมัพนัธ์
ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน ส าหรบัชมรมดนตรไีดม้กีารจดักจิกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพื่อการสนัทนาการ 
และการส่งเสรมิการแสดงออกทางดา้นศลิปะและการแสดง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดง
ในงานพธิตี่างๆ ของบรษิทัรวมทัง้แบ่งปันความสุขใหก้บัสงัคมโดยเฉพาะสงัคมดอ้ยโอกาส  

4) ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน 

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน  โดยก าหนดเป็นนโยบาย                 
ให้ทุกหน่วยงานก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม          
ในแต่ละงาน พรอ้มทัง้สนับสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน
อย่างได้ผลและเพียงพอ รวมทัง้การทบทวนการใช้อุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอตลอดปี การซ้อมแผน
ฉุกเฉินในเหตุการณ์จ าลองเสมือนจริง นอกจากนี้ยังจดัให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนัก        
ในเรื่องความปลอดภยัในการท างาน ในชวีติและทรพัยส์นิของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร  

5) คณุภาพชีวิตของพนักงาน 

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของคุณภาพชวีติของพนักงาน ทัง้พนักงานของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร
ทางพเิศษและรถไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้บรกิารและสงัคมบรเิวณตามแนวสายทางพเิศษ จงึก าหนดเป็น
นโยบายเรื่องของสุขอนามยัทัง้ในสถานทีท่ างานและสายทาง  

• น าระบบการจดัการดา้นสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองจาก
บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศองักฤษ และ NAC 
แห่งประเทศไทย และดว้ยความมุ่งมัน่ของฝ่ายจดัการและการมส่ีวนร่วมของพนักงานทีเ่ลง็เหน็
ความส าคญัและจ าเป็นในฐานะประชาคมโลกที่มหีน้าที่ในการรกัษาสิ่งแวดล้อม ท าให้บรษิัท
ไดร้บัการต่ออายุใบรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง 

• น าระบบการจดัการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 พรอ้มทัง้ได้ว่าจา้งบรษิัท Ricardo Rail มาเป็นทีป่รกึษา
งานด้านความปลอดภัย เพื่อให้ค าแนะน าในการบรหิารความเสี่ยงและการน าเทคนิคในการ
บริหารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการท างานของบรษิัทให้มีความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

6) กิจกรรมรณรงคต่์อต้านยาเสพติดในส านักงาน 

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง      
ทางเศรษฐกจิ สงัคม ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเป็นอย่างมาก จงึไดร้่วมกบั
คณะอนุกรรมการอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของบรษิัทสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
โรงงานสขีาวของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ด้วยการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองค์กรภายนอก 
และการให้ความร่วมมือในการตรวจสารเสพติดพนักงานทัง้บรษิัท ซึ่งในการด าเนินการโครงการ
ดงักล่าว บรษิทัไดก้ าหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ และเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ไดแ้ก่ 
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1. ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ โดยการใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเกี่ยวกบั
พิษของยาเสพติด และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี หรือ
เฉพาะกจิ 

2. สนับสนุนส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและร่วมกนัสอดส่องบรเิวณภายในและภายนอกบรษิัท เพื่อป้องกนัมใิห้มกีาร
แพร่ระบาดของยาเสพตดิเขา้มาภายในบรษิทั 

3. ให้ความร่วมมอืกบัทางราชการส าหรบัมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพตดิ 

4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัท เป็น
คณะท างานเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการโครงการโรงงานสขีาวใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ
และสอดคลอ้งกบันโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 

ทัง้นี้ บรษิทัมอบหมายให้คณะอนุกรรมการอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของบรษิทั
เป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสขีาวโดยต าแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสขีาวด าเนินได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่คณะท างานโครงการโรงงานสขีาวมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. เสนอแนะแนวทางการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

2. ปฏบิตัติามนโยบายและแผนปฏบิตักิารป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรม เพื่อเสรมิสรา้งจติส านึกและรณรงคต์่อตา้นยาเสพตดิในบรษิทั 

4. เผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องยาเสพตดิและวธิกีารป้องกนัทีถู่กตอ้งใหก้บัพนักงาน 

5. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการและรายงานต่อบรษิทั 

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

7) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

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

ระบบ SAP ที่น ามาใช้ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบ ารุงรักษา ระบบสินค้าคงคลัง  
ระบบบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทัง้หมด ( Integrated System) ท าให้สามารถ
ตรวจสอบการท างานทุกขัน้ตอนและขา้มระบบงาน รวมทัง้สามารถสอบยนัยอ้นหลงัส าหรบัรายการ
ทางการเงนิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ท าใหส้ามารถป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดอ้ย่างด ี
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเชื่อมัน่และตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ซึ่งประกอบดว้ย 
การตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ    
อนัจะน าไปสู่การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื การมรีะบบการบรหิารจดัการและการควบคุมภายในทีด่ ีการมกีลไก
การควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได ้การเคารพในสทิธแิละ
ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสรมิและสนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น การรกัษา
ความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู และการบรหิารกจิการทีค่ านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่เป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัในการเพิม่มลูค่าและผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาวอย่างยัง่ยนื  

ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและพฒันาการที่ท าให้เกิดการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจของคณะกรรมการในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท ความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสยี โอกาส และความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการ คณะกรรมการจะท าการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอย่างสม ่าเสมอทุกปี อย่างน้อยปีละ  
1 ครัง้ โดยบรษิัทได้เผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบรษิัทที่ http://www.bemplc.co.th 
เพื่อให้ผู ้ถ ือหุ ้น นักลงทุน และผู ้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มได้รบัทราบแนวทางปฏิบตั ิและการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่และสื่อสารไปยงัพนักงานของบรษิัท 
เพื่อใหร้บัทราบและยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว  

• นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิข ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ก ากบัดูแลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏบิตัิ 
อย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
ในทางมชิอบ ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

ดูแลผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มตามสทิธทิี่มตีามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิ
สทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รบัความเสยีหายจากการ
ละเมดิสทิธ ิมกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มส่ีวนได้เสยีเพื่อสรา้งความ 
มัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิ และความยัง่ยนืของบรษิทั  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่  
ผูท้ีเ่กี ่ยวขอ้งทุกฝ่าย พรอ้มทัง้ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กี ่ยวขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้ม ูล 
ทางการเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง  
ทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 
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5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
รวมถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั 

จากผลการด าเนินงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให ้         
ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิและไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้   

• ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 (AGM Checklist 2019)  
จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ในระดบั “ดเียีย่ม” 

• ได้รบัรางวลั DRIVE AWARD 2019 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน ประเภทอุตสาหกรรมด้านการ
บรกิาร (Services) จากสมาคมนิสติเก่าเอม็บเีอ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

• ได้รบัผลการประเมนิการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในระดบั “ดมีาก” จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• บรษิทัได้รบัการประกาศชื่ออยู่ใน “หุ้นยัง่ยนื” ประจ าปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) 

ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนืทีด่ าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึสิง่แวดล้อม 

สงัคม และบรรษทัภบิาล   

ในปี 2562 คณะกรรมการไดก้ ากบัและควบคุมดูแลใหม้กีารพฒันาดา้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ตลอดจน
ได้สรุปกิจกรรมการก ากบัดูแลกิจการซึ่งได้ด าเนินการมาตลอดปี 2562 ซึ่งครอบคลุมและเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ดงันี้  

9.1.1 สิทธิและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคญัต่อสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการ     
มส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การซื้อขายและการโอนหุน้ การไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร
ของบรษิทั การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุ้นอย่างเป็นอสิระและเท่าเทยีมกนั 
การร่วมตัดสินใจเรื่องส าคัญของบริษัท การแต่งตั ้งหรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีและการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของ
บรษิทัอย่างรวดเรว็ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย โดยสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิ
ของตนอย่างเตม็ทีผ่่านการประชุมผูถ้อืหุน้ และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิดงันี้ 

1. การประชมุผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น  

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญ ถึงสิทธิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น              
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกจิการไวช้ดัเจนว่า บรษิทัส่งเสรมิให้   
ผูถ้ือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบนั ไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้ โดยบรษิทั
ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั โดยด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัข่าวสารขอ้มูล
ของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่งบรษิัทได้จดัท าเอกสารเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน   
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กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม
หนังสอืมอบฉันทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเป็นผูก้ าหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได ้และ
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัทีบ่รษิทัเสนอชื่อไว้ เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรบัการ
มอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ 
โดยจดัท าหนังสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันี้  
-  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่า่ย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) 
-  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดและชดัเจน 
-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พรอ้มทัง้เปิดเผยหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช้
ตามที่เห็นเหมาะสม นอกจากนี้  บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้น           
ทีม่อบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บรษิทัจดัท าหนังสอืเชญิประชุม ซึง่มรีายละเอยีดค าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระ วนั เวลา สถานที่ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วม
ประชุม โดยเอกสารจะจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละ
เขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้า 30 วัน โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ครัง้ คือ  
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2562 บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอื
เชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทัง้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั
เป็นผูจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 16 วนัก่อนประชุม คอืวนัที ่1 มนีาคม 2562 

ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 บรษิัทได้เผยแพร่
หนังสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2562 พรอ้มทัง้ส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิัท
เป็นผูจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 21 วนัก่อนประชุม คอืวนัที ่4 เมษายน 2562 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
มเีวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ และด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบ
วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระ ซึ่งไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระเบยีบวาระต่างๆ 

1.3 การอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

บรษิัทอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงอย่างเต็มที่   
โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ         
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยุดต่อเนื่องหรอืวนันักขตัฤกษ์ ก าหนดเวลา
ประชุมไม่เช้าหรอืเยน็เกินไป และสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบรเิวณที่มกีารคมนาคมสะดวก เช่น 
ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ   
พรอ้มแนบแผนทีส่ถานทีป่ระชุมและการเดนิทาง โดยในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้
จ านวน 2 ครัง้ คือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562  
เวลา 14.00 น. และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  
เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผูถ้ือหุ้นทัง้ 2 ครัง้ จดัขึน้ ณ หอ้ง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2  
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โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้โดยสะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้าใตด้นิ และรถยนต ์ฯลฯ 

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเป็นการล่วงหน้า   

เพื่อเป็นการสื่อสารและสรา้งการมส่ีวนร่วมกบัผู้ถอืหุน้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สามารถ
เสนอระเบยีบวาระ หรอืส่งค าถาม หรอืขอ้คดิเห็นเป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนไว้บนเว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือที่ E-mail address : companysecretary 
@bemplc.co.th โทรศัพท์ : 0 2641 4611 โทรสาร : 0 2641 4610 หรือทางไปรษณีย์มายัง
ส านักกรรมการผู้จ ัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (สาขา 1)     
เลขที ่238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึง่บรษิทัจะพจิารณา
ตอบค าถามผ่านทางช่องทางตามความเหมาะสม หรอืชีแ้จงเพิม่เตมิในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบ
วาระหรอืส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2) การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

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

2.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมและการนับคะแนน ทัง้นี้เพื่อความถูกต้องแม่นย า และความสะดวกรวดเรว็ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการนับคะแนนไดท้นัทแีบบ Realtime    

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้จ านวน 2 ครัง้ โดยการ
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2562 มีกรรมการเข้าร่วมในการ
ประชุมจ านวน 14 คน จากกรรมการ 17 คน (สดัส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 
82 .35 ) และการป ระชุ มสามัญ ผู้ ถื อหุ้ นป ระจ า ปี  2562 เมื่ อ วันที่  26 เมษ ายน  2562  
มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมจ านวน 15 คน จากกรรมการทัง้สิ้น 17 คน (สัดส่วนของ
กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 88.24) ซึ่งในการประชุมผูถ้อืหุ้น ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการ และคณะผู้บรหิารของ
บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้  

2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
ส าหรบักรณีอื่นคะแนนเสียงให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
และวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงมต ิ 

http://www.bemplc.co.th/
http://www.becl.co.th/
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2.4  การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั บรษิัทได้จดัให้มทีี่ปรกึษากฎหมายและ
บุคคลทีเ่ป็นอสิระซึ่งเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบ
การนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยบรษิทัจะมกีารแนะน า
ผูต้รวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจดัให้มกีารบนัทกึไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้
สามารถแสดงผลมติต่อที่ประชุมภายในเวลาที่รวดเร็ว และจะแสดงผลทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยบรษิทัเปิดเผยมตพิรอ้มผลคะแนนในแต่ละวาระต่อทีป่ระชุม และ
เผยแพร่มตดิงักล่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เผยแพร่มตแิละรายงานการประชุม
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  

1. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระส าหรบัผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะที่มีอ านาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยอ านวยความสะดวกในการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่งใส บริษัทจดัให้มีที่ปรกึษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 
ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบและเป็นพยานในการนับคะแนน  

2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแล้ว
ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้า
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมทีี่ปรกึษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นท าหน้าที่สอบทาน 
ความถูกตอ้งในการนับคะแนนเสยีงตามหนังสอืมอบฉนัทะ   

3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้
บรษิทัจงึใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะออก
เสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

4. ส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองทุกราย
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลงั ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่
มอบฉนัทะบรษิทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามในหนังสอืมอบฉนัทะ 

2.6  แนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเหน็หรือสอบถามข้อมูลในท่ีประชุม  

ประธานกรรมการบรษิทั ซึ่งท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้น
ไดแ้สดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. แสดงความเห็นหรอืสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวาระการประชุมในระหว่างการด าเนินการ
ประชุมภายหลงัจบการรายงานหรอืน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม 

2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม  
ภายหลงัจากทีป่ระชุมด าเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

โดยบรษิัทจดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ านวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัต้องการ ส่ง
ค าถามใหก้รรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม 
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3) การจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม  

1. บริษัทท าการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SETLink ทัง้นี้ภายในวนัที่มกีาร
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติพร้อมคะแนนเสียง 
ไดอ้ย่างรวดเรว็  

2. บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วย
ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
• รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
• จ านวนผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม (ดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ) 
• ค าชี้แจงโดยสรุปทีเ่ป็นสาระส าคญั เช่น ขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนน

ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม  
• ชื่อผูถ้าม ค าถาม-ตอบ หรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป  
• มตทิีป่ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

3. ภายหลงัการประชุมบรษิทัก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั
และมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการ
ประชุมไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัท าวดีทิศัน์การประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่
บนเวบ็ไซต ์เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืผูท้ีส่นใจขอ้มลูของบรษิทัสามารถรบัทราบ
รายละเอียดการประชุมนอกเหนือจากที่บันทึกในรายงานการประชุม โดยเปิดเผยวีดิทัศน์
ดงักล่าวไวจ้นถงึการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป  

9.1.2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั
และเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและป้องกนัการใช ้หรอืการ
ได้รบัข้อมูลภายในที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีลกัษณะเป็นการหาประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผู้อื่น    
อนัเป็นการเอาเปรยีบและส่งผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผูถ้ือหุน้โดยรวมซึ่งถือเป็นการกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและการเปิดเผยขอ้มูล 
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมในการท ารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ ดงันี้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บรษิัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ      
ในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัภายในวนัท าการถดัไป พรอ้มทัง้ดแูลใหบ้รษิทัจดัท าหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มรายละเอยีดของ
แต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ
โดยบรษิัทเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มรายละเอยีดของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบรษิัทเป็น
การล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม พรอ้มกนันี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้บรษิัทแจ้งกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า  
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2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท     
บรษิทัมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั
ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้
รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านช่องทางทีป่ระกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิไ์ด้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะเป็น 
ผูพ้จิารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชุมตามที่ผูถ้ือหุ้นเสนอ 
และส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ฝ่ายบรหิารจะน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาน าเสนอคณะกรรมการและที่ประชุม  
ผูถ้อืหุน้ต่อไป และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัวาระ
แต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัต ิ        
โดยกรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที ่ดงันี้ 

• รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ซึ่งถอืหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัครัง้แรก และรายงานการจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยท์ุกครัง้ทีม่กีาร
ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ต่อส านักงานงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัทีซ่ื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ซึ่งบรษิทัมกีารแจง้เตอืน
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่รายงานการซื้อ
ขายหลกัทรพัย ์หรอืถอืครองหลกัทรพัยต์่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์และจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที่ รายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

• เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ ก่อนที่
ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

• มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบ เกี่ยวกับการถือหลกัทรพัย์ของบริษัท ของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อรบัต าแหน่งครัง้แรก และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยงัได้รบัทราบหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดรวมถึง  
บทก าหนดโทษตามกฎหมาย และบริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน 
กระท าการใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารได้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั  ไม่พบ 
กรณีฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มูลภายใน และการซื้อขาย
สินทรพัย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ และส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
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4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

4.1  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

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

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ร ายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารพร้อมทัง้จัดส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจ าปี 2562 
รายชื่อกรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 

 ณ วนัที ่  
31 ธ.ค.2561 

การเปลีย่นแปลง 
ในปี 2562  

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2562 
 จ านวน สดัส่วน (%) 
กรรมการ     
1.  ดร. วรีพงษ์ รามางกูร - - - - 
2.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 21,706,878 2,900,000 24,606,878 0.1610 
 คู่สมรส 2,402,527 - 2,402,527 0.0157 
3.  นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 803,893 - 803,893 0.0053 
4.  พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร - - - - 
5. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  - - - - 
6.  นางวลัลภา อสัสกุล - - - - 
7.  นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ - - - - 
8.  ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 
9.  นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล - - - - 
10.  นางสาวอารศิรา  ธรมธชั (1) - - - - 
11.  นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ - - - - 
12. นางณฐมณ  บุนนาค  - - - - 
13. นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล  - - - - 
14.  ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 1,599,141 1,400,000 2,999,141 0.0196 
15.  นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 
ผูบ้รหิาร     
16. นายสงวน คุณาธนิันท ์ - - - - 
17. นางสุดฤทยั พรหมมาตร - - - - 
18. นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ - - - - 
19. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร - - - - 
20. นายวทิูรย ์หทยัรตันา - - - - 
21. นายอลัวนิ จ ี - - - - 

คู่สมรส 144,272 144,272 - - 
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รายชื่อกรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 
 ณ วนัที ่  

31 ธ.ค.2561 
การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2562  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2562 

 จ านวน สดัส่วน (%) 
22. ดร.วเิทศ  เตชางาม  - - - - 
23. นายอนวชั  สุวรรณฤทธิ ์ - - - - 

 

หมายเหตุ  : (1) นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 
แทนนายวรีะพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 

4.2  การเข้าร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมส่ีวนไดเ้สยี
กับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนัน้ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง
กรรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีใหแ้สดงเจตนาขอไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืออกเสยีงในวาระ
นัน้ๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการจะพจิารณาจากรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีซึ่งกรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าที่
จดัท าและเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  

5) การท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5.1 นโยบายการท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

1. บรษิัทจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่
ส าคญัของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ทัง้นี้ หากมรีายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่ม
ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของ
การเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถึงการก าหนดราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไป
ตามลกัษณะธุรกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการก าหนดราคากบับุคคลภายนอกหรอื
ราคาตลาด โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่มส่ีวนร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ  

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

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

4. บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอื
สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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5.2 หลกัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัิหลกัการในการทีบ่รษิัทจะเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่มเีงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วญิญูชนจะพึงกระท า  
กับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล  
ในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งในการท าธุรกรรม
ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. การว่าจ้างบรษิัทหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อท าการซ่อมแซม ปรบัปรุง
หรอืก่อสร้างเพิ่มเติมทางพเิศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิติบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด  
ต่อบรษิทั 

2. การว่าจ้างบรษิัท หรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรอื
จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์พรอ้มค่าแรง เพื่อบ ารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศูนยซ์่อมบ ารุงในอนาคต 
ซึง่ธุรกรรมเหล่านัน้มเีงือ่นไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่คา้อื่น 

3. ธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงันี้ 

(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่ อสนับสนุน 
การด าเนินงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

(2)  การสนับสนุนนโยบายของภาครฐั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดนิทาง
โดยรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นครัง้คราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรอื 
ยกเว้นการจดัเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บรกิาร ทัง้นี้ โดยมเีงื่อนไขว่า รฟม. จะชดเชย
รายไดใ้นวนัเวลาดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

4.  การท าธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทีป่รกึษาใหก้บันิตบิุคคลซึ่งเป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

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

6. การท าธุรกรรมอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
ตามนิยามทีก่ าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.3 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอืรายการเกี่ยวโยง

ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. หลีก เลี่ยงการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกับกรรมการที่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์กบับรษิัท ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ ให้มกีารน าเสนอรายการ  
ที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท  
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครดั เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ  
ถอืปฏบิตัขิองพนักงานทัว่ทัง้บรษิทั  
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9.1.3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
บรษิัทมนีโยบายที่ชดัเจนในการให้ความส าคญัและค านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น    
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน และผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ผูใ้หกู้้ คู่คา้ สงัคม และชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีง ภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีประสงคท์ีจ่ะตดิต่อ
หรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการว่า บรษิัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสทิธิ 
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนด
มาตรการชดเชยกรณีผู้มส่ีวนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิและมุ่งเน้นการด าเนินงาน  
โดยเคารพสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ดงันี้  

1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

1.1 กลุ่มลูกค้า : บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานและเชื่อถอืได ้รวมทัง้
ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลของลูกค้า การติดตาม
วดัผลความพงึพอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการส่งเสรมิการขาย โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อเขา้ถงึระบบขนส่ง
มวลชนและเส้นทางที่ลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ             
มโีครงการ/แผนงานอย่างต่อเน่ืองในการปรบัปรุงบรกิารทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน         
ซึง่กฎเกณฑต์่างๆ ทีน่ ามายดึเป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิาร ดงันี้ 
1. ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐานสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร 
2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และจดัให้มี

ช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร กรณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรบัปรุงบรกิาร 

3. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารทีถู่กตอ้ง และรวดเรว็ 
4. เปิดโอกาสโดยการจดักิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเขา้เยี่ยมชมการด าเนินงาน และ 

การบริหารจัดการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รบัสัมปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 
การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลูกคา้อย่างต่อเนื่อง 

1.2  กลุ่มผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ : บริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญากับ กทพ. และ รฟม.  
ในฐานะคู่สัญญาอย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทด้วยหลัก  
ความเสมอภาคเท่าเทยีมไมเ่ลอืกปฏบิตั ิปฏบิตัติามเงือ่นไข กรอบกตกิา ธรรมเนียมปฏบิตัติ่างๆ 
ระหว่างกัน และส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดีด้วยไมตรจีิต ซึ่งได้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อด าเนินการร่วมกับ กทพ. และ รฟม. ในการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ โดยบริษัทจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน     
ทุกเดอืน เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน ซึ่งผลการประเมนินัน้ พบว่า 
ทัง้ กทพ. และ รฟม. มคีวามพอใจในการปฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียีย่ม 

นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัระหว่างเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานของบรษิทั และของ 
กทพ. ทุกไตรมาส และประชุมรว่มกบั รฟม. ทุกเดอืน ซึง่นอกจากจะเพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารแลว้ยงัลดขอ้ขดัแยง้หรอืลดผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิขอ้พพิาทต่างๆ  
จากการปฏบิตังิานร่วมกนัระหวา่งสองหน่วยงาน  
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1.3 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รบัเหมา : บรษิัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสนิค้าและบริการเป็นไปอย่าง 
มมีาตรฐาน โดยยึดมัน่ที่จะพัฒนาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกับคู่ค้า โดยมีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และ  
มคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งทีเ่สมอภาคและมคีวาม
เป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระดบัและด าเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่เป็นธรรม ตามขอ้ก าหนดตามระบบ
บรหิารคุณภาพ ISO 9001 ซึง่มขีอ้ปฏบิตัดิงันี้ 
1. ก าหนดให้มหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารคดักรองคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

เพื่อใหม้กีารด าเนินกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 
2. มกีารแขง่ขนับนฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มลีกัษณะทีเ่ป็นการเลอืก

ปฏบิตั ิหรอืกดีกนัไม่ใหคู้่คา้รายหนึ่งรายใดเขา้ร่วมแขง่ขนัทางธรุกจิ 
3. จดัท ารปูแบบสญัญา หรอืขอ้ตกลงทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
4. จดัใหม้รีะบบการจดัการ ตดิตาม เฝ้าระวงั รวมถงึทบทวน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม

สญัญา หรือข้อตกลงอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 

5. จ่ายค่าตอบแทนใหคู้่คา้ตรงเวลา ตามเงือ่นไขการช าระทีไ่ดต้กลงกนั 
6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรอืพนักงานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวหรอือาศยั

ความเป็นส่วนตวัจากคู่คา้ 
7. จดัใหม้กีารประเมนิคู่คา้เป็นประจ าทุกปี และแจง้ผลการประเมนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ 

คู่คา้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้
คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บรหิารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้ กรณีที่พบว่าได้รบัการปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม 

8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  
การจ่ายสนิบนใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของคู่แขง่ 

9. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 

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

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่ อร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทางการแกไ้ข 

2. ปฏิบตัิต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

3. จดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิทีถู่กตอ้งและรกัษาความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูใ้หกู้้อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ตรงเวลา และสม ่าเสมอ 

4. ละเวน้การให ้เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้ 
5. หากมขีอ้มูลว่ามกีารให้ เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจรติเกิดขึ้น  

จะเปิดเผยรายละเอยีดต่อผูใ้หกู้ ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 
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ส าหรบักลุ่มผูถ้อืหุน้กู้ : บรษิทัด าเนินการออกหุน้กูต้ามขอ้ก าหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ 
ของ ก.ล.ต. และปฏิบตัิตามนโยบาย วตัถุประสงค์ และมตขิองที่ประชุมผู้ถอืหุน้อย่างเคร่งครดั 
และใหค้วามส าคญักบัการรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละ
หน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้และเงือ่นไขตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น 

1.5 กลุ่มพนักงาน : บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรหลกัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ
และเป็นปัจจยัส าคญัหลกัต่อความส าเรจ็และเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื บรษิัทจงึได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น      
การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจดัสวสัดกิารที่ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างานของพนักงาน การอบรมใหค้วามรู ้การพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า รวมถงึ
เปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะที่ส าคญัและจ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานหรอื
ดา้นอื่นๆ ดว้ย เป็นต้น โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตาม ประเมนิผล
การปฏบิตัแิละทบทวนทุกปี   

1. แนวปฏบิตัติ่อพนักงาน 
1) การก าหนดโครงสร้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตาม

ศกัยภาพการท างาน ดว้ยการน าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน (People 
Assessment) โดยเน้นการประเมินศกัยภาพในการปฏิบตัิงานและวดัความสามารถ
เพื่ อเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถ (Competency) ให้มีความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและการเติบโตของบรษิัท และมกีารวดัผลการปฏิบตังิานที่
ชดัเจนก าหนดเป็นดชันีชี้วดัผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่ส าคญัประกอบการพิจารณา
ประเมนิผลของพนักงาน   

2) การสรา้งบรรยากาศการท างานแบบมส่ีวนร่วม และการท างานเป็นทมีโดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นักงานไดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

3) การมุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร โดยการเปิด
โอกาสใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

4) การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึง 
การใหร้างวลับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้ๆ  

5) การให้ความส าคญั และส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดบัได้พฒันาความรู้ความสามารถ 
โดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหพ้นักงานไดศ้กึษาอบรมหรอืศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อ
เพิม่พูนทกัษะ (Skill) และความรูค้วามเชีย่วชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการ
เสริมสร้างทัศนคติ (Attitude) โดยการฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู ้
ความสามารถของพนักงาน ทัง้ในเรื่องของทักษะความสามารถตามต าแหน่งงาน 
(Functional Skills) ทักษะความสามารถหลกัที่พนักงานทุกคนต้องมี (Core Skills) 
รวมทัง้ทกัษะภาวะผูน้ า (Leader Skills) โดยในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร้บั
การอบรมเฉลีย่ 138.46 ชัว่โมงอบรม / คน  

6) การให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาส 
ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอายุ  

7) การก ากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมถงึการใหค้ าแนะน าและดูแลพนักงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมาย โดยบริษัทก ากับดูแลและส่งเสริมให้
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พนักงานใชส้นิคา้ถูกกฎหมาย และไม่ละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจน
ส่งเสรมิให้ใช้แนวทางการด าเนินงานและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และ     
ไม่เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ เพื่อผลประโยชน์และความส าเรจ็ของบรษิทั 

2. นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยั 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัของสถานประกอบการ 
ดแูลใหพ้นักงานมคีุณภาพงานและคุณภาพชวีติทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยัในการท างาน 
โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบาย ดงันี้ 

1) บรษิทัจดัใหม้มีาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน ดว้ยความร่วมมอือย่างจรงิจงัของพนักงานทุกคน รวมทัง้จะจ ากดั และจดัการ
ความเสีย่งต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการท างานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานปกติ 

2) บริษัทจัดให้มีมาตรการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์  การจัดท าระเบียบปฏิบัติ          
การอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิต 
สุขอนามยั และทรพัยส์นิของพนักงาน รวมถงึส่วนรวมทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ 

การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้ม และสุขอนามยัในสถานประกอบการ ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ 
สุขอนามยั ตลอดจนทรพัย์สนิของพนักงานและบรษิัท นอกจากนี้ บรษิัทยงัค านึงถึงความ
ปลอดภยัและสุขอนามยัของผูใ้ชบ้รกิาร ดว้ยการจดัใหม้กีารอบรมใหก้บัทมีช่างเทคนิคและ
วศิวกร ตลอดจนพนักงานทีป่ฏบิตังิานกู้ภยัและจดัการจราจรบนทางพเิศษอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ส าหรบัธุรกจิรถไฟฟ้าไดม้ี
การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนักงานทุกคน มกีารด าเนินงานดา้น
ความปลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศและ
ระดบัสากล ไดแ้ก่ TIS 18001 : 2001 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกั
เพื่ อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า  

โดยในปี 2562 บรษิัทมสีถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานบนทางพิเศษจ านวน 7 ครัง้ 
และพบสถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานเกี่ยวกับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าจ านวน  
3 ครัง้ โดยไม่มพีนักงานทีเ่สยีชวีติแต่อย่างใด 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหต ุ
จากการท างาน (จ านวนครัง้) 

อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ 
(Injury Frequency Rate, I.F.R.) 

ธุรกจิทางพเิศษ ธุรกจิระบบราง ธุรกจิทางพเิศษ ธุรกจิระบบราง 
7 3 6.74 0.45 

หมายเหตุ :  อัตราความถี่การบาดเจ็บ  (I.F.R.) ค านวณจากจ านวนพนักงานได้ร ับบาดเจ็บจาก 
การท างาน (N) เทยีบต่อชัว่โมงการท างาน (MH) โดยที ่I.F.R = N * 1,000,000 / MH) 

1.6  กลุ่ ม ห่วงโซ่อุปทาน  : บริษัทด าเนินธุ รกิจต่ อห่ วงโซ่ อุปทานตามมาตรฐานสากล  
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่าง
เคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่า
ห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทด าเนินงานด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนืในการท าธุรกจิร่วมกนั  
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1.7 กลุ่มชุมชน : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกลท้างพเิศษ ใกล้รถไฟฟ้า หรอืใกลส้ านักงานที่บรษิทัตัง้อยู่ 
โดยการจดักิจกรรมพิเศษที่มลีกัษณะสร้างประโยชน์และสร้างฐานการเรยีนรู้ธุรกิจและชุมชน
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัการ
ทุจริตทัง้ภายในและภายนอก โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการปฏิบัติ การติดตาม     
การเฝ้าระวงั แนวทางการทบทวน ประเมนิความเสีย่ง และการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและเป็นปัจจุบนั
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัททุกคนได้ยดึถือและปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครดั โดยบรษิัทไดก้ าหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยมแีนวทางปฏบิตัิ    
ทีส่ าคญั ดงันี้ 
1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิทัควรปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์

สุจรติ และโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตังิานนัน้ตอ้งถูกต้อง
ตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และ
ปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกจติส านึกของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหล้ะเวน้การ
ทุจรติและตระหนักถงึโทษภยัของการทุจรติคอรปัชัน่ 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานไม่พงึรบั ยอมจะรบั หรอืใหก้ารเลี้ยง
รบัรอง ของขวญั และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บริษัทได้จดัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่การติดตาม การเฝ้าระวัง แนวทางการ
ทบทวน ประเมนิความเสี่ยง และการฝึกอบรม เพื่อเป็นการป้องกนั/ป้องปราบไม่ให้เกิดการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

3)  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิัทเคารพและยึดมัน่ในสทิธคิวามเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น และจะน ามาใช้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั ้น บริษัทจึง มีนโยบายห้าม 
การด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. พนักงานทุกคนมหีน้าที่ปกป้องและรกัษาความลบัอนัเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท

เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านัน้รัว่ไหล และต้องไม่น าทรพัย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบรษิัท  
ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงาน 
อนัเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บั
อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

4)  นโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

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

ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
2. บรษิัทปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลอืกปฏิบตัิในการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน  
อนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ ์
ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทั 

5)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

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

วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทัง้หมดของบรษิทั 
2. ด าเนินการให้แนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และ

กระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั 
3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทาง  

ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
4. สนับสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ  
เป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี
ทุกภาคส่วนอย่างแทจ้รงิ 

6)  นโยบายส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทด าเนินธุรกิจให้บรกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ บรษิัทจงึมคีวาม
มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึง

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม   
2.  สรา้งจติส านึกแก่พนักงานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนจดัใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
3.  ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
5.  เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มีนโยบายที่จะคดัเลอืก 

และส่งเสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่าง
จรงิจงัและสม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ตีอ่ผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน ผูร้บัเหมา และชุมชนรอบขา้ง   
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7) นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เป็นส่วนส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัให้
เกดิประสทิธภิาพ และเป็นทีน่่าเชื่อถอื บรษิทัจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยัดา้น
สารสนเทศ และน าไปปฏบิตั ิเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า 
1. ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ ทีส่ามารถจะเขา้ถงึระบบสารสนเทศได ้
2. ระบบสารสนเทศ มคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้และมกีารรกัษาความลบัของขอ้มลู 
3. ระบบสารสนเทศ มคีวามพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
4. มกีารตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ 
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีจิตส านึกเกี่ยวกับความมัน่คง

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

อนึ่ง ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ ถอืเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่
ของพนักงานและบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบรษิทัตอ้งด าเนินการ
ในทุกวถิทีางเพื่อท าใหเ้กดิความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบรษิทั 

บรษิทัตระหนักและค านึงถงึความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภยัคุกคามอนัเกดิจากการ
ใชง้านดงักล่าว ซึ่งปัจจุบนัเทคโนโลยไีดพ้ฒันาอย่างรวดเรว็และมาพรอ้มกบัภยัคุกคามทีน่ับวนัจะมี
ความส าคัญและรุนแรงต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้รบัการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 : 2013 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited  ซึ่งมผีลจนถงึวนัที ่
4 กรกฎาคม 2564 ทัง้นี้  บริษัทได้น ามาปรับใช้และได้ก าหนดเป็นระเบียบว่าด้วยความมัน่คง
ปลอดภยัระบบสารสนเทศของบรษิัท โดยก าหนดให้มกีารทบทวนระเบยีบดงักล่าวทุกปีตามความ
เหมาะสม ก าหนดขอ้ปฏบิตัิ/ขอ้หา้มปฏบิตัขิองพนักงานในการใชง้านคอมพวิเตอร ์ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบั
ผูด้แูลระบบคอมพวิเตอร ์และขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

นอกจากนี้ บริษัทยงัมีการจัดสรรและบริหารทรพัยากรด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
สนับสนุนให้มกีารใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยมฝ่ีายพฒันา
ระบบงาน และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศรบัผดิชอบในการดูแลระบบคอมพวิเตอร์ (ด้าน Software 
และ Hardware) และเขา้ถงึโปรแกรมระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อจดัการฐานขอ้มลูของระบบคอมพวิเตอร์
ของบรษิทัได ้โดยบรษิทัไดม้กีารจดัท า Job Description เพื่อระบุหน้าที ่และความรบัผดิชอบของแต่
ละต าแหน่งอย่างชดัเจน ส าหรบัระบบงานส าคญัๆ บรษิัทได้มกีารจดัท าและถ่ายทอดองค์ความรูใ้น
งานให้กบับุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในสายงาน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่แทนกนัได ้ส่วนระบบงานที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือต้องใช้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง  บริษัทก็จะ
เลอืกใชบ้รกิารจาก Outsource 

8) นโยบายการส่งเสริมนวตักรรม 

บรษิัทตระหนักและมุ่งมัน่ในการส่งเสรมิและพฒันาการสร้างวฒันธรรมการพฒันานวตักรรมองค์กร 
เพื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่กจิการตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนได้
เสยีภายใน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกตามนโยบาย ดงันี้  

1. ส่งเสรมิให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อเกิดประสทิธภิาพสูงสุด
ตามพนัธกจิองคก์ร โดยการน านวตักรรมมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั  

2. สนับสนุนการน าอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ และเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้น า
เครื่องมอืทางการเงนิมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

3. สนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมนวตักรรมองคก์รเพื่อดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างต่อเนื่อง 
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โดยบรษิัทได้มีการแต่งตัง้คณะท างานก าหนดกลยุทธ์และนวตักรรม เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการ
บรหิารจดัการในด้านต่างๆ อาท ิเชงิวเิคราะห์โครงการ เทคนิควศิวกรรม การเงนิ การตลาด และ             
ในเชงิสญัญา เพื่อท าหน้าที่ระดมความคดิและน าเสนอแนวทางเชงิกลยุทธ์และนวตักรรม เพื่อการ
พฒันาประสทิธภิาพ และเสรมิสรา้งรายไดเ้พิม่ใหก้บับรษิทั รวมทัง้ศึกษาความ เป็น ไปได้ ในทาง
ปฏิบตัิตามแนวทางที่เสนอพรอ้มทางเลอืกอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในเชงิเศรษฐกิจและ
เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัท น าเสนอแผนงานต่อกรรมการผู้จดัการส าหรบัมอบหมายให้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบน าไปปฏบิตั ิตดิตามและสรุปประเมนิผลรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารพฒันานวตักรรมโดยการน า Digital Technology และกระบวนการ LEAN 
มาใชส้นับสนุนงานทีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิ ดงันี้  

นอกจากนี้บรษิทัยงัได้จดัโครงการ “Half Day Talk” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัได้
มโีอกาสเรยีนรู้ทกัษะที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานอย่างสร้างสรรค์กบัผู้เชีย่วชาญที่มชีื่อเสยีงจาก
หลากหลายสาขา อาทิ เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นหวัข้อการเรยีนรู้ที่
สามารถถ่ายทอดไดภ้ายในเวลาทีก่ระชบั มเีนื้อหาสอดคล้องกบัความต้องการของบุคลากรส่วนรวม 
และเป็นประโยชน์ส าหรบัการน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการท างานต่อไป อาท ิแนวโน้มนโยบายของ
ภาครฐั และภาคธุรกจิดา้นเทคโนโลย ีการปฏริูปดา้นนวตักรรม การเตรยีมพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัความ
เปลีย่นแปลงดา้น Digital   

ในด้านการบรหิารจดัการวศิวกรรมทางพเิศษ บรษิัทไดพ้ฒันาระบบบรหิารจดัการสนิทรพัย์ เพื่อให้
ทางพิเศษอยู่ในระดับการให้บริการที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อก าหนด และกฎหมายต่างๆ  
อนัจะน าไปสู่การท าใหผู้ใ้ชท้างไดร้บัความสะดวก สบาย และความปลอดภยัสูงสุด ตลอดจนบรษิทัเอง
จะสามารถใช้งบประมาณในการบ ารุงรกัษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบการบริหารจดัการ
สนิทรพัยด์งักล่าว บรษิทัไดจ้ดัท าขึน้เป็นการเฉพาะ ดว้ยการใชอ้งค์ความรู ้ความเชีย่วชาญ ตลอดจน
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ เช่น เทคโนโลยีแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile Mapping 
System : MMS) เทคโนโลยีพิกัดเลเซอร์ (Laser Point Cloud) การจัดเก็บข้อมูลดัชนีความขรุขระ
สากล (International Roughness Index : IRI) และดชันีความเสียดทานสากล (International Friction 
Index : IFI) เป็นต้น ทัง้นี้ ในทุกกระบวนการ บรษิทัไดด้ าเนินการร่วมกบับรษิทัทีป่รกึษาทีผ่่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ 9001 เป็นอย่างน้อย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้ 
อยู่ตลอดเวลา โดยคณาจารย์และนักวจิยัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการสนิทรพัย ์เพื่อใหไ้ด้ขอ้มลูที่
มคีวามถูกตอ้ง น่าเชื่อถอื และน ามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

9)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อร้องเรียน  

• การแจ้งข้อร้องเรียน 

บรษิัทจดัให้มีช่องทางที่ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจท าให้เกิด
ความเสยีหายต่อบรษิัท หรอืพบพฤติกรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรอืการไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการอสิระ หรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทั  
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอสิระ  
เลขานุการบรษิทั 

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

โทรศพัท ์ : 0 2641 4611 
อเีมล :  companysecretary@bemplc.co.th 

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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• การด าเนินการเมื่อได้รบัข้อร้องเรียน 
1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  

กรรมการอสิระจะแต่งตัง้มอบหมายคณะท างานใหด้ าเนินการรวบรวมเรื่องรอ้งเรยีน  
2. การประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู 

คณะท างานที่ได้รบัการมอบหมายประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพจิารณาขัน้ตอน 
และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่อง  

3. มาตรการด าเนินการ 
คณะท างานที่ไดร้บัมอบหมายน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความ
เสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4. การรายงานผล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือ เลขานุการบริษัทรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่ อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่ง เป็นผู้ร้องเรียนทราบ         
หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

• มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
1. ผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย

ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  
2. กรณีเปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 
3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  

ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้ 
4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น  

โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ  
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ แหล่งที่มาของขอ้มูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้หากเห็นว่า
เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ  
ทีม่คีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 

9.1.4  การรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล    

1) คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิ โดยได้
ก าหนดนโยบายแนวทางรวมถงึระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ ให้
มคีวามถูกตอ้ง เพยีงพอ เท่าเทยีม ทนัเวลา ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ผีลต่อ
ราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทัง้นี้ เพื่อให้
ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสามารถสะทอ้นการปฏบิตัหิรอืการด าเนินงานของบรษิทัน าไปสู่การ
สรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและก ากับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดัท ารายงานและเปิดเผยข้อมูล  
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบและมีจ านวนเพียงพอ โดย
บุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึผู้บรหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน 
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เลขานุการบรษิัท และนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มอี านาจในการอนุมตัิเพื่อเปิดเผย
ขอ้มูล พรอ้มทัง้ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัททัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่
มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ท่าเทยีมกนั  

2) บรษิัทได้จดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบรษิัทและท าหน้าที ่
ในการสื่อสารขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น ผูถ้อืหุน้กู ้ผูล้งทุน นักวเิคราะห์
หลักทรพัย์ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา       
โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนักลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย (Thai IR Club) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
ทัง้นี้ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลไดท้ีแ่ผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ 0 2641 4611 
หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดนิทางมายงัที่ท าการบรษิัท เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ    
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถติดต่อนัดหมายเพื่ อท าการประชุมผ่านทางโทรศัพท ์
(Conference Call) หรอืสมคัรสมาชกิเพื่อรบัข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืฝากค าถาม 
หรอื email ที ่ir@bemplc.co.th ไดเ้ช่นกนั  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหน้าทีภ่ายใตแ้นวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดของกฎหมายแล้ว บรษิทัยงัมี
นโยบายหมุนเวยีนผูบ้รหิารระดบัสงูในการมส่ีวนร่วมเพื่อใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามต่อผูล้งทุนรวมถงึได้
รบัทราบความคดิเหน็และตระหนักถงึความตอ้งการของผูล้งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศดว้ยตนเอง 
ทัง้ในระดับกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเลขานุการบริษัท      
ทุกคนไดร้่วมกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธม์าโดยตลอด  

3)  บรษิทัไดก้ าหนดระดบัการรบัรูข้อ้มูลของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัชัน้อย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลส าหรบัเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูล
ส าหรบัผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิัท พร้อมทัง้ตดิต่อประสานงานกบัผู้ลงทุน 
รวบรวมขอ้คดิเหน็ของผูล้งทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผูบ้รหิารระดบัสงูจนถงึระดบัพนักงานทุกคน ดงันี้ 

3.1 การสื่อสารภายในองคก์ร 

แมค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูท้ีร่บัรูข้อ้มลูของบรษิทัทัง้หมด แต่ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
ผู้จดัการเป็นผู้มีอ านาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ ฯ และเป็น 
ผูใ้หข้อ้มลูผ่านสื่อสาธารณะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มูลทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยถอืเป็นหน้าทีส่ าคญัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ปรกึษาบรษิัท 
และพนักงานที่ไดร้บัทราบขอ้มูล ต้องรกัษาขอ้มูลเป็นความลบั โดยบรษิัทได้ก าหนดเป็นขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัการท างานของบรษิทัหา้มพนักงานบรษิทัเปิดเผยความลบัของบรษิทั แก่บุคคลภายนอกหรอื
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบรษิัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ หากฝ่าฝืน  
ถือว่ามีความผิดทางวนิัยซึ่งมโีทษคือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการ
น าเสนอขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น  

นอกจากนี้  บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท       
โดยก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ  ให้เหมาะสมกับความ
รบัผดิชอบเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ
ผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื่น  

mailto:ir@becl.co.th
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ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อพนักงาน บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อพนักงานเทยีบเท่าการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อสาธารณชน โดยยดึหลกัความถูกต้อง สม ่าเสมอและเวลาในการเปิดเผยขอ้มูล แผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ได้มีการจัดท ารายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นค าถามและ
ความเหน็ของผูล้งทุนทีม่ตี่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อรายงานสรุปเสนอต่อผูบ้รหิารเป็นประจ า
ทุกเดอืน เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอขอ้แนะน าที่ดหีรอืผลตอบรบัจากผู้ลงทุนต่อผู้บรหิารเพื่อมา
ปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป 

3.2  การสื่อสารภายนอก 

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญตามนโยบายและเกณฑ์ที่ก าหนด      
โดยเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th โดยปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ อาท ิรายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
ขอ้มูลบรษิัท นโยบายบรษิัทในด้านต่างๆ สถานะเงนิกู้ ผลการด าเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน 
ราคาหลกัทรพัย์ ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ เช่น การด าเนินกจิกรรมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพันธ์ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว ส าหรบัผู้ลงทุน  และ      
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถึงขอ้มูลการน าเสนอต่อผู้ลงทุน (Presentation) 
เป็นรายเดอืนและมกีารปรบัปรุงขอ้มูลเป็นประจ า เพื่อใหผู้้ลงทุนตลอดจนผูส้นใจทีจ่ะลงทุนทุกท่าน
สามารถรบัทราบขอ้มูลใหม่อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอผ่านทางเว็บไซต์ อีกทัง้ได้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดท าโดยนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรพัย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบท
วเิคราะหข์องบรษิทั Analyst Consensus เพื่อประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน  

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงนินัน้ คณะกรรมการจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหน้า 13-11 

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่ส าคัญของ แผนก 
นักลงทุนสมัพนัธ์ เนื่องจากเป็นการให้ขอ้มูลของบรษิัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวเิคราะห์
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของผู้ลงทุน เจา้หน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์  จงึเป็นผู้ให้ขอ้มูล และ
สร้างความเขา้ใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดตี่อนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์  โดยอาจท าการ
ตรวจทานและชีแ้จงเพื่อใหม้กีารแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถ้กูตอ้งไดโ้ดยไมก่่อใหเ้กดิการชีน้ าหรอืบดิเบอืน
บทวเิคราะห์ของนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยไ์ด ้หรอืแกไ้ขเฉพาะขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิในอดตี หรอืทีไ่ด้
เผยแพร่สู่สาธารณชนแลว้ จงึไม่จดัเป็นการชีน้ าการลงทุน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสื่อสาธารณะ บรษิัทจะเขา้ร่วมกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น
ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ท าให้สามารถพบปะและรบัฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรง
ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, 
Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมีนโยบายในการ
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพันธ์เพื่อสื่อสารชี้แจงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดด้ยีิง่ขึน้ 

ส าห รับ ปี  2562 บริษัทมีกิจกรรม  Company Visit Conference Call แถลงข่าว และการให ้            
สื่อสัมภาษณ์ (Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ บริษัทเข้าร่วม
กจิกรรม Roadshow ทีจ่ดัโดยสถาบนัต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 12 ครัง้  

http://www.settrade.com/
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ทัง้นี้ เพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รับทราบ         
โดยทัว่กนั ตลอดจนเพื่อใหข้อ้มูลที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างถูกต้องส าหรบัการตดัสนิใจการลงทุนต่ อ
บุคคลทัว่ไปรวมถงึนักลงทุนและนักวเิคราะหส์ถาบนั 

บรษิัทได้จดัใหม้โีครงการผู้ถอืหุน้สมัพนัธ์ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมกจิการ
และพบปะคณะผู้บริหาร ทัง้ยังได้จัดท า BEM Magazine เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ รวมทัง้สาระ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และได้น าส่งให้กบัผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบรษิัททุกรายเป็นประจ า และ
บรษิทัยงัไดท้ าการส ารวจความคดิเหน็และความต้องการของนักวเิคราะหแ์ละผูล้งทุนทีม่ตี่อคุณภาพ
ของการสื่อสารและการด าเนินกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์ในปี 2562 (BEM IR SURVEY) เพื่อน ามา
ปรบัปรุงการท างาน พบว่า ผลส ารวจการประเมินความพึงพอใจของการให้บรกิารงานนักลงทุน
สมัพนัธอ์ยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 96.22     

4) เกณฑก์ารซื้อขายหลกัทรพัยข์องผู้ใช้ข้อมูลภายใน 

นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. แล้ว บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัและป้องกนัมใิห้ผูบ้รหิารอื่น ตลอดจนพนักงานทีส่ามารถเขา้ถงึ หรอื
ได้รบัทราบข้อมูลส าคญัของบรษิัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจมผีลต่อความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัย์ ใชข้อ้มูลดงักล่าวท าการซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่นเอาเปรยีบ 
ผูล้งทุนทัว่ไป อาท ิขอ้มูลการเพิม่ทุน ลดทุน ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผล ขอ้มูลผลประกอบการของบรษิัท 
ขอ้มูลการร่วมลงทุน เป็นต้น โดยก าหนดให้ผูบ้รหิารต้องรายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ให้สอดคล้องต่อ
เกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด และบุคคลผูรู้้ขอ้มูลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืรอ
คอยจนกระทัง่ประชาชนไดร้บัขอ้มลูแลว้และมเีวลาประเมนิขอ้มลูนัน้ตามสมควร 

9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการตระหนักถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้บรษิัทมกีาร
บรหิารจดัการที่ด ีซึ่งครอบคลุมถงึวตัถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
การจัดสรรทรพัยากรที่ส าคัญและเพียงพอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อนัน าไปสู่การด าเนินงานและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนในดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ บรษิัทได้พิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอิสระ ทกัษะ 
ประสบการณ์ การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีเ่หมาะสม
และจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่บรษิัทได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนทัง้สิ้น 16 คน กล่าวคอื กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 5 คน กรรมการที่เป็น
อิสระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 5 คน ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการโดยรวมมี
คุณสมบตัิที่เหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมถึง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถด าเนินงานเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ  และมี
กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัท
ด าเนินการอยู่เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน จาก 6 คน 
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1.2 คณะกรรมการมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจ านวน 6 คน สอดคล้องกบัสดัส่วนทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้ก าหนด
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

1.3 กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ 
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้  ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  
1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 

1.4 คณะกรรมการมีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ จะตอ้งไม่เกนิ 5 แห่ง เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. การท าหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการไม่ เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่ อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ 
ในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูล และการบรหิารงานประจ า โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่
ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  

3. คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกล้ชดิและ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรหิาร 
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดงัมรีายละเอยีด
ตามทีป่รากฏในหน้า 9-33 ถงึ 9-36 

4.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัทมีการบรหิารจดัการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
วสิยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบรษิัท การจดัสรรทรพัยากรที่
ส าคญัและเพียงพอ ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผน      
ทีก่ าหนดไว ้เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื อนัน ามาซึ่งการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 
เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาหรอื
ลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

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

3) คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการจัดท าจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบรษิัท ต่อบรษิัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และสงัคม เพื่อให้
บรษิัทสามารถสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ให้มีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่ า           
การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรอื
แนวทางทีไ่ด้ก าหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตัิการด าเนินงานที่ส าคญั เช่น การลงทุน การท า
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ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการที่มส่ีวนได้เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน้  เป็นต้น 
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยง  
ของบรษิทัจากการรายงานของฝ่ายบรหิารในรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

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

นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปี พรอ้มใหม้กีารลงนามรบัรองเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และการอบรมและทดสอบหลกัสตูรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning ส าหรบั
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัแลว้ บรษิทัยงัสนับสนุนใหผู้บ้รหิารทัง้ระดบัสงู และระดบักลาง เขา้รบัการ
อบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนื่องทุกปี   

5. การประชุมคณะกรรมการ   

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั  
 การเขา้ร่วมประชมุ / จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชุมปี 2562 

ชื่อ-นามสกุล คณะกรรมการ
บรษิทั 

 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกูร 7/7     

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 7/7 12/12  2/2  

3. นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 7/7  4/4 2/2  

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 7/7  4/4 2/2  

5. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั   6/7  4/4   

6. นางวลัลภา อสัสกลุ 6/7    4/4 

7. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ 7/7 12/12  2/2  

8. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต์ 6/7     

9. นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ลุ 7/7 12/12   4/4 

10. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั (1) 4/4     

11. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 7/7     

12. นายยุทธนา  หยมิการณุ (2)  6/6     

13. นางณฐมณ  บุนนาค  7/7     

14. นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล  5/7     

15. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 6/7 12/12   3/4 

16. นางพเยาว ์มรติตนะพร 7/7 12/12   4/4 
 
หมายเหตุ  : (1) นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 แทน

นายวรีะพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศกัดิ ์ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 

  (2) นายยุทธนา  หยมิการุณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2562 
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1) การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพรอ้มระเบียบวาระหลกัประจ าปีให้กรรมการได้รบั
ท ราบ เป็ น การ ล่ว งห น้ า ซึ่ งช่ วย ให้ ก รรมการสาม ารถจัด เวลาและเข้าร่วมป ระชุ ม ได ้  
ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดไว้ให้ประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และในการประชุมต้องมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม 
อย่างไรกต็าม ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุม 7 ครัง้  

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

ระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จดัการ รวมทัง้จะจดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มี
ฝ่ายบริหารเข ้าร่วมประชุม 1 ครัง้ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการได้ม ีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตั ิงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ดูแลให้ม ีการ
พิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความ
คิดเห ็นและอภิปรายร่วมก ัน และผู ้บร ิหารระดบัสูงจะเข ้าประชุมเพื่อชี้แจงข ้อม ูลในฐานะ
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการมนีโยบายห้ามกรรมการ และผู้บรหิารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกนัหรอืมี
ส่วนไดเ้สยีกบัวาระที่จะพจิารณาเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้ให้
กรรมการและผูบ้รหิารซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี คณะกรรมการจะพจิารณาจาก
รายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการและผู้บรหิารทุกคนมีหน้าที่จ ัดท ารายงานดังกล่าว ตามที่
คณะกรรมการมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการน านโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ 
โดยจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาวาระส าคญัต่างๆ และจดัท ารายงานการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ดงันี้ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีก าหนดการประชุมอย่างสม ่ าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อย 
ทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รบัผิดชอบ
เกี่ ยวกับบัญชีการเงิน  เพื่ อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รวมทั ้งประชุมร่วมกับ 
ผูต้รวจสอบบญัชเีพื่อสอบทานงบการเงนิประจ าปี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืใน
กรณีทีฝ่่ายบรหิารจะมกีารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบัการไดม้าจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ ซึ่งจะต้องพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์
สงูสุดของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชุมเพิม่เตมิ  

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 4 ครัง้ และได้มีการประชุมร่วมกับ 
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏบิตัหิน้าที่
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ต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา 
ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจ านวน 2 รายการ  

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะจดัการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ
เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก
ก่อนครบวาระ และพิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ าปี เพื่อน าเสนอ 
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนุมตัิ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการ 
ตามผลประเมนิการปฏิบตัิงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ  ทัง้นี้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหห้ลกัเกณฑ์มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบักลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและเพื่อใหห้ลกัเกณฑ์พจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐาน
เดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 
ครัง้ต่อปี  

ในปี 2562 มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2 ครัง้ เพื่อสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง และ
พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พจิารณาอนุมตั ิและพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะจดัการประชุมเพื่อตดิตามและประเมินผล
การปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี การปรบัปรุงแนวปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบันโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณาแผน
บรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการดแูลตดิตามตรวจสอบและทบทวน
ความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารทบทวนการปฏิบตัขิองบรษิทัตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ   
ทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560  

ในปี 2562 มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง จ านวน 4 ครัง้ เพื่อ
ตดิตามและทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อ
ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลู และความรบัผดิชอบในดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาการปฏิบตัิตามแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี ทบทวนและติดตาม
แผนบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ โดยพบว่าบรษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งใหเ้ป็น
ตามแผนทีก่ าหนดไว้ ไม่พบสิง่ทีก่่อให้เกดิผลกระทบที่เป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของ
บริษัท  และแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  2563 มีความพอเพียงและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบนั รวมทัง้มแีผนการด าเนินการและวธิกีารเพื่อบรหิารความ
เสีย่งอย่างเหมาะสม 
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2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

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

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครัง้ เพื่อพิจารณากลัน่กรองวาระ 
ที่น าเสนอคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาอนุมตัิรายการที่วงเงนิไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทัง้
พจิารณาเงนิเดอืน และโบนัสส าหรบัพนักงาน 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

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

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย 

โดยในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ใหก้รรมการแต่ละคณะ ส าหรบัประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยรวม
ทัง้คณะ เพื่อน าผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทัง้นี้
ความเหน็ของกรรมการส่วนใหญ่สรุปตามหวัขอ้ไดด้งันี้ 

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอกีจ านวน 4 คณะ คอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหน้าที่ช่วยในการก ากบัดูแลกิจการ สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม ไม่อยู่ภายใต้
อทิธพิลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถงึค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแขง่ขนัไดใ้นการรกัษากรรมการทีด่มีี
ความสามารถ ก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิัท 
จรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ดแูลและใหค้ าแนะน าแก่ฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการ : ไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่างเพยีงพอในการพจิารณาเรื่องส าคญัทีเ่กี่ยวกบั
ทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัพรอ้มทัง้
ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ การพจิารณาทบทวนจรรยาบรรณบรษิทั และดูแลใหม้กีาร
ปฏบิตัติาม พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการไดม้กีารก าหนดนโยบายเพื่อดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ส าหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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คณะกรรมการได้ด าเนินการตามกระบวนการทีก่ าหนดไวโ้ดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัท
เป็นส าคญั คณะกรรมการไดท้บทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า 
มรีะบบภายในทีด่พีอมกีารบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึการตดิตามและดแูลการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   

- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รบัรองโดยทัว่ไป การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพื่อใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธผิล การพจิารณาให้การท ารายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการทีก่ าหนดไวแ้ละเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั การก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง การเสนอแต่งตัง้ 
ก าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลผูส้อบบญัชอีย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้
มคีวามเหมาะสม การพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั การก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มคีวามเหมาะสมและโปร่งใส 
การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด เพื่อน าเสนอผูถ้อืหุน้ การประเมนิผล
การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว 
แนวโน้มการปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการพฒันา และเสนอแนะนโยบายการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ขีองบรษิทัรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ การตดิตามและประเมนิผลตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ดขีองบรษิัท การพจิารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่ง การดูแล
และทบทวนการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบป้องกนัของความเสี่ยงทุกประเภท การรายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความ
เสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 

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

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

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบรหิาร  :  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบรหิารอยู่ในเกณฑ์ด ีกรรมการสามารถหารอื
กับกรรมการผู้จดัการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการไดเ้มือ่จ าเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิาร อีกทัง้คณะกรรมการไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิารไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไว ้

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร : การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผูบ้รหิารอยู่ในเกณฑด์ ีโดยกรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของการ
เป็นกรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างเพยีงพอ มคีวามใส่ใจหาขอ้มูลหรอื
ตดิตามขา่วทีส่ าคญัเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบยีบต่างๆ 
และสภาพการแข่งขนั ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการมีประสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการ      
ทุกท่านไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ และเมื่อมกีรรมการใหม่ 
คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายบรหิารจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่
เขา้ใจธุรกจิ และการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ไดม้กีารก าหนดแผนการสบืทอด
ต าแหน่ง เพื่อใหก้ารท าหน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   

7. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั 

คณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณบรษิัท เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท และแนวทางการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานจะประเมนิการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบรษิัทอย่างต่อเนื่องทุกปี  ทัง้นี้ผลการประเมนิสรุป
โดยรวมกรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัดงันี้ 
1. การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั 
2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใช้กบับรษิัทและธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครดั  

ตามหลกัจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตั ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั  
3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

หลกีเลีย่งการกระท าทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบรษิทั
ไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใดๆ ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทั 

4. การใชข้อ้มูลภายในเพื่อซื้อขายหลกัทรพัย ์: ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
อนัส่งผลกระทบต่อราคาหรอืการซื้อขายของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น : ปฏิบตัิงานที่ได้รบัมอบหมายให้ดทีี่สุดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรมี
ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และต่อยอดทางธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง และเพิม่มูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาว 

6. การปฏบิตัติ่อคู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกจิ : รกัษาความลบัของคู่คา้และคู่สญัญา ในการด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม และอสิระ ไม่ด าเนินธุรกจิโดยมชิอบระหว่างคู่คา้และคู่สญัญา ไม่ตดิสนิบนหรอืจดัหา
สิง่ของใหผู้อ้ื่นโดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกจิ   
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7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการก าหนดแนวและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิอยู่เสมอ 

8. การปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจ : ปฏิบตัิตามนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามกติกาและ
กรอบแห่งกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 

9. หน้าทีต่่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อมและภาครฐั : ใหค้วามร่วมมอืในการท าประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม 
สิง่แวดลอ้มและภาครฐั ตามโอกาสและความพรอ้ม   

10. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด : ไม่ท าการครอบครอง ซื้อ-ขาย หรือดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ในขณะอยู่ที่ท างาน หรอืระหว่างท าธุรกิจของบรษิัท ยกเว้นการจดัเลี้ยง
สงัสรรค์โดยบรษิัท และไม่ท าการเล่นหรอืเป็นผู้มส่ีวนสนับสนุนใหม้กีารเล่นการพนันทุกประเภทใน
ระหว่างเวลาท างาน หรอืในพืน้ทีบ่รษิทั 

11. การเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบั : ปฏิบตัิตามนโยบายในการจดัการขอ้มูลในบรษิัทอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสงัคมตามแต่โอกาส และไม่
เปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัทีย่งัมไิด้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืน าขอ้มูลที่ไดร้บั
จากหน้าทีก่ารงาน ไปใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตน 

12. ทรพัย์สนิของบรษิทั : ก าหนดแนวปฏิบตัิในการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิัทมใิหสู้ญหาย 
เสยีหาย หรอืน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ   

13. ของก านัลและการเลี้ยงรับรอง : ก าหนดแนวปฏิบัติเรื่องการให้ของก านัลและการเลี้ยงรับรอง  
โดยหลกีเลี่ยงการรบัสิง่ของหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ คู่สญัญา หรอืผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมโดยพงึพจิารณาว่าอยู่ในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

14. ความปลอดภัยและสุขอนามัย : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามยัอย่างเคร่งครดั และให้ความร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บและ
ความเจบ็ป่วย   

15. การยกเว้นไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ : รบัทราบและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท โดยไม่กระท า
การฝ่าฝืนอนัอาจจะท าใหไ้ดร้บัโทษทางกฎหมายและโทษทางวนิัยได้ 

8. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ 

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

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บรษิทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
ไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรอืสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา
กรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  
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ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จดัการ ให ้สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิ ัทตามเกณฑ์ชี้วดัระดบัองค์กร (Corporate 
KPIs) และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการ 
และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท และผลประเมนิการปฏิบตัิงานของผู้บรหิาร
แต่ละคน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2562 ปรากฏในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารหน้า 8-8 ถงึ 8-11 

10. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1)  การอบรมส าหรบักรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ 
การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงาน  
อย่างต่อเนื่ อง ทัง้หลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 
ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัใหค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาใน
หลกัสูตรต่างๆ หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิัทไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรกบั
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP)  ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program (DAP)  ห ลั ก สู ต ร  Board Performance 
Evaluation ห ลัก สู ต ร  The Role of Chairman (RCP) ห ลัก สู ต ร  Audit Committee Program 
หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC)  

ทัง้นี้ ในปี 2562 มกีรรมการบรษิทัจ านวน 1 คน คอื คุณวชิาญ  เอกรนิทรากุล ผูแ้ทนจากการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทยไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 161/2019)   

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏิบตัิให้บรษิัทจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ 
โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และ 
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการ
ผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิัท และส านักกรรมการผู้จดัการมหีน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบั
การแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืเจา้หน้าทีท่ี่
เกี่ยวขอ้งเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในปี 2562 มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 คน ซึ่งบรษิัทได้
ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิ โดยบรรยายสรุปขอ้มูลบรษิัท พรอ้มทัง้จดัเตรยีมเอกสารขอ้มูลสรุปให้
กรรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการทัง้ปี พรอ้มกนันี้บรษิทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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11. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มกีารจดัท าและรายงานเกี่ยวกบัแผนการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession 
Plan) ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จ ัดการและผู้บริหารระดับสูง และต าแหน่งงานในสายงานหลัก  
โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดั
ใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะ
ทีจ่ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสบืทอดงานในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารในต าแหน่งส าคญัไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้รหิารและต าแหน่งใน
สายงานหลกั ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะก าหนดใหม้กีารพจิารณาเลื่อน
ต าแหน่งตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่แีละมศีกัยภาพไดเ้ตบิโตใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดับขัน้ของพนักงานทัง้ผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน  โดยคณะกรรมการ
พิจารณาประกอบด้วย กรรมการผู้จ ัดการ และผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหาร
ระดบักลางเป็นผูพ้จิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในส่วนของการด าเนินกลยุทธ์และการ
วางแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้รหิารระดบัสูงทีอ่าจจะมกีารเปลี่ยนแปลง หรอื
หมดวาระการด ารงต าแหน่งหรอืเกษียณอายุ ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

ส าหรบัผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นบคุลากรทีจ่ะสบืทอดต าแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ีพ่รอ้มดว้ย
คุณสมบัติและประสบการณ์การท างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รบัการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ดว้ยการหมุนเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และเขา้รบัอบรมตามหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งทีส่งูขึน้ไปในอนาคต 
และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบรหิารงานอย่างต่อเนื่อง  ส าหรบัการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลของบรษิัท มีการวางระบบ ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม 
ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในด้านกระบวนการสรรหาเพื่ อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตามที่ก าหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการก าหนดหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ การปฏิบตังิานของบุคลากร มาตรฐานการปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมี
ประสทิธภิาพและเหมาะสม เน้นทีป่ระโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของพนักงานและความชดัเจนในการ
ประเมนิผลการปฏิบตัิงานส าหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัความสามารถและ  
ผลการปฏบิตังิาน  

9.2 โครงสร้างกรรมการ  

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

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  
ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรดงันี้ 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
1. ดร. วรีพงษ์  รามางกูร ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
2. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 
3. นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
5. ดร. อรรณพ  ตนัละมยั  กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
6. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
7. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั 
8. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
9. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณชิยก์ลุ กรรมการบรษิทั 
10. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั   กรรมการบรษิทั 
11. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 
12. ผูแ้ทน รฟม.*  กรรมการบรษิทั 
13. นางณฐมณ  บุนนาค กรรมการบรษิทั 
14. นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล กรรมการบรษิทั 
15. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั 
16. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ  :  * รอแต่งตัง้แทนนายยุทธนา  หยมิการุณ 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

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

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัและก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
สงูสุดใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี
สิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อมคีวามจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

5. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบรษิัทประจ าปี รวมทัง้ดูแล  
การใชท้รพัยากรของบรษิทั 

6. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัต่อผู้ถือหุ้น  
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน 

7. จดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ย ง 
ทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

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

10. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบรหิาร  
มอี านาจอนุมตัิการเข้าท ารายการใดๆ ซึ่งผูกพนับรษิัทในวงเงนิไม่เกินครัง้ละ 500 ล้านบาท ทัง้นี้  
ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบ  
จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบรษิัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัท หรือ  
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง 
หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ไดต้ามความเหมาะสม 

12. ก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั   

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

1. พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

2. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

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

4. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ 
การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบรษิัททุกคนได้มีส่วนร่วม  
ในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

5. ให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครดั โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  
เป็นส าคญั 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
โดยไดแ้ต่งตัง้ให้นายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระจ านวน 3 คน ดงันี้  
1. นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร * ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
2. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั * กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-35 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท 
และรวมถงึเสนอค่าตอบแทนและเลกิจา้งบุคคลดงักล่าว การเขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มี
ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด

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

แต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุ นทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ และ

แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในใหก้า้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ และ 
มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทและมาตรฐานสากล 
รวมถงึการพจิารณาและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

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

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยได้แต่งตัง้ใหพ้ลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งก าหนดว่าประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอสิระ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี้ 
1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   (กรรมการอสิระ) 
2. นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
   (กรรมการอสิระ) 
3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
4. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม  
ทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าชื่อเสนอต่อที่ประชุม  
ผูถ้อืหุน้หรอืน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้   

3. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
5. พจิารณาก าหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและ

น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
6. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัท รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ 
และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
พจิารณาแผนบรหิารความเสี่ยง กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้แต่งตัง้นางวัลลภา อัสสกุล  
ซึ่งเป็นกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน  
4 คน ดงันี้ 

1. นางวลัลภา  อสัสกุล * ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
   (กรรมการอสิระ) 
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2. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณชิยก์ลุ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
3. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
4. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหตุ  :  *  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตัง้นางวลัลภา  
อสัสกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง   
แทนพลเอกส าเภา  ชูศร ีซึง่ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทั 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ  
ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทัง้รายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ   

4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณา 

5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธ์ทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

6. รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  
7. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการให้ค าแนะน าค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 
และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรหิาร 
3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยก์ุล  กรรมการบรหิาร 
4. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรหิาร 
5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรหิาร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหแ้นวนโยบาย ก ากบัดแูล ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา แก่กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิาร   
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รบัมอบหมาย  

จากคณะกรรมการบรษิทั 
3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไป  

อย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกจิ   
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5. มีอ านาจที่จะอนุมัติการเข้าท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท  
ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื
บรษิทัย่อยของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้
รายการทีต่้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุ้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

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

7. คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชุมตามทีเ่หน็สมควร 

8. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
9. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

อ านาจหน้าท่ีกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้  
1. ด าเนินการควบคุม และบรหิารธุรกจิหลกัของบรษิทั 
2. ดแูลกจิการทัง้ปวงของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมตแิละนโยบายทีไ่ดร้บัมอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบรษิทั 
3. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี านาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 
4. มอี านาจอนุมตั ิแต่งตัง้ ปลด ก าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและสิง่อ านวย

ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งในระดับตัง้แต่ต ่ ากว่าระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถงึรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝ่าย)  

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

6.  มีอ านาจลงนามในเช็คโดยไม่ต้องประทับตราบริษัทและมีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบรษิัท  
ในการเบกิถอนเงนิจากทุกบญัชขีองบรษิทัและใชส้นิเชื่อธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิทุกแห่งทีบ่รษิทั
มอียู่ในจ านวนไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อครัง้ (หา้ลา้นบาทถว้น) 

7. มีอ านาจในการสัง่จ่ายเงนิด้วยวธิีการต่างๆ ทางอิเล็คทรอนิกส์ในจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ต่อครัง้ (หา้ลา้นบาทถว้น) โดยใหม้อี านาจแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วงเพื่อกระท าการแทนได้ 

8. ให้มีอ านาจที่จะมอบอ านาจให้พนักงานระดับบรหิารของบริษัท อนัได้แก่  รองกรรมการผู้จดัการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จ ัดการ 
ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสัง่ซื้อ การจดัจา้ง การสัง่จ่ายเงนิ) ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

9. ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตัง้รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลอื่นเป็นผูร้กัษาการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมอี านาจ
หน้าทีเ่ท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 

10. มอี านาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ 
หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจด าเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร 
และมอี านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข ยกเลกิเพกิถอนอ านาจนัน้ๆ ได้ 
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11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร  
เป็นครัง้คราว 

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

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

บรษิัทก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยมีจ านวนกรรมการอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างอสิระและปฏบิตัิหน้าทีดู่แลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถ้อืหุน้อย่างดทีี่สุดไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มคีุณสมบัติเหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบรษิัท และมคีุณสมบตัิกรรมการอิสระ โดยนิยามของกรรมการอิสระ
บรษิทั ดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของ            
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ ผูม้ ีอ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ  
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ 
ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ  
ต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดังก ล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า 
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
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รายการที่ เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้  
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื  
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงาน  
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื  
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง  
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบัเงนิเดือนประจ าหรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

(2.1.1) หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและทีค่รบก าหนดออก
ตามวาระตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของส านักงาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ  
เพื่อสรา้งคุณค่าให้แก่บรษิัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคดิเห็น ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย ์  
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
ด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
ประกอบดว้ย  



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-41 

5.  ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัิที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจาก
ทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัิสอดคล้องกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู ้แทนจากการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข
สญัญาสมัปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อ
เพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิัท 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

(2.1.2) วิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
1. ท าการสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
2. พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไข 

ทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน 
3. พจิารณาคุณสมบตัิบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

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

ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมตัแิต่งตัง้ 

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

ในขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการโดยผูถ้อืหุน้ ดงันี้    
1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อทุกหนึ่งหุน้ทีต่นถอือยู่ 
2. การเลือกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้เป็นคณะครัง้เดียวเต็มตามจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น  
ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนัน้มอียู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1. โดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้  

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

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

2. ส าหรับผู้บ ริห ารตั ้งแต่ ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จ ัดการจะน าเสนอ   
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

(2.3)  พิจารณาก าหนดการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   

เพื่อใหก้รรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูง แต่ละคนสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการพจิารณาก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีน 
ส าหรบัการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูงแต่ละ
คน ดงันี้ 

1. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน เมื่อรวมบรษิทัแลว้จะตอ้งไม่เกนิ 5 แห่ง เพื่อให้
เกดิการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบยีนเมื่อรวมบรษิทัแล้วจะต้องไม่เกิน  
5 แห่ง โดยกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
ก่อนตอบรบัการไปด ารงต าแหน่งดงักล่าว  

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

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

1) ส่งเสรมิใหบ้รษิทัย่อยน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดมีาปฏบิตั ิ

2) การคดัเลอืกบุคคลเป็นตวัแทนของบรษิทัย่อยจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทตามสดัส่วนของ
การถอืหุน้ 

3) ก ากบัดแูลบรษิทัย่อย โดยผ่านกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร และนโยบายทีก่ าหนดโดยบรษิทัใหญ่ 

4) การพจิารณาเรื่องที่มคีวามส าคญั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเลกิบรษิัท รวมทัง้
นโยบายทีส่ าคญัต่างๆ นอกจากนี้ยงัไดก้ าหนดแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้  

5) ตดิตามผลการด าเนินงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

6) ดูแลให้บรษิัทย่อยปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถงึมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 
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บรษิทัมกีารก าหนดใหบ้รษิทัย่อยด าเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม้คีวามเพยีงพอ และเหมาะสม
เป็นประจ าทุกปี โดยส านักตรวจสอบภายในของบรษิทัจะเป็นผูส้อบทาน ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติาม
หลกัการควบคุมภายในทีด่อีย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี  

ทัง้นี้ บรษิทัไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีไ่ดม้อบหมายเขา้ไปดูแลบรษิทันัน้ในฐานะทีเ่ป็นผูถ้อืหุ้น 
โดยปัจจุบนั บรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนบรษิทัเพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 
ดงันี้ 

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

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

บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (BMN) ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 คน 

• กรรมการตวัแทนจากบรษิทั จ านวน 5 คน 
• กรรมการตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายอื่น จ านวน 1 คน 
• กรรมการผูจ้ดัการของ BMN จ านวน 1 คน 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัมกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดงันี้ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) เนื่องจากบรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลกัทรพัย์  
ของบรษิัท โดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบรษิัท ในลกัษณะที่ เข้าข่ายจะเป็นการเอาเปรียบ
บุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีรู่ม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืมตี าแหน่งในบรษิัท
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุน้หรอืหลกัทรพัย์ที่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อประชาชนโดยทัว่ไปถอืเป็นการ
กระท าอนัไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลกัทรพัย์ และมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย  

บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในขึน้ แนวทางดงักล่าวนี้ จะไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 
ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนจะต้องปฏบิตัิ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญส านึก เหตุและผลที่พึงป ฏิบัติแต่ละกรณี
ประกอบดว้ย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทั
จะน ามาใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว้ 

(2) การซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทีไ่ม่ควรซื้อขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิทัในเครอื 
3. พนักงานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัย่อย ทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
4. คู่สมรสและบุตรของกรรมการและผูบ้รหิาร และพนักงานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
5. เครอืญาตทิีอ่าศยัร่วมชายคาเดยีวกนัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
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หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู ้
แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสทิธใินการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด้ ( transferable 
subscription rights) ทีอ่อกโดยบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป 

1. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัไม่ควรซื้อหรอืขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าว
รู้ หรอืควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระส าคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัซึง่มสีาระส าคญัดงักล่าว จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งและฐานะ
เจา้หน้าทีใ่นบรษิทั ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ้ื่นทราบ ในขณะทีข่อ้มลูดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรื่อง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทัว่ไปในเรื่องการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี้ 
บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัตอ่ไปนี้ดว้ย 

1. หา้มบุคคลที่ล่วงรูข้อ้มูลภายในของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัท างบการเงนิและงบดุลบรษิัท 
ท าการซื้อหรือขาย นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงิน      
ดงักล่าวแลว้ 

2. ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานผู้ใดที่ได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าวขา้งต้น ท าการซื้อหรอืขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัท นับแต่วนัที่ตนได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าว จนถึงสิ้นสุดวนัที่ได้มกีารเผยแพร่
ขอ้มลูตามงบการเงนินัน้แลว้ 

3. หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าบรษิทัจะมกีารเผยแพร่ขอ้มลูซึง่มสีาระส าคญัที่
อาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ท าการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย ์
นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ท าการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล     
ดงักล่าวแลว้ 

(3)  การรายงานของบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

ก.  หน้าทีก่ารจดัท ารายงาน 
กรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยค์รัง้แรก และการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรพัย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าว  
ต่อบรษิทัพรอ้มกนัดว้ย 

ข.   วธิกีารรายงาน 
กรรมการ กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารตามข้อ ก. ข้างต้น ซึ่งมีหน้าที ่
ตามกฎหมายต้องจดัท าและส่งรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ  
นิตภิาวะ มหีน้าทีต่้องส่งส าเนารายงานทีส่่งใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานก ากบัดแูล ต่อบรษิทั 
ในวนัทีส่่งรายงานดงักล่าว 
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การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนั  
มิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
โดยข้อบงัคบัเกี่ยวกับการท างานของบรษิัทได้ก าหนดห้ามพนักงานบรษิัทเปิดเผยความลบัของบริษัท  
แก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย นอกจากนี้ยงัก าหนดเป็นเงื่อนไขส าคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม่  
โดยพนักงานจะต้องรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัทางธุรกิจของบรษิัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กบับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นที่ไม่ เกี่ยวขอ้งทราบ ซึ่งความลบัทางธุรกิจ
หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการด าเนินธุรกจิ ค่าจา้ง เป็นตน้  

(2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิัท
ให้กับพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรบัผิดชอบ และก าหนด  password ของผู้ใช้งานส าหรบั 
การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับุคคลอื่นผ่านระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมรีะยะเวลาการเปลีย่น password ทุก 3 เดอืน 

 ทัง้นี้ บรษิัทได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วางแนวทางปฏิบตัิ
เกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมาปรบัใชก้บัการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบั
ศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัท ามาตรฐานในการจดัการขอ้มูลที่มคีวามส าคญัเพื่อใหธุ้รกิจ
สามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์รในระดบัสากล  

(3) บรษิทัไดก้ าหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ด้ล่วงรูข้อ้มูลภายใน กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 242 ซึง่เป็น
ขอ้ห้ามการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น  ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัิของผู้สอบบญัชรี่วมกบัฝ่ายบรหิารถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็น
อสิระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบตังิานสอบบญัช ีการให้ค าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรอง 
งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอ  
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี  

ซึ่งผู้สอบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2562 ใหแ้ก่ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวน
เงิน  4,020,000 บาท  โดยเมื่ อ เป รียบ เทียบกับค่ าเฉลี่ ยค่ าตอบแทนการสอบบัญ ชีของบริษัท 
จดทะเบยีนอื่นในหมวดเดยีวกนัพบว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บรษิัทย่อย คือ บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2562 เป็น
จ านวนเงนิ 960,000 บาท และบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,250,000 บาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น  

ในปี 2562 บรษิทัมกีารใชบ้รกิารอื่นจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จ านวน 450,000 บาท   
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9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560  

คณะกรรมการเขา้ใจถงึบทบาทหน้าที ่ประโยชน์ และหลกัปฏบิตัขิองหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทั   
จดทะเบียนปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้น ามาปรบัใช้ตามความเหมาะสมของบรษิัทแล้ว โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผูม้หีน้าที่ในการก ากบัและควบคุมดูแลให้
บรษิัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้บรษิัทด าเนินธุรกิจที่สร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื ไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวนความเหมาะสมของการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่อีย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความ
เสีย่งเป็นผูพ้จิารณาและประเมนิผลการปรบัใช ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป 

คณะกรรมการท าหน้าทีใ่นการก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั เพื่อผูบ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมายใน
การด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์ 
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทศิทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่ส าคญัให้มคีวาม
เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

คณะกรรมการไดต้ดิตามดแูลใหก้ารน ากลยุทธข์องบรษิทัไปปฏบิตั ิโดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการไดต้ดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยก าหนดใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานและผล
ประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม  
กลยุทธท์ีว่างไว ้

9.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 

บรษิัทได้ปฏบิตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรบับรษิัทจดทะเบยีน เพื่อรองรบัการประเมนิต่างๆ โดย
บริษัทได้รบัผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในภาพรวมอยู่ในระดบั “ดมีาก” โดยบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทัง้หมดยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวาระด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ : คณะกรรมการไม่ไดก้ าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการไว้อย่างชดัเจน ส าหรบัการก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง  
ไม่เกิน 9 ปีนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตัง้กรรมการอสิระให้ด ารงต าแหน่งต่อ เนื่องได ้
จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งต่อเนื่องจะมคีวามรูป้ระสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทั ยงัไม่มกีรรมการคนใดคนด ารงต าแหน่งกรรมการเกนิกว่า 9 ปี 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ 
(มากกว่าร้อยละ 50) : คณะกรรมการได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนของบรษิทัว่า ตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิ 4 คน โดยสมาชกิไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งเป็นกรรมการอสิระ  
มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท 
ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอ  
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3.   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5-12 คน : บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ควบคู่กบัการสรรหาบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาบรหิารงาน ซึ่งบรษิัทเหน็ความจ า เป็นและประโยชน์ 
ทีจ่ะไดร้บัหากมกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมมาเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
โดยปัจจุบนัคณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นกรรมการที่มาจากการควบรวมระหว่างบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทานมผีลให้
บรษิทัมกีรรมการจ านวน 16 คน   

4. การก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระมากกว่า 50% : โครงสรา้ง
คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลในวงการธุรกจิ และจากหลายสาขาอาชพี มคีุณสมบตั ิทกัษะ 
ประสบการณ์ในงานบริหารและงานปฏิบตัิการที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความรู้ด้านสญัญาสมัปทาน  
โดยมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิัทด าเนินการอยู่  และ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระในจ านวน และคุณสมบตัิอย่างน้อยตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด คอื มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้อง
ไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่ เป็นบุคคลเดียวกันกับ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ในปัจจุบนัระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและมปีระสทิธภิาพนัน้ เป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรบัวถิีชวีติคนเมอืง ไม่ว่าจะเป็น 
ถนน หรอืระบบราง ลว้นมบีทบาททีส่ าคญัเพื่อเชื่อมโยงการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคมเขา้ดว้ยกนั จากพืน้ทีห่นึ่งไปสู่
อกีพืน้ทีห่นึ่ง บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ และระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า มุ่งมัน่พฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง และ
ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของผูใ้ชบ้รกิาร บรษิทัมี
การปรบัปรุงพฒันาการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง โดยใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั ความสะดวกและ
รวดเรว็ในการเดนิทาง อนัจะเป็นการส่งมอบบรกิารทีม่โีครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่งทีท่นัสมยั และสรา้งคุณภาพชวีติ 
ที่ดใีห้กบัประชาชนภายใต้การด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมา และเป็นแนวทาง
ปฏบิตัทิีบ่รษิทัยดึถอืในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจริญเติบโต  
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งประสานประโยชน์
และการเติบโตไปพร้อมกนัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม จงึได้มกีารก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบตัิงานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อให้น าไปปฏิบตัิอย่างจรงิจงั และ  
เป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทุกภาคส่วนอย่างแทจ้รงิ ดงันี้ 

1. การน าองค์กรด้วยแนวคดิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวธิปีฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มของบรษิทั 

2. สรา้งวฒันธรรมแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผสานเขา้กบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ด าเนินการส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู ้และการใหค้ าแนะน าทีมุ่่งเน้นวธิปีฏบิตัติามแนวทางดา้น
การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

4. สนับสนุนการด าเนินงาน เผยแพร่แนวทางปฏบิตัิและสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค รวมถงึถ่ายทอด
องคค์วามรูเ้พื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนือย่างต่อเนื่อง 

10.2 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ บริษัทมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่านโครงข่าย        
ทางพเิศษทีเ่ชื่อมต่อเเละครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลางย่านธุรกจิหลกัของกรุงเทพฯ ซึง่การใหบ้รกิารทางพเิศษจดัเป็น
การให้บรกิารด้านคมนาคมขนส่งต่อประชาชนผู้ใช้ทางที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการ
เดนิทาง บรษิทัไดม้กีารศกึษาเเละปรบัปรุงทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัเชงิวศิวกรรมตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้าง ดว้ยการเพิม่จ านวนช่องทางการช าระค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ
(Easy Pass) รวมถึงการปรับย้ายต าแหน่งช่องทางเข้าใช้บริการ เพื่อลดการตัดกระแสจราจรกับช่องเก็บ           
ค่าผ่านทางแบบเงนิสด ซึง่จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรทีห่นาแน่นบรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางไดเ้ป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ยงัไดศ้กึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ทีจ่ะขยายตวั
ในอนาคต  
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ส าหรบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า บรษิัทมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพฒันารูปแบบการบรกิารเพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อผูโ้ดยสารทัง้ในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมอือาชพีโดยถอืว่า 
“การบรกิารอยู่เหนือสิง่อื่นใด” จงึก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดา้นคุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ความสะดวก 
(Convenience) ความรวดเร็ว (Fast) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตรงต่อเวลา (Punctuality) และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องความปลอดภยั (Safety) ซึ่งถือเป็นความส าคญัสูงสุดทีพ่นักงานทุกคนตระหนัก และ
เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความปลอดภยัให้เกิดขึน้ตลอดช่วงการเดนิทางของผู้ ใชบ้รกิาร พนักงานจะ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั รวมถึงการประชาสมัพนัธ์เรื่องความปลอดภยั
ผ่านสื่อเเละกจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไปอกีดว้ย   

ในส่วนธุรกิจพฒันาเชงิพาณิชย์ ถือเป็นส่วนต่อยอดทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญันอกเหนือจากธุรกิจหลกั ซึ่งท าให้
การบรกิารของบรษิทัมคีวามหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจ าเป็นของผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ีอ่ยู่โดยรอบ
สถานีได้อย่างครบวงจร โดยบริษัทได้พัฒนาพื้นที่ส าหรับร้านค้าปลีก เเละพื้นที่ส าหรับส่งเสริมการขาย  
เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในระบบรถไฟฟ้า MRT 

ด้วยศกัยภาพและความมุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารทัง้ทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า บรษิัทค านึงถงึความ
สะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ซึ่งบริษัท เชื่อว่าจะสามารถเป็น 
ส่วนหนึ่งทีเ่ตมิเตม็ชวีติประจ าวนัของทุกๆ คนไดเ้ป็นอย่างดตีลอดไป 

สรปุผลการด าเนินงานเชิงสงัคม  

การพฒันาสงัคมภายใน กบัการพฒันาสงัคมภายนอก (Human Capital Development) 

บริษัทมุ่งเป็นผู้น าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน          
มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมทีส่ะดวก รวดเรว็ และมคีวามปลอดภยั โดยด าเนินธุรกจิ
ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมสร้างมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้มส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัจงึมนีโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามส าคญัต่อสทิธ ิและความรบัผดิชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดงันี้ 

1.  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน ผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ 

2.  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หกู้้ คู่คา้ คู่แข่ง สงัคม ชุมชน โรงเรยีน   
ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ และเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้า ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การพฒันาบุคลากรของ BEM  

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงและการแขง่ขนัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถทีจ่ะ
เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บรษิัทจงึตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันา
บุคลากรให้มคีวามพร้อมและความสามารถที่จะไม่เพยีงเเต่สร้างมูลค่าต่อบรษิัทเท่านัน้แต่จะขยายไปสู่สงัคม  
ในวงกวา้งอกีดว้ย  

1. ต้นทางแห่งความสุข  

บรษิทัเลง็เหน็ถงึคุณค่าและความส าคญัของพนักงาน โดยมคีวามเชื่อมัน่ว่าพนักงานทีม่คีุณภาพเป็นปัจจยั
ส าคัญยิ่งต่อการน าพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความส าเร็จที่ยัง่ยืน  รวมถึงเป็นปัจจัยชี้ว ัดถึง
ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิอกีดว้ย บรษิทัจงึมุ่งมัน่ในการแสวงหาคนเก่งและด ีและสนับสนุนการ
พฒันาและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ทัง้ยงัยึดมัน่ในการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมภายใตน้โยบายเรื่องการไม่เลอืกปฏบิตัิ และใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงาน
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ภายใต้ระเบยีบปฏบิตังิาน และกฎหมาย โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชื้อชาติ และ   
ทุกศาสนาในทุกต าแหน่งงาน และทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทยีมกนั  

เราดูแลพนักงานทุกระดบัครอบคลุมในทุกๆ ดา้น อาท ิดา้นลกัษณะงาน ความปลอดภยั ชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะด้านต่างๆ รวมทัง้ให้โอกาสและ
ความก้าวหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม ผ่านการก าหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน 
ในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้า Career Path และการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ดว้ยการ Benchmark กบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่างสม ่าเสมอ การสรา้งบรรยากาศการท างานแบบมี    
ส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ปลอดภัยและ 
มสุีขอนามยั และการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงออกซึง่ศกัยภาพ 

การให้ความส าคญัและพฒันาบุคลากรดงักล่าวขา้งต้น เป็นผลให้พนักงานมคีวามพงึพอใจในการท างาน
ร่วมกบับรษิทั อนัน าไปสู่การเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะท างาน จนบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทั และ
ด้วยแนวคดิที่ว่าพนักงานเป็นทรพัยากรทีม่คี่า และเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีม่อียู่ภายใน ท าให้พนักงานเกดิ
ความภาคภูมใิจ และมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ ต้นทางแห่งความสุข บรษิทัจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ด้าน “โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน” บริษัทได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างระดบัต าแหน่งงาน เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) และโครงสร้าง
เงนิเดอืนของพนักงานใหม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ เพื่อสรา้งโอกาสความก้าวหน้าในการ
ท างานใหก้บัพนักงาน   

ดังนัน้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนด
แนวทางในการเพิม่ศกัยภาพด้านทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามชดัเจนและเป็นรูปธรรม เหมาะสมและสรา้ง
ความเป็นธรรมมากขึน้ เพื่อรกัษาบุคลากรปัจจุบนั และสรรหาพนักงานใหม่ใหเ้พยีงพอกบัการขยายตวัทาง
ธุรกจิ พรอ้มทัง้พฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบนั และปรบัเปลีย่นลกัษณะ
งานให้มคีวามเหมาะสม รวมถึงการโอนยา้ยพนักงานเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมตามความรู้  ความสามารถ 
และเพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการท างานมากยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะสายงานหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษและระบบรางทีมุ่่งเน้นคุณภาพ
และความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่
ผู้ใช้บริการทางพิเศษและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บริษัทได้จดัหลกัสูตรอบรมความรู้ในการ
ปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะในการปฏบิตังิาน
แต่ละดา้น ทัง้ดา้นกูภ้ยัจดัจราจร จดัเกบ็ค่าผ่านทาง และการบ ารุงรกัษาระบบและสายทาง รวมถงึหลกัสตูร
อบรมความรูเ้กี่ยวกบัระบบรถไฟฟ้า กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั
ในการท างาน  

นอกจากนี้ บรษิทัยงัส่งเสรมิการพฒันานวตักรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะความคดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาขดีความสามารถในกระบวนการท างาน รวมทัง้สนับสนุนการศกึษาค้นคว้าวจิยั
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิ เป็นมติรต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นี้ “การพฒันาศกัยภาพพนักงาน” บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทัง้ภายใน และ
ภายนอกองค์กร เพื่อรกัษาองค์ความรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองค์กร และเตรยีมความพรอ้มใหก้บับุคลากรเพื่อกา้ว
ไปสู่การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพระดบัสากล รวมทัง้การถ่ายทอดวทิยาการทีส่ าคญัอื่นทีจ่ะต่อยอดองคค์วามรู้
ในอนาคตดว้ย โดยมกีารฝึกอบรมดงันี้ 
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1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management : KM)  

บรษิทัด าเนินโครงการบรหิารจดัการความรู้ (Knowledge Management Project) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์
ในระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อท าการบ่งชี้องค์ความรูห้ลกัทีส่ าคญัและจ าเป็น
ขององค์กร และเพื่อให้มกีารจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกให้พนักงานทุกคน
สามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึและแพร่หลาย มกีารน าความรูเ้หล่านัน้มาแลกเปลีย่นเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้  (Learning 
Organization) นอกจากการบริหารจดัการองค์ความรู้หลกัเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยงั
ต้องการจะส่งเสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (Community Of Practice: CoPs) เพื่อก่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน การแก้ปัญหา รวมทัง้แนวทางการแก้ไขและปรบัปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด 

2) โครงการอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

การอบรมหลกัสูตรนี้ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นักงานทุกคนไดต้ระหนักถงึความรบัผดิชอบใน
การท างานในหน้าทีข่องตนเอง โดยมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ าหนด
ไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ ภารกจิและวฒันธรรมขององค์กร ทีต่้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพงาน
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรและทดสอบความรู้ด้วย 
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้อบรมในหลกัสตูรนี้และ  
จดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่พนักงานปัจจุบนัเป็นประจ าทุกปี 

3) การฝึกอบรมและพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรประจ าปี (Annual Training & Development) 

บรษิัทมแีนวคดิในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานด้วยการปรบัปรุงแผนการฝึกอบรมและพฒันา
พนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดบั ได้แก่ ระดบัผู้บรหิาร ระดบัหวัหน้างาน และ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับ  
การปฏบิตังิาน ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นความรูด้า้นทกัษะในการปฏบิตังิานเฉพาะต าแหน่ง (Technical Skill) 
และทกัษะการบรหิารและจดัการทัว่ไป (Soft Skill) ซึ่งทัง้ 2 หลกัสูตรไดร้บัการก าหนดเป็นหลกัสูตร
พื้นฐานภาคบงัคบั (Mandatory Program) ส าหรบัพนักงานใหม่ ได้แก่ หลกัสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้
พนักงานมคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบับรษิทั และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อ
วิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” รวมถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ หลกัสูตรความรูเ้กี่ยวกบัความปลอดภยั
ในการท างาน หลกัสตูรเกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นตน้  

ส าหรบัพนักงานเดมิทีเ่ป็นพนักงานประจ า จะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสูตรทบทวนความรูต้่างๆ ทุกปี 
ซึง่ทัง้หมดน้ีกเ็พื่อใหพ้นักงานไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและการปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
วฒันธรรมองคก์ร ซึ่งเป็นการสรา้งความภาคภูมใิจและพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายขององคก์ร  
การฝึกอบรมดงักล่าว ยงัต้องมใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งส าหรบัพนักงานทีจ่ะต้องใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ
ทางประกอบดว้ย 

งานกูภ้ยัและจดัการจราจร  

บรษิัทร่วมกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ฝึกซ้อมกู้ภยัและให้ความช่วยเหลอือุบตัิเหตุ
ร้ายแรงบนทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการ
ช่วยเหลอืบนทางพเิศษ อบรมทกัษะการขบัขีป่ลอดภยั การอบรมอาสาจราจร การอบรมฝึกปฏิบตัิ        
งานจรงิ (On The Job Training) รวมถงึบรษิทัยงัไดม้กีารอบรมพนักงานใหม่ก่อนขึน้ไปปฏบิตังิานจรงิ
บนทางพเิศษเป็นระยะเวลา 3 เดอืน และการอบรมดา้น Service Mind 
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งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 

บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านนี้  ประกอบด้วย บุคลากรซึ่งมีหน้าที่จ ัดเก็บค่าผ่านทาง 
ในทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรษิัทจดัให้มกีารอบรมทกัษะในด้านการจดัเก็บค่าผ่าน
ทางใหถู้กต้อง ครบถ้วน เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสามารถช าระค่าผ่านทาง 
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบตัิงานด้านรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าที่ควบคุมการ
จดัเกบ็ค่าผ่านทางใหถู้กตอ้งโปร่งใสและเทีย่งตรง โดยท างานร่วมกบัภาครฐั คอื กทพ. บรษิทัจดัใหม้ี
การอบรมฝึกปฏิบตัิงานจรงิภายใน (On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
ควบคุมการจดัเก็บค่าผ่านทางพเิศษที่ส าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบขอ้มูลการนับรถและ
บนัทกึการปฏบิตังิานตอ้งถูกตอ้งและแม่นย า  

นอกจากนี้  ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา             
เพื่อความถูกต้องของการจดัเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่ครบถ้วนของบรษิัทเพื่อดูแลรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้บรษิทัได้จดัใหม้กีารศกึษา 
ดงูานระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

งานดา้นบ ารุงรกัษาโครงสรา้ง 

เพื่อให้ทางพเิศษมสีภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและ 
ซ่อมบ ารุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้มาตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวงั 
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

การอบรมเจา้หน้าทีค่วบคุมรถไฟฟ้า และเจา้หน้าทีค่วบคุมการเดนิรถไฟฟ้า 

หลกัสูตรเจา้หน้าทีค่วบคุมรถไฟฟ้าใชร้ะยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 600 ชัว่โมง และหลกัสูตรเจา้หน้าที่
ควบคุมการเดนิรถไฟฟ้าใชร้ะยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,100 ชัว่โมง โดยมกีารอบรมทัง้ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบตัิที่มีการฝึกขบัรถไฟฟ้าจริง และฝึกกับเครื่องจ าลองขบัรถไฟฟ้า (Train Simulator)  
การฝึกกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถ การทดสอบ การฝึกซ้อมจดัการเหตุการณ์ 
ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การฝึกงานในหน้าที ่(On the Job Training) ซึ่งในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่
ความปลอดภยัเป็นหลกั โดยมผีูฝึ้กสอนเป็นผูด้แูลการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้ 
ยงัมกีารอบรมทบทวนหลกัสตูรดงักล่าวใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานทีผ่่าน
การอบรมทุกคนจะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าดว้ยความปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ 
เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของสมาชิกสงัคม  

2. เส้นทางแห่งความสุข 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้ม
ส่งมอบและปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการ
เดินทางท่ีดีกว่า” เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ยกระดบัคุณภาพชวีติ พรอ้มทีจ่ะเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบคมนาคมและสังคมไทยให้ดีขึ้น บริษัทให้ความส าคัญต่อนวัตกรรม 
ที่ลดผลกระทบจากการด าเนินงานที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียนับตัง้แต่การก่อสร้าง  
การซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรับการใช้งานของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้  
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เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งเส้นทางแห่งความสุข บรษิัทมุ่งเน้นในการดูแลกระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรุงการ
บรกิารอย่างละเอยีดโดยสม ่าเสมอ ดงันี้ 

กระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรุงบรกิารอย่างละเอยีดของบริการทางพิเศษ  

2.1  การก่อสรา้งทางพเิศษ บรษิทัน าเทคโนโลยกีารก่อสรา้งระบบคานรปูตดัเหลีย่มกลวง (Segmental Box 
Girder) ทีไ่ดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of 
State Highway Transportation Officials) ซึ่งมีความทันสมัยท าให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร       
พื้นล่างน้อยที่สุดช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเสียงรบกวนระหว่างการก่อสร้าง  ท าให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน ไม่มกีารต่อต้านจากสงัคมและชุมชน ทางพเิศษมคีวามปลอดภยัได้มาตรฐาน
สนองตอบต่อความตอ้งการในการเดนิทางอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2  การบ ารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิัทมกีารตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาโครงสร้างหลกัของทางพเิศษอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมวีศิวกรที่ปรกึษาอิสระเพื่อติดตามควบคุมการบ ารุงรกัษา และประเมนิคุณภาพของ 
ทางพเิศษมาโดยตลอด ทางพเิศษมสีภาพทีม่ ัน่คงแขง็แรง มมีาตรฐานและปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิาร
ทางพเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ทางยกระดบัและมกีารเชื่อมโยงเป็นโครงขา่ยระยะทางรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 256 กโิลเมตร จงึท าให้
ทางพเิศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ส าคญัในการล าเลยีงความช่วยเหลอืไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ        
การขนส่งยุทธปัจจัย และการสัญจรของทัง้ภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพื้นล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึน้ในอดตีซึ่งยนืยนัการเป็น
เส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้บริษัทในฐานะที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการบริหารจดัการ 
ทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา จงึก าหนดแนวทาง
ในการปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อใหท้างพเิศษสามารถใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉินและ
กลบัคนืสู่ภาวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นต่างๆ ดงันี้ 

(1)  มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมพีนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูลการ
เดนิทางแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทาง มรีะบบ
วิทยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรบัการท างานตลอด 24 ชัว่โมง มีการประสานงานกบั
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิ มทีมีกูภ้ยัวิง่ตรวจตราบนทางพเิศษตลอดเวลา สามารถเขา้
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทนัท่วงที นอกจากนี้ยงัประสานงานกบั
เจา้หน้าทีต่ ารวจทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและถนนพืน้ล่างเพื่ออ านวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยเจา้หน้าทีต่ ารวจพืน้ล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพเิศษผ่านกล้องวงจรปิดที่บรษิัท
ด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้

(2)  การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัหรือ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบเก็บเงนิอตัโนมตัิ
บรษิัทให้ความร่วมมอืกบัภาครฐันอกเหนือจากขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ด้วยเจตนาในการ
ปรบัปรุงบรกิาร และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากปัญหาจราจร ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ
ประหยัดเวลาในการเดินทางและน ้ามันเชื้อเพลิง  เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ 
หน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ และส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

(3) ส าหรบันวตักรรมความปลอดภยั บรษิทัมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการวจิยัและพฒันา (R&D)      
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม ่าเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความ
ปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงทางพเิศษ
ใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 
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กระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรุงบรกิารอย่างละเอยีด บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

2.4 การสร้างคุณค่าด้านความปลอดภัย บริษัทให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจด้วยความปลอดภยั     
ทัง้ต่อผูโ้ดยสาร พนักงาน ผูร้บัเหมา รวมไปถงึผูท้ีอ่ยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จงึไดน้ าระบบ
การจดัการความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ มาตรฐาน 
OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยงัไดว้่าจา้ง รคิาร์โด ้(ประเทศไทย) จ ากดั มาเป็นทีป่รกึษางานด้าน
ความปลอดภยั เพื่อประเมนิการด าเนินการตามมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของบรษิัท
หลงัจากการเปิดให้บริการ สายสีม่วง และให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการกระบวนการจดัการ 
ความเสีย่ง การประกนัความปลอดภยังานระบบ (System Assurance) และการทบทวนกระบวนการ
ใหบ้รกิารเดนิรถใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และรองรบัการเตบิโตในอนาคต 

2.5 การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มคีวามรวดเร็ว  และ 
มีตารางเวลาในการให้บริการที่แน่นอน ท าให้ผู้ใช้บริการได้รบัความสะดวกในการเดินทาง เพราะ
สามารถคาดการณ์เวลาที่ใช้ในการเดินทางได้ค่อนขา้งแม่นย าและสามารถวางแผนการเดนิทางได้  
บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัในการสรา้งคุณค่าดา้นความสะดวกในการใหบ้รกิาร ตัง้แต่เขา้สถานี การเขา้
ใช้บริการจนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อผูโ้ดยสารผู้ใชบ้รกิารในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการใหข้อ้มูล ระบบการเชื่อมต่อ
ระบบบตัรโดยสาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

2.6 การสร้างคุณค่าด้านความรวดเร็ว เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่น าเสนอบรกิารด้วย
ความรวดเร็ว และยงัเป็นเหตุผลส าคญัที่ท าใหป้ระชาชนเลอืกเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึ
ส่งเสรมิการบรกิารดา้นอื่นตัง้แต่ผูโ้ดยสารเดนิเขา้มาในสถานี จนกระทัง่เดนิออกจากสถานี ทีม่คีวาม
รวดเรว็ โดยการพฒันาประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตัง้แต่ข ัน้ตอนทีผู่โ้ดยสารเดนิทางเขา้ใชบ้รกิาร
ภายในสถานีและระหว่างการใช้บรกิาร จากการลดบางขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อนหรอืก่อให้เกิดความล่าช้า 
โดยไม่จ าเป็น หรอืเพิม่บางขัน้ตอนที่ก่อให้เกิดความประทบัใจต่อผู้โดยสารมากขึ้น เช่น ระบบการ
จดัการปรมิาณผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนบรเิวณชัน้ชานชาลา การให้บรกิารที่รวดเร็วในช่วงทีม่ี
ผู้โดยสารคบัคัง่หรือช่วงงานนิทรรศการ การให้บริการออกบตัรโดยสารหรือเติมเงินบตัรโดยสาร 
โดยพนักงานทีร่วดเรว็และใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

(1) การสร้างคุณค่าด้านความเชื่อถือได้ บริษัทให้ความส าคญัในเรื่องการให้บรกิารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเขา้มาใช้ระบบรถไฟฟ้า 
ได้อย่างปลอดภยั สะดวก และรวดเร็ว โดยบรษิัทได้ด าเนินการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร
อย่างต่อเนื่อง เช่น มกีารก าหนดแผนการบ ารุงรกัษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทัง้ในรปูแบบ 
Preventive และ Corrective การฝึกซ้อมจดัการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุกปีโดยเป็นการ
จ าลองสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก การปรบัปรุงระบบ
รกัษาความปลอดภัย และมีการปฏิบตัิต่อผู้โดยสารอย่างมจีริยธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้ 
ทางบรษิทัยงัรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้เพื่อน าไปปรบัปรุงใหไ้ดร้บัการบรกิารทีด่ขี ึน้ต่อไปโดย
ความสามารถในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) ได้ประเมนิจาก Train 
Service Delivery ซึ่งทีผ่่านมาบรษิทัมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 
(สายสีน ้าเงิน) มากกว่า 99 % มาโดยตลอด โดยในปี 2562 บริษัทมีความสามารถให้บริการ
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้ า เงิน)  (Train Service Delivery)  คิดเ ป็น 99.82 %  
จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.70 %  
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(2) การสร้างคุณค่าด้านการให้บริการตรงต่อเวลาจากการก าหนดตารางเวลาในการให้บริการ
รถไฟฟ้า MRT ที่ชัดเจนและสามารถให้บริการได้ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้  จะส่งผลให้
ผู้โดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทางและด าเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยงั
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้โดยสารโดยตรง ซึ่งการให้บริการตรงต่อเวลาสามารถ
ประเมินได้จากการเทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน  5 นาที  
(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2562 บรษิัทมคีวามสามารถการเทยีบจอด
ของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน) ในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน  
5 นาท ี(Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) คดิเป็น 99.86 % จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.75 %  

ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) มคีวามพรอ้มใหบ้รกิารตาม
ตารางการเดินรถล่าช้าไม่เกิน 3 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน และไม่เกิน 6 นาที นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน (Train Service Availability) โดยในปี 2562 คิดเป็น 99.97 % จากเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
99.25 % และมีความตรงต่อเวลาในการให้บริการล่าช้าไม่ เกิน  3 นาที (Train Service 
Punctuality) โดยในปี 2562 คดิเป็น 99.99 % จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.25 % 

นอกจากนี้ การทีบ่รษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึง่เป็นกลุ่มของประเทศสมาชกิ          
ผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาติเพื่อการเปรยีบเทยีบผลการปฏิบตัิงานของระบบรถไฟฟ้า      
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีผลสมัฤทธิท์ี่ สูงขึ้น     
ซึ่งนอกจากตวัชี้วดัที่ใชส้ะท้อนผลการปฏิบตังิานในด้านการใหบ้รกิารแล้ว  บรษิัทได้จดัท าดชันี     
ชี้วดัที่แสดงผลการปฏิบตัิงานเพื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการ (Benchmarking) กบัสมาชกิ 
NOVA Group of Metros ในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะน ามาสู่
การปรบัปรุงและพฒันาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และจากการเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่ม NOVA 
พบว่าบรษิทัมผีลการด าเนินงานทีอ่ยู่ในล าดบัตน้ๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อ
เทียบจากตารางเดินรถ การซ่อมบ ารุงที่ท าให้มีรถพร้อมใช้บริการ และการดูแลด้านความ
ปลอดภยัในการท างานของพนักงาน เป็นตน้ 

นอกจากความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการบริการ และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารแล้ว บรษิัทยงัได้ตระหนักถงึคู่คา้ ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่ทาง
ธุรกจิ (Business Supply Chain) มคีวามส าคญัเท่าๆ กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

บรษิัทมนีโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจการ
ปฏบิตั ิการพฒันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกจิของบรษิทั การสรา้ง
ความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้สนับสนุนทางการเงิน     
ถอืเป็น Key Success Factor ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถส่งมอบบรกิารทีม่คีุณภาพใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
ทางพเิศษและผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้แมใ้นยามวกิฤต จงึได้ก าหนดแนวปฏบิตัติ่อ 
คู่ค้าโดยการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมใหก้ารได้มาซึ่งสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน ยดึมัน่ทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่ค้า โดยมวีตัถุประสงค์ชดัเจนใน
เรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน  คุณภาพทางเทคนิค และมีความ
เชื่อถอืซึง่กนัและกนั  

บรษิัทจงึได้จดัให้มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่เสมอภาคและมคีวามเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ 
และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO 9001 โดยวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรม  
ก าหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า  และปกป้องสิทธ ิ
ในทรัพย์สิน ด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ          
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ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกิจกับบริษัทด าเนินงานด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อความยัง่ยืนในการ      
ท าธุรกจิร่วมกนั ส าหรบักลุ่มผูส้นับสนุนทางการเงนิ ไดแ้ก่ ผูใ้หกู้้ ผูถ้อืหุน้กู้ เจา้หนี้ บรษิทัยดึมัน่
ปฏบิตัติามสญัญาและขอ้ผกูพนั รกัษาวนิัยทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

ความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา บรษิทัมกีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัสอดคลอ้ง
กับกฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่  
TIS 18001 และมาตรฐาน OHSAS 18001 ซึ่งได้รบัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานโดย
บรษิทั ทฟูนอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดั มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อดแูลสวสัดภิาพในการปฏบิตังิานใน
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานและบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมกีารจดัท าเอกสารปลอดออนไลน์ (Plod 
Online) เพื่อสื่อสารกบัพนักงานใหต้ระหนักใส่ใจในเรื่องความปลอดภยั คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

3.  สงัคมแห่งความสุข 

ตลอดระยะเวลาด าเนินธุรกิจ บริษัทค านึงถึงการเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทาง 
ท่ีดีกว่า” และการทีจ่ะสรา้งความสุขใหก้บัผูร้่วมเดนิทางไดน้ัน้ ไดใ้หค้วามสนใจในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

• ครอบครวั การใชเ้วลาร่วมกนัอย่างอบอุ่นของครอบครวัสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ หนึ่งในนัน้เป็น
เรื่องการเดนิทางพรอ้ม ๆ กนัของครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นเสน้ทางพเิศษ หรอืเสน้ทางรถไฟฟ้า ซึง่จะได้
พบเหน็เรื่องราวใหม่ๆ ของวถิชีุมชน รวมถงึกระจายรายไดไ้ปยงัพืน้ทีท่ีเ่ดนิทางไปถงึ  

• การศึกษาของเดก็และเยาวชน บรษิทัมุ่งส่งเสรมิประสบการณ์จดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน
นับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ส าคญั และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในอนาคต 
ขณะเดยีวกนับรษิทัไดใ้หโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทีม่คีวามตัง้ใจเรยีนดแีต่ขาดแคลน
ทุนทรพัยโ์ดยมอบเป็นทุนการศกึษาเพื่อเป็นตน้ทุนส าหรบัการประกอบอาชพีอย่างยัง่ยนื 

• ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ บริษัทให้ความ
ช่วยเหลอือย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการเยยีวยาสงัคมทีเ่ดอืดรอ้น 

4. สรปุผลการด าเนินงานเชิงส่ิงแวดล้อม   

การส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มกบัการลดผลกระทบ (More Quality and Less Impact) 

บริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าค านึงถึงการด าเนินธุรกิจ 
บนพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพฒันาคุณภาพของ
การบรกิารอย่างต่อเนื่อง ดา้นสงัคม (Society) โดยการดแูลตน้ทางแห่งความสุขใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีพรอ้ม
ทีจ่ะส่งต่อคุณค่าใหก้บัสงัคมโดยรอบและในวงกวา้ง ดา้นสิง่แวดล้อม (Environment) โดยเน้นการป้องกนั
และควบคุมมลภาวะผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของการบรกิาร ทีย่ดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้  จงึไดม้กีาร
ก าหนดนโยบายการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มดว้ยแนวทางการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้  
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นโยบายส่ิงแวดล้อม 
1. ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน และชุมชน 
2.  สรา้งจติส านึกแก่พนักงานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 
3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและคู่ค้าทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและ
สม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ตี่อผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน คู่คา้ และชุมชนรอบขา้ง 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ      
ผลประกอบการทีด่ ีการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และการใหค้วามส าคญักบัชุมชนโดยรอบ รวมทัง้การ
ดแูลสงัคมใกล ้และสงัคมไกล โดยปี 2562 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1)  กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านความปลอดภยัในการเดินทาง 
การขบัรถยนต์ตามกฎจราจร และการดูแลสภาพรถยนต์ใหพ้ร้อมในการเดนิทาง ถอืเป็นหวัใจส าคญั 
ในการช่วยป้องกนัและลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน รวมถงึบนทางพเิศษทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้ช่วยเพิม่
ความปลอดภยัใหก้บัผูข้บัรถยนต์ และเพื่อนร่วมทาง บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัใน
การเดนิทาง  

“กิจกรรมขบัปลอดภยัชวนรู้เทคนิค Smart Drive”  

บริษัทจัดอบรมขับปลอดภัยชวนรู้เทคนิค Smart Drive ให้กับประชาชนทัว่ไป จ านวน 2 ครัง้  
เพื่อส่งเสรมิการขบัรถอย่างปลอดภยั ให้ความรู้และเรยีนรู้เทคนิคการขบัรถที่ถูกวธิแีละถูกต้องตาม 
กฎจราจร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยลดอุบตัิเหตุทีอ่าจเกิดขึ้น รวมถงึ
วธิกีารปฐมพยาบาลผูป้ระสบอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนโดยหน่วยกู้ชพีฉุกเฉิน และแนะน าวธิดีูแลรถยนต์
เบือ้งตน้ พรอ้มน าเยีย่มชมศูนยค์วบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ  

“โครงการอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์”  

บริษัทร่วมกับ กทพ. รณรงค์ขับปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์  ภายใต้มาตรการ 777  
“ขบัช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขดั” พร้อมตัง้จุดบริการอ านวยความสะดวกบนทางพิเศษรองรบัการ
เดนิทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต ์ 

2) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผกูสมัพนัธ ์BEM พาแม่เท่ียว ชวนชิมชา พาชมสวน”  

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สุดและมีความส าคัญยิ่งของสังคม บริษัทจึงขอเป็น 
ส่วนหนึ่งในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวั และเนื่องในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิบรษิทัได้
จดักิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครวัโดยน าครอบครวัผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ กราบสกัการะ 
พระพุทธเทวราชปฏิมากร ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ 
ที่พพิธิภณัฑ์วฒันธรรมดอกไม้ รวมทัง้ท ากิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ร้อยพวงมาลยัเพื่อมอบและ
บอกรกัคณุแม่โดยบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น   
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“กิจกรรมพ่อลูกผกูสมัพนัธ ์BEM ชวนพ่อลูกเท่ียวห้องเรียนธรรมชาติเรียนรู้สมุนไพรไทย”  

เพื่อให้ครอบครวัได้กระชบัความสมัพนัธ์ เนื่องในโอกาสวนัพ่อแห่งชาติ บรษิัทจงึจดักิจกรรม BEM 
ชวนพ่อลูกเที่ยวห้องเรียนธรรมชาติเรียนรู้สมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  
จ.นครปฐม โดยน าครอบครวัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษเดนิทางโดยใชท้างพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 
ร่วมส่งเสรมิภูมปัิญญาไทย และรกัสุขภาพโดยเรยีนรูเ้กี่ยวกบัสมุนไพรนาๆ ชนิดทีม่ปีระโยชน์ รวมทัง้
ท ากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยร่วมตกแต่งการ์ดแผงอัดพืชสมุนไพรสวยๆ  
พรอ้มมอบและบอกรกัคุณพ่อดว้ยบรรยากาศอนัอบอุ่น   

“กิจกรรม BEM ชวนคู่รกั ร่วมอนุรกัษ์ชุมชนผกัไห่”  

บริษัทจดักิจกรรม " BEM ชวนคู่รกั ร่วมอนุรกัษ์ชุมชนผกัไห่" โดยน าคู่รกัเดินทางโดยทางพิเศษ      
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เชื่อมต่อทางพเิศษศรรีชั มุ่งหน้าแจง้วฒันะ ต่อเนื่องไปทางพเิศษอุดรรถัยา
ไปยงัเรือนมนิลา สถานอนุรกัษ์เรือนไทยโบราณ อ.บางไทร จ.อยุธยา เพื่อเยี่ยมชมความสวยงาม       
ของศลิปะเอกลกัษณ์เรอืนไทยโบราณ และฟังบรรยายประวตัิความเป็นมาที่น่าสนใจ พร้อมทัง้ร่วม
กจิกรรมท าขนมไทยโบราณ อาท ิขนมครก ขา้วเกรยีบปากหมอ้ ณ บา้นธนาคารรมิน ้า และล่องเรอืชม
ธรรมชาต ิวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลองของชุมชนผกัไห่ บรรยากาศเตม็ไปดว้ยรอยยิม้และความสุข  

3) กิจกรรมปลูกจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

“BEM ชวนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม”  

การรกัษาสมดุลของธรรมชาติอย่างยัง่ยืน และการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคญัที่ทุกคนต้อง
ตระหนักและร่วมมอืร่วมใจกนั เพื่อปลูกจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม บรษิทัไดจ้ดัโครงการ BEM 
ชวนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยน าคณะผูบ้รหิารและพนักงานร่วมฟ้ืนฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนใหก้ลบัมา
อุดมสมบูรณ์อีกครัง้ โดยช่วยซ่อมแซมสะพานไม้ และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ณ โครงการ
ศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้ อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิอ.บา้นแหลม จ.เพชรบุร ี 

“กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สานสมัพนัธค์นรกัรถไฟฟ้า”  

บริษัทร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน  
สานสมัพนัธ์คนรกัรถไฟฟ้า” โดยน าผู้บรหิารและพนักงานร่วมปลูกป่าชายเลน ประเภทต้นโกงกาง 
จ านวน 450 ต้น ณ ป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมพร้อมฟ้ืนฟูป่าชายเลน บ้านคลองโคน ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์น ้า และเป็นแนว
ป้องกนัชายฝัง่ทะเลใหช้าวบา้นในพืน้ทีส่ามารถเลีย้งตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื พรอ้มทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานมจีติอาสาในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย  

4)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคณุธรรม จริยธรรม เพื่อปลกูฝังความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

“บริจาคโลหิต”  

การให้เลือดต่อชีวิตเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
วชริพยาบาล จดักจิกรรมบรจิาคโลหติ ณ ศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จ านวน 3 
ครัง้ต่อปี โดยได้รบัความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้ที่อยู่ใกล้เขตทางเข้าร่วม
บรจิาคเป็นจ านวนมาก 
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5)  กิจกรรมสร้างความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

การร่วมมอืร่วมใจเพื่อส่งมอบการบรกิารที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพเิศษเพื่อให้เกิดความพงึพอใจสูงสุด     
ถือเป็นเป้าหมายหลกัของทัง้ 3 หน่วยงานทีท่ างานร่วมกนั คอื พนักงานของบรษิทั พนักงาน กทพ. 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์อนัจะท าใหเ้กดิความสามคัคี        
ในการท างานและก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการบรกิารสงูสุด บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรม ดงันี้  

“ทางด่วนชวนดหูนัง”  

ครอบครวัพนักงาน กทพ. ครอบครวัเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 และครอบครวัพนักงานของ
บรษิัทร่วมพบปะสงัสรรค์ เล่นเกม และชมภาพยนตร์ 3 มติิ เรื่อง Captain Marvel “กปัตนัมาร์เวล” 
ซึง่เป็นภาพยนตรแ์นวแอคชัน่ไซไฟ ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ์  

“BEM ชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน”  

คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง กทพ. และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของบริษัท       
ร่วมสกัการะพระพุทธนฤมลธรรโมภาส และเยี่ยมชมโบสถ์วหิาร พระอารามหลวงทีม่สีถาปัตยกรรม      
ทีผ่สมผสานศลิปะไทยและตะวนัตกทีง่ดงามและโดดเด่น ณ วดันิเวศน์ธรรมประวตั ิพรอ้มทัง้เยีย่มชม
พพิธิภณัฑศ์ลิป์แผ่นดนิ และนิทรรศการโขน มรดกงานศลิป์อนัสวยงามของไทย ณ ศูนยศ์ลิปาชพีเกาะเกิด 
จ.อยุธยา เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน  

6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเยาวชน 

เยาวชนเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ความคดิ และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยัง่ยืน เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและ       
มีคุณภาพของสงัคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง       
เป็นประจ าทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

“มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ”  

บรษิัทจดัโครงการ BEM มอบทุนการศกึษาแก่นักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย์และ
ทุนพัฒนาโรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษ 
สายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ จ านวน 14 โรงเรียน เพื่อเป็นก าลงัใจให้เยาวชนตัง้ใจเรียน เติบโต       
เป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพ เป็นก าลงัของประเทศชาตติ่อไปในอนาคต  

“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กทพ.”   

บรษิทัร่วมกบั กทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. มอบทุนการศกึษาใหแ้ก่บุตรพนักงาน กทพ. 
ทีป่ฏบิตังิานในทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษอุดรรถัยา โดยมผีูบ้รหิารจากทัง้สองหน่วยงานร่วมมอบทุน 

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการต ารวจ สน. ทางด่วน 2”  

บรษิัทมอบทุนการศกึษาแก่บุตรขา้ราชการต ารวจ สน.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบตัิงานร่วมกบับรษิทัในการ
อ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  

7)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตน เองอย่างเต็มที่ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชดัเจน ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต    
บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ดงันี้ 
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กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติปี 2562  

“รวมพลงัคิดส ์ภารกิจพิทกัษ์โลก”  

บรษิัทจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ “รวมพลงัคดิส์ ภารกิจพทิกัษ์โลก” เพื่อเปิดประสบการณ์ใหเ้ดก็ๆ  
ไดร้่วมปฏบิตัภิารกจิพทิกัษ์โลก สรา้งสรรค์จนิตนาการผ่านงานประดษิฐ์ถุงผา้มหศัจรรยเ์พื่อลดการใช้
ถุงพลาสตกิ และไดเ้รยีนรูก้ารแยกขยะทีถู่กต้องเพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม รวมถงึไดส้มัผสักบัรถดูดกวาด 
ที่ท าความสะอาดบนทางพิเศษแบบใกล้ชิด โดยมีบุตรพนักงาน นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เขต        
ทางพเิศษ และเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก  

“กิจกรรม MRT ส่งความสุขรบัวนัเดก็ ประจ าปี 2562” 

บริษัทร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรม “MRT  
ส่งความสุขรบัวนัเดก็” ส่งมอบความสุขใหก้บัเดก็ๆ เน่ืองในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2562 ณ อุทยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ใกล้กับโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) สถานีอสิรภาพ เพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละ
ทกัษะผ่านกจิกรรมเกมต่างๆ ไดแ้ก่ เกม Safe Zone ความปลอดภยัหนูท าได ้ฝึกทกัษะการเรยีนรูก้าร
ใชร้ะบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้องและปลอดภยั, เกมน้อง M รกัษ์สิง่แวดล้อม ฝึกทกัษะการเรยีนรู้
ให้เด็กๆ มีจิตส านึกตลอดจนมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยการรู้จกัประเภทของขยะ รู้จกัการ 
คดัแยกขยะเบื้องต้น และเกมน้อง M ชวนปลูกผกัสวนครวั ปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จกัรกัษาสิ่งแวดล้อม  
ดว้ยการเรยีนรูก้ารปลูกตน้ไม ้และปลูกพชืผกัสวนครวัดว้ยตนเอง อกีดว้ย  

“กิจกรรมชวนเรียนรู้โลกล้านปีมีชีวิต พิพิธภณัฑธ์รณีวิทยา”  

บริษัทน าคณะครูและนักเรียน จ านวน 60 คน จากโรงเรียนวดัเชงิกระบือ ซึ่งเป็นโรงเรยีนใกล้เขต      
ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เยีย่มชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตธิรณีวทิยาเฉลมิพระเกยีรต ิ    
จ.ปทุมธานี เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาผ่านสื่อเทคโนโลยีทนัสมยั เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับไดโนเสาร์ 
สตัว์โลกลา้นปีเสมอืนกลบัมามชีวีติอกีครัง้ เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ซึ่งนักเรยีนไดร้บั
ความรูแ้ละความสนุกสนาน  

“กิจกรรมชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน”  

บรษิทัน าคณะครูและนักเรยีน จ านวน 60 คนจากโรงเรยีนวดัมชัฌนัตกิาราม ซึ่งเป็นโรงเรยีนใกลเ้ขต
ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพิพธิภณัฑ์ศิลป์แผ่นดิน และชมนิทรรศการโขน 
มรดกงานศลิป์อนัสวยงาม เรียนรู้ข ัน้ตอนการผลิตฉากและตัวละครโขนที่ใช้แสดงในวรรณคดไีทย         
ท าใหน้ักเรยีนไดร้บัความรูแ้ละรูจ้กัอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยจากการเปิดประสบการณ์นอกหอ้งเรยีน
ทีศู่นยศ์ลิปาชพีเกาะเกดิ จ.อยุธยา  

“กิจกรรม MRT Happy Blue Line ขยายความสุขทุกการเดนิทาง”   

บริษัทจดักิจกรรมสร้างการรบัรู้ และประชาสมัพนัธ์การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิ 
รชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) ช่วงหวัล าโพง-บางแค โดยมุ่งมัน่พฒันากลุ่มเยาวชน ประชาชน และชุมชน
รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าใหเ้รยีนรูก้ารใชร้ะบบรถไฟฟ้าอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั พรอ้มทัง้เรยีนรูแ้ละ
ทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เข้าเยี่ยมชม 4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุด ได้แก่   
สถานีวดัมงักร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ ซึ่งได้มีการออกแบบ ประดบั
ตกแต่งภายในสถานีอย่างงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมไทย สมยัรตันโกสนิทร ์ทีส่ะทอ้นถงึศลิปวฒันธรรม 
และวถิชีวีติชุมชนรายรอบเสน้ทางอย่างลงตวั โดยแบ่งกจิกรรมเป็น 2 ช่วง คอื 
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1. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า MRT ส าหรับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน 
รายรอบเส้นทาง เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้า  
มหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) ช่วงหวัล าโพง-บางแค ประกอบด้วยการเรยีนรู้การ
โดยสารไฟฟ้า MRT ผ่านกจิกรรม “MRT Safety Share ความปลอดภยัหนูท าได”้ และการแนะน า
เส้นทางรถไฟฟ้า MRT ผ่าน “Bangkok MRT Application” ปิดท้ายด้วยเกมลุ้นรับของรางวัล
มากมาย 

2. กิจกรรมทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ส าหรับกลุ่มนักเรียน และประชาชนในชุมชนรายรอบ
เส้นทาง เยี่ยมชม 4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิทีส่วยงาม ได้แก่สถานีวดัมงักร สถานีสามยอด สถานี
สนามไชย และสถานีอิสรภาพ ตลอดเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน รวมทัง้สิ้นจ านวน 17 โรงเรยีน  
3 ชุมชน ซึง่มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 2,885 คน 

“กิจกรรม BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้” 

บริษัทจดักิจกรรม “BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรยีนรู้” ตามนโยบายส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการ
รถไฟฟ้า MRT ใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่คีวามพรอ้มเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีท่นัสมยั ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไทยรกัการอ่าน  
ตลอดจนเสรมิพฒันาการร่างกายแขง็แรง เพื่อเตบิโตเป็นก าลงัส าคญัของชาต ิโดยการส่งมอบสื่อการ
เรยีนการสอน ทีเ่หมาะสมกบัวยั ทุนการศกึษา ชุดเครื่องเล่นสนามเสรมิสรา้งพฒันาการใหแ้ก่เดก็ก่อน
วยัเรยีน พรอ้มทัง้จดักจิกรรมสนัทนาการและเลีย้งอาหารกลางวนัใหแ้ก่น้องๆ โดยมผีูแ้ทนจากภาครฐั
และเอกชน ประกอบด้วยส านักงานเขตธนบุรี ผู้แทนจากชุมชนมสัยิดบ้านสมเด็จเข้าร่วมกิจกรรม  
ณ ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนชุมชนมสัยดิบา้นสมเดจ็ กรุงเทพมหานคร  

8)  กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสุข  

 “กจิกรรม M Care สุขภาพด ีชวีปีลอดภยั”  

บรษิทัร่วมกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานพนัธมติรกว่า 10 องคก์ร จดักจิกรรมส่งเสรมิดา้นสุขภาพและ
สาธารณสุขชุมชน โดยจดับูธตรวจสุขภาพฟร ีด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนัและการแพทย์ทางเลือก 
พร้อมจดัแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใช้ระบบรถไฟฟ้า 
MRT อย่างถูกวธิ ีใหก้บัผูโ้ดยสาร กลุ่มประชาชนทีพ่กัอาศยัอยู่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT รวมถงึ
ชุมชนใกล้เคยีง ประกอบดว้ย บรกิารตรวจสุขภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนปัจจุบนั ไดแ้ก่ ตรวจวดั
ความดนัโลหติ ตรวจน ้าตาลในเลอืด ตรวจเชค็สมรรถภาพปอด ตรวจคดักรองไวรสัตบัอกัเสบบ ี/ ซี 
ตรวจสมรรถภาพหวัใจ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจวดัสายตาเบื้องต้น สาธติการปฏบิตักิาร
ช่วยเหลอืชวีติขัน้พืน้ฐานและการส าลกัในเดก็และผูใ้หญ่ (CPR และ Choking) สาธติการใชง้านเครื่อง
ช็อกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิหรือ AED สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการให้ความรู้พร้อมให้
ค าแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม บริการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์ทางเลอืก การแพทย์ผสมผสาน และแพทย์แผนจนี ได้แก่ การตรวจประเมนิโรคเบื้องต้น
พร้อมแนะน าการดูแลสุขภาพ การนวดบ าบดัดดัจดัสรรีะตามหลกัสรรีะวทิยา โดยกิจกรรมดงักล่าว  
จดัขึน้ ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจกัรและสถานีบางหวา้ ซึ่งไดร้บัการตอบรบัทีด่โีดยมผีูโ้ดยสาร
ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกจิกรรมมากกว่า 1,500 คน  
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9)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

“กิจกรรม MRT มอบย้ิมสดใส ผู้สูงวยัสุขสนัต์” 

บรษิัทร่วมกบัชุมชนจตุรมติรสมัพนัธ์ เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 
MRT จดักิจกรรม “MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สูงวยัสุขสนัต์” เพื่อส่งเสริมสถาบนัครอบครวัและอนุรกัษ์
วฒันธรรมอนัดงีาม เนื่องในโอกาสวนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุแห่งชาต ิประจ าปี 2562 โดยการจดั
กิจกรรมสรงน ้าพระและรดน ้าขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทัง้จดับรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการโดยสาร
รถไฟฟ้า MRT ดว้ยความปลอดภยัในกลุ่มผูสู้งอายุ กจิกรรมเลี้ยงอาหารกลางวนั ปิดทา้ยความสนุก
ดว้ยกจิกรรมสนัทนาการสรา้งรอยยิม้และความสุขใหก้บัผูส้งูอายุในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง  

“งานทอดกฐินสามคัคี ประจ าปี 2562”  

บรษิัทร่วมสบืสานวฒันธรรมอนัดงีาม และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  จดักิจกรรมทอดกฐนิสามคัค ี
ประจ าปี 25652 ณ วดัก าแพงบางจาก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ ใกล้กบัรถไฟฟ้า MRT สถานีบางไผ่ 
โดยไดร้วบรวมปัจจยัเงนิท าบุญจาก ผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทัฯ ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT สายเฉลมิ
รชัมงคล (สนี ้าเงนิ) และสายฉลองรชัธรรม(สายสมี่วง) บรษิทัในเครอืCK Group และบรษิทัพนัธมติร 
เพื่อสมทบทุนบูรณะซุ้มประตูก าแพงแก้วพระอุโบสถ และท านุบ ารุงสืบทอดพระพุ ทธศาสนา 
นอกจากนี้ ยงัมอบทุนการศกึษาให้แก่โรงเรยีนวดัทองศาลางามซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง
รถไฟฟ้า MRTสถานีบางไผ่ เพื่อเป็นทุนการศกึษาใหแ้ก่นักเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัย์  

บริจาคเงิน และบริจาคส่ิงของช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

-  บริจาคเงินช่วยเหลือประสบวาตภยั โครงการ “รวมน ้าใจไทย ช่วยวาตภยัใต้”  

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)       
ร่วมบรจิาคเงนิช่วยเหลอืสมทบกองทุนเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั ส านักนายกรฐัมนตร ี 
ในโครงการ “รวมน ้าใจไทย ช่วยวาตภยัใต”้ เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบวาตภยัทางภาคใต ้จากพายุปาบกึ      

-  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั “ร่วมใจ พ่ีน้องไทย ช่วยภยัน ้าท่วม”  

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  
ร่วมมอบเงินในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน ้าท่วม” ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.  
เพื่อระดมทุนช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั จ.อบุลราชธานี 

-  บริจาคส่ิงของช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั “ส่งน ้าใจช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั”  

บรษิัท โดยผู้บรหิารและพนักงาน ร่วมบรจิาคเครื่องอุปโภคบรโิภค และสิง่ของเครื่องใช้ที่จ าเป็น  
เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัในพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมน าไป 
ส่งมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วมศาลาโรงทานเฉลมิพระเกยีรต ิวดัพระราม 9 กาญจนา
ภเิษก โดยกองทพับกเป็นผูน้ าส่งเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่อไป 

บริจาคเงินสมทบกองทุนเงินเข้าโครงการ “กระตุกหวัใจ Virtual Run”  

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ร่วมบรจิาค
เงนิสมทบกองทุนเงนิเขา้โครงการ “กระตุกหวัใจ Virtual Run” ของสภากาชาดไทย ซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจ (AED) เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีสภาวะหัวใจวายเฉียบพลันไปยังชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ทัว่ประเทศ  
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“กิจกรรมเน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 ประกอบดว้ย  

-  การจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวั ทีม่ตี่อกจิการรถไฟฟ้าของประเทศไทย เมื่อครัง้เสดจ็พระราชด าเนินมาทรงวางศลิา
ฤกษ์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 พร้อม
นิทรรศการพระราชประวตัิ พระอจัฉริยะภาพ พระราชกรณียกิจที่ส าคญัด้านต่างๆ ณ สถานี
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล สถานีหวัล าโพง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง
วันที่ 22 เมษายน 2562 - วันที่ 31 กรกฎาคม  2562 และนอกจากนี้ BEM ได้ร่วมกับมูลนิธ ิ
ปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด าริ จดัแสดงนิทรรศการ “132 โครงการพระราชด าริ 
ดบัทุกขเ์ขญ็ประชาชน”  

-  การจดัซุ้มลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรกัภกัดเีนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพธิี
บรมราชาภเิษก ซึ่งจดัขึ้น ณ บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหชน) และภายใน
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) และสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง)  
ให้ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ได้ร่วมลงนามถวาย 
พระพรชยัมงคล ในระหว่างเดอืนเมษายน - กรกฎาคม 2562 

-  กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พร้อมทัง้ 
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกจิกรรม
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ “เราท าความดีด้วยหวัใจ” จดัจุดบรกิารอาหาร  
น ้าดื่ม โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแจกจ่าย พร้อมกับจดัหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวล าโพง สถานีลาดพร้าว และจัดรถบริการรับ-ส่งประชาชนไปยงั 
จุดพกัคอย เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทีเ่ดนิทางในช่วงงานพระราชพธิฯี เมื่อในวนัที ่ 
4 - 6 พฤษภาคม 2562 

 

10.3 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่   

• นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ของบริษทั 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัในการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ และการป้องกนัการทุจรติทัง้ภายในและ
ภายนอกขององค์กร โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบรษิทั และบรษิทัไดค้ านึงถงึความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ จงึไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนั ้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามพันธสัญญา 
ต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบรษิทั 

3. สนับสนุนใหม้กีารปลูกจติส านึกของผูบ้รหิารและพนักงานใหล้ะเวน้การทุจรติและตระหนักถงึโทษภยั
ของการทุจรติ 
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4. สนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไม่พึงรบัหรอืใหก้ารเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และค่าใชจ้่าย
อื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บรษิัทซึ่งด าเนินธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ และธุรกิจบรหิารจดัการโครงการขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้า ได้มีนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่และการด าเนินงานตาม
นโยบายดงักล่าว สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

• แนวปฏิบติัมาตรการการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการทัง้ทางวนิัยและทางกฎหมายกรณีทุจรติคอรร์ปัชัน่ ในทางวนิัยจะมกีระบวนการ
สอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกทรพัยากรบุคคล แผนก  
ต้นสงักัดของผู้กระท าผดิ และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดก าหนดให้กรรมการผู้จดักา ร 
เป็นผูพ้จิารณาลงโทษส าหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเลกิจา้ง และหากความผดิเขา้ขา่ย
ยกัยอกจะพจิารณาด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัโดยก าหนดแนวทางไวด้งันี้ 

1.  ไม่ด าเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2.  มกีารลงโทษพนักงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

• แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่ ตามนโยบายการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ 
ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และไม่มกีารทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอก  
1. บรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อตา้น ขจดัการจ่ายหรอื การรบัสนิบน

และการคอร์รปัชัน่ รวมถงึการกระท าการใดๆ ซึ่งขดัต่อศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดงีาม โดยก าหนด
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณบรษิัทของบรษิัทและขอ้ตกลง
เกีย่วกบัการท างาน เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนถอืปฏบิตัริ่วมกนั 

2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก  
ทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั 
และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัท  
ภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาระดบันโยบาย และมฝ่ีายบรหิารท าหน้าทีดู่แลกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัหิน้าที่ประจ าวนัแทนคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารจดัท าคู่มอืการบรหิารความ
เสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน รวมทัง้มีการติดตาม 
ประเมนิผล ทบทวนความเสีย่งใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้มี
การจัดท าแผนฉุกเฉินส าหรับทุกหน่วยงานใช้ปฏิบัติ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถ 
เขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัท ี 
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3. ในส่วนของการด าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการคอร์รปัชัน่นัน้ 

นอกจากไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว บรษิทัไดป้ลูกจติส านึกป้องกนัการมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบั
การคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมดว้ยวธิกีาร ทัง้ทางกายภาพและพฒันา
ทางจิตใจที่จะช่วยให้เกิดจิตส านึกที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่า  การเป็นคนดี ต้องเกิดขึ้นจากภายใน 
นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ บรษิทัไดด้ าเนินการใหแ้ผนกต่างๆ ท าการประเมนิตนเองเพื่อระบุ
จุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดม้อบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบดา้นการก ากบัดูแล 
และด้านตรวจสอบภายใน จ านวน 2 คน เขา้รบัการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical 
Guide (ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

4. บรษิทัจดัท าแบบส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อใหผู้บ้รหิารทบทวนการประพฤตปิฏบิตัิ
ตนตามแนวทางจรรยาบรรณ   

5. บรษิัทได้ก าหนดความผดิส าหรบัการปฏิบตัิงานที่ทุจรติ คอร์รปัชัน่ เป็นความผดิทางวนิัยที่รา้ยแรง  
ซึง่หากฝ่าฝืน ละเมดิ จะถูกพจิารณาลงโทษสถานหนัก อนัอาจถงึขัน้เลกิจา้ง โดยไม่ตอ้งเตอืนล่วงหน้า 
ลกัษณะความผดิดงักล่าว จ าแนกไดด้งันี้ 

(1) เปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บุคคลภายนอก 

(2) ทุจรติต่อหน้าที ่และหรอืต่อบรษิทัรวมทัง้การใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่นใหก้ระท าการนัน้ดว้ย 

(3) ใชต้ าแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

(4) รบัสิง่ตอบแทนเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงานโดยมชิอบ 

(5)  แสดงกริยิาหยาบคาย หรอืใชว้าจากา้วรา้วขม่ขู ่หมิน่ประมาท หรอืท ารา้ยร่างกายผูบ้งัคบับญัชา 
รวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าตดิตอ่หรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)                แบบ 56-1 
 

11-1 

 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
11.1 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทัง้แนวทาง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมี
กระบวนการปฏบิตังิาน แผนการจดัองค์กร และระบบงานทีด่ ีสามารถน ามาใชเ้พื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค์หรอืภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ช่วยลดความเสีย่งและป้องกนัความเสีย่ง และ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระด าเนินการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในให้มปีระสทิธผิล โดยมี
ส านักตรวจสอบภายในซึ่งมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าที่สอบทานระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รบัการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล มกีารใช้ทรพัยากรต่างๆ ของบรษิัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ สามารถควบคุมป้องกนัการทุจริต
คอร์รปัชัน่ได้ มกีารควบคุมการด าเนินงานและการรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้อง เชื่อถอืได้ และทนัเวลา 
รวมทัง้ มีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และมกีารทบทวนความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถด าเนินธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานความเป็นธรรมดา้นผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิด
รายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การบริหารจดัการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และระบบเตอืนภยัความเสีย่ง เพื่อสามารถเตรยีมพรอ้ม
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทัง้การจัดการอบรมให้ความรู ้
กบัผู้บรหิารและพนักงานถึงแนวทางการบรหิารความเสี่ยงเพื่อให้เกดิความเขา้ใจและมส่ีวนร่วมในการบรหิาร
ความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้ในระดับองค์กร และระดับปฏิบตัิงาน โดยฝ่ายบริหารด าเนินการ
พจิารณาปัจจยัเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะประสบ น ามาวเิคราะหผ์ลกระทบและโอกาสทีค่วามเสีย่งนัน้
จะเกดิขึน้ แลว้ก าหนดมาตรการป้องกนัและการจดัการความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดแ้ละสอดคล้องกบั
นโยบายของบริษัท น าเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยก าหนดให้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกปี และติดตามประเมนิประสิทธิผลของการ
จดัการความเสี่ยงทุกไตรมาส และในทุกช่วงเวลาที่พบว่าระดบัความเสี่ยงมกีารเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงท าการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอทุกไตรมาส และ
รายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบโดยรวม ทัง้นี้ ปัจจยัเสี่ยงและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัได้
อธบิายไวใ้นหวัขอ้เรื่องปัจจยัเสีย่งหน้า 3-1 ถงึ 3-8 
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11.3 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร          
การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม 
สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  ไม่พบ
ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ และ
ทรพัย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
รายงานทางการเงนิของบริษัทมคีวามถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น  

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัช ีมคีวามเห็นสอดคล้องกนัว่าการด าเนินงานของ
บรษิัทเป็นไปภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโปร่งใส มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมปีระสทิธผิล 
สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัจากการทีผู่บ้รหิารหรอืพนักงานน าไปใชใ้นทางมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิัท คอื นางสาววาสนา วฒันานุกูลชยั ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในการ
แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-1 ถงึ A3-2) 

ส าหรบัหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท คือ นายภาคภูมิ ทวีวิทยรศัมิ ์รองกรรมการผู้จดัการ 
บริหารและเลขานุการบรษิัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและบญัชี มีความสามารถ และประสบการณ์ 
ในงานเลขานุการบรษิทัเป็นเวลานาน เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-3 ถงึ A3-4) 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
12.1 หลกัการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑต์ามปกตธิุรกจิ การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

การพจิารณาอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน บรษิัทมกีารน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยกรรมการ
บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน 
เพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
จะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น 

ในส่วนของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปที่บรษิัทและบรษิัทย่อยม ีหรอือาจมใีนอนาคต 
บรษิทัไดข้ออนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 
12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
และการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินที่ส าคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีี่ก าหนดโดย 
สภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ หากมรีายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่มผูท้ีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสร้าง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา คณะกรรมการบรษิทั โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผู้พจิารณาความจ าเป็น และสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถงึการก าหนด
ราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการก าหนดราคา 
กบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่มส่ีวนร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ ทัง้นี้ บรษิทั 
ไม่มนีโยบายในการใหกู้ย้มืหรอืค ้าประกนัเงนิกูแ้ก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามของส านักงาน กลต.  

หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจดัให้มี
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยที่
บรษิัทจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 
ของบรษิทั 
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12.3 รายการระหว่างกนัของบริษทั และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งส าหรบัปี 2562 และปี 2561 

1. รายการระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบั บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) 

CK ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง รวมถงึการพฒันา ลงทุน และบรหิารโครงการสมัปทานระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภมูภิาคอย่างครบวงจร และเป็นบรษิทั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั เนื่องจาก CK เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้บรษิทัในสดัส่วนรอ้ยละ 31.321 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทั ทัง้นี้ CK และบรษิทัมกีรรมการ 
และผูบ้รหิารร่วมกนั ไดแ้ก่ (1) นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์(2) นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยก์ุล (3) นางพเยาว ์ มรติตนะพร เป็นคู่สมรสของนายประเสรฐิ  มรติตนะพร   

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 61 

งานจ้างออกแบบและก่อสร้างทางเช่ือมต่อ 

ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอก 

กรงุเทพมหานคร กบัทางพิเศษศรีรชัด้าน 

ทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) 

- ค่าก่อสรา้ง 

- เจา้หนี้การคา้ 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

217.25 

2.71 

 

 

 

 

บรษิทัว่าจา้ง CK เป็นผูอ้อกแบบและก่อสรา้งทางเชื่อมต่อทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบัทางพเิศษศรรีชัด้าน 
ทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวฒันะ) วงเงนิทัง้สิ้น 275 ล้านบาท มรีะยะเวลา
ก่อสร้างไม่เกิน 18 เดอืน ซึ่งราคาค่างานดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณา
ของวศิวกรอสิระแลว้ว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

 

 
 
 

 
1 ขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั วนัที ่23 สงิหาคม 2562 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 
งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้าง 
ทางพิเศษศรีรชัและงานปรบัปรงุโครงสร้าง 
ทางพิเศษศรีรชัและทางพิเศษสายศรีรชั- 
วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
- ค่าก่อสรา้ง 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสรา้งทางพเิศษ 
- เจา้หนี้การคา้ 

 
 
 
 

742.88 
209.55 
92.01 

 
 
 
 
- 

28.91 
1.83 

 
 
 
 
บรษิทัว่าจา้ง CK เป็นผูต้รวจสอบ ซ่อมแซม โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชัและ
งานปรบัปรุงโครงสร้างทางพเิศษศรีรชัและทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปนี้ 
1) รอบที ่4 ระยะที ่1: 

ท าสญัญาเมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2560 วงเงนิ 24,884,140 บาท โดยมี
ระยะเวลา 12 เดือน นับตัง้แต่วันลงนามสัญญา และบริษัทได้ท า
หนังสอืค าสัง่เปลีย่นแปลงงานเพิม่เตมิ จ านวนเงนิ 985,706 บาท 

2) รอบที ่4 ระยะที ่2: 
ท าสญัญาเมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2561 วงเงนิ 31,920,642 บาท โดยมี
ระยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 

3) งานก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงสรา้ง: 
ท าสญัญาเมื่อวนัที ่23 มกราคม 2562 วงเงนิ 779,684,481 บาท โดยมี
ระยะเวลา 12 เดอืน นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ใหเ้ขา้ด าเนินงาน  

4) รอบที ่4 ระยะที ่3 และงานปรบัปรุงโครงสรา้ง: 
ท าสญัญาเมื่อวนัที ่16 สงิหาคม 2562 วงเงนิ 233,255,144 บาท โดยมี
ระยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 

ซึ่งค่างานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและต ่ากว่าราคาประเมนิของบรษิทัและ 
วศิวกรอสิระ  

 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                        แบบ 56-1
 

 

 

12-4 
 

 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

งานบริหารงานซ่อมบ ารงุรกัษาโครงสร้าง 

พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการ 

สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน) 

- ค่างานซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา
และไฟฟ้าเครื่องกล 

- งานเปลีย่นแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
เครื่องกล 

- เจา้หนี้การคา้ 
 

 

 
 

165.85 
 

4.50 
 

82.93 
 

 

 
 

144.45 
 

70.47 
 

118.62 
 

 
 
 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้าง  CK ในการ
บรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล 
Civil Infrastructure and Electrical and Mechanical Systems Maintenance) 
โครงการสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) ระยะเวลา 8 ปี โดยมมีลูค่าสญัญา
รวม 1,270 ลา้นบาท 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2561 บรษิัทได้ท าสญัญาแก้ไขเพิม่เติมกบั CK 
ในการบริหารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้า
เครื่ อ งกล  (Civil Infrastructure and Electrical and Mechanical Systems 
Maintenance) โครงการสายสีน ้าเงนิส่วนต่อขยาย ระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน
และขยายระยะเวลาสัญญาของโครงการสายเฉลิมรัชมงคลออกไป 3 ปี  
5 เดือน เพื่อให้สิ้นสุดพร้อมสญัญาของโครงการสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย 
รวมถึงงานปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลของ
โครงการสายเฉลิมรชัมงคลที่หมดอายุการใช้งาน โดยมีมูลค่าสญัญารวม 
2,778 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาว่าจา้งเป็นผู้บรหิารงานซ่อม
บ ารุงขา้งตน้ มลูค่างานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและต ่ากว่าราคาประเมนิของ
วศิวกรอสิระ 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

งานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล ลิฟท์ และ
บนัไดเลื่อน ภายในสถานี ทางว่ิงยกระดบัและ 

ศูนย์ซ่อมบ ารุง และจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
อะไหล่และบุคลากรส าหรับงานซ่อมบ ารุง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

- ค่างานซ่อมบ ารุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา
และไฟฟ้าเครื่องกล 

- เจา้หนี้การคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

220.00 

 

121.57 

 

 

 

 

 

 

 

209.97 

 

80.60 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้าง CK ในงานซ่อม
บ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา ซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล ซ่อมบ ารุงรกัษาลฟิทแ์ละบนัไดเลื่อนภายในสถานี ทางวิง่ยกระดบัและ
ศูนย์ซ่อมบ ารุง และจดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และบุคลากรส าหรบังาน
ซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มูลค่างานตามสญัญา 
จ านวน 1,520 ลา้นบาท  

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 บริษัทท าสัญญาว่าจ้าง CK ในงานซ่อม
บ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้า 
สายสมี่วงเพิม่เตมิ มลูค่างานตามสญัญา จ านวน 155 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปีนับ
แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 มูลค่างานดงักล่าวมี
ความเหมาะสมและต ่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

งานจ้างบริหารโครงการ รวมถึงจดัหา ติดตัง้
และทดสอบอปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีน ้าเงิน 

- ค่าบรหิารโครงการ 

- เจา้หนี้การคา้ 

 

 

 

 

5,560.61 

455.40 

 

 

 

 

8,116.55 

521.21 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหาร
โครงการ รวมถงึจดัหา ตดิตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิ วงเงนิรวม 19,643 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานว่าจา้ง CK 
เป็นผู้บรหิารจดัการงานก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารบรหิาร บรเิวณศูนย์ซ่อม
บ ารุงห้วยขวาง และด าเนินการจัดหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
(เพิ่มเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินวงเงินรวม 558 ล้านบาท  
โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาว่าจา้งเป็นผูบ้รหิารโครงการขา้งตน้ 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2561 บรษิัทออกค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานว่าจ้าง
เพื่อเร่งรัดการเปิดให้บริการเดินรถให้เร็วขึ้นกว่าก าหนด และติดตัง้ระบบ
โครงข่ายโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้า
เงนิส่วนต่อขยายวงเงนิรวม 898 ล้านบาท โดยไม่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ขอบเขตงานตามสญัญาเดมิ  

ต่อมาเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2563 บริษัทออกค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานเพิ่มเติม
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าและงาน Civil Work ที่ได้รบัมอบจาก รฟม. ซึ่งอยู่
นอกเหนือขอบเขตงานตามสญัญาเดมิวงเงินรวม 293 ล้านบาท มูลค่างาน
มคีวามเหมาะสมและต ่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 61 

การเช่าอาคารวิริยะถาวร 2 

- ค่าเช่าและค่าบรกิารส านักงาน 

- เจา้หนี้การคา้ 

 

 

8.44 

0.09 

 

 

7.88 

0.08 

 

บรษิทัย่อย : บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส ์จ ากดั (“BMN”) ท าสญัญาเช่า
อาคารวริยิะถาวร 2 กบั CK เป็นระยะเวลา 3 ปี สิน้สุดวนัที ่9 กรกฎาคม 2565 
อตัราค่าเช่าส านักงานดงักล่าว เป็นอตัราทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่า
คดิกบัผูเ้ช่ารายอื่นทีเ่ป็นบุคคลภายนอก  
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2. รายการระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบั การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) 

รฟม. ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบักจิการรถไฟฟ้าและธุรกจิอื่นเพื่อประโยชน์แกก่ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและประชาชนในการใชบ้รกิารกจิการรถไฟฟ้า และ รฟม. เกีย่วขอ้งกนั
กบับรษิทั เนื่องจากเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในสดัส่วนรอ้ยละ 8.222 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของ รฟม. คอื นางณฐมณ บุนนาค เป็นกรรมการบรษิทั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 61 

เงินตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร และ 

รายได้พฒันาเชิงพาณิชย ์

- ค่าตอบแทนจากรายไดค้่าโดยสารและ 
รายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชย ์

- ค่าตอบแทนรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า  

- ค่าภาษโีรงเรอืน 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 

 

393.65 

 

5,086.37 

14.81 

213.21 

 

 

355.66 

 

3,495.20 

1.59 

125.15 

 
 

เป็นไปตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทานที่ก าหนดให้บรษิัทต้องปฏิบตัิตามสญัญา  
 
 

การเช่าพื้นท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา 

- ค่าตอบแทนการใชพ้ืน้ที ่

- ค่าภาษโีรงเรอืน 

 

9.21 

1.32 

 

0.99 

10.23 

 

BMN เช่าพืน้ทีต่ดิตัง้ป้ายโฆษณา อตัราค่าเช่าตามราคาตลาด 

 

 
2 ขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั วนัที ่23 สงิหาคม 2562 
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3. รายการระหว่างบรษิทั กบั บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

CKP ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ และใหบ้รกิารงานทีป่รกึษาและบรกิารอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการผลติไฟฟ้า CKP เกีย่วขอ้งกนักบับรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้ใน CKP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รอ้ยละ 16.17 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ บรษิทั และ CKP 
ม ีCK เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดย ณ วนัที ่23 สงิหาคม 2562 CK ถอืหุน้บรษิทัรอ้ยละ 31.32 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว และ ณ วนัที ่2 พฤษภาคม 2562 CK ถอืหุน้ใน CKP  
รอ้ยละ 27.22 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ ทัง้นี้ CKP และบรษิทัมกีรรมการร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์และกรรมการของ CKP คอื นายประเสรฐิ มรติตนะพร เป็นคู่สมรส
ของนางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการของ NECL  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 61 

ก าไรจากการขายหุ้นใน บจก.ไซยะบุรี พาวเวอร ์

 

- 244.16 เมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บจก.ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ ทัง้หมดให้กบั CKP โดยมกี าไรจากการขายหุ ้นในงบก าไร
ขาดทุนรวม เป็นจ านวนเงนิ 244 ล้านบาท  

รายการเกี่ยวโยงกนัดงักล่าวเป็นไปตามปกตธิุรกจิ และมเีงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไปซึ่งไดร้บัอนุมตัิหลกัการในการด าเนินการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว 
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ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

สรปุรายงานการสอบบญัชี 

บรษิทัส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมซึง่ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมคีวามเหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
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                                            (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
2562 2561 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มุนเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 703,750,307 0.63 526,200.490 0.51 2,627,062,725 2.66 
เงนิลงทุนชัว่คราว 1,157,746,702 1.04 1,282,474,987 1.24 1,449,457,222 1.47 
เงนิฝากธนาคารส าหรบัรายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 205,697,086 0.18 150,016,110 0.14 - - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 481,786,671 0.43 514,055,818 0.50 426,286,028 0.43 
ส่วนของลูกหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทานทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,649,683,274 1.48 1,649,683,274 1.59 1,649,683,274 1.67 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่       
   ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 83,599,640 0.08 78,021,423 0.07 72,857,362 0.07 
   ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 128,148,743 0.11 - - - - 
   อื่นๆ 37,165,898 0.03 16,137,066 0.01 54,723,835 0.05 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,447,578,321 3.98 4,216,589,168 4.06 6,280,070,446 6.35 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทาน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 9,210,731,614 8.25 10,860,414,888 10.46 12,510,098,163 12.65 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - 6,368,744,918 6.13 9,592,230,802 9.70 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 17,096,827,328 15.31 6,688,646,612 6.44 1,654,862,090 1.67 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 120,357,493 0.11 120,357,493 0.12 120,357,493 0.12 
อาคารและอุปกรณ์  311,376,837 0.28 323,936,668 0.31 361,168,428 0.37 
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วน  32,253,366,737 28.88 35,146,019,997 33.85 38,448,873,562 38.87 
สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 61,467,080 0.06 390,198,219 0.38 719,073,059 0.73 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 42,338,899,443 37.91 35,427,555,680 34.12 25,954,096,373 26.24 
ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 644,950,810 0.58 654,691,451 0.63 666,742,626 0.67 
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 5,086,367,785 4.54 3,495,195,243 3.37 2,487,433,243 2.51 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น 74,027,004 0.06 84,777,999 0.08 75,257,871 0.08 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,951,994 0.01 6,312,191 0.01 4,997,667 0.01 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 43,867,537 0.03 47,468,811 0.04 44,103,679 0.03 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 107,249,191,662 96.02 99,614,320,170 95.94 92,639,295,056 93.65 
รวมสินทรพัย ์ 111,696,769,983 100.00 103,830,909,338 100.00 98,919,365,502 100.00 
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 (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2562 2561 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น               
หน้ีสินหมุนเวียน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,250,000,000 2.91 2,814,594,224 2.71 3,629,184,736 3.67 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,938,481,838 1.74 1,683,472,969 1.62 2,107,884,865 2.13 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,166,120,069 2.83 3,041,760,069 2.93 3,808,760,069 3.85 
ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,500,000,000 2.24 5,000,000,000 4.82 - - 
รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 212,234,424 0.19 163,117,129 0.16 138,261,714 0.14 
เงนิมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 79,946,797 0.07 65,265,286 0.06 54,367,547 0.05 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 25,467,515 0.02 69,746,084 0.07 62,132,371 0.06 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 1,546,891,698 1.49 1,600,000,000 1.62 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น       

   เงนิประกนัผลงาน 56,227,880 0.05 27,735,192 0.03 18,312,525 0.02 
   ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งจ่าย 61,238,396 0.05 76,044,732 0.07 56,978,843 0.06 
   ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง 99,118,066 0.09 90,510,248 0.09 94,180,664 0.10 
   อื่นๆ 40,071,839 0.04 27,701,626 0.02 12,761,310 0.01 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 11,428,906,824 10.23 14,606,839,257 14.07 11,582,824,644 11.71 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 21,745,560,898 19.46 18,373,779,608 17.70 25,801,112,363 26.08 
หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  35,670,826,818 31.94 33,169,822,210 31.95 28,170,623,095 28.48 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 112,685,174 0.10 21,808,675 0.02 52,954,374 0.05 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ       

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 1,411,401,698 1.43 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 886,390,430 0.79 686,898,092 0.65 483,787,045 0.49 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,025,459,610 2.71 1,353,842,048 1.30 217,152,225 0.22 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 3,758,883 0.01 5,892,925 0.01 20,211,885 0.02 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 61,444,681,813 55.01 53,612,043,558 51.63 56,157,242,685 56.77 
รวมหน้ีสิน 72,873,588,637 65.24 68,218,882,815 65.70 67,740,067,329 68.48 
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 (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2562 2561 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนเรอืนหุน้             
   ทุนจดทะเบยีน             
      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 13.68 15,285,000,000 14.72 15,285,000,000 15.45 
   ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้       

      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 13.68 15,285,000,000 14.72 15,285,000,000 15.45 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 5,816,938,084 5.21 5,816,938,084 5.60 5,816,938,084 5.88 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (256,942,521) -0.23 (75,770,451) -0.07 (32,148,702) -0.03 
ก าไรสะสม        

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 1,379,090,000 1.23 1,232,890,000 1.19 1,077,490,000 1.09 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,052,068,973 13.48 12,133,780,735 11.69 8,948,481,343 9.05 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,504,565,153 1.35 1,105,927,958 1.06 (27,575,760) -0.03 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 38,780,719,689 34.72 35,498,766,326 34.19 31,068,184,965 31.41 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 42,461,657 0.04 113,260,197 0.11 111,113,208 0.11 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,823,181,346 34.76 35,612,026,523 34.30 31,179,298,173 31.52 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 111,696,769,983 100.00 103,830,909,338 100.00 98,919,365,502 100.00 
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุน 
2562 2561 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้         
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 10,302,412,750 50.49 10,173,901,910 53.30 9,956,687,741 64.68 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 5,022,100,349 24.61 4,736,002,363 24.81 4,520,903,061 29.37 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ 782,564,040 3.84 704,536,036 3.69 675,836,158 4.39 
รายไดอ้ื่น       
    ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 181,078,813 0.89 499,393,573 2.62 11,887,334 0.07 
    ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 3,408,628,533 16.71 2,496,266,396 

 
13.08 - 

 
- 

    ดอกเบีย้รบั  392,633,384 1.92 450,618,868 2.36 175,173,105 1.14 
    เงนิปันผลรบั  257,868,552 1.26 - 

 
- - 

 
- 

    อื่นๆ 56,312,532 0.28 26,601,445 0.14 52,743,740 0.35 
รวมรายได้ 20,403,598,953 100.00 19,087,320,591 100.00 15,393,231,139 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนธุรกจิทางพเิศษ 1,991,458,088 9.76 1,837,541,483 9.63 1,735,419,841 11.27 
ตน้ทุนธุรกจิระบบราง 3,796,981,929 18.61 3,541,571,456 18.55 3,352,428,083 21.78 
ตน้ทุนธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 210,292,457 1.03 169,940,207 0.89 177,294,401 1.15 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนทีเ่สรจ็แลว้ 
ทีเ่สรจ็แลว้ 

      
    และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 4,048,131,964 19.84 4,036,823,398 21.15 3,694,893,202 24.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการ       
    รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 263,394,239 1.29 188,047,080 0.99 246,289,965 1.60 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 139,622,388 0.68 111,421,323 0.58 95,313,153 0.62 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,196,759,191 5.87 1,252,317,805 6.56 1,049,120,611 6.82 
รวมค่าใช้จ่าย 11,646,640,256 57.08 11,137,662,752 58.35 10,350,759,256 67.24 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,756,958,697 42.92 7,949,657,839 41.65 5,042,471,883 32.76 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 172,910,981 0.85 432,797,238 2.27 405,916,311 2.63 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,929,869,678 43.77 8,382,455,077 43.92 5,448,388,194 35.39 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,723,062,346) -8.45 (1,857,460,775) -9.74 (1,610,435,067) -10.46 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,206,807,332 35.32 6,524,994,302 34.18 3,837,953,127 24.93 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (1,754,942,103) -8,60 (1,189,146,759) -6.23 (695,602,106) -4.52 
ก าไรส าหรบัปี 5,451,865,229 

 
26.72 5,335,847,543 27.95  3,142,351,021 20.41 
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
2562 2561 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
การแบ่งปันก าไร             
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 5,434,819,325 26.64 5,317,038,037 27.86 3,123,129,324 20.29 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 17,045,904 0.08 18,809,506  0.09 19,221,697  0.12 
 5,451,865,229 26.72 5,335,847,543 27.95 3,142,351,021 20.41 
       
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน       
     ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ                 0.36              0.35              0.20  
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2562 2561 2560 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ก าไรส าหรบัปี 5,451,865,229 26.72 5,335,847,543 27.95 3,142,351,021 20.41 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       
รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั       

ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด       

   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (72,701,199) -0.36 24,916,559 0.13 (27,476,773) -0.18 
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 482,287,536 2.36 1,112,425,756 5.83 - 

 
- 

บนัทกึรบัรูส้่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วมเนื่องจาก       

   การโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (9,019,502) -0.04 (37,094,724) -0.19 - 
 

- 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม  (1,929,640) -0.01 33,256,127 0.17 72,725,277 0.47 

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 398,637,195 1.95 1,133,503,718 5.94 45,248,504 0.29 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั       
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (77,357,601) -0.38 10,711,355 0.06 45,830,261 0.30 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม - 
 

 - - 
 

 - (2,635,896)  -0.01 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั  (77,357,601) -0.38 10,711,355 0.06 43,194,365 0.29 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 321,279,594 1.57 1,144,215,073 6.00 88,442,869 0.58 
       
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 5,773,144,823 28.29 6,480,062,616 33.95 3,230,793,890 20.99 

       
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม          
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 5,755,875,433 28.21 6,461,253,110 33.85 3,213,133,396 20.87 

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 17,269,390 0.08 18,809,506 0.10 17,660,494 0.12 

    5,773,144,823 28.29 6,480,062,616 33.95 3,230,793,890 20.99 
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนภาษี 7,206,807,332 6,524,994,302 3,837,953,127 
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย)    
   จากกจิกรรมด าเนินงาน    
   ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเสื่อมราคา 4,026,462,692 3,866,567,954 3,544,655,128 
   โอนกลบัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (3,971,546) (272,590) 272,590 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน (181,078,813) (499,393,573) (11,887,334) 
   ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าเงนิลงทุน (24,997,738) (10,442,237) (29,720,956) 
   ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน (3,408,628,533) (2,496,266,396) - 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และ     
      สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า    
      สายสนี ้าเงนิ (1,331,425) (1,639,242) 6,028,232 
   ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า 393,651,735 355,662,416 384,806,190 
   ค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 397,839,441 464,364,839 495,800,643 
   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 102,201,396 220,232,028  76,747,586  
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (172,910,981) (432,797,238) (405,916,311) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 276 102,702 (105,460) 
   ดอกเบี้ยรบั (392,633,384) (450,618,868) (175,173,105) 
   เงนิปันผลรบั (257,868,552) - - 
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,670,220,735 1,662,162,353 1,572,881,432 
   ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ - 98,665,000 - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์     
   และหนี้สนิด าเนินงาน 9,353,762,635 9,031,321,450 9,296,341,762 
สนิทรพัย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
   เงนิฝากธนาคารส าหรบัรายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า (55,680,976) (150,016,110) - 
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (7,760,875) (43,104,677) 155,095,799 
   ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทาน 1,649,683,274 1,649,683,275 412,420,819 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (11,393,416) 85,434,222 101,986,629 
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (3,048,985) (3,438,527) 13,393,495 
   จ่ายช าระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า (1,894,886,245) (1,350,459,625) (1,252,089,706) 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 181,841,193 21,244,663 8,049,920 
   รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 49,117,295 24,855,415 26,290,336 
   เงนิมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 14,681,511 10,897,739 11,053,550 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 34,359,081 27,513,762 (8,194,092) 
   หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (2,134,042) (14,318,960) 2,229,724 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (11,000,415) (10,325,738) (7,740,208) 
   จ่ายช าระค่าทดแทนการจดัหาพื้นทีก่่อสรา้งทางด่วน (1,616,000,000) (1,600,000,000) (1,500,000,000) 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 7,681,540,035 7,949,286,889 7,258,838,028 
   รบัดอกเบีย้ 392,634,064 452,272,207 139,602,025 
   จ่ายภาษเีงนิได ้ (332,798,583) (334,491,602) (248,930,830) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,747,375,516 8,067,067,494 7,149,509,223 
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 (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2562  2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 17,447,889,696 13,949,038,431 19,366,871,411 
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนชัว่คราว (17,290,610,050

) 
(13,767,671,038

) 
(14,833,370,394) 

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (269,240,000) (60,284,267) - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 398,386,200 540,351,710 - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 78,219,853 2,075,443,606 - 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ขึน้ (400,000,000) (107,436,375) (417,012,300) 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั - - 769,741,462 
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้    
   สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 1,695,689 3,215,729 7,706,184 
ซื้ออุปกรณ์  (46,552,497) (23,042,080) (89,131,306) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ - - (77,040) 
รบัดอกเบี้ย - 4,676,477 21,484,010 
รบัเงนิปันผล 488,801,682 493,938,904 551,455,191 
เงนิสดจ่ายค่าตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (29,307,405) (390,955) (65,000,000) 
เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน     
   โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (6,840,809,764) (9,963,513,656) (7,906,570,615) 
เงนิสดจ่ายค่างานก่อสรา้งทางด่วน (706,974,948) (284,809,045) (130,085,647) 
ดอกเบีย้จ่ายส่วนทีบ่นัทกึเป็นต้นทุนโครงการ (378,623,301) (181,764,061) (48,805,714) 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่นเพิม่ขึน้ (15,722,417) (30,649,444) (25,644,761) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,562,847,262) (7,352,896,064) (2,798,439,519) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 4,882,000,000 10,000,000,000 - 
เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (4,448,000,000) (10,816,000,000) (1,088,000,000) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6,530,000,000 5,300,000,000 500,000,000 
เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (3,041,760,069) (13,475,010,069) (3,536,448,559) 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 
เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กู้ (5,000,000,000) - - 
เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (11,516,532) (181,553,849) (8,219,329) 
จ่ายดอกเบีย้ (1,618,951,836) (1,655,419,747) (1,534,140,236) 
จ่ายเงนิปันผล (2,292,750,000) (1,987,050,000) (1,834,200,000) 
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (978,437) (2,815,033,665)  (2,501,008,124)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 177,549,817 (2,100,862,235) 1,850,061,580 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 526,200,490 2,627,062,725 777,001,145 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 703,750,307 526,200,490 2,627,062,725 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

      หน่วย 2562 2561 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

 
     

1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เท่า 0.28 0.20 0.46 
2. อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเรว็ เท่า 0.26 0.19 0.45 
3. อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่า 0.50 0.52 0.68 
     
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)     
4. อตัราก าไรขัน้ตน้ % 35.99 37.40 39.25 
5. อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร % 62.84 65.77 75.11 
6. อตัราก าไรสุทธ ิ % 18.66 20.35 20.45 
7. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 8.38 9.90 10.31 
     
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
8. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 3.24 3.76 3.75 
9. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 9.80 10.57 10.81 
10. อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.17 0.18 0.18 
     
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     
11.  อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.37 1.34 1.37 
12.  อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 7.04 7.41 6.06 
13.  อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่า 6.67 6.00 5.72 

     
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share DATA)     
14.  มลูค่าตามบญัชตี่อหุน้ บาท 2.54 2.32 2.03 
15.  ก าไรสุทธติ่อหุน้ บาท 0.36 0.35 0.20 
16.  เงนิปันผลต่อหุน้ บาท  0.15       0.15      0.13 

 

หมายเหตุ บรษิทัไม่ได้แสดงอตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ ระยะเวลาช าระหนี้ และ 
Cash Cycle เนื่องจากเป็นอตัราส่วนที่ไม่เหมาะสมส าหรบัการพจิารณาผลการด าเนินงานของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัมลีูกหนี้
การคา้ และเจา้หนี้การคา้อยู่ในระดบัทีไ่ม่มนีัยส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

  
การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิขา้งตน้ไม่รวมรายการที่เกีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของ
สญัญาสมัปทาน และก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดูแลกจิการบรษิทัใหม้กีารจดัการทีด่ใีหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงั รกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไป โดยก ากบัดูแลให้รายงานทางการเงนิของบรษิัทมีการบนัทึกข้อมูล    
ทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทีเ่ป็นจรงิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใหเ้ขา้มาท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานการเงนิ
อย่างถูกต้องเพยีงพอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง
และครบถ้วนตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า งบการเงนิประจ าปี 2562 ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้   
สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญัชขีองบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน      
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 

 (ดร.วรีพงษ์  รามางกูร) (นางพเยาว ์ มรติตนะพร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ 
 26 กมุภาพนัธ ์2563  26 กมุภาพนัธ ์2563 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สรปุเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในปี 2562 

1. การถือหุ้นในบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (BMN) 

เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 2562 บรษิัทได้ซื้อหุ้น BMN ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท จ านวน 5.08 ล้านหุ้น หรอื 
ร้อยละ 20 ของหุ้นทัง้หมดของ BMN จากผู้ถือหุ้นเดมิ ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทใน BMN เพิม่ขึ้น 
จากรอ้ยละ 69.67 เป็นรอ้ยละ 89.67 

2. การจ่ายเงินปันผล 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
จากผลประกอบการปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ซึ่งบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2561 และจ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท ในวนัที ่22 
พฤษภาคม 2562 

เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท ซึง่บรษิทัไดจ้่ายแลว้เมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2562  

3. การเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใน บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (TTW) 

ในระหว่างไตรมาสที ่2 ปี 2562 บรษิทัไดข้ายหุน้ TTW บางส่วน ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน TTW ลดลงเหลอื
ร ้อยละ 18.47 และไดโ้อนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนใน TTW จากเดมิทีจ่ดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน 
บรษิทัร่วม เป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายเพื่อใหส้อดคล้องกบัสดัส่วนเงนิลงทุนและวตัถุประสงค์ในการ
ลงทุนของบรษิทั โดยมกี าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนสุทธจิากภาษี จ านวน 2,334 ลา้นบาท 

4. ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ความก้าวหน้าการติดตัง้อุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน 
ส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวล าโพง - หลักสอง และ บางซื่อ - ท่าพระ) อยู่ที่ร้อยละ 97 เร็วกว่าแผนงานเล็กน้อย  
ในระหว่างปี 2562 บรษิ ัทได ้เปิดใหป้ระชาชนทดลองใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้ าเงนิส่วนต่อขยาย  
เป็นช่วงๆ โดยไม่คดิค่าโดยสาร ดงันี้ 

- สถานีวดัมงักร ถงึสถานีท่าพระ ตัง้แต่วนัที ่29 กรกฎาคม 2562 

- สถานีบางไผ่ ถงึสถานีบางหวา้ ตัง้แต่วนัที ่24 สงิหาคม 2562 

- สถานีเพชรเกษม 48 ถงึสถานีหลกัสอง ตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2562 

- สถานีบางโพ ถงึสถานีสรินิธร ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 

- สถานีบางยีข่นั ถงึสถานีจรญัฯ 13 ตัง้แต่วนัที ่23 ธนัวาคม 2562  

ทัง้นี้ ส่วนต่อขยายระยะที่ 2 (สถานีหวัล าโพง - สถานีหลกัสอง) ได้เปิดให้บรกิารเชงิพาณิชย์เต็มรูปแบบ
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินเดิมที่สถานีหัวล าโพง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และมีก าหนดเปิด
ใหบ้รกิารเชงิพาณิชยค์รบทัง้สายทางภายในเดอืนมนีาคม 2563 
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5. การยุติข้อพิพาทโดยการขยายระยะเวลาสมัปทาน 

เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยุติขอ้พพิาท
ทัง้หมดระหว่างบรษิทั บรษิทัย่อย และการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 
2563 บริษัท บริษัทย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และ
สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

ทางด่วน 
ส่วนแบ่งรายได ้ 

กทพ. : บรษิทั/บรษิทัย่อย 
ระยะเวลาทีข่ยาย 

สทิธติ่อขยาย        
ทีเ่หลอื * 

ขัน้ที ่2 ส่วนเอ บ ีซ ี
ขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2  

       ส่วนเอ บ ี 60 :  40 
       ส่วนซ ี      0  : 100 

 
15 ปี 8 เดอืน  
ถงึ ต.ค. 2578 

 4 ปี 4 เดอืน 

 ขัน้ที ่2 ส่วนด ี 0  : 100 
8 ปี 6 เดอืน  
ถงึ ต.ค. 2578 

11 ปี 6 เดอืน 

บางปะอนิ-ปากเกรด็ 0  : 100 
9 ปี 1 เดอืน  
ถงึ ต.ค. 2578 

10 ปี 11 เดอืน 

* ระยะเวลาทีเ่หลอืตามสทิธติ่อระยะเวลาสญัญาใหค้รบตามทีร่ะบุในสญัญาเดมิ 

ปรบัขึน้ค่าผ่านทางแบบคงทีทุ่กระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที ่1 กนัยายน 2561 ส าหรบัสญัญาโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที่ 2 และทุกระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 ส าหรบัสญัญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา   
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2561 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ        ปี 2562   ปี 2561     
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 10,302 10,174        128  1.3 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 5,022 4,736 286 6.0 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 783 705          78 11.1 
รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 16,107 15,615        492 3.2 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 380 435 (55) -12.6 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 181 499 (318) -63.7 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 3,409 2,496     913 36.6 
รายไดอ้ื่น   327 43      284   660.5 
รวมรายได ้ 20,404 19,088     1,316 6.9 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 10,311 9,775         536 5.5 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,336 1,364         (28) -2.1 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1,343 1,422         (79) -5.6 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 380 435 (55) -12.6 
รวมค่าใชจ้่าย 13,370 12,996 374 2.9 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 7,034 6,092     942 15.5 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,755 1,189     566 47.6 
ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 5,279 4,903     376 7.7 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ 173 433       (260) -60.0 
NCI       (17)         (19)         2 10.5 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 5,435 5,317     118 2.2 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.36 0.35     0.01  

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลกั 16,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 492 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2  โดยรายได ้
ค่าผ่านทางเพิม่ขึ้น 128 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรบัจ้างเดนิรถเพิม่ขึ้น 286 ล้านบาท และรายได้พฒันา 
เชงิพาณิชยเ์พิม่ขึน้ 78 ลา้นบาท  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในปี 2562 ต ่ากว่าปีก่อน 318 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 มีก าไรจากการ 
ขายหุ้นทัง้หมดที่ถืออยู่ในบรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั และมกี าไรจากการขายหุ้นบางส่วนในบรษิทั ซเีค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (CKP) ในขณะที่ปี 2562 มเีพยีงก าไรจากการขายหุน้บางส่วนในบริษัท ทีทีดบับลิว 
จ ากัด (มหาชน) (TTW) ทัง้นี้การขายหุ ้นบางส่วนใน CKP และ TTW ส่งผลให้ในปี 2561 มีก าไรจากการ
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน CKP 2,496 ล้านบาท และในปี 2562 มีก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนใน 
TTW 3,409 ลา้นบาท นอกจากนี้ภายหลงัการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน บรษิทัตอ้งบนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิปันผล
แทนการรบัรูส่้วนแบ่งรายไดจ้ากบรษิทัร่วมตามหลกัการบญัช ีท าให้รายได้อื่นของปี 2562 ซึ่งมอีงค์ประกอบของ
เงนิปันผลรบัเพิม่ขึ้น ในขณะที่ส่วนแบ่งรายได้จากบรษิทัร่วมลดลง  
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ในด้านต้นทุนการให้บริการ จ านวน 10,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 536 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 
สาระส าคญัจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน และค่าใช้จ่ายจากการเปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสาย 
สนี ้าเงนิส่วนต่อขยายระยะที ่2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา รวมถงึค่าตดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
จ านวน 1,336 ลา้นบาท ลดลง 28 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.1 ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 1,343 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 79 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.6 และค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จ านวน 1,755 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
566 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 47.6 สาระส าคญัจากภาษีของก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนใน TTW ซึ่งเป็น
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 

ภาพรวมในปี 2562 บรษิทัมกี าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 5,435 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
118 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.2  

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1.  ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 10,302 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 128 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 1.3 รายได้ที่เพิม่ขึ้นส่วนใหญ่มาจากทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (SOE)  
โดยในปี 2562 นี้ SOE มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 64,253 เที่ยว เพิม่ขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 
ปีก่อน เนื่องจากการเรยีนรู้ของผูใ้ช้บรกิาร รวมถึงการเปิดใหบ้รกิารทางเชื่อมต่อ SOE กบัทางพเิศษศรรีชั 
ดา้นทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) เมื่อปลายเดอืนกนัยายน 2561 ในส่วนทางด่วนขัน้ที ่1 ขัน้ที ่2 และทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ รายไดค้่าผ่านทางใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบด ้วย ต ้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธิ 
ในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แล้วและค่าทดแทนการจดัหาพืน้ที่ก่อสรา้งทางด่วน ส าหรบั 
ปี 2562 มจี านวน 6,040 ล ้านบาท เพิม่ขึ ้นจากปีก ่อน จ านวน 165 ล้านบาท หรอืร ้อยละ 2.8 ซึ ่ง
สาระส าคญัมาจากค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้าง 

2.  ธรุกิจระบบราง 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง จ านวน 5,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 286 ล้านบาท หรอื 
ร้อยละ 6 สาระส าคญัจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินเนื่องจากปริมาณ
ผู้ โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในส่วนของรถไฟฟ้าสาย  
สนี ้าเงนิส่วนต่อขยายระยะที ่2 ช่วงหวัล าโพง - หลกัสอง เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2562 ซึง่ส่งผลบวกต่อรายได้
ค่าโดยสาร โดยจ านวนผู้โดยสารของสายสนี ้าเงนิในปี 2562 เฉลี่ยวนัละ 336,849 เที่ยว เพิม่ขึ้นจากปีก่อน
รอ้ยละ 8.1 หากพจิารณาเฉพาะไตรมาส 4 ปี 2562 ภายหลงัเปิดใหบ้รกิารส่วนต่อขยายระยะที ่2 กบัไตรมาส 4 
ปี 2561 ปรมิาณผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 17.9 

ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการ  
เดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้า
เงนิ ส าหรบัปี 2562 มจี านวน 4,008 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน จ านวน 321 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.7 
จากค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาและค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินส่วนต่อขยาย
ระยะที ่2 ช่วงหวัล าโพง - หลกัสอง 
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3.  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บริษัทมีรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในปี 2562 จ านวน 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
จ านวน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าปลีกใน  
Metro Mall ซึง่ไดท้ยอยปรบัปรุงพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นสถานีรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเดมิทีเ่ป็นอยู่ใหส้วยงาม
และทนัสมยั ดงึดูดผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ ในส่วนรายไดจ้ากการให้เช่าพื้นทีโ่ฆษณาและการใหบ้รกิารโครงข่าย
โทรคมนาคมเพิม่ขึน้เลก็น้อยเนื่องจากการเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชย์ของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย
ระยะที ่2 ช่วงหวัล าโพง - หลกัสอง 

ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ ส าหรับปี 2562 มีจ านวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน จ านวน 50 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.5 ตามการเพิม่ขึน้ของรายได ้

 

ฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       31 ธ.ค.62       31 ธ.ค.61 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 111,697 103,831       7,866 7.6 

หนี้สนิรวม 72,874 68,219    4,655 6.8 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 38,823 35,612        3,211 9.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 111,697 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 7,866 ล้าน
บาท หรอืรอ้ยละ 7.6 เมื่อเทยีบกบัสิ ้นปี 2561 สาเหตุหลกัจากการปรบัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัย์เผื่อขาย และการเพิม่ขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย มหีนี้สนิ
รวม จ านวน 72,874 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 4,655 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.8 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมาจากการเบกิ
ใชส้นิเชื่อเพื่อใชใ้นโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 
38,823 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3,211 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2561 จากก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
และก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 
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กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 704 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปีก่อน 178 ลา้นบาท 

                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2562 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน         7,741 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน           (7,562) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ              (1) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ            178 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี            526 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี            704 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน 
จ านวน 6,841 ลา้นบาท จ่ายค่างานก่อสรา้งสะพานกลบัรถยนตแ์ละสะพานกลบัรถจกัรยานยนตบ์นถนนเลยีบทาง
รถ ไฟ  แ ล ะป รับป รุ ง ท า งพิ เ ศษศ รี รัช -ว ง แหวนรอบนอก เพื่ อ อ า น วยคว าม สะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ ท า ง  
จ านวน 707 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน เป็นการรบัเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวสุทธ ิจ านวน 3,922 ล้านบาท 
จ่ายเงนิปันผล 2,293 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,630 ลา้นบาท  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

รายการ หน่วย        ปี 2562       ปี 2561 

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 18.66 20.35 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 8.38 9.90 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 3.24 3.76 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.62 1.59 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.37 1.34 

อตัราส่วนทางการเงนิของการท าก าไรลดลง เนื่องจากปีก่อนมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนซึง่สงูกว่าปีปัจจุบนั 

*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ  
ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ และผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทอื่น จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไม่รวมรายการที่เกีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้
ที่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจาก
การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 
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บรษิัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีฉบบันี้แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น
ในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบรษิัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้ 
การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บรษิทัไดม้อบหมายใหน้ายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์เลขานุการบรษิทั เป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายภาคภูมิ  ทววีิทยรศัมิ ์ก ากับไว้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บรษิัทได้รบัรอง 
ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 

1. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม            ........................................................   

2. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูม้อี านาจลงนาม            ........................................................
    

 

ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

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

 

 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 
 



อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 76  - Doctor of Law (Honorary)  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

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

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

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

   University of Pennsylvania, USA บริษทัอ่ืน

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

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 1  2538 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)  

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2547 - 2559  - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพือ่มติรภาพ

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  2555 - 2556  - ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 74  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  0.1767%  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองประธานกรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (27,009,405 หุน้) 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

 - ประธานกรรมการบรหิาร  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  (ตนเอง 0.1610% , 2555 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร 

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    มหาวทิยาลยันครพนม คูส่มรส 0.0157%) 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

   ค่าตอบแทน  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  2551 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการบรษิทั

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 2550 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง บมจ. ช. การช่าง 

   ผกูพนับรษิทั  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวทิยาศาสตร ์(ดา้นวศิวกรรม) 2546 - ปัจจุบนั  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 2537 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร  

 - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) 2537 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

   มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า)  - ประธานกรรมการบรหิาร  

   มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ.366) 2547 - 2558  - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - ประธานกรรมการบรหิาร 
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2 
 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2539 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
   (หลกัสตูร วตท.) รุ่น 4/2550

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

3 นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 79  - ปรญิญาตร ีสาขาพาณชิยศาสตร์ 0.0053%  - บริษทัจดทะเบียน

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

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543    บรหิารความเสีย่ง  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่25 ก.พ. 2559)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2542 - ปัจจุบนั  - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการสรรหาและก าหนด  - หลกัสตูรกรรมการอาชพีในท าเนยีบ IOD CDC  รุ่น 1/2550 2550 - 2557  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ค่าตอบแทน    (IOD Chartered Director) 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2553 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ มลูนธิอิาซาฮกีลาสแห่งประเทศไทย
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2534 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี
 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตธิาน ีคนัทรคีลบั

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. พทัยา เอสเตท
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตแิลนด์
2530 - ปัจจุบนั  - 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 คอรป์อเรชัน่

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 81  - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วทิยาศาสตรบณัฑติ  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ก าหนดค่าตอบแทน    โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ รุ่น 9 2542 - 2546  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูรนายทหารราบชัน้ตน้ และการรบแบบจู่โจม บริษทัอ่ืน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    โรงเรยีนทหารราบ กองทพับก สหรฐัอเมรกิา 2548 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)
 - หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 2547  - รฐัมนตรวีา่การ กระทรวงกลาโหม
 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 6 2546 - 2547  - รฐัมนตรวีา่การ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND)  รุ่น 7/2546

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

5 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 69  - Ph. D. Engineering Management,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั     University of Missouri, USA 2555 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรษิทั  และ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

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

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

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

   University of Missouri, USA 2554 - 2558  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) 2554 - 2558  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสีย่ง

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 2559 - ปัจจุบนั  - คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2559  - คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล
 - หลกัสตูร The Audit Committee' s Role in Compliance and Ethical 2550 - 2554  - คณบด ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
   Culture Oversight 2542 - 2550  - ประธานคณะกรรมการด าเนนิงานหลกัสตูร
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)
    คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

6 นางวลัลภา  อสัสกุล 69  -  Master of Economics, University of Detroit, USA  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

 - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - กรรมการก ากบัและตรวจสอบ

   บรหิารความเสีย่ง (1)  -  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 2555 - 2559  - กรรมการ บมจ. วนีไิทย

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2553 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

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

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2558  - ประธานคณะกรรมการความเสีย่ง  

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

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2550  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

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

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี ้ 
2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีน ดเิวลลอปเมน้ท์
2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. สยามเอสเตท
2549 - 2559  - ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน บจก. ไทยสมทุรประกนัชวีติ
2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. อ าพนั
2553 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  

7 นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ      78  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการจดัการ  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

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

   ค่าตอบแทน    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

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

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    Sasin Graduate Institute of Business 2550 - 2558  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

   ผกูพนับรษิทั    Administration of Chulalongkorn University  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง

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

   University of Tokyo, Japan 2545 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

 - Bachelor of Engineering (Electrical) บริษทัอ่ืน

   University of Tokyo, Japan 2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2  

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2539 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื
2552 - 2560  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ทเวริค์ 

 2554 - 2556  - กรรมการ บจก. ซเีค พาวเวอร ์

หมายเหตุ :  (1) นางวลัลภา  อสัสกุล ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2562 แทนพลเอกส าเภา  ชศูร ีซึง่ลาออกเมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2562
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

8 ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ 64  - M.S. (Civil Engineering)  และ M.S. (Operations Research)  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - B.S. (Civil Engineering, Mathematics) บริษทัอ่ืน

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

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

   สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน. 3) 2555 - 2556  - รองปลดักระทรวงกลาโหม 

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

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2552 - 2553  - ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนุน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546    ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

9 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณชิย์กุล 47  - Master of Engineering (Construction and Management)  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) 2559 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง

   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    กลุ่มงานปฏบิตักิาร

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 2554 - 2558  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    สายงานพฒันาธุรกจิ

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

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Understanding the Fundamental 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  
   of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550 ต.ค.2560-ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2552 - ต.ค.2560  - กรรมการ 

2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก.รถไฟความเรว็สงูสายตะวนัออก
   เชือ่มสามสนามบนิ

 2555 - 2558  - กรรมการ บจก. ทรานสทิ เอก็ซเ์พริท์

10 นางสาวอารศิรา  ธรมธชั 61  - M.B.A., Roosevelt University, USA  -    - บริษทัจดทะเบียน

กรรมการบรษิทั  - ปรญิญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร ์เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 2557 - ก.ย. 2561  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่26 เม.ย.2562)    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย    สายงานธุรกจิภาครฐั

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 75/2549 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    ผูบ้รหิารสายงาน  สายงานธุรกจิภาครฐั

 - หลกัสตูร ปรอ. รุ่นที ่24 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2548 - 2555  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุ่ม

   สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ    กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ 2
   สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 1

บริษทัอ่ืน

ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บรษิทั รกัษาความปลอดภยักรุงไทย
ธุรกจิบรกิาร จ ากดั

เม.ย. 2557-เม.ย. 2562  - ประธานกรรมการ บรษิทั กรุงไทย ไอบเีจ ลสิซิง่ จ ากดั
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

11 นายปณติ  ตุลย์วฒันจติ 63  - M.B.A. (Finance)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Washington University, St.Louis, USA 2543 - ปัจจุบนั  - ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่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 บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์ 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่น 14/2555 2537 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. กรุงเทพ เอน็ยเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์

   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2546 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  

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

   กจิการโทรทศัน์ รุ่นที ่1/2556
   ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
   และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 4/2557
   สถาบนัวทิยาการพลงังาน
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (PEP) รุ่น 1/2559

12 นางณฐมณ  บุนนาค 55  - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ (เศรษฐศาสตรธุ์รกจิ)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  - ไมม่ ี-

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่20 เม.ย. 2561)  - ปรญิญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน  (เกยีรตนิยิม) บริษทัอ่ืน

   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 2562-ปัจจุบนั  - รองผูว้า่การ (การเงนิ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 - ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 2558-2562  - ผูช้่วยผูว้า่การ และรกัษาการรองผูว้า่การ (การเงนิ)
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2556 – 2558         - ผูอ้ านวยการส านกัผูว้า่การ

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

 -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่61
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

13 นายวชิาญ  เอกรนิทรากุล 55  - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ (วศิวกรรมจราจรและขนส่ง)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - ไมม่ ี-

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่27 ธ.ค. 2561)  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์ (วศิวกรรมโยธา) บริษทัอ่ืน

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม.ย. 2561 -  ปัจจุบนั  - รองผูว้า่การฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพเิศษแห่งประเทศไทย

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562 2558 - 2561  - รองผูว้า่การฝ่ายวชิาการ

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  2553 - 2558  - ผูอ้ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน
2548 - 2553  - ผูอ้ านวยการกองวางแผนและวเิคราะหโ์ครงการ
2547 - 2548  - ผูอ้ านวยการกองวศิวกรรมทางด่วน
2559 - 2560  - กรรมการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

14 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 62  - Dr.Techn. (Soil Mechanic), 0.0196%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Univesity of Innbruck, Austria      (2,999,141 หุน้) 2543 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  และกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ

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

   บรหิารความเสีย่ง    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

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

 - กรรมการผูจ้ดัการ    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2558  - กรรมการ

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

   ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2544 - 2553  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ บมจ. ช.การช่าง

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  

2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

15 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 62  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี  - ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

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

 - กรรมการผูจ้ดัการ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   - กรรมการผูจ้ดัการ
 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 2556 - 2557  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

    ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2550 - ปัจจุบนั  - รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  

   (หลกัสตูร วตท.) รุ่น 11/2553 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร
2554 - 2557  - กรรมการ บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

16 นายสงวน  คุณาธนินัท์ 59  - ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   วศิวกรรมทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรม บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรม

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ไมม่ ี-
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

17 นางสุดฤทยั  พรหมมาตร 56  - M.B.A. (Financial Accounting)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      Northrop University, Inglewood, California, USA 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  
   ปฏบิตักิารทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  2550 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ไมม่ ี-

18 นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์ 53  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรหิาร    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

 - เลขานุการบรษิทั  - ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558 )    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร

 - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี 2551 - 2558  - เลขานุการบรษิทั

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554  - ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิารทัว่ไป  

 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 2551 - 2554  - ผูอ้ านวยการอาวโุสส านกักรรมการผูจ้ดัการ

 - ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) บริษทัอ่ืน

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

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

19 นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร 52  - ปรญิญาโท สาขาบญัชี  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ  การเงนิ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานการเงนิ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานการเงนิ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2555 2551 - 2554  - ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายการเงนิ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร CFO Certification Program รุ่น 1/2004 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์
   สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย
 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่น 13
   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

20 นายวทิรูย์  หทยัรตันา 62  - ปรญิญาโท Master of Science (Business Administration)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      California University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     สายงานปฏบิตักิารเดนิรถ
2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร
2550 - 2555  - รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาดและ

   พฒันาเชงิพาณชิย์
2548 - 2558  - กรรมการความเสีย่ง
2547 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายฏบิตักิาร
2545 - 2547  - ผูจ้ดัการส่วนการเดนิรถ

บริษทัอ่ืน

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

21 นายอลัวนิ จี 48  - ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Boston College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สนบัสนุนปฏบิตักิาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   สนบัสนุนปฏบิตักิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ี

   กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

   ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
2551 - 2554  - เจา้หน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษทัอ่ืน

2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน ้างมึ 2

 - กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ
2550 - 2551  - Business Analyst, TMB Macquarie Securities (Thailand)

   Corporate Finance Limited

22 ดร.วเิทศ  เตชางาม 62  - ปรญิญาเอก Ph.D. in Computer Science,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    University of South Western Louisiana, USA 2560 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิส์  - ปรญิญาโท M.Sc. in Computer Science,    เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่1 ต.ค.2560)    University of California, USA ม.ิย. 2560 - ก.ย. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารงานโครงการพเิศษ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ ม.ค. 2558 - พ.ค. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    สายงานเทคโนโลยี  

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

   สายงานธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิสแ์ละบรกิารจดัการ

   ทางการเงนิ

บริษทัอ่ืน

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

2550 - 2553  - รองกรรมการผูจ้ดัการ
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อายุ คุณวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์
(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  
ระหวา่งกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)
   ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

23 นายอนวชั  สุวรรณฤทธิ ์ 45  - ปรญิญาโท Telecommunications ,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Northwestern University, Illinois, USA ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   พฒันาธุรกจิ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมไฟฟ้า) 2560 - ธ.ค.2560  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่1 ม.ค.2561)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ

2558 - 2560  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ งานพฒันาโครงการ

2555 - 2558  - ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบรหิารโครงการพเิศษ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษทัอ่ืน

2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

2552 - 2555  - รองกรรมการผูจ้ดัการ
2550 - 2552  - Operations Director บจก. เมโทรมอลล ์ดเีวลลอปเมนท์

24 นางสาวศรณัญา  เลศิจริะประเสรฐิ 49  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี   - ประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - ปัจจุบนั  - ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี บริษทัอ่ืน

  - ไมม่ ี-
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     บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

 

บจก.แบงคอก  
เมโทร เน็ทเวริค์ส ์

บจก.ทางดว่น
กรุงเทพเหนือ 

บมจ.ช.การช่าง 

บจก.มหาศริ ิสยาม 

บมจ.ซเีค  
พาวเวอร ์

บจก.ช.การช่าง 
 โฮลดิง้ 

บจก.ช.การช่าง 
โตกวิ คอน
สตรคัชัน่ 

บจก.ซเีค. ออฟฟิซ
ทาวเวอร ์

บมจ.ททีดีบับลวิ 

บจก.เซาทอ์สีท ์
เอเชยี เอนเนอรจ์ ี

บจก.ไซยะบุร ี 
พาวเวอร ์

บจก.ไฟฟ้าน ้างมึ 2 

บจก.ช.การช่าง
เรยีลเอสเตท 

บจก.คอนสตรคัชัน่ 
แมททเีรยีล  
ซพัพลาย 

1 ดร.วรีพงษ์   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  เตชะทศันสุนทร 1   1            
4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1               
5 ดร.อรรณพ ตนัละมยั   1               
6 นางวลัลภา   อสัสกุล   1               
7 นายสุพงศ ์  ชยุตสาหกจิ   1,4  1,4        1 1 1   
8 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์   1               
9 นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสิุวณิชยก์ุล 1,4 2 1,4 5      1,4      
10 ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 1,4 1 1,4       1,4      
11 นางพเยาว ์  มรติตนะพร  1,4  1,4       1      
12 นางสาวอารศิรา     ธรมธชั (1) 1               
13 นายปณิต   ตุลยว์ฒันจติ   1               
14 นางณฐมณ  บุนนาค 1               
15 นายวชิาญ เอกรนิทรากุล 1               
16 นายสงวน คุณาธนิันท ์ 5               
17 นางสดุฤทยั พรหมมาตร 5               
18 นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์ 5               
19 นางสาวปาหนัน โตสวุรรณถาวร 5 1              
20 นายวทูิรย ์ หทยัรตันา 5 1              
21 นายอลัวนิ จ ี 5               
22 ดร.วเิทศ เตชางาม 5               
23 นายอนวชั สุวรรณฤทธิ ์  5 1              

หมายเหตุ  1.  ค านิยาม         1 = กรรมการ   2 = ประธานกรรมการ   3 = รองประธานกรรมการ   4 = กรรมการบรหิาร   5 = ผูบ้รหิาร 
 2.  (1)  นางสาวอารศิรา  ธรมธชั  ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 แทนนายวรีะพงศ์  ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562  



     บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายชื่อกรรมการ บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั 

1.  นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร - 

2.  นายสุพงศ ์  ชยุตสาหกจิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร - 

3.  นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสุิวณิชยก์ุล  กรรมการ และกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ 

4.  นางทศานุช ธรรมโชต ิ(1) กรรมการ - 

5.  นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการ และกรรมการบรหิาร - 

6.  ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์  กรรมการ และกรรมการบรหิาร กรรมการ 

7.  นายวทิรูย ์  หทยัรตันา - กรรมการ 

8.  นางทพิยสุ์ดา   ยิม้วไิล - กรรมการ 

9. นายอนวชั   สุวรรณฤทธิ ์(2) - กรรมการ 

10. นางสาวปาหนัน   โตสุวรรณถาวร - กรรมการ 

11. นายณฐัวุฒ ิ  ตรวีศิวเวทย ์ - กรรมการ 
 

หมายเหตุ   1.  บรษิทัย่อยใหห้มายถงึ บรษิทัยอ่ยทีม่นีัยส าคญั เช่น มรีายไดเ้กนิกว่ารอ้ยละ10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชล่ีาสุด 

 2.  (1) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2562 และลาออกเมื่อวนัที ่10 มกราคม 2563  
  (2) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562  
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 
หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 
 

1.  หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา  วฒันานุกูลชยั 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี   
 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ประสบการณ์การท างาน 2558 - ปัจจุบนั - ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ธ.ค.2558 -  ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2550 -  ผูอ้ านวยการฝ่ายรายไดค้่าผ่านทาง 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
- Integrated Management ISO 9001, ISO 14001, and ISO 27001 
- การบรหิารความเสีย่งขององคก์รมาตรฐานสากล ISO 31000 
- Compliance Audit 
- การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่ม

มลูค่ากจิการ 
- Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing 
- เทคนิคเชงิลกึในการจดัการความเสีย่งสมยัใหม่แบบครบวงจร 
- หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)  
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล   
-     Employee Fraud Management Detection & Prevention Workshop 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

 

 

 

 

 

1. งานตรวจสอบภายใน  

1.1 จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

1.2 ควบคุมการด าเนินการสอบทานผลการปฏิบตัิงาน ความเพยีงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายใน
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
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A3-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
ในงานให้ผู้ร ับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ 

1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. งานสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 สอบทานงบการเงนิประจ าปี และรายไตรมาส 

2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
ประจ าปีของบรษิทั 

2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคบัและ
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2.4  ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิทั 

2.5 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. งานสนับสนุนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการจดัท าและทบทวนแผน
ฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี และรวบรวมสรุปผลเป็น
แผนฉุกเฉินและแผนบรหิารความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร 

3.2 ตดิตามและสรุปผลการบรหิารความเสีย่งจากทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
เป็นรายไตรมาส และน าเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ      
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

3.3 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และบรหิารความเสีย่ง  

4. งานดา้นกจิกรรมระบบบรหิารคุณภาพ ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และระบบ
บรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

4.1  ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และ
หน่วยงานภายนอกผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 

5. งานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

หมายเหตุ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.  หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 

ชื่อ-สกุล นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์

ต าแหน่ง - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน 2558 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั  

ต.ค.2557 - ธ.ค.2558 - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ก.ย.2557    -  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย.2554 - ธ.ค.2554  -  ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ส.ค.2554 - ผูอ้ านวยการอาวุโสส านักกรรมการผูจ้ดัการ  
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง -  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 

-  ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 

-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

-  หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั ADVANCES FOR CORPORATE 
SECRETARIES  

 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 1. ก าหนดกรอบการก ากบัดูแลกิจการทีม่คีวามสอดคล้องกบัสภาพโครงสรา้ง
การด าเนินงานของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการทีเ่ป็น
สากล 

2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
ของบรษิัท และจรรยาบรรณบรษิทั ตลอดจนปรบัปรุงใหส้อดคล้องกบัแนว
ปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทัก าหนดและเปิดเผยในรายงานประจ าปี   

4. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ
ผู้จ ัดการ รวมทัง้จัดท าสรุ ปข้อมูลผลการประเมินและน า เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

5. เสนอแนะการจัดท าแผนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนดไว ้

6. ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
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รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบรษิทั 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ ตันละมยั เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงิน และมผีู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ

ภายในทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนํา 

ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยในปี 2562 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครัง้ ได้มกีารหารอืและแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจํานวน 2 ครัง้  

เพื่อปรกึษาหารอืในสาระสําคญัของแผนการสอบบญัช ีประเด็นทางการบญัชทีีส่ําคญั และมาตรฐานการบญัชทีี่จะบงัคบัใช ้

ความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ของผูส้อบบญัช ี

สรุปสาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 

2562 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช ีการปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่ําคญั และ

การเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น โดยไดร้บัคําชีแ้จงจากผูส้อบบญัช ีฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายในจนเป็น

ทีพ่อใจว่าการจดัทํางบการเงนิเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ใช ้

งบการเงิน จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดงักล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นการรายงาน

ความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

ทัง้ระบบปฏิบตัิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) เพื่อให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอ

สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ได้ โดยมีสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทาน ประเมินความ

เพยีงพอของการควบคุมภายในอย่างอสิระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้พิจารณาในเรื่อง

การดาํเนินงาน การใช้ทรพัยากร การดูแลทรพัย์สิน การป้องกนัและลดความเสีย่ง และความเชื่อถอืไดข้องรายงาน

ทางการเงนิ  

3. การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวาม

เป็นอสิระ และมหีน้าทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจําปี และ

สอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนงานที่อนุมตัิไว้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินการตาม

ขอ้เสนอแนะอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 
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4. การสอบทานการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานของบรษิัทให้ดําเนิน

ธุรกจิภายใต้หลกับรรษทัภบิาล เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบยีบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทํากับ

บุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบรษิัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ

ทนัเวลา   

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเขา้ทํา

รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการสอบทานพบว่าบรษิทัไดด้ําเนินการดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกําหนดเวลา 

6. การพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบ    

มหีน้าที่พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ หรอืเลกิจ้างผู้สอบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการ

ตรวจสอบที่ผ่านมา ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีซึ่งมคีวามเห็นว่าผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สํานักงาน อีวาย 

จาํกดั มคีวามเป็นอสิระ มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้าํปรกึษาใน

มาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สํานักงาน  

อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2563 โดยกําหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 4,240,000 บาท 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัโดยใชค้วามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองการดาํเนินธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 

เป็นอสิระ และสอดคล้องตามที่ได้ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท  

ในการให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และมคีวามเหน็ว่าบรษิัทมกีาร

รายงานขอ้มูลทางการเงนิและการดําเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสทิธผิล มกีารปฏิบตัิงานทีส่อดคล้องตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีรวมทัง้มีการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจิอยา่งครบถว้น                                                       

 

 

 

(นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ      

กําหนดค่าตอบแทน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน            

นายปลวิ  ตรวีิศวเวทย์ นายวฑิูร  เตชะทัศนสุนทร และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม  

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมจํานวน 2 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุป

สาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าที ่ดงัน้ี 

1. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ

ในการสรรหาของบรษิัท โดย เสนอแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นตําแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระ และ

เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื่อแต่งตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง จํานวน 5 ท่าน  

และพิจารณาคุณสมบัติบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ 

มคุีณสมบตัิสอดคล้องกับคุณสมบตัิกรรมการบรษิัทจดทะเบียน เพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ แทนตําแหน่ง

กรรมการทีอ่อกตามวาระจาํนวน 1 คน 

2. ทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2562 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกําหนดตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรม

เดยีวกนัที่สามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมคุีณภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับ

บรษิทั องค์ประกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ โดยนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรบัปี 2562 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

3. ทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณา และกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการให้ระดบัค่าตอบแทน 

อยู่ในระดบัที่จูงใจในระยะยาว เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ และ 

ได้พจิารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรบักรรมการผู้จดัการจากผลประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ

ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

 

 

พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบตัิตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและการบรหิารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบรษิ ัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นางวลัลภา อสัสกุล เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บรหิารความเสี่ยง นายพงษ์สฤษดิ ์ต ันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร เป็น

กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อทาํหน้าทีกํ่าหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานดา้นการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัใหม้คีวามโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏิบตัิหน้าที่ตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที่ด ี

พจิารณาแผนบรหิารความเสี่ยง กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนความ

เสี่ยงโดยรวมของบรษิัทให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

โดยในปี 2562 มกีารประชุมร่วมกบัคณะผู้บรหิารระดบัสูง จํานวน 4 ครัง้ เพื่อพจิารณาทบทวนนโยบาย และตดิตาม

ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีและตามแผนบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท โดยสรุป

สาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 

1. การกํากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการได้ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท           

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่เีกี่ยวกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ 

การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการใหส้อดคล้อง

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 ผลสาํรวจการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั

อยู่ในระดบัดมีาก ผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีอยู่ในเกณฑ์ดเียีย่ม บรษิทัไดร้บั

การประกาศรายชื่อให้เป็นหน่ึงใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ ในกลุ่มหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability 

Investment) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 และไดร้บัการประกาศรายชื่อให้เป็นหน่ึงใน 30 บรษิัทจดทะเบยีนที่อยู่ในกลุ่ม

ดชันี SET Well-being (SETWB) ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลกัทรพัย์ประเทศไทยที่มศีกัยภาพในการ

แข่งขนัและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่าน้ีมีผลต่อการขยายตัวของ

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) นํามาสู่การสรา้งรายไดแ้ก่คนในประเทศ และ

ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่คนไทย  

2. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการไดร่้วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่งประจําปี ทบทวนและ

ตดิตามการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผนบรหิาร

ความเสีย่งและกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เหมาะสม ทนัเวลา กบัสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลง และสอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิทั โดยในปี 2562 มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัเกี่ยวกบัความเสีย่ง

จากก่อสร้างและดําเนินโครงการ บริษัทสามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค  

ในเดอืนกนัยายน 2562 และเปิดใหท้ดลองใชบ้รกิารช่วงเตาปนู-ท่าพระ ในเดอืนธนัวาคม 2562 

โดยสรุป คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งมคีวามมัน่ใจว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ

และแนวทางปฏบิตัใินการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่งมคีวามตอ่เน่ืองและดาํเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและดาํรงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื      

                                         (นางวลัลภา อสัสกุล) 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
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