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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัท”) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (“BECL”) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมา
ซึ่งทรพัย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของทัง้สองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย  ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้เท่ากบั 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันา  
เชงิพาณิชยท์ี่เกี่ยวเนื่องกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึง่จะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทาง
โครงข่ายการให้บริการ ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัท
สามารถเป็นผู้ด าเนินธุรกจิด้านการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้น าในประเทศและในภูมภิาค 
นอกจากนัน้ยงัสามารถต่อยอดธุรกิจเพิม่เติมไปยงัธุรกจิอื่นที่มีอตัราการเติบโต และอตัราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น 
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1.1.1  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

บรษิทัเป็นผูร้บัสมัปทานในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษคอื (1) ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2533 และทางพเิศษส่วนต่อขยาย โครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 สว่นด ีภายใตส้ญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (สว่นด)ี กบั กทพ. 
โดยมีระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 17 เมษายน 2540 (2) ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง  บริหารจดัการ ให้บริการและ
บ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลา
สัมปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 และ (3) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสาย         
บางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยด าเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด 
(“NECL”) ภายใต้สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ กทพ. ระยะเวลา 30 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2539 

1.1.2  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บริษัทเป็นผู้ร ับสัมปทานการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 2 โครงการ จาก 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( “รฟม.”) ได้แก่ (1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ”) 
โดยบริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมและ  
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการ  
สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วันที ่ 
2 กรกฎาคม 2547 และ (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
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(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) สัญญาที่ 4 สัมปทานส าหรับ 
การลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา ซึง่ รฟม. เป็น 
ผู้ลงทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบรษิัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั ้ง
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีก่ าหนดไว ้โดย รฟม. เป็น
ผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและ
ระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายคืนบริษัทในลกัษณะค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้ าและ 
ซ่อมบ ารุงรกัษา และค่าอุปกรณ์งานระบบ ตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัทีล่งนามในสญัญา   

นอกจากนี้ บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูด้ าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีเตาปนู-สถานีบางซื่อ โดยไม่รวมสถานี) สญัญาที ่5 สญัญาสมัปทานส าหรบั
การลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิาร การเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง ตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2557 ซึง่ใหด้ าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการให้เอกชน 
เขา้ร่วมงานหรอืด าเนินการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.ร่วมทุน”) โดยการเจรจาตรงกบับรษิัท 
(เดมิคอื BMCL) โดยบรษิทัจะมหีน้าทีอ่อกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบการท างานของอุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การทดลองเดินรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่สาธารณชน     
จนสามารถเริม่การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าแบบต่อเนื่องกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ตลอดจนจดัหาเงนิทุนทัง้หมดเพื่อด าเนินโครงการระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทาน 
สญัญาที่ 5 โดยต้องด าเนินการตามขอบเขตงานระยะที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 เดือน และตาม
ขอบเขตงานระยะที่ 2 งานให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา เป็นระยะเวลา 12 เดือน     
นบัจากวนัทีเ่ริม่เปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 
ทัง้นี้ ปัจจุบนั ร่างสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 ดงักล่าว อยู่ระหว่างพจิารณาทบทวนระยะเวลาของ
สญัญา เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรต่ีอไป  

1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) เป็นผูด้ าเนินธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิในการ 1) จดัหาและ/หรอืจดัท าสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ 
ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า 2) ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิ
ของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว และ 3) ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ส าหรบัในส่วนของทางพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อย 
คอื NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลเช่าพืน้ทีเ่พื่อด าเนินการในเชงิพาณิชยเ์พื่อตดิตัง้ป้ายรายงาน
สภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และ
การด าเนินธุรกจิอื่นๆ เช่น ใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.1.4  การลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บรษิัทมเีงนิลงทุนอยู่ในบรษิัท ซึ่งประกอบธุรกจิสาธารณูปโภค ดงันี้ (1) บรษิัท ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (“CKP”) ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิ
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ (2) บรษิัท ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) 
เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายน ้าประปาให้กบัการประปาส่วนภูมภิาค และลงทุนในบรษิัท ซึ่งประกอบธุรกจิ
สาธารณูปโภคอื่น และ (3) บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) ด าเนินธุรกจิหลกัเป็นผู้ก่อสรา้ง
และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีซึง่ตัง้อยู่บนแม่น ้าโขง มกี าลงัผลติตดิตัง้ทัง้สิน้ 1,285 เมกะวตัต ์

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

 

1-3 
 

1.2  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ  

1.2.1  วิสยัทศัน์ 

 บรษิทัมวีสิยัทศัน์ ดงันี้ 
“เป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนสง่ทีค่รบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน” 

1.2.2  พนัธกิจ 

 บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะ 

1. ใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ 
เชื่อถอืได ้ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

2. พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร  
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 

3. สรา้งมลูค่าเพิม่และประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่าย 

1.2.3  เป้าหมายและกลยุทธธ์รุกิจ 

 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละภารกจิของบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพเิศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่ง
มวลชน ระบบราง และโครงการทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ฐับาลมนีโยบายใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) 
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถงึธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ โดยพจิารณา
โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2. สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และบรหิารต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อธ ารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 

3. สร้างความผูกพนักบัผู้มสี่วนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility) และสือ่สารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บรษิัทเกดิขึน้จากการควบบรษิัทตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
ระหว่าง BECL และ BMCL เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เพื่อด าเนินธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษและ
บรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึการพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบทาง
พเิศษและรถไฟฟ้า 

 BECL จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2530 และไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตัง้แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2538 ก่อนการควบบริษัท BECL                 
มทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 7,700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 770,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 10 บาท  
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BECL เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษคอื ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) ภายใต้สญัญาโครงการระบบ
ทางด่วน ขัน้ที่ 2 กบั กทพ. โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนับตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2533 และทางพเิศษ    
สว่นต่อขยาย (สว่นด)ี ภายใตส้ญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี กบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2540  

เมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2555 BECL ไดล้งนามในสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสรา้ง บรหิารจดัการ
ให้บรกิาร และบ ารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกบั กทพ. โดยมี
ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 และระยะเวลาก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืนนับจากวนัที่
กทพ. ก าหนดใหเ้ริม่งาน 

BMCL จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2541 และไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ตัง้แต่วันที่ 21 กันยายน 2549 ก่อนการควบบริษัท BMCL มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 
7,585,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 20,500,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.37 บาท  

BMCL ไดเ้ขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิกบั รฟม. ในรูปแบบ PPP Net Cost (AOT) โดย BMCL 
มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรม และการพฒันาเชงิพาณิชย ์  
ซึง่รวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นทีใ่นโครงการ และธุรกจิให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและ
ภายในขบวนรถไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2572 
ภายใต้สญัญาดงักล่าว BMCL มีภาระผูกพนัต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันา 
เชงิพาณิชยใ์หแ้ก่ รฟม. ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2556 BMCL ได้เขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ระยะเวลา 30 ปี กบั  
รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost (ATO) กล่าวคอื รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด และ BMCL เป็น 
ผูล้งทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดย รฟม. จะทยอยช าระค่าอุปกรณ์งานระบบคนืใหก้บั BMCL 
ภายหลงัจากการสง่มอบกรรมสทิธิ ์ทัง้น้ี BMCL เป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐาน
การใหบ้รกิารทีก่ าหนดไวใ้นเงื่อนไขสญัญา โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชย์
จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายค่าจ้างบรหิาร  
การเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษา ใหก้บั BMCL นับแต่วนัที ่ BMCL ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจนสิน้สุด
ระยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน  

ต่อมาเมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2557 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการด าเนินการตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.ร่วมทุน”) โดยการ 
เจรจาตรงกบั BMCL ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 ในรูปแบบ PPP 
Gross Cost ซึง่ รฟม.ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนของ พรบ.ร่วมทุน และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท า
หน้าที่พจิารณาคดัเลอืกเอกชนเขา้ร่วมงาน รวมทัง้เจรจาต่อรองและด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
ทัง้นี้ ปัจจุบนั ร่างสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 ดงักล่าว อยู่ระหว่างพจิารณาทบทวนระยะเวลาของสญัญา เพื่อ
เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรต่ีอไป   

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตามสญัญาที่ 4 ที่ BMCL รบัผิดชอบอยู่แล้ว และโครงการรถไฟฟ้า 
สายสมี่วง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 นี้ เป็นโครงการทีจ่ะท าใหม้กีารเชื่อมต่อระหว่างโครงการรถไฟฟ้า
สายสมี่วงกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิปัจจุบนัทีส่ถานีเตาปูน ซึง่จะท าใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิที่  
BMCL ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัมปีรมิาณผูโ้ดยสารและมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในปี 2558 

การด าเนินการเก่ียวเน่ืองกบัการควบบริษทั 

21 ม.ค. 58 คณะกรรมการบรษิทัของ BECL และ BMCL ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารควบบรษิทั 

2 เม.ย. 58 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ BECL และ BMCL ไดม้มีตอินุมตักิารควบบรษิทั 

3 เม.ย. 58 BECL จดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนจาก 8,000 ลา้นบาท เหลอื 7,700 ลา้นบาท 

24 ม.ิย. 58 BMCL จดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ จากเดมิจ านวน 20,500 
ลา้นบาท ลดลง 12,915 ลา้นบาท คงเหลอืจ านวน 7,585 ลา้นบาท โดยการลดมลูค่าทีต่ราไว้
จากเดมิหุน้ละ 1 บาท เหลอืหุน้ละ 0.37 บาท  

2 ก.ค. 58 BECL ขายหุน้สามญัที่ถอือยู่ใน BMCL ทัง้หมดจ านวน 2,050,134,895 หุน้ ใหแ้ก่ บรษิัท    
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ช.การช่าง”) 

11 ส.ค. 58 คณะกรรมการบรษิัทของ BECL และ BMCL อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นร่วม
ระหว่าง BECL และ BMCL เพื่อพจิารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการด าเนินการควบ
บรษิทัต่อไปอกี 6 เดอืน 

29 ก.ย. 58 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ร่วม ครัง้ที ่1/2558 ระหว่าง BECL และ BMCL อนุมตัใิหข้ยายระยะเวลา
การด าเนินการควบบรษิทัต่อไปอกี 6 เดอืน 

5 พ.ย. 58 คณะกรรมการบรษิัทของ BECL และ BMCL อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นร่วม
ระหว่าง BECL และ BMCL เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ของบรษิทัใหม่ทีจ่ะเกดิจากการควบ
บรษิทั 

28 ธ.ค. 58 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ร่วม ครัง้ที ่2/2558 ระหว่าง BECL และ BMCL อนุมตัเิรื่องต่างๆ ของ
บรษิทัใหม่ทีจ่ะเกดิจากการควบบรษิทั 

30 ธ.ค. 58 จดทะเบยีนควบบรษิทัต่อกระทรวงพาณิชยเ์ป็นบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรบัหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลักทรพัย ์    
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเริม่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์“BEM” ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 
2559  

30 ธ.ค. 58 BEM ได้ลงนามสญัญาแก้ไขเพิม่เติมสญัญาสมัปทาน โดยเปลี่ยนชื่อคู่สญัญากบัการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของ BECL และ BMCL ก่อนการควบบริษทั  

26 พ.ค. 58 BECL ไดใ้ช้สทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ CKP ตามสดัส่วนการถือหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้สิน้ 1,088,470,044 บาท 

11 ส.ค. 58 คณะกรรมการบรษิทัของ BMCL อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจา้งบมจ. ช.การช่าง ส าหรบังานซ่อมบ ารุงรกัษา
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง  
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13 ส.ค. 58 

 

รฟม. ได้เห็นชอบในหลกัการของการเข้าท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสญัญา
สมัปทาน สญัญาที ่5 กบั BMCL ทัง้นี้อยู่ระหว่างการรอมตจิากทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ีเพื่อ
อนุมตัใิห ้รฟม. เขา้ท าสญัญากบับรษิทั 

20 ส.ค. 58 คณะกรรมการบริษัทของ BMCL อนุมตัิการเขา้ท าสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
สญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 กบั รฟม. และมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง 3 รายการ คอื 

1) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จ ัดหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และ
บรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 รวมถึงเป็นผู้จดัหา และติดตัง้
อุปกรณ์เพื่อการปรบัปรุงระบบสือ่สารของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

2) เป็นผู้บรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

3) การแกไ้ขสญัญาว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการรวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้
อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงโดยการเพิม่เตมิขอบเขตงาน 

14 ต.ค. 58 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการเกีย่วโยงกนัในการว่าจา้ง บมจ. ช.การช่าง 
ทัง้ 3 รายการตามทีเ่สนอ  

5 พ.ย. 58 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิห ้BECL ซือ้หุน้ NECL จ านวน 280 ลา้นหุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 
154 ลา้นบาท 

5 พ.ย. 58 

 

เพื่อให้เกิดการเดินรถไฟฟ้าต่อเนื่องระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินปัจจุบนัและ
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง อกีทัง้เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า 
BMCL จงึไดล้งนามว่าจา้ง บมจ.ช.การช่าง เพื่อเริม่ด าเนินการงานบรหิารโครงการ รวมถงึ
เป็นผู้จดัหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 (สถานี 
บางซื่อ-สถานีเตาปูน โดยไม่รวมสถานี) รวมถึงการจัดหา และติดตัง้อุปกรณ์ เพื่อการ
ปรบัปรุงระบบสือ่สารของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ  

17 พ.ย. 58 

 

BMCL เขา้ท าสญัญาว่าจา้งบมจ. ช.การช่าง ส าหรบังานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงินและโครงการรถไฟฟ้า  
สายสมี่วง 

25 ธ.ค. 58 BECL ซือ้คนืหุน้กูท้ ัง้หมดจากผูถ้อืหุน้กู ้ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กู ้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน 
2558 
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1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ :  กลุ่ม ช.การชา่ง ประกอบดว้ย 1) บมจ. ช.การชา่ง 2) บรษิทั ช.การชา่ง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 3) บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั 

และ 4) บรษิทั ช.การชา่ง โฮลดิง้ จ ากดั 

 

1.4.1 การลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และบริษทัอ่ืน 

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืธุรกจิสนับสนุนทีเ่กือ้หนุนการด าเนินงาน
ของบริษัทและสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2558 ดงันี้ 

(1) ช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน  
             หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระแล้ว 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทนุ 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางดว่นกรงุเทพเหนือ ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 
อดุรรถัยา 

6,000 5,250 99.99% 
 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร  
เน็ทเวริค์ส ์

ด าเนินธรุกจิพฒันาเชงิ
พาณิชย ์

254 254 65.19% 166 

บริษทัร่วม 
บมจ. ซเีค พาวเวอร ์ ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ซึ่ง
ประกอบธุ รกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

9,240 7,370 19.40% 3,223 

บมจ. ททีดีบับลวิ 
 

ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 3,990 3,990 19.57% 
 

4,303 

บริษทัอ่ืน 

บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
 

ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

26,861 12,175 7.50% 913 

บรษิทั 

NECL BMN CKP TTW XPCL 

ธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 
ธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิก่อสรา้งและ
บรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิพฒันา 
เชงิพาณิชย์ 

ธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายน ้าประปา 

ลงทุนในธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายไฟฟ้า 

65.19% 99.99% 19.57% 7.50% 19.40% 

ก่อสรา้งและด าเนิน
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า

ไซยะบุร ี

 

กลุม่ช.การชา่ง อื่นๆ 

28.54% 71.46% 
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(2) รายละเอียดของบริษทัท่ีไปรว่มลงทุน 

ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

1. บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”) 

NECL มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 294 ล้านหุน้ และ 
หุน้บุรมิสทิธจิ านวน 306 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 
5,250 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบยีน NECL ไดท้ าสญัญากบั กทพ. ในการก่อสรา้ง และบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา 
(ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) มรีะยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2539  
ทางพิเศษอุดรรัถยามีเส้นทางที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือโดยเชื่อมต่อจากทางพิเศษศรีรัช  
ทีบ่รเิวณถนนแจง้วฒันะผ่านบางพนู เชยีงราก และสดุทางทีบ่างไทร 

ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

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

BMN มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 254 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 25.4 ล้านหุ้น โดยมี
มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 10 บาท มทีุนช าระแลว้จ านวน 254 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.19 ของทุนจดทะเบยีน  

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

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

ธรุกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 

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

CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า CKP มทีุนจดทะเบยีนรวม
จ านวน 9,240 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 9,240 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ  
1 บาท มทีุนช าระแล้วจ านวน 7,370 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิัทมสีดัส่วน 
การถือหุ้นร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน CKP มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
โดยลงทุนในบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิลงทุนและพฒันาธุรกจิ
ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
ธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โดยลงทุนในบรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั และ
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ โดยลงทุนในบรษิัท บางเขนชยั จ ากดั บรษิัท นครราชสมีา  
โซลาร์ จ ากดั บริษัท เชยีงราย โซลาร์ จ ากดั บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จ ากดั บริษัท วิส โซลิส 
จ ากดั บรษิทั เฮลอิอส พาวเวอร ์จ ากดั บรษิทั อพอลโล่ พาวเวอร ์จ ากดั บรษิทั โซเล่ พาวเวอร ์
จ ากดั 
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2. บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) 

TTW เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 3,990 ลา้นบาท 
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,990 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท มีทุนช าระแล้ว
จ านวน 3,990 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 19.57 
ของทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปา 
สว่นภูมภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปา
กบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 30 ปี นับจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี้ TTW ได้
ลงทุนในบริษัทประปาปทุมธานี จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท
ดงักล่าวเป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานีและรงัสติ 
โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค อายุ 25 ปี นับจากวนัที ่15 ตุลาคม 
2541 และลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการ
ระบบผลติและจ่ายน ้าประปาและระบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้ไดม้กีารลงทุนในธุรกจิพลงังานผ่าน
การถอืหุน้ใน CKP ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  

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

XPCL มทีุนจดทะเบยีนรวมจ านวน 26,861 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นที ่1 เหรยีญสหรฐั ต่อ 
34 บาท) มทีุนช าระแลว้จ านวน 12,175 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีดัส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบยีน XPCL ด าเนินธุรกจิหลกัเป็นผู้ด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ีซึ่งตัง้อยู่บนแม่น ้าโขง ห่างจากตวัเมอืงหลวงพระบางประมาณ  100 
กโิลเมตร โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรเีป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าแบบฝายน ้าลน้ ด าเนินการ
ผลติกระแสไฟฟ้าโดยสรา้งฝายทดน ้าบนแม่น ้าโขงเพื่อยกระดบัน ้าให้สงูขึน้ โดยไม่มกีารผนัน ้า
ออกจากแม่น ้าโขงและไม่มกีารกกัเกบ็น ้าเหมอืนเขือ่นทีม่อี่างเกบ็น ้าทัว่ไป 

 
1.4.2  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิทัม ีบมจ. ช.การช่าง เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บมจ. ช.การช่าง ถอืหุน้ 
อยู่ในบรษิทัจ านวน 4,199,031,529 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 27.47 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยในอดตี
จนถึงปัจจุบนั บริษัทได้มีการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างและบรหิารโครงการ 
เนื่องจาก บมจ. ช.การช่าง เป็นบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศที่มีศกัยภาพมคีวามรู้
ความช านาญ และคุ้นเคยกบัโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถึง
อุปกรณ์งานระบบต่างๆ เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ บมจ. ช.การช่าง ยงัมปีระสบการณ์ในการด าเนินการ
สญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานทีม่คีุณภาพภายในก าหนดเวลา อกีทัง้ยงั
เป็นพนัธมติรผูร้่วมลงทุนในบรษิทั ท าให ้บมจ. ช.การช่าง มคีวามรบัผดิชอบและความมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนิน
โครงการให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนัน้ ในอนาคต จึงมีโอกาสที่บริษัทจะว่าจ้าง     
บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างหรอืผู้บรหิารโครงการ อย่างไรกด็ ีในการเขา้ท ารายการกบั 
บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายการเขา้ท า
รายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการระหว่างกนั 
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แผนภาพแสดงความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่  

 

บมจ. ช. การชา่ง 

บรษิทั 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง
หรอืบรหิารโครงการ 

ทีม่คีุณภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร
ด าเนินการก่อสรา้ง 
หรอืบรหิารโครงการ
ทีส่มเหตุสมผล 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็น 1) ผูร้บัสมัปทานในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ คอื ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
และทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) และก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2559 2) ผูร้บัสมัปทานการ
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าระบบขนสง่มวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึง่คาดว่า
จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2559 และ 3) ด าเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้สมัปทานที่เกี่ยวข้อง           
โดยปัจจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อย มโีครงสรา้งรายไดด้งัต่อไปนี้ 

 
ด าเนิน 
การโดย 

ร้อยละ 
การถือ
หุ้นของ
บริษทั 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2558 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด  
31 ธนัวาคม 2557 

ส าหรบัรอบปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2556 

โครงสร้างรายได้รวม  
(เสมือนควบบริษทั) 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธรุกิจก่อสร้างและบริหาร
ทางพิเศษ 

  8,815 67.3% 8,485 71.4% 8,040 58.1% 

รายไดค้่าผ่านทาง บรษิทั  7,606 58.0% 7,352 61.9% 6,990 50.5% 
รายไดค้่าผ่านทาง บรษิทัย่อย 99.99 (1) 1,209 9.2% 1,133 9.5% 1,050 7.6% 

รายได้จากธุร กิจบริหารจัดการ
โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้า 

  
2,374 18.1% 2,248 18.9% 2,106 15.2% 

รายไดค้่าโดยสาร บรษิทั  2,374 18.1% 2,248 18.9% 2,106 15.2% 
รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   549 4.2% 501 4.2% 451 3.3% 

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณชิย์ บรษิทั  81 0.6% 285 2.4% 256 1.8% 
รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณชิย์ บรษิทัย่อย 65.19 468 3.6% 216 1.8% 195 1.4% 

ก าไรจากเงินลงทุน (2)   1,298 9.9% 537 4.5% 309 2.2% 

รายได้อ่ืน (3)   69 0.5% 113 1.0% 2,944  (4) 21.3% 

รวมรายได้   13,105 100% 11,884 100% 13,850 100% 

หมายเหตุ :  (1)  บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ NECL เพิม่เตมิในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน 
NECL เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 53.33 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน  

 (2)  ก าไรจากเงนิลงทุนประกอบดว้ย ก าไรจากการขายเงนิลงทุนใน BMCL TTW และ CKP  
 (3)  รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน และรายไดเ้งนิชดเชยความเสยีหาย

จากอุทกภยั 
 (4) รวมก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน จ านวน 2,808 ลา้นบาท 

 

2.1 ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

2.1.1 ลกัษณะบริการ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื NECL เป็นผูก้่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ ซึง่ไดแ้ก่ ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วน
ขัน้ที ่2) ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2)  

ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) เป็นโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทยทีเ่กดิ
จากความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชน ซึง่จะช่วยลดปัญหาการจราจรทีค่บัคัง่ในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล เป็นโครงการในลกัษณะ Build Transfer and Operate (BTO) คอื บรษิทั (เดมิคอื 
BECL) เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ที่ 2) ซึ่ง
ประกอบด้วยทางพิเศษ 4 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท - 
บางโคล่) สว่นซ ี(รชัดาภเิษก-แจง้วฒันะ) และส่วนด ี(พระราม 9-ศรนีครนิทร)์ ระยะทางทัง้สิน้ 38.5 
กโิลเมตร ทัง้น้ี กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ในทางพเิศษศรรีชัจะ
ตกเป็นของ กทพ. โดย กทพ. ลงทุนก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที่  1) 
ระยะทาง 27.1 กโิลเมตร ซึ่งบรษิทัรบัมาซึง่สทิธใินการเขา้บรหิารทางพเิศษศรรีชั และมสีทิธไิดร้บั
ส่วนแบ่งรายได้จากค่าผ่านทางของทัง้ทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั ตามสดัส่วนที่
ก าหนดไว้ในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่ 
1 มนีาคม 2533 และสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนด ีซึ่งมรีะยะเวลา
สมัปทาน 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2540 

2) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

บรษิทัรบัมาซึง่สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบก่อสรา้งบรหิารจดัการใหบ้รกิาร และบ ารุงรกัษา
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยมหีน้าทีใ่นการออกแบบและ
ก่อสร้าง จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในการบริหารจดัการ 
ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษรวมทัง้การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง เพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธใินรายได้
ค่าผ่านทางและรายได้อื่นๆ (ถ้าม)ี โดยมแีนวเสน้ทางเริม่ต้นทีถ่นนกาญจนาภเิษก และเชื่อมต่อกบั
ทางพเิศษศรรีชับรเิวณดา้นเหนือของสถานีขนส่งหมอชติ 2 ระยะทาง 16.7 กโิลเมตร ทัง้นี้ บรษิัท
เป็นผู้รบัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมด และแบ่งผลตอบแทนหรือให้
ประโยชน์แก่ กทพ. ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วันที ่ 
15 ธนัวาคม 2555 และระยะเวลาก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืนนบัจากวนัดงักล่าว  

3) ทางพิเศษอดุรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกรด็)  

บรษิัทถือหุ้นใน NECL ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารโครงการทางพเิศษอุดรรถัยา ซึ่งมี
เส้นทางที่เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรชัที่ถนนแจ้งวฒันะ และสิ้นสุดที่อ าเภอบางปะอิน จงัหวัด
พระนครศรอียุธยา มรีะยะทางรวมประมาณ 32 กโิลเมตร โครงการนี้เป็นโครงการในลกัษณะ Build 
Transfer and Operate (BTO) เช่นเดยีวกบัทางพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผู้ลงทุนในการ
ออกแบบก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา โดยกรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
หรอืใชป้ระโยชน์ในทางพเิศษจะตกเป็นของ กทพ. และ กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแลว้
สง่มอบรายไดค้่าผ่านทางให ้NECL ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซึง่มรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจาก
วนัที ่27 กนัยายน 2539 
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รายละเอยีดของเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมโยงระบบทางพเิศษสว่นต่างๆ ดงันี้ 
ระบบทางพเิศษ ระยะทาง 

(กโิลเมตร) 
ก่อสรา้งและบรหิารงานโดย 

1.  ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1)  
    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

27.1 กทพ. 

2.  ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
    2.1 ส่วนในเมอืง (ประชาชืน่-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 
    2.2 ส่วนนอกเมอืง (ประชาชืน่-แจง้วฒันะ และ 
 อโศก-ศรนีครนิทร)์ 

38.5 บรษิทั   

3.  ทางพเิศษอุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็) 32.0 NECL   
4.  ทางพเิศษอุตราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ 28.0 บมจ. ทางยกระดบัดอนเมอืง  

5.  ทางพเิศษฉลองรชัรวมส่วนต่อขยาย (รามอนิทรา-อาจณรงค ์
และรามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

42.4 กทพ. 

6.  ทางพเิศษบรูพาวถิ ี(บางนา-ชลบุร)ี 56.7 กทพ. 

7.  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวสัดิ)์ และทางหลวง
หมายเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บางขนุเทยีน) รวมทางเชื่อมต่อ
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

42.3 กทพ. 

8. ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
(โครงการอยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง) 

16.7 บรษิทั  

รวมระยะทางทัง้ส้ิน 283.7  

2.1.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.1.2.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(1)  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ใช้ทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั คอื ผู้ใช้ทางที่
มุ่งหวงัความสะดวกและรวดเรว็ในการเดนิทาง ต้องการร่นระยะทางในการเดนิทางไปยงั
จุดหมาย รวมทัง้ตอ้งการหลกีเลีย่งปัญหาการจราจรตามเสน้ทางปกตทิีก่ารจราจรตดิขดัใน
พืน้ทีข่องกรุงเทพและปรมิณฑล โดยสามารถจ าแนกลูกคา้ซึง่เป็นผูใ้ชท้างตามประเภทของ
รถทีใ่ชท้างพเิศษ ไดแ้ก่ ประเภทรถ 4 ลอ้ รถ 6-10 ลอ้ และรถมากกว่า 10 ลอ้ โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 มสีดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 97.90  รอ้ยละ 1.85 และรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั 
ทัง้นี้ปรมิาณจราจรตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  ทีใ่ช้ทางพเิศษ
สามารถจ าแนกตามพืน้ทีไ่ดด้งันี้ 

ระบบทางพเิศษ ปรมิาณจราจรเฉลีย่ 
(เทีย่ว/วนั) 

สดัสว่น % 

1. ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1) (1) 
    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

375,087 
 

21.96 
 

2. ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) 
2.1 สว่นในเมอืง (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 

   2.2 สว่นนอกเมอืง (ประชาชื่น-แจง้วฒันะ และอโศก-ศรนีครนิทร)์ 

 
323,116 
368,544 

 
18.91 
21.57 

3. ทางพเิศษอุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็) 75,078  4.40 

4. ทางพเิศษฉลองรชั (รามอนิทรา-อาจณรงค์ และ 
รามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร) (1) 

200,578 
 

11.74 
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ระบบทางพเิศษ ปรมิาณจราจรเฉลีย่ 
(เทีย่ว/วนั) 

สดัสว่น % 

5. ทางพเิศษบูรพาวถิ ี(บางนา-ชลบุร)ี (1) 139,775 8.18 
6. ทางพเิศษกาญจนาภเิษก (บางพลี-สขุสวสัดิ)์ (1)  
 และทางหลวงหมายเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บางขนุเทยีน) 

226,189 
 

13.24 
 

รวมปรมิาณจราจรทัง้สิน้ 1,708,367 100.00 
  

หมายเหตุ  :  (1)  แหล่งขอ้มลู กทพ.   

เน่ืองจากการใหบ้รกิารทางพเิศษจดัเป็นการใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคต่อประชาชนผูใ้ชท้างทีต่้องการ
ความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในการเดนิทาง ซึ่งถอืเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบทางพเิศษ 
กลุ่มลกูคา้จงึมกีารกระจายตวัตามจดุหมายการเดนิทาง ทีพ่กัอาศยั สถานทีท่ างาน ดงันัน้รายไดข้องระบบ
ทางพเิศษจงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพเิศษแต่อย่างใด 

 

2.1.2.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

กลยุทธท์างการตลาด 

จุดเด่นทางการตลาด คอื การให้บรกิารทางพเิศษศรรีชัมุ่งเน้นทีจ่ะสนองตอบความต้องการใน
การเดนิทางผ่านเครอืข่ายทางพเิศษที่เชื่อมต่อและครอบคลุมพื้นที่ใจกลางย่านธุรกจิหลกัของ
กรุงเทพฯ ทัง้การเดินทางจากทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช รวมทัง้  
ทางพเิศษฉลองรชั (รามอนิทรา-อาจณรงค)์ มเีครอืขา่ยทีค่รอบคลุมพืน้ทีจ่ากทศิเหนือจรดทศิใต้ 
และจากทศิตะวนัตกไปยงัทศิตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผูใ้ชท้างสามารถใชท้างพเิศษเชื่อมต่อกบั
ทางพเิศษบูรพาวถิี (บางนา-ชลบุร)ี ทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษฉลองรชั ท าให้
เครือข่ายระบบทางพิเศษสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปถึง 
ทีห่มายไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่าการใชถ้นนพืน้ราบ 

จุดดอ้ยทางการตลาด คอื ขอ้จ ากดัทางด้านกายภาพท าใหไ้ม่สามารถระบายรถบรเิวณทางลง
ทางพเิศษในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรบนถนนพื้นราบอนัเป็นปัจจยัที่มี
ความไม่แน่นอนทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารประสานงานกบัต ารวจ
จราจรของสถานีต ารวจพื้นราบ รวมทัง้การเชื่อมต่อสญัญาณภาพจากกล้อง CCTV บน 
ทางพิเศษไปยงัป้อมต ารวจพื้นราบ เพื่อช่วยระบายจราจรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความ
คล่องตัวของการจราจรในระบบด้วยการปรับปรุงจุดขึ้น -ลงต่างๆ ท าให้ผู้ใช้ทางสามารถ
ประหยดัเวลา และผู้ใช้ทางได้รบัความสะดวกสบายเพิม่ขึน้ มคีุณภาพชีวติในการเดนิทางใน
เมืองหลวงที่ดีกว่าเดิม ท าให้ผู้ใช้ทางได้เหน็ถึงประโยชน์ที่ได้รบัมากกว่าการค านึงถึงปัจ จยั
ทางดา้นราคา 

ในการนี้ เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2557 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารด่านอโศก 3 ส่วนต่อขยาย ซึง่เป็น
ทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรชั ส่วนดี (อโศก-ศรนีครินทร์) กบัถนนจตุรทิศ ช่วง ค ท าให้ด่าน   
อโศก 3 มชี่องเกบ็ค่าผ่านทางเพิม่อกีจ านวน 4 ช่องทางโดยจะรบัรถจากถนนจตุรทศิ ช่วง ค    
ท าใหส้ามารถบรรเทาปัญหาจราจรและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารถนนจตุทศิทีเ่ดนิทาง
มาจากอนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิถนนศรอียุธยา ถนนราชปรารภ ถนนเพชรบุร ีและถนนดนิแดง ซึง่มี
ปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษศรีรชั สามารถเดินทางต่อไปยัง
สนามบินสุวรรณภูมิ มอเตอร์เวย์ หรือเดินทางต่อเนื่องสู่ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อไปยังถนน
ลาดพรา้วและถนนรามอนิทราไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 
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นอกจากนี้ในส่วนของ กทพ. ได้มกีารปรบัปรุงทางขึน้-ลงทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วน   
ขัน้ที่ 1) กบัทางรถไฟสายเก่าบรเิวณทางแยกต่างระดบัอาจณรงค์ (อาจณรงค์ 3) เพื่อเป็น
ทางเลอืกใหแ้ก่ผูใ้ชท้างพเิศษทีเ่ดนิทางมาจากถนนทางรถไฟสายเก่าและถนนสรรพาวุธใหไ้ดร้บั
ความสะดวกมากขึ้น รวมทัง้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในบรเิวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างด ี     
ซึง่ด่านอาจณรงค ์3 นี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืนตุลาคม 2557  

ในสว่นของกลยทุธท์างการตลาด บรษิทัไดม้กีารด าเนินการ คอื 

1)   เส้นทางพิเศษและโครงข่ายการให้บริการ (Products)  

1. การมโีครงขา่ยการใหบ้รกิารทางพเิศษซึง่ตัง้อยู่บนท าเลทีด่ ีและเชื่อมต่อกบัถนนหลกั
ของเมอืงท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในการเดนิทางของผูใ้ชท้างใหเ้ดนิทาง
ไปยงัจุดหมายไดต้รงตามต้องการ บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงคุณภาพของสายทาง
และคุณภาพของการใหบ้รกิารทีด่ ีบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อความต้องการของลูกคา้
โดยได้น ามาปรบัเป็นกลยุทธ์ส าคญัเพื่อเสรมิศกัยภาพในการรองรบัปรมิาณจราจรที่
หมุนเวยีนในระบบใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  

2. การศกึษาความเหมาะสมเพื่อปรบัปรุงทางขึน้-ลงทางพเิศษเป็นอกีมาตรการทีบ่รษิัท
น ามาเพิม่ความสะดวกสบายในการเดนิทางและรกัษาระดบัคุณภาพทางพเิศษในดา้น
ความปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง  

3. บรษิทัมกีารตดิตามสถติปิรมิาณจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของบรกิาร 
Easy Pass ใหเ้หมาะสมเพื่อปรบัปรุงการใหบ้รกิารและรองรบัจ านวนผูใ้ชท้างพเิศษที่
เพิม่ขึน้ บรษิทัไดเ้พิม่จ านวนช่องบรกิาร Easy Pass บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ
ต่างๆ ในทางพิเศษศรีรชั เพื่อรองรบัปริมาณผู้ใช้บตัร Easy Pass ที่เพิม่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทได้ด าเนินการปรบัย้ายต าแหน่งช่องทาง Easy Pass เพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิาร Easy Pass เขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวกและปลอดภยัมากขึน้ และลดการตดั
กระแสจราจรระหว่างช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด และช่องทาง Easy Pass ซึ่ง
บรรเทาปัญหาการจราจรคบัคัง่บรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 

4. การศกึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization)   
ทีจ่ะขยายตวัในอนาคตโดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนการศกึษาพฤตกิรรม
การเดนิทางของผู้ใช้ทาง จดัเป็นการเตรยีมพร้อมเพื่อรองรบัการขยายขอบข่ายการ
ให้บรกิารทางพเิศษ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ตอบรบักบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชท้างในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี

5. บรษิทัไดม้กีารเพิม่ช่องทางการสือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบัการจราจรผ่านป้ายจราจรอจัฉรยิะ 
(Smart Traffic) และป้ายสลบัขอ้ความ (VMS) เพื่อใหผู้ใ้ชท้างทราบถงึสภาพจราจรบน
ระบบทางพเิศษตลอดจนการแนะน าการเดนิทางบนเสน้ทางพเิศษให้สะดวกรวดเรว็
มากยิง่ขึน้ 

6. บรษิัทได้ด าเนินการปรบัปรุงป้ายแนะน าการใช้ทางพเิศษบนถนนพื้นราบ  ทัง้ที่เป็น
ถนนสายหลกัและถนนซอยในกรุงเทพและปรมิณฑลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชท้างและเพิม่ความมัน่ใจในการเขา้ใชท้างพเิศษ โดยบรษิทัจะเน้นการให้
ขอ้มูลสถานทีส่ าคญัในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทางขึน้-ลงทางพเิศษส่วนต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์และสื่อประชาสมัพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ทางได้รบัความสะดวก
รวดเรว็ในการเดนิทาง  
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2)   อตัราค่าผา่นทาง (Price) 

1. การก าหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ได้มีการตกลงและก าหนดอัตราค่าผ่านทาง
ตลอดจนวธิกีารพจิารณาการค านวณปรบัอตัราค่าผ่านทางใหม่ไว้ในสญัญาโครงการ
เป็นการล่วงหน้า ซึง่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราทีไ่ดม้คีวามเหน็ชอบร่วมกนัว่าเป็นอตัราที่
เหมาะสมตามผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ กล่าวคอื
สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ- 
ปากเกรด็ไดก้ าหนดใหม้กีารพจิารณาปรบัอตัราค่าผา่นทางใหมเ่ป็นประจ าทุก 5 ปี โดย
อา้งองิตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาผูบ้รโิภคกรุงเทพฯ ทีไ่ดม้กีารออกประกาศ
โดยกระทรวงพาณชิย ์ซึง่การค านวณดงักล่าวเป็นการค านวณเพื่อรกัษามูลค่าทีแ่ทจ้รงิ
ของอตัราค่าผ่านทางตามระยะเวลาทีก่ าหนดของสญัญา 

2. บรษิทัไดม้อบสว่นลดค่าผ่านทางใหก้บัผูใ้ชท้างอย่างต่อเนื่องในบางเสน้ทาง โดยมกีาร
ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุเป็นคราวๆ ไป เพื่อดงึดดูใหผู้ใ้ชท้างหนัมาใชท้างพเิศษมากขึน้ 
โดยเฉพาะเสน้ทางทีม่จีุดเชื่อมต่อระหว่างระบบทางพเิศษ เช่น บรเิวณด่านอาจณรงค ์1 
(จากทางพเิศษฉลองรชัมุ่งหน้าเขา้ทางพเิศษเฉลมิมหานคร บรเิวณบางนา) และด่าน
เมอืงทองธานีของทางพเิศษอุดรรถัยา ซึง่บรษิทัร่วมกบั กทพ. ได้ใหส้่วนลดมาอย่าง
ต่อเนื่อง และขยายเวลาการใหส้ว่นลดจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559   

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

ปริมาณจราจรในระบบทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขัน้ที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช       
(ทางด่วนขัน้ที ่2) และทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) ทีเ่กดิขึน้ในปี 
2558 สามารถจ าแนกตามสดัสว่นพืน้ทีเ่ขตในเมอืงและนอกเมอืงเท่ากบั 61 : 39 

กราฟปรมิาณจราจรเฉลีย่รายวนั จ าแนกในเขตเมอืง และนอกเขตเมอืง 
(ระบบทางด่วนขัน้ที ่1 ทางด่วนขัน้ที ่2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) 

 
 

1. การช าระค่าผ่านทางพเิศษ 

1.1  ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชัสามารถเลอืกใชบ้รกิาร
ทางพิ เศษ  ณ จุ ดขึ้น -ลงทางพิ เศษ ต่า งๆ  ซึ่ ง ครอบค ลุมพื้ นที่ ส าคัญ 
ในกรุงเทพฯ ตลอดระยะทาง 65.6 กิโลเมตร ทัง้เขตในเมืองและนอกเมือง  
โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษจะต้องช าระเงินค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง  
ณ จุดขึ้นทางพิเศษ ซึ่งมีทัง้หมดจ านวน 48 จุด ซึ่ง เป็นของทางพิเศษ 
เฉลิมมหานครจ านวน 18 จุด (เช่น ด่านดินแดง บางนา ดาวคะนอง สุขุมวิท 
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 ในเมือง นอกเมือง รวม

ปี 2554 658,276 366,317 1,024,593 

ปี 2555 688,139 396,626 1,084,765 

ปี 2556 691,333 408,318 1,099,651 

ปี 2557 682,816 420,746 1,103,562 

ปี 2558 698,203 443,622 1,141,825 
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พระราม 4 ฯลฯ) และทางพเิศษศรรีชัจ านวน 30 จุด (เช่น ด่านอโศก พระราม 9 
ศรีนครินทร์ ยมราช สุรวงศ์ หัวล าโพง คลองประปา ย่านพหลฯ ประชาชื่น 
พระราม 3 ฯลฯ) และผูใ้ชบ้รกิารสามารถช าระค่าผ่านทางได้ 2 วธิ ีคอืช าระดว้ย
เงนิสด หรอืช าระผ่านระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass)   

1.2  ผู้ใช้บริการทางพิเศษอุดรรัถยาที่เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่ด้าน 
ทศิเหนือของกรุงเทพฯ มรีะยะทาง 32 กโิลเมตร ซึง่มดี่านเกบ็ค่าผ่านทางจ านวน 
10 จุด โดยจะต้องช าระเงินค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดทางขึ้นส าหรับ 
ขาเขา้เมอืง และ ณ จุดทางลงส าหรบัขาออกนอกเมอืง ซึง่มทีางขึน้จ านวน 5 จุด 
ทางลงจ านวน 5 จุด และผู้ใช้บริการจะต้องช าระเงนิค่าผ่านทางด้วยเงนิสด
เท่านัน้ 

2. การใหบ้รกิารระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

บรษิัทได้ร่วมกบั กทพ. ในการน าระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัิมาใช้ในการจดัเก็บ 
ค่าผ่านทาง เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชท้างเพิม่ความสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิาพ
ในการช าระค่าผ่านทางบรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตลอดจน
รองรบัปรมิาณจราจรทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 

4) กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ ์(Promotion) 

บริษัทจดัให้มสี่วนลดค่าผ่านทางในบางเสน้ทางและมกี าหนดเวลาสิน้สุด  เพื่อส่งเสรมิให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหนัมาใชบ้รกิารทางพเิศษอย่างสม ่าเสมอจนเกดิความเคยชนิและเป็น
ลูกค้าประจ าในที่สุด โดยในปี 2558 บริษัทยงัคงให้ส่วนลด ณ จุดเชื่อมต่อจากทางพเิศษ
ฉลองรัชมายังทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านอาจณรงค์  1 เฉพาะไปบางนา รวมถึง 
ทางพิเศษอุดรรัถยาของบริษัทย่อย ยังให้ส่วนลดแก่ผู้ที่ใช้บริการที่ด่านเมืองทองธานี 
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น วนัสงกรานต์และวนัขึน้ปีใหม่ บรษิัทได้ร่วมมอืกบั 
กทพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทางพิเศษให้กับผู้ใช้ทางด้วยการแจกของที่ระลึกแก่ 
ผูใ้ชท้างพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้จีุดใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้างเพื่อสรา้งความรูส้กึผูกพนัใหก้บัลูกคา้
ภายใตแ้นวคดิทีว่่าเราพรอ้มสง่มอบความสขุดว้ยบรกิารทีด่ใีหก้บัลกูคา้ตลอดสายทาง 

บริษัทในฐานะเอกชนผู้ให้บริการทางพิเศษได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐด้วยการ  
ร่วมรณรงค์ “โทรไม่ขบั” และ “เมาไม่ขบั” ผ่านกจิกรรมการขบัขีป่ลอดภยั ตลอดจนการใช้
พลงังานเพื่อการเดนิทางอย่างคุ้มค่า บรษิัทได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มลูกค้า
เป้าหมายมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสะดวก รวดเรว็ ประหยดั และปลอดภัย 
ในการใช้บริการทางพิเศษให้ทราบถึงบริการที่มีคุณภาพบนทางพิเศษ และให้ทราบถึง
กจิกรรมส่งเสรมิการใช้บรกิารต่างๆ ของบรษิัท อาท ิการจดักจิกรรมพเิศษให้กบัผู้ใช้ทาง 
ทีเ่ป็นผูโ้ชคด ีการใหส้ว่นลดค่าผ่านทาง รวมถงึการต่อเชื่อมทางพเิศษกบัเสน้ทางต่างๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้าง 

ส าหรบัสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่บรษิัทใช้เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
ประกอบด้วย สื่อสารคดีวิทยุ-โทรทศัน์ สปอตวิทยุ เอกสารแผ่นปลิว ป้ายสลบัข้อความ 
(VMS) เว็บไซต์ www.bemplc.co.th ตลอดจนการสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 
(www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) รวมทัง้การจดัท าวารสารศรรีชัราย 
2 เดอืน เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหว่างบรษิทักบัผูใ้ชท้าง รวมทัง้

http://www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro
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เสรมิสรา้งความรู้ ความพงึพอใจ และยงัเป็นการจูงใจให้ลูกค้าใหม่เขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
อกีทัง้ยงัมกีารด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่องตลอดปี จดัเป็นการสรา้งความเขา้ใจที่
ดทีัง้ต่อลกูคา้และสงัคม 

 

2.1.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ในปี 2558 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวในทุกภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมรถยนต ์แมว้่ายอดขายรถยนตโ์ดยรวมจะลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2557 
แต่หากพจิารณาเฉพาะตวัเลขเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2558 พบว่ายอดขายรถยนต์เพิม่ขึน้ 
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นการเตบิโตครัง้แรกในรอบ 31 เดอืน เนื่องจากมี
การเปิดตวัรถยนต์ใหม่ มขีอ้เสนอพเิศษ ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อรถยนต์ก่อนทีจ่ะมกีารปรบั
ราคาขึ้นตามโครงสร้างภาษีสรรพสามติใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
อย่างไรกต็ามภาพรวมยอดขายรถยนต์ในปี 2558 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2557 ซึง่ส่งผลต่อการ
เตบิโตของปรมิาณจราจรโดยรวมบนทางพเิศษ ทัง้นี้จากขอ้มลูของกรมการขนสง่ทางบกรายงาน
ว่า ในปี 2558 มปีรมิาณรถจดทะเบยีนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 388,057 คนั ต ่ากว่าในช่วง
เดยีวกนัของปี 2557 ที่มปีรมิาณรถจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 425,033 คนั โดยมปีรมิาณรถจด
ทะเบยีนสะสมในเขตกรุงเทพฯ ณ สิน้ปี 2558 รวมทัง้สิน้ 5,536,477  คนั และแมว้่าการเพิม่ขึน้
ของรถยนต์จดทะเบยีนใหม่ปีนี้จะน้อยกว่าปีก่อน แต่เมื่อเทยีบกบัถนนในกรุงเทพฯ ที่มคีวาม
ยาวเพยีง 5,400-5,500 กโิลเมตร แลว้ส่งผลให้ความสามารถในการรองรบัปรมิาณรถในเขต
กรุงเทพฯ ลดลง 

ดา้นการแขง่ขนัทางออ้มจากการเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะนัน้ ในปัจจุบนัมรีะบบขนส่ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้าทัง้จากของกรุงเทพฯ (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดินของ รฟม. ที่ได้เปิด
ด าเนินการนัน้ มิได้ส่งผลกระทบท าให้ปรมิาณรถที่ใช้ทางพเิศษลดลงแต่อย่างใด เหตุเพราะ
ลกูคา้สว่นใหญ่ของรถไฟฟ้าเป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิารของระบบขนสง่สาธารณะอยู่ก่อนแลว้ ซึง่เป็นลูกคา้
คนละกลุ่มกบัลกูคา้ของระบบทางพเิศษ 

 

2.1.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.1.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

กทพ. เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครฐัทีร่บัผดิชอบในการก่อสรา้งทางพเิศษ ส าหรบัใหบ้รกิารต่อ
การสญัจรของรถยนต์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทัง้การบรรเทาปัญหา
การจราจร โดย กทพ. เชญิชวนใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมจดัท าขอ้เสนอการลงทุน บรษิทัจงึท าการศกึษา
ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และเข้ายื่นข้อเสนอขอลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่มี
ผลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมาะสม 

โครงการทางพเิศษภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 สญัญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอนิ-ปากเกรด็ สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ส่วนด ีและสญัญา
สมัปทานการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็น
โครงการในลกัษณะ BTO ซึง่สาระส าคญัของสญัญา คอื กทพ. ก าหนดรูปแบบ (Characteristic) 
สายทาง พืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นการก่อสรา้ง และท าการเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบใหบ้รษิทัท าการก่อสรา้ง
ในเวลาทีก่ าหนดตามสญัญา จากนัน้บรษิทัจะท าการก่อสรา้งตามแบบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก กทพ. 
ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งของวศิวกรของ กทพ. วศิวกรอสิระและผูต้รวจแบบอสิระ 
เมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ วศิวกรอสิระจะท าการตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองความเสรจ็สมบูรณ์ 
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แสดงว่างานก่อสรา้งเสรจ็สิน้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดพรอ้มเปิดใหบ้รกิาร และบรษิทัมสีทิธไิดร้บั
ค่าผ่านทางตามเงื่อนไขสญัญาได ้โดยในการก่อสรา้งทีผ่่านมา บรษิทัไดว้่าจา้งผูจ้ดัการโครงการ
เป็นผูท้ าการก่อสรา้งและบรหิารโครงการทางพเิศษในลกัษณะ Lump Sum Turnkey เนื่องจาก
โครงการก่อสรา้งทางพเิศษเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเกดิปัญหาในเรื่อง Cost Overrun และ
ปัญหาการก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ทนัเวลา การจา้งในลกัษณะ Lump Sum Turnkey จะเป็นการ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวได้ และในการว่าจ้างผู้บริหารโครงการ บริษัทคดัเลือกผู้มีความ
ช านาญ และมปีระสบการณ์มาท าหน้าทีผู่จ้ดัการโครงการและผูท้ าการก่อสรา้ง เพื่อผลส าเรจ็ของ
งานทีม่คีุณภาพในเวลาทีก่ าหนด 

ส าหรบัโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งบรษิทั และ กทพ. 
ไดล้งนามสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิาร และบ ารุงรกัษา
โครงการเมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2555 มรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นบัแต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 
ถงึวนัที ่14 ธนัวาคม 2585 โดยมรีะยะเวลาในการก่อสรา้งไม่เกนิ 48 เดอืน กทพ. เป็นผูก้ าหนด
สายทางพื้นที่ทีจ่ะใชใ้นการก่อสรา้ง และท าการเวนคนืทีด่นิเพื่อส่งมอบให้บรษิัทภายในเวลาที่
ก าหนด โดยบรษิัทมีหน้าที่ออกแบบและท าการก่อสร้างตามแบบที่ได้รบัอนุมตัิจาก กทพ. 
ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพการก่อสรา้งของวศิวกรของ กทพ. และวศิวกรอสิระ ซึง่วศิวกรอสิระ
จะท าการตรวจสอบและออกหนังสอืรบัรองความเสร็จสมบูรณ์ เมื่องานก่อสร้างเสร็จสิ้นตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดพรอ้มเปิดให้บรกิาร โดยบรษิัทได้ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ซึ่งเป็นผูม้คีวาม
ช านาญ และมปีระสบการณ์ในการก่อสร้างและบรหิารโครงการทางพเิศษทุกสายทางที่บรษิัท
ไดร้บัสมัปทานมาท าหน้าทีผู่จ้ดัการโครงการและผูท้ าการก่อสรา้งและบรหิารโครงการทางพเิศษ
ในลกัษณะ Lump Sum Turnkey  

ตามสญัญาสมัปทานโครงการน้ี บรษิทัมสีทิธใินการบรหิารจดัการ และใหบ้รกิาร ไดแ้ก่การเรยีก
เกบ็ค่าผ่านทาง การกู้ภยั และการบ ารุงรกัษา โดยบริษัทมสีทิธทิี่จะได้รบัค่าผ่านทางทัง้หมด
ตลอดระยะเวลาสมัปทาน 

2.1.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั (เดมิคอื BECL) และบรษิทัย่อยไดด้ าเนินกจิการธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งบรษิัทจะยดึถือแนวทางปฏบิตัิของ BECL 
และบรษิทัย่อย เพื่อน ามาปฏบิตัสิบืต่อไป ทัง้นี้ แนวปฏบิตัใินการด าเนินกจิการธุรกจิก่อสรา้ง
และบรหิารทางพเิศษโดยค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของ BECL และบรษิทัย่อยดงักล่าว 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ตัง้แต่ช่วงการด าเนินการก่อสรา้งทางพเิศษ BECL และบรษิทัย่อยปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
มลภาวะตามมาตรฐานขอ้บงัคบัทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิละกฎหมาย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา ทัง้นี้ BECL และบรษิทัย่อยไดใ้ชม้าตรการรวมถงึ
วธิกีารต่างๆ ในการปฏบิตัอิย่างเหมาะสม ส าหรบัการก่อสรา้งในเขตเมอืงทีม่ปีระชาชนอาศยัอยู่
มาก โดยน าเทคนิคการก่อสรา้งแบบ Segmental Box Girder มาใช ้ท าให้ BECL สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ส ัน้กว่าการก่อสร้างโดยวิธกีารอื่นที่ใช้กนัอยู่
ทัว่ไปในขณะนัน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมรอบขา้ง และมผีลกระทบต่อปรมิาณจราจร
บนพื้นล่างให้น้อยที่สุดในช่วงระหว่างงานก่อสร้าง และ  BECL ไม่เคยมปีระวตัิการกระท า
ความผดิทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มแต่อย่างใด 

ในการบรหิารโครงการระบบทางพเิศษ BECL ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอ
คุณภาพชวีติของพนักงาน ผูใ้ชบ้รกิารและสงัคมบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ นอกจากนี้ตัง้แต่ปี 
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2551 BECL ได้มกีารปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในเพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนด
ดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัการขอใบรบัรองการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 ในการนี้ 
BECL ได้รบัการรบัรองจากบริษัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2551 และมกีารตรวจต่ออายุใบรบัรองการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยมคีวามมุ่งมัน่ใน
การจดัการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน 
และชุมชน 

2. สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
5. เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ในปี 2558 BECL ยงัคงรกัษาไว้ซึ่งระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004  
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมที่ส าคญัต่าง ๆ ที่อาจมโีอกาสเกดิขึน้ 
รวมทัง้ได้เพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยมาตรการบริหารจัดการด้าน
พลงังาน ซึ่ง BECL ไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย BECL ไดจ้ดัท าโครงการศกึษา และท า
โครงการน าร่องใชโ้คมไฟ LED ทดแทนโคมไฟฟ้าส่องสว่างบนทางเดมิระยะทางประมาณ 10 
กโิลเมตร ท าใหส้ามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าลงไดถ้งึรอ้ยละ 15 เทยีบกบัการใชห้ลอดไฟทาง
หลอดโซเดยีมความดนัสูง และไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางท าให้สามารถ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าลงไดถ้งึรอ้ยละ 15  โดยบรษิทัไดเ้ปลีย่นโคมไฟทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้
ทัง้บนทางพเิศษและบรเิวณด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทาง ดงันี้ 

1. เปลี่ยนโคมไฟทางหลอดโซเดียมความดันสูงที่มีประสิทธิภาพดีทดแทนโคมไฟหลอด
โซเดียมความดันสูงเดิมบนทางหลักของทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ บี และซี ระยะทาง
ประมาณ 29 กโิลเมตร ท าใหไ้ดค้วามสว่างมากขึน้ และประหยดัพลงังานไดถ้งึรอ้ยละ 20 
โดยในปี 2559 BECL จะขยายผลไปในทางหลกัของทางพเิศษศรรีชั สว่นด ีและทางขึน้-ลง
ของทางพเิศษศรรีชั  

2.   เปลีย่นโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟหลอดไอปรอท หรอืหลอดแสงจนัทรท์ีด่่านเกบ็เงนิ
ค่าผ่านทางทุกด่าน ท าให้สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้ถึงร้อยละ 70 โดยที่ได้
ความสว่างมากกว่าหลอดเดมิ และช่วยลดการใชป้รอท 

ส าหรบัการจดัการดา้นความปลอดภยั BECL มหีน่วยงานวเิคราะหว์ศิวกรรมทีพ่รอ้มดว้ย
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญในด้านวศิวกรรมจราจรและความปลอดภยับนทางพเิศษ 
ท าหน้าทีศ่กึษาผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ โดยมกีารจดัท าแบบจ าลอง Traffic Simulation 
เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบริเวณหน้าด่านเก็บ 
ค่าผ่านทาง พรอ้มทัง้ตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน วเิคราะหจ์ุดเสีย่งอนัตรายบนทาง
พเิศษ ศกึษาคุณสมบตัแิละรปูแบบการตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิความปลอดภยั ทัง้นี้ เพื่อพฒันา
ปรบัปรุงทางพเิศษให้เกดิความปลอดภยัสูงสุดส าหรบัผู้ใช้ทาง รวมทัง้การลดผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดย BECL ไดน้ าผลการศกึษาดงักล่าวมาด าเนินการดงันี้ 
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(ก) การปรบัปรุงความปลอดภยับนทางพเิศษ โดย BECL ไดท้ าการตรวจสอบและประเมนิ
ความปลอดภยัพื้นที่หวัเกาะทางแยก (Gore Area) และติดตัง้อุปกรณ์เสรมิความ
ปลอดภยั ไดแ้ก่ อุปกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ (Cash Cushion) ถงัรบัแรงปะทะ (Cushion 
Tank) หลกัน าทางชนิดใหต้วั (Flexible Guide Post) ทาพืน้ดว้ยส ีCold Plastic สแีดง 
เพื่อกระตุน้เตอืนถงึจุดอนัตรายทีอ่าจจะเกดิอุบตัเิหตุ 

(ข) การเพิม่ช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) จากอตัราการเติบโตของ
ปรมิาณจราจรในช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัิ (Easy Pass) และหลงัจากที ่กทพ.       
มนีโยบายยกเลกิค่ามดัจ าบตัร Easy Pass ท าใหม้ปีรมิาณการใชร้ะบบเกบ็ค่าผ่านทาง
อตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพิม่ขึน้ ท าใหต้้องมกีารเพิม่ช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัเิพื่อ
รองรบัปรมิาณการจราจรทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชท้างสามารถประหยดัเวลาในการ
เดนิทาง และน ้ามนัเชือ้เพลงิได ้

(ค)  ปรบัช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ทีด่่านอโศก 4 ประชาชื่นขาเขา้ 
และประชาชื่นขาออกใหเ้ป็นช่องทางขวาสดุ เพื่อใหผู้ใ้ชท้างสามารถเขา้ช่องทาง Easy 
Pass ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(ง) การปรบัปรุงแนะน าจราจร ป้ายแนะน าช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เพื่อ
แนะน าผู้ใช้ทางพิเศษให้ได้รบัความสะดวกรวดเร็วในการผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง
อตัโนมตั ิ

(จ)  ปรบัปรุงช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ทีด่่านอโศก 1 อโศก 3 และ 
ประชาชื่นขาออก ใหเ้ป็น Fast Lane เพื่อใหร้องรบัการผ่านช่องทางทีเ่รว็ขึน้ ลดการ
ชลอความเรว็ทีช่่องทาง Easy Pass 

นอกจากนี้ BECL ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกบัการจดัใหม้กีารฝึกอบรมพนักงาน
ตลอดจนผูบ้รหิารเพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และทกัษะในการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มตาม
มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 ตลอดจนการจดักจิกรรมปลูก
จติส านึกทัว่ทัง้องค์กร และการด าเนินกจิกรรมด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมร่วมกบัสงัคม
รอบขา้งอกีดว้ย 

2.1.3.3  การประกนัภยั  
กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุม้ครอง 

Property Damage, Machinery 
Breakdown, Business 
Interruption 

500,000,000 เหรยีญสหรฐั สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษศรรีชั 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 

Property Damage, Machinery 
Breakdown, Business 
Interruption 

500,000,000 เหรยีญสหรฐั สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษอุดรรถัยา 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 

Public Liability Insurance 500,000,000 บาท สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษศรรีชั 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 
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กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุม้ครอง 
Public Liability Insurance 500,000,000 บาท สถานทีเ่อาประกนัภยั :  

สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ทางพเิศษอุดรรถัยา 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 

 
2.1.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

การก่อสรา้งทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

บรษิัทได้เริม่งานก่อสร้างตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 มรีะยะเวลาก่อสร้างไม่เกนิ 48 เดอืน มูลค่า
โครงการ 25,491 ลา้นบาท โดยความคบืหน้าของโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อยู่ทีป่ระมาณ
รอ้ยละ 85.37 เป็นไปตามแผนงาน คาดว่าจะเปิดใชบ้รกิารไดภ้ายในปี 2559 

2.2 ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บริษัทเป็นผู้รบัสมัปทานการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จ านวน 2 โครงการ จาก รฟม. โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน ้าเงิน) (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซ่ือ) 
(“โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน”) 
บริษัทด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างสถานีหัวล าโพง -สถานีบางซื่อ 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร รวม 18 สถานี ในรูปแบบ PPP Net Cost (AOT) โดยจะมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว 
ในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึง  
การโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นโครงการ และธุรกจิใหบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานี และภายใน
ขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 ภายใต้
สญัญาโครงการดงักล่าว บรษิทัมภีาระผูกพนัต้องจ่ายเงนิค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันา
เชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสญัญา ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่วิ่งบริการจ านวน 19 ขบวน  
มรีะยะเวลาใหบ้รกิารทุกวนัโดยไม่มวีนัหยุดตัง้แต่เวลา 06.00 – 24.00 น. 

(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฏ์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-
สถานีเตาปูน) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) สญัญาท่ี 4 
บริษัทด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างสถานีคลองบางไผ่ -สถานีเตาปูน 
ระยะทาง 22 กโิลเมตร รวม 16 สถานี ในรูปแบบสญัญา PPP Gross Cost (ATO) กล่าวคอื รฟม. เป็น 
ผูล้งทุนโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาทัง้หมด และบรษิทัลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐานการให้บรกิารทีก่ าหนดไวใ้นเงื่อนไขสญัญา 
โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค้่าโดยสาร และรายไดเ้ชงิพาณิชยจ์ากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะจ่ายคนืบรษิทัในลกัษณะค่าจา้งบรหิารการเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุงรกัษา และค่าอุปกรณ์งานระบบ ตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่4 กนัยายน 2556 
ซึง่เป็นวนัทีล่งนามในสญัญา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการ และคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 
2559 โดยมสีถานีเชื่อมต่อโครงการทัง้ 2 โครงการทีส่ถานีเตาปนู 
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โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า 
สายสนี ้าเงนิ 

(สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) 

โครงการรถไฟฟ้า 
สายสมีว่ง 

(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) 
ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Gross Cost 
ระยะเวลาสมัปทาน 25 ปี (2547- 2572) 30 ปี (2556 - 2586) 
จ านวนสถานี 18 สถาน ี

(โครงการรถไฟฟ้าใตด้นิตลอดเสน้ทาง) 
16 สถาน ี

(โครงการรถไฟฟ้ายกระดบัตลอดเสน้ทาง) 
ระยะทาง 20 กโิลเมตร 22 กโิลเมตร 
อาคารจอดรถ อาคารและลานจอดรถรวม 11 แห่ง อาคารจอดรถ 4 แห่ง 

 

ต่อมาเมื่ อวันที่  28 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการด าเนินการตามมาตรา 16  
แห่ง พรบ.ร่วมทุน โดยการเจรจาตรงกบับรษิัท (เดมิคอื BMCL) ส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ตามสญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 ในรูปแบบ PPP Gross Cost ซึง่ รฟม.ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนของ 
พรบ.ร่วมทุน และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืกเอกชนเขา้ร่วมงาน รวมทัง้
เจรจาต่อรองและด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปัจจุบันร่างสญัญาสมัปทานสญัญาที่ 5           
อยู่ระหว่างพจิารณาทบทวนระยะเวลาของสญัญา เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรต่ีอไป  

ซึ่งหากคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบในร่างสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 ดงักล่าวแล้ว บรษิัทจะเป็นผู้ด าเนิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง สญัญาสมัปทาน สญัญาที ่5 ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารระหว่างสถานีเตาปูน-สถานี
บางซื่อ ระยะทาง 1.2 กโิลเมตร รวม 1 สถานี ในรูปแบบสญัญา PPP Gross Cost (ATO) โดยจะมกีาร
ด าเนินการในระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง และในระยะที่ 2 การให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้าและ  
ซ่อมบ ารุง  

2.2.1 ลกัษณะบริการ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า 2 ลกัษณะ คอื รายไดจ้ากการจดัเกบ็ค่าโดยสาร และรายได้
จากการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า 

2.2.1.1  รายได้จากการจดัเกบ็ค่าโดยสาร 

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ระหว่างบรษิทั และ รฟม. บรษิทั (เดมิคอื 
BMCL) มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใหบ้รกิารเดนิรถและจดัเกบ็รายไดค้่าโดยสาร และการ
พฒันาเชงิพาณิชยเ์ป็นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2547 ซึง่เป็นวนัที่ รฟม. 
ออกหนังสอืไม่คดัค้านการเริม่ต้นใหบ้รกิารที่ก่อให้เกดิรายได้ โดยบรษิัทมภีาระผูกพนัต้อง
จ่ายเงนิค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่ รฟม. ตามอตัราที่
ระบุในสญัญาสมัปทาน  

บรษิัทจดัเกบ็ค่าโดยสารตามจ านวนสถานีที่ผู้ใช้บรกิารเดนิทาง โดยอตัราค่าโดยสารระบบ
รถไฟฟ้า ณ วนัที่เริม่ให้บรกิารจะเป็นไปตามอตัราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างองิทีใ่ช้บงัคบั คอื 
วนัที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ ทัง้นี้ตามสญัญาสมัปทานได้ก าหนดให้มีการปรบัอตัรา     
ค่าโดยสารทุก 24 เดอืน โดยค านวณบนพืน้ฐานของการเปลีย่นแปลงตามความเป็นจรงิของ
ดชันีราคาผูบ้รโิภคที่ไม่รวมหมวดอาหารของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer 
Price Index) โดยเทยีบจากอตัราค่าโดยสารพืน้ฐานอา้งองิ  

บรษิทัไดป้รบัอตัราค่าโดยสารตามขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทานมาโดยล าดบั อตัราค่าโดยสาร
ทีป่ระกาศใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นอตัราที่ปรบัเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจะใช้จนถึงวนัที ่ 
2 กรกฎาคม 2559 
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2.2.1.2  รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้า  

บรษิทัไดร้บัค่าจา้งบรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าจากสญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง สญัญาที ่4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า 
การใหบ้รกิารการเดนิรถ และซ่อมบ ารุงรกัษา (สถานีคลองบางไผ่ -สถานีเตาปูน) ระยะที่ 2 
(ระยะเวลาประมาณ 27 ปี) โดยคาดว่าจะเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดงักล่าวในปี 2559 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีอ่าศยัอยู่รอบเสน้ทางและ
กลุ่มทีม่ไิดอ้าศยัอยู่รอบเสน้ทางแต่มคีวามจ าเป็นตอ้งเดนิทางผา่นหรอืมจีุดหมายปลายทางอยู่ใน
เสน้ทาง และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามวตัถุประสงคก์ารเดนิทาง ดงันี้ 
1. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปท างาน 
2. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปโรงเรยีน/สถานศกึษา 
3. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางท่องเทีย่ว (Tourists) / การพกัผ่อน 
4. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปท ากจิกรรมพเิศษ เช่น การสมัมนา หรอืการประชุม 
5. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางอื่นๆ เช่น การตดิต่อกจิธุระ 

2.2.2.2 นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

(1.1) สรา้งสรรค์รูปแบบการบรกิารเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูโ้ดยสารในการใหบ้รกิาร
เดนิรถไฟฟ้า MRT  

ปัจจุบนัรถไฟฟ้า MRT มเีสน้ทางการเดนิรถเริม่ต้นจากสถานีหวัล าโพง ปลายทางที่
สถานีบางซื่อ ระยะทาง 20 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ  (Central 
Business District-CBD) พืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยั (Residential Area) และมจีุดเชื่อมต่อกบั
ระบบขนส่งมวลชนที่ส าคญัซึ่งมผีลต่อการเพิม่จ านวนผู้โดยสาร อาท ิจุดเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้าสายสเีขยีว (BTS) ทีส่ถานีสวนจตุจกัร สายสแีดง (Airport Rail Link) ที่
สถานีเพชรบุรซีึง่เป็นจุดเชื่อมต่อกบัท่าอากาศยานสุวรณภูม ิและในปี 2559 - 2560 
จะมีจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูน นอกจากนี้ยังมี
จุดเชื่อมต่อกบัสถานีรถไฟหวัล าโพงและบางซื่อ ส าหรบัการเชื่อมต่อทางเดินของ
สถานีกบัอาคาร ปัจจุบนัม ี4 จุด ได้แก่ 1) อาคารจตุัรสัจามจุร ี(อาคารพกัอาศยั 
อาคารส านักงาน และศูนย์รวมความบันเทิงและการศึกษา) กับสถานีสามย่าน  
2) ศนูยก์ารคา้ยเูน่ียนมอลลก์บัสถานีพหลโยธนิ 3) อาคาร Interchange 21 (อาคาร
ส านักงาน) และอาคาร Terminal 21 (ศูนยก์ารคา้ โรงแรม อาคารส านักงาน และ 
ทีพ่กัอาศยั) กบัสถานีสุขุมวทิ 4) ศูนยก์ารคา้ Central Plaza Grand Rama 9 กบั
สถานีพระราม 9 และก าลงัจะมกีารเชื่อมต่อกบัอาคาร G Tower ทีอ่ยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง  

พฤตกิรรมการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท างาน รองมา
เป็นการเดินทางเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน  ขณะที่
วตัถุประสงคอ์ื่นจะเป็นการเดนิทางนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) ซึง่มอีตัราการเพิม่
เทีย่วการเดนิทางสูงกว่า บรษิทัจงึก าหนดกลยุทธ์ในการเพิม่การเดนิทางช่วง Off 
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peak ที่ยงัมีความสามารถในการรองรบัได้ รวมถึงการเพิ่มจ านวนผู้โดยสารที่
เดินทางด้วยบตัร เพื่อเพิ่มรายได้และจ านวนผู้โดยสาร และเป็นการกระตุ้นอย่าง
เน่ืองตัง้แต่ปี 2556 ดว้ยการท าความร่วมมอืกบัพนัธมติร ทีอ่ยู่รอบเสน้ทาง เช่น การ
ใหส้ว่นลดหรอืสทิธปิระโยชน์ในการออกบตัรหรอืเตมิเงนิ การใหข้อ้มูลกจิกรรมและ
แนะน าสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้เดนิทางในระบบรถไฟฟ้า 
MRT ในช่วงทีผ่่านมามกีารท ากจิกรรมและใหข้อ้มูลร่วมกบัพนัธมติรรายต่างๆ เช่น 
ศูนยก์ารคา้ Central Plaza Grand Rama 9 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์อาคาร 
Terminal 21 ศนูยก์ารคา้เอสพลานาด เป็นตน้ 

(1.2)  มุ่งเน้นคุณภาพการบรกิาร  

บรษิทัมนีโยบายมุ่งเน้นคุณภาพการบรกิารโดยถอืว่า “การบรกิารอยู่เหนือสิง่อื่นใด” 
นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมนีโยบายให้รถไฟฟ้า MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชวีติของคน
กรุงเทพ” ภายใต้การด าเนินงานอย่างมอือาชพี โดยการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของรถไฟฟ้า MRT ทีใ่ห้บรกิารการเดนิทางแลว้ ยงัมกีารสรา้ง
คุณค่าเพิม่ใหค้นกรุงเทพรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งในวถิชีวีติ จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดา้นคุณภาพการบรกิาร ดงันี้ 
(1.2.1)  ความปลอดภยั (Safety) บรษิทัถอืว่าความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT เป็นความส าคญัสงูสุดทีพ่นักงานทุกคนต้อง
พงึตระหนกั และตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดความปลอดภยัของบรษิทัอย่าง
เคร่งครดั โดยทีผ่่านมา บรษิทัมกีารฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนมกีารก ากบัดูแลการใหบ้รกิารมมีาตรฐานตามขอ้ก าหนด
ความปลอดภยัของประเทศไทยและเทยีบเท่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ชัน้น าของโลก 

(1.2.2)  ความสะดวก (Convenience) บรษิทัใหค้วามส าคญัในการดูแลการท างาน
ของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้
ท างานได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้บรษิัทได้เลง็เหน็ถึงความสะดวกของ
ผู้โดยสารในช่วงการเดินทางที่แออัด เช่น ช่วงงานเทศกาลหรือการจัด
นิทรรศการรายรอบเสน้ทาง โดยจดัใหม้กีารเพิม่จุดจ าหน่ายเหรยีญโดยสาร 
เพื่อใหผู้โ้ดยสารไดร้บัการบรกิารอย่างดทีีส่ดุ 

(1.2.3)  ความรวดเรว็ (Fast) บรษิทัจะควบคุมใหค้วามเรว็เฉลี่ยของรถไฟฟ้าและ
ตารางการใหบ้รกิารรถไฟฟ้ารองรบักบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารในแต่ละ
ช่วงเวลา  

(1.2.4)  ความเชื่อถือได้ (Reliability) บรษิัทจะดูแลให้รถไฟฟ้าและระบบอาณัติ
สญัญาณอยู่ในสภาพด ีและไม่สง่ผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของบรษิทั 

(1.2.5)  การตรงต่อเวลา (Punctuality) บรษิทัจะควบคุมใหต้ารางการเดนิรถไฟฟ้า
และการเทยีบจอดในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไปจากทีเ่วลาก าหนดน้อย
ทีส่ดุ 

(1.3)  สรา้งรปูแบบบตัรโดยสารทีต่รงกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม 

บรษิทัมกีารวเิคราะหล์กัษณะลกูคา้และกลุ่มเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิารประจ าและ
ใช้บรกิารเป็นครัง้คราว เพื่อจดัท าและวางแผนการออกบตัรโดยสารชนิดต่างๆ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใช้
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บรกิารเป็นครัง้คราวใหห้นัมาใชเ้ดนิทางดว้ยบตัรรถไฟฟ้า MRT มากขึน้ เช่น การ
ท าบตัรรูปแบบบตัรขนาดพเิศษ การท าความร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิในการออก
บตัรร่วมกนั ทีส่ามารถใชท้ าธุรกรรมทางการเงนิและเดนิทางในระบบรถไฟฟ้า MRT 
ไดแ้ก่ ความร่วมมือกบัธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ในการท าบตัร
แก่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถงึสถาบนัหรอืหน่วยงาน
อื่นๆ เป็นตน้ 

(2)  กลยุทธด์า้นราคา 

บรษิทัจดัเกบ็ค่าโดยสารตามระยะทางการเดนิทาง (Distance Related Fare) เพื่อท าใหเ้กดิ
ความยุติธรรมต่อผู้โดยสารในการเดินทางในระยะทางที่ต่างกัน พร้อมส่วนลดแก่กลุ่ม
นกัเรยีน/นักศกึษา และกลุ่มเดก็/ผูส้งูอายุ รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัระบบการเกบ็ค่าโดยสาร
ของระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น โดยการเกบ็ค่าโดยสารดงักล่าว บรษิัทจะปรบัอตัรา  
ค่าโดยสารตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน นอกจากนี้บรษิทัยงัมสี่วนลดพเิศษส าหรบั
บตัรโดยสารประเภทต่างๆ ในกรณีทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานภายนอกขอออกบตัรตามจ านวน
ทีบ่รษิทัก าหนด  

(3)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 

บรษิัทได้แบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ การ
ส่งเสริมการขายให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวม ทัง้นี้ บริษัทได้ 
วางแผนการสง่เสรมิการขายและแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสิง่แวดลอ้ม
ของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย ดงันี้ 

(3.1)  สนับสนุนและประชาสมัพนัธพ์ืน้ทีจ่อดแลว้จร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นใหน้ า
รถยนต์ส่วนตัวเข้าไปจอดในจุดที่ให้บริการ เพื่อเดินทางเข้าไปในเขตธุรกิจ 
(Business District) เช่น ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดาภิเษก ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาการจราจรติดขดัได้อกีช่องทางหนึ่ง อกีทัง้ยงัเป็นส่วนส าคญัในการช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกรอ้น 

(3.2)  เพิม่การช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (Credit Card) เพื่อเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บั
ผู้โดยสาร และจดัรายการส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคารชัน้น า เช่น Citibank –  
ในการมอบเครดติเงนิคนื 10% KTC - ในการรบัแลกคะแนนสะสมของบตัร เพื่อเพิม่
มูลค่าการบริการ และเสนอสทิธิประโยชน์ในการใช้บตัรโดยสาร โดยมุ่งเน้นการ
กระตุ้นให้ผู้โดยสารเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เหรียญโดยสารเป็นการใช้บตัร
โดยสารใหม้ากขึน้ ซึง่ลกูคา้จะไดร้บัความสะดวกรวดเรว็พรอ้มสทิธปิระโยชน์ต่างๆ  

(3.3)  การเพิม่จ านวนผู้ใชบ้รกิารหรอืเพิม่จ านวนเทีย่วเดนิทางในระบบ ผ่านการใหข้อ้มูล
ขา่วสารกจิกรรมรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT และการน าเสนอบตัรโดยสารประเภท
ต่างๆ แก่หน่วยงาน องค์กร อาคารส านักงาน หรือโรงแรม ทัง้ที่อยู่ในและนอก
เส้นทาง โดยสามารถท าหน้าบตัรที่เป็นสญัลกัษณ์ขององค์กรหรอืกจิกรรมส าคญั 
เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ซึ่งจะท าให้เกิดการกระจายของ 
บตัรโดยสารถงึกลุ่มเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูท้ีใ่ชบ้รกิารเดมิและกลุ่มผูโ้ดยสารทีย่งัไม่เคย
ใชบ้รกิารมาก่อนใหเ้กดิการทดลองใช ้ 
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(3.4)  การสรา้งและการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relation Management 
- CRM) โดยการบรหิารจดัการระบบขอ้มูลลูกคา้ และสรา้งเครอืข่ายใหเ้ป็นไปตาม
กระบวนการ CRM ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการตลาดเพื่อสร้างความภกัดแีละการ
รกัษาลูกคา้ (Loyalty Marketing) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการมุ่งตอบสนองความพงึ
พอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้กลยุทธ์การสร้าง 
Community ภายใต้ MRT Club เชื่อมโยงความสมัพนัธ ์โดยใชช้่องทาง Social 
Network และการสื่อสารผ่านสื่อภายในสถานี MRT ในการน าเสนอสทิธปิระโยชน์ 
การจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด และ Co-promotion ร่วมกบัพนัธมติรทางการค้า
แบบ Win-Win Strategy ในการสรา้งสมาชกิ MRT Club  

(3.5)  การสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) และสรา้งการรบัรู้ในตราสนิค้า 
(Brand Awareness) ดว้ยการจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด สรา้งภาพลกัษณ์การ
ตอบแทนลกูคา้และสงัคม เป็นการปลกูฝังทศันคตนิี้ใหแ้ก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยการสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) อย่างต่อเนื่อง อาท ิ 

  ความร่วมมอืกบั AIS ในการมอบส่วนลดค่าโดยสาร MRT ภายใต้กิจกรรม 
“เดนิทางอุ่นใจกบั MRT” 

 ความร่วมมอืกบั WeChat ในการมอบส่วนลดค่าโดยสาร MRT ทีอ่อกบตัรหรอื
เตมิเงนิในบตัรโดยสารทุกประเภทตัง้แต่ 300 บาทขึน้ไป 

 ความร่วมมอืกบั K-Mobile Banking มอบส่วนลด 30 บาท ใหก้บัลูกคา้ MRT ที่
ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินผ่าน K-Mobile Banking Application และ  
K-Cyber Banking ที่ออกบตัรหรือเติมเงินในบตัรโดยสารทุกประเภทตัง้แต่  
300 บาทขึน้ไป 

  ความร่วมมือกบั KTC โดยน าคะแนนสะสมที่ใช้จ่ายผ่านบตัรฯ ใช้แลกมูลค่า
เดนิทางและการออกบตัร  

  ความร่วมมอืกบั Major Cineplex Group, SF Cinema และ GTH ในการจดัชม
ภาพยนตร์รอบพเิศษหรอืรบัส่วนลดในการชมภาพยนตร ์นอกจากนี้ยงัมคีวาม
ร่วมมอืกบั Scenario ในการชมละครเวทีแก่สมาชิก MRT Club และผู้ที่ออก 
บตัรโดยสาร 

(4) กลยุทธด์้านการส่ือสารการตลาด 

(4.1)  การเลอืกใช้ช่องทางสื่อสารและประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด โดยการบรหิารจดัการพืน้ทีแ่ละ
ช่องทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT อาท ิโปสเตอร์ ธงญี่ปุ่ น Standee การแจก
ใบปลวิขา่วสาร สือ่ Digital สือ่ Social PR เป็นตน้ ทีจ่ะใหข้อ้มลูการเดนิทางในระบบ
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร  

(4.2)  เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการออกบูธ 
ประชาสมัพนัธ ์การท ากจิกรรมเพื่อประชาสมัพนัธใ์หลู้กคา้รูจ้กัระบบรถไฟฟ้า MRT 
โดยตอกย ้าถึงความตรงเวลา สะดวก รวดเร็วในการเดินทางและมีเวลาเพื่อการ  
ใชช้วีติร่วมกบัครอบครวัมากขึน้จากการใชบ้รกิาร สามารถก าหนดเวลาการเดนิทาง
ทีแ่น่นอนได้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุ้นใหก้ลุ่มลูกคา้ใหม่สนใจเขา้มาทดลองใช้
บรกิาร 
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(4.3)  การสื่อสารเพื่อสร้างจุดหมายการเดินทาง (Create Destination) เป็นการ
ประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมูลการเดินทางรอบเส้นทางด้วยรถไฟฟ้า MRT อย่าง
ต่อเนื่อง การจดัท าแผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่ต่างๆ อาทิ อาคารส านักงาน 
สถานศกึษา โรงแรม ศนูยก์ารคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว และสถานทีส่ าคญัอื่นๆ ผ่านทาง 
website และการเชื่อมต่อไปยงัระบบขนสง่ประเภทอื่นๆ ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ โดย
น าเสนอในรูปแบบของ MRT Directory รวมถงึค าแนะน าการเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า 
MRT จากพนัธมติรหรอืผูจ้ดังาน  

(4.4)  การสร้างความมัน่ใจในการเดินทางด้วยการประชาสมัพนัธ์เรื่องความปลอดภัย 
(Safety) ให้กบัประชาชน ผ่านสื่อโทรทศัน์ วิทยุ และสื่อมวลชนต่างๆ อีกทัง้จดั
กจิกรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา อาคารส านักงาน 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และความเขา้ใจในระบบความปลอดภัยของรถไฟฟ้า 
MRT เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร 

(5)  กลยุทธด์้านการพฒันา 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพและบรกิารอย่างสม ่าเสมอ ต่อเนื่อง  และไม่หยุดนิ่ง 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุทัง้ในดา้นความสะดวกสบาย รวดเรว็ ปลอดภยั 
ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิให้มผีู้มาใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ในจ านวนเพิม่ขึน้ ปัจจุบนับรษิัท
ร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิที่จะท าให้สามารถถอืบตัรหนึ่งใบทีส่ามารถท าธุรกรรมต่างๆ ได้
หลากหลาย  

(6)  กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดว้ยการเพิม่จุดออกตัว๋โดยสาร (Sales Outlet) นอกเหนือจากการออกตัว๋โดยสารได้ที่
เครื่องออกเหรยีญโดยสารอตัโนมตัแิละทีห่้องออกบตัรโดยสารของสถานี เช่น การจดัการ
ขายตรง (Direct Sales) ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องคก์ร ธนาคาร สถานศกึษา โรงแรม 
บริษัทเอกชน เป็นต้น ในการจัดท าหน้าบัตรพิเศษให้กับองค์กร/สถาบัน สามารถน า 
บตัรโดยสารไปใชไ้ด้ในโอกาสต่างๆ เช่น มอบให้พนักงานเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ มอบให้
ลูกค้าเพื่อแสดงความขอบคุณ หรือแม้แต่การสร้างแบรนด์และใช้เป็นสื่อประชาสมัพนัธ ์ 
ท าใหบ้ตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เป็นมากกว่าบตัรโดยสาร 

2.2.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

กรุงเทพฯ เป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีระบบขนส่ง
หลายรูปแบบ อาท ิรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า รถไฟ ไมโครบสั รถ
แทก็ซี่ ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ มคีวามรุนแรงมากขึน้ อนัเป็นผลจากการกระจุกตวัของ
ประชากรในชุมชนเมอืง และความต้องการในการเดนิทางของประชาชนทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่ถอืว่า
เป็นปัญหาหลกัที่เกดิขึ้นไม่แตกต่างกบัเมอืงหลวงทัว่โลกที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง 
โดยรฐับาลมนีโยบายมุ่งเน้นแผนงานดา้นการพฒันาโครงขา่ยขนสง่สาธารณะต่างๆ ในการแกไ้ข
ปัญหาการจราจร และความแออดัของชุมชนเพื่อรองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 

การเดินทางของประชาชนกรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขนส่งส่วน
บุคคลและระบบขนสง่สาธารณะ 
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(1)  ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

โครงสร้างที่อยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลที่มีการกระจายตัว
โดยรอบ การเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวัจงึไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงู อกีทัง้การเพิม่ขึน้
ของบุคคลทีม่รีายไดส้งูหรอืชนชัน้กลาง ผนวกกบัความไม่เพยีงพอของระบบขนส่งมวลชน 
ตลอดจนคุณภาพการใหบ้รกิารและความปลอดภยั สง่ผลใหก้ารใชร้ถยนตย์งัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น
และสะดวกสบายต่อการเดนิทาง แต่การขยายตวัของพืน้ทีก่ารจราจรในเขต กทม.ยงัเป็นไป
อย่างจ ากดัและไม่เพยีงพอต่อการรองรบัปรมิาณรถยนตท์ีเ่พิม่มากขึน้ทุกๆ ปี 

(2)  ระบบขนส่งสาธารณะ 

จากจ านวนผูโ้ดยสารเฉลีย่ต่อวนัทีเ่ดนิทางโดยระบบขนส่งสาธารณะทางบกประเภทต่างๆ 
พบว่า รถโดยสารประจ าทางยงัเป็นทางเลอืกทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารสงูสุด แต่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรถ
โดยสารประจ าทางมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีจ่ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า
มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากปัญหาการจราจรทีต่ดิขดัโดยเฉพาะใน
ชัว่โมงเร่งด่วน และการเติบโตของจ านวนประชากรในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลที่มคีวาม
หนาแน่นของประชากรมากขึน้ รวมถึงการเติบโตของโครงการอสงัหาริมทรพัย์รายรอบ
เสน้ทางรถไฟฟ้า จงึท าใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้ามมีากขึน้ตามไปดว้ย 

2.1  รถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ าทางหลากหลายแบบให้บริการประชาชน โดยมีอัตรา
ค่าบรกิารแตกต่างกนั เพื่อเป็นการเพิม่ทางเลอืกแก่ผูโ้ดยสาร แต่ในปัจจุบนัรถโดยสาร
ประจ าทางทีใ่หบ้รกิารประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ทีน่ าออกมาใหบ้รกิารประชาชนกลบั
มีจ านวนไม่เพียงพอ และจากปัญหาการจราจรโดยรวมบนถนนที่ยงัมีความแออัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลาในช่วงเช้า 6:30-8:30 น. และ    
ช่วงเยน็ 16:30-18:30 น. การเดนิทางจงึไม่มปีระสทิธภิาพและใชเ้วลามาก นอกจากนี้
ผูโ้ดยสารยงัไดร้บัผลกระทบจากปัญหาความปลอดภยัในการใหบ้รกิารและมลพษิจาก
คารบ์อนมอนนอกซไ์ซดข์องระบบไอเสยี จากปัจจยัลบดงักล่าวท าใหจ้ านวนผูโ้ดยสาร
รถประจ าทาง ขสมก. มแีนวโน้มลดลง และหนัมาเลอืกใช้บรกิารระบบรถไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึน้ 

2.2  รถไฟ 

ในช่วงที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) ได้เปิดให้บริการรถไฟใน
กรุงเทพฯ ในอตัราค่าโดยสารต ่าเป็นพเิศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้รีายได้
น้อยในการเดนิทางจากรอบนอกกรุงเทพฯ สู่ตวัเมอืง อย่างไรกต็าม ระบบดงักล่าวยงั
ขาดความสะดวกสบาย และความปลอดภยัเนื่องจากสภาพรถไฟทีไ่ม่เอือ้อ านวยและไม่
มีระบบปรบัอากาศ อีกทัง้เป็นการขนส่งในทิศทางที่จ ากดัไม่ครอบคลุมทัง้ตัวเมือง     
ท าให้การเดินทางโดยรถไฟมีอตัราการเติบโตที่ลดลง โดยการให้บริการรถไฟของ 
รฟท. ไม่ถือเป็นคู่แข่งของบริษัทโดยตรง เนื่องจากเส้นทางการให้บริการที่มีความ
แตกต่างกนั โดย รฟท. จะเน้นการใหบ้รกิารนอกเมอืงเป็นหลกั 
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2.3  รถไฟฟ้า BTS 
รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย ที่วิ่งบนรางคู่ยกระดับ         
แยกทิศทางไปและกลบั โดยเริ่มเปิดให้บริการครัง้แรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542      
ใน 2 เสน้ทาง คอื สายสขุมุวทิและสายสลีม ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้า BTS มรีะยะทางใน
การใหบ้รกิารรวม 36.9 กโิลเมตร และจ านวนสถานีทัง้สิน้ 34 สถานี การเดนิทางโดย
รถไฟฟ้าจงึเป็นทางเลอืกทีส่ะดวกแก่ผูเ้ดนิทาง รวมถงึการขยายโครงขา่ยรถไฟฟ้าสาย
สลีม การเติบโตของประชากร การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายรอบเสน้ทาง และการ
เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้า MRT ลว้นเป็นปัจจยัใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 

2.4  รถไฟฟ้า ARL 
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport 
Link) หรอื แอร์พอรต์เรลลงิก ์หรอื แอรพ์อร์ตลงิก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชน
แบบพเิศษ ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าชาน
เมอืง ด าเนินการก่อสร้างโดย รฟท. โดยรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็น
ระบบรถไฟฟ้าทีม่ที ัง้โครงสรา้งใต้ดนิและยกระดบั มแีนวเสน้ทางทีร่องรบัการเดนิทาง
จากชานเมอืงดา้นตะวนัออกและทศิเหนือ และผูโ้ดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เขา้สู่เขตใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ ที่สถานีพญาไท รวมทัง้สิน้ 8 สถานี ระยะทาง 28.6 
กโิลเมตร เริม่เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2553 โดยใหบ้รกิาร 2 ประเภท คอื 
รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express Line) และรถไฟฟ้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ(City Line) ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ 14 เมษายน 2557 รถไฟฟ้าด่วนพญาไท-    
ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(Express Line) ไดง้ดใหบ้รกิารชัว่คราว 

ระบบขนส่งที่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจ าทาง ไมโครบสั     
รถตู้โดยสาร และรถแทก็ซี่ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อตัราค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
โดยเฉพาะรถโดยสารประจ าทางธรรมดาหรอืปรบัอากาศ มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราค่าโดยสาร  
ไม่มากนัก แม้ราคาน ้ามนัจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม ซึ่งมผีลกระทบต่อผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะทางถนน ผลกระทบจากสภาพการจราจรทีต่ดิขดั และการต้องเผชญิกบัมลภาวะทาง
อากาศและเสยีง และความน่าจะเป็นในการเกดิอุบตัเิหตุ ระบบขนส่งมวลชนทางรางจงึถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาระบบขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้ส าคญั 
ซึง่จะช่วยใหปั้ญหาการจราจรบรรเทาลง และประชาชนผูใ้ชบ้รกิารมคีวามปลอดภยั สะดวก และ
รวดเรว็ มากยิง่ขึน้ในการเดนิทาง และยงัส่งผลดต่ีอทัง้เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม  ดงันัน้ระบบ
รถไฟฟ้าจงึเป็นรูปแบบการเดนิทาง ซึง่ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคนเมอืง และช่วยประหยดั
การใชท้รพัยากรของชาต ิ

ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐั  

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวประมาณร้อยละ 2.9 ปรบัตวัดีขึน้จากการ
ขยายตวัรอ้ยละ 0.9 ในปี 2557 และคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.0-4.0 ในปี 2559 โดยมปัีจจยั
สนับสนุนที่ส าคัญจากการเร่งการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และแรงขบัเคลื่อนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ที่มา:ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปี 2559 นับเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของรฐับาลในการเร่งผลักดัน
โครงการลงทุนระยะเร่งด่วน เพื่อให้การลงทุนของภาครฐัยงัคงเป็นเครื่องจกัรส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้ในโครงการทีม่คีวามชดัเจนและได้รบัอนุมตัิให้ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว เช่น โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ -ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่     
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ช่วงฉะเชงิเทรา-คลองสบิเกา้-แก่งคอย เป็นต้น และพยายามเร่งรดัอนุมตักิารลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ ใหเ้กดิความต่อเนื่องและแลว้เสรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้เพื่อสรา้งความแขง็แกร่งทาง
เศรษฐกจิและประโยชน์ทางสงัคม 

ในดา้นของแผนงานยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัเพื่อพฒันาระบบคมนาคม โดยเฉพาะโครงการลงทุนใน
ระบบรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาครัฐได้ให้
ความส าคญัและได้เร่งด าเนินการให้สามารถเปิดการประมูลได้อย่างเร็วที่สุด โดยได้จัดตัง้
โครงการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน (พีพพี)ี และให้มกีารจดัตัง้คณะท างานพพีพีี  ฟาสต์
แทรก็ (PPP Fast Track) ซึง่จะรวบรวมขัน้ตอนกระบวนการในการพจิารณาโครงการลงทุน
ส าคญัๆ ต่างๆ ของภาครฐัไวท้ีจุ่ดเดยีว เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน จากเดมิทีต่้องใชเ้วลาในการ
พจิารณาก่อนด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืเปิดประมลูเพื่อคดัเลอืกเอกชน นานถงึ 1 ปี 10 เดอืน 
จะลดเหลอื 9 เดอืน ซึง่โครงการพพีพี ีฟาสต์แทรก็ (PPP Fast Track) จะมุ่งเน้นไปทีโ่ครงการ
ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามแผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐัปี 2558 
-2562 โดยมโีครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ในดา้นคมนาคมทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการใน
ระยะแรก ทัง้หมด 5 โครงการ มูลค่าลงทุน 3.4 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าที่จะเข้า
โครงการพพีพี ีฟาสตแ์ทรก็ก่อน มทีัง้สิน้ 3 โครงการ คอื โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อ
ขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู  และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  (ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (PPP) ครัง้ที ่6/2558) 

โครงการพีพีพี ฟาสตแ์ทรก็ (ระยะแรก) วงเงิน (ล้านบาท) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(แคราย-มนีบุร)ี 56,690 

โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ (สว่นต่อขยาย) 
(หวัล าโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ) 

82,600 
 

โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ลาดพรา้ว-ส าโรง) 54,644 
โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (สายบางปะอนิ-นครราชสมีา) 84,600 

โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (สายบางใหญ่-กาญจนบรุ)ี 55,620 

และเมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตอินุมตัแิผนปฏบิตักิารดา้นคมนาคม
ขนสง่ ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) เพื่อขบัเคลื่อนการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศ งบประมาณ 1.79 ลา้นลา้นบาท ประกอบดว้ย 

โครงการ งบประมาณ 
(ล้านล้านบาท) 

ทางอากาศ พฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิระยะที ่2 49,476 
รถไฟทางคู่  ช่วงบาบกะเบา-ชุมทางจริะ 29,853 
ขนาดทาง 1 เมตร ช่วงนครปฐม-หวัหนิ 20,063 
 ช่วงประจวบครีขีนัธ-์ชุมพร 17,290 
 ช่วงลพบุร-ีปากน ้าโพ 24,918 
รถไฟทางคู่  กรุงเทพฯ-หนองคาย-แก่งคอย-มาบตาพุด 369,148 
ขนาดทาง 1.435 เมตร กรุงเทพฯ-พษิณุโลก-เชยีงใหม่ 449,473 
 กรุงเทพฯ-หวัหนิ 94,673 
 กรุงเทพฯ-ระยอง 155,774 
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โครงการ งบประมาณ 
(ล้านล้านบาท) 

โครงข่ายรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศนูยว์ฒันธรรม-มีนบุรี 110,116 
 สายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี 56,690 
 สายสีเหลือง ช่วงลาดพรา้ว-ส าโรง 54,644 
 สายสีแดง ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-

หวัหมาก และช่วงบางซ่ือ-หวัล าโพง 
44,157 

 สายสีม่วง (ส่วนต่อขยาย)  
ช่วงเตาปูน-ราษฎรบ์ูรณะ 

131,003 

มอเตอรเ์วย ์ ช่วงพทัยา-มาบตาพุด 20,200 
 ช่วงบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา 84,600 
 ช่วงบางใหญ่-บา้งโป่ง-กาญจนบุร ี 55,620 
ทางน ้า การพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝัง่  

(ท่าเทยีบเรอื A) ท่าเรอืแหลมฉบงั 
1,864 

 พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
ท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่1 

2,031 

ในด้านนโยบายของภาครัฐแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายคงมาตรการเดินทางฟรีด้วยรถโดยสาร  
ประจ าทาง และรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่จากการจราจรที่ติดขดัเพิม่ขึน้ท าให้
ประชาชนบางส่วนหนัมาใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มคีวามสะดวก รวดเรว็ เชื่อถือได้ และ 
ตรงเวลามากขึน้ การแข่งขนัราคาของระบบรถไฟฟ้า MRT กบัรถโดยสารประจ าทางและรถไฟ 
ไม่มีผลลบต่อรายได้ของบริษัท แต่ในทางกลับกันการยกเว้นค่าโดยสารของรถโดยสาร 
ประจ าทางและรถไฟมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนในการต่อเชื่อมการเดินทางเข้ าถึงระบบ
รถไฟฟ้า MRT ให้มรีาคาถูกลง และเป็นการเพิม่โอกาสในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารระบบ 
รถไฟฟ้า MRT มากขึน้ 

ทีม่า :  - บทวเิคราะหศ์นูยว์จิยักสกิร 
- https://www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx 
- อตุฯ ก่อสรา้งคกึคกัหลงัรฐัใชเ้งนิกระตุน้เศรษฐกจิ วนัที ่1 มถิุนายน 2558 จาก 

http://www.naewna.com/business/160844 
- กระทรวงคมนาคม 

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

- กรงุเทพธรุกจิ วนัที ่14 ธนัวาคม 2558 

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

ปัจจุบนัการเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าให้ความสะดวก รวดเรว็ 
และปลอดภยัต่อประชากรผูเ้ดนิทางในเขตกรุงเทพฯ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเดนิทางที่
นิยมใชร้ะบบรถไฟฟ้ามากขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนั 
เป็นปัจจยัเร่งการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นกรุงเทพฯ ใหเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะโครงการ
อสงัหารมิทรพัยร์ายรอบเสน้ทาง ทีย่งัคงมทีศิทางบวกต่อการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า MRT โดย
พจิารณาจากการเปิดตวัของอสงัหารมิทรพัยใ์หม่รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT ทีม่จีุดขายดา้น
ความสะดวกจากต าแหน่งที่ตัง้บริเวณใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า MRT โดยเฉพาะ 6 สถานีที่มี

http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?ref=A&id=YMjjrWNguWE=&year=2015&month=11&lang=T
http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?ref=A&id=YMjjrWNguWE=&year=2015&month=11&lang=T
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เสน้ทางผ่านถนนอโศก-รชัดา ได้แก่ สถานีรชัดาภเิษก สถานีสุทธสิาร สถานีหว้ยขวาง สถานี
พระราม 9 สถานีเพชรบุร ีและสถานีสขุมุวทิ 

การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของอสงัหารมิทรพัยย์่านรชัดาฯ-พระรามเกา้ ที่มคีวามโดดเด่นมากขึน้
จากการขยายตวัของอาคารส านักงานขนาดใหญ่แห่งใหม่ๆ ในย่านพระรามเกา้ยาวไปทางถนน
รชัดาภเิษก ไดแ้ก่ การลงทุนโครงการ “เดอะ ซูเปอร ์ทาวเวอร์” อาคารสูงทีสุ่ดในอาเซยีนของ 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ ประกอบกับในปลายปี 2558 ได้มีการย้ายที่ท าการของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึมกีารเปิดโครงการสวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ซึง่
ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ โรงแรม อพารท์เมน้ทพ์กัอาศยั รา้นอาหารและซุปเปอรม์ารเ์กต็ และยงั
มคีอนโดมเินียมเปิดใหม่อกีหลายแห่ง ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ะทอ้นถงึระบบคมนาคมทีม่คีวาม
สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยั ยิง่เป็นตวัเร่งใหอ้สงัหารมิทรพัยข์ยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้พืน้ทีด่งักล่าวยงัเป็น
ท าเลทีเ่ชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมอืงกบัเมอืงรอบนอกของกรุงเทพฯ ฝัง่ตะวนัออก ทีจ่ะสามารถ
เดนิทางเขา้เมอืงหรอืออกนอกเมอืงได้อย่างสะดวก และในอนาคตยงัมโีครงการรถไฟฟ้าสาย  
สสี้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) ผ่านเส้นทางนี้ด้วยโดยจะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สนี ้าเงนิ ทีส่ถานีศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย ดว้ยปัจจยัดงักล่าวลว้นแต่เป็นสว่นสนบัสนุนให้
พืน้ทีร่ชัดาฯ-พระรามเกา้ มศีกัยภาพทีจ่ะกา้วเป็นศนูยก์ลางธรุกจิแหง่ใหม่ ภายใตร้ะบบคมนาคม
ทีม่คีวามสะดวกโดยเฉพาะโครงขา่ยรถไฟฟ้าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 
โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงเข้ม 
(แนวเหนือ-ใต้) 
ระบบรถไฟชานเมือง แบ่งเป็น 4 
ระยะ รวมระยะทางประมาณ 80.5 
กโิลเมตร 
ระยะที ่1  บางซื่อ-ธรรมศาสตร ์        

ศนูยร์งัสติ  
ระยะที ่2 บางซื่อ-หวัล าโพง 
ระยะที ่3 หวัล าโพง-บางบอน  
ระยะที ่4 บางบอน-มหาชยั 

บางซ่ือ-รงัสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
- รฟท. อยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
สญัญาที ่1  งานโยธาส าหรับสถานีบางซื่อและศูนย์ซ่อมบ ารุง 

รฟท. ได้มกีารลงนามสญัญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า 
SU (บมจ. ซโินไทย-เอน็จเินียริง่แอนดค์อนสตรคัชัน่ 
และ บมจ. ยูนิค เอ็นจเินียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่) 
เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2556 ด าเนินการก่อสรา้งแลว้
เสร็จประมาณร้อยละ 36.86 (ณ เดือนธันวาคม  
2558) 

สญัญาที ่2  งานโยธา บางซื่อ-รงัสติ รฟท.ไดม้กีารลงนามสญัญา
ว่าจ้าง บมจ. อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์ เมื่อ
วนัที่ 31 มกราคม 2556 ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสรจ็ประมาณ รอ้ยละ 55 (ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 

สัญญาที่ 3 งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อ
รถไฟฟ้า  

- เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2559 รฟท.มขี้อเสนอในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ว่าจะขอเป็นผูเ้ดนิรถ
เอง ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก  

สายสีแดงอ่อน  
(แนวตะวนัตก-ตะวนัออก) 
ระบบรถไฟชานเมอืงของ รฟท.  
ช่วงบางซื่อ-ตลิง่ชนั, ตลิง่ชนั-ศาลายา 
และบางซื่อ-มกักะสนั-หวัหมาก  
รวมระยะทางประมาณ 48 กม. 

บางซ่ือ-ตล่ิงชนั ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
- รฟท. ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo เป็น
ผูด้ าเนินการก่อสรา้ง โดยงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 100% 

- ทดลองเดนิรถระหว่าง 8 กนัยายน ถึง 30 พฤศจกิายน 2555    
วนัละ 4 เทีย่ว (ไป-กลบั) ดว้ยรถดเีซลราง เพื่อตรวจสอบสภาพ
ทางและระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิรถ 
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- เปิดให้บริการเดินรถเป็นการชัว่คราว ตัง้แต่วันที่ 5 ธันวาคม 
2555 

บางซ่ือ-พญาไท-มกักะสนั-หวัหมาก ระยะทาง 19 กิโลเมตร 
- 21 ตุลาคม 2557 ครม. มมีตอินุมตใิหจ้ดัท าโครงการ โดยคาดว่า
จะเริม่ด าเนินการประมลูหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งในปี 2559 

สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซ่ือ)  
 
  

บางใหญ่-บางซ่ือ ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
ความคืบหน้าในการด าเนินการก่อสร้างงานโยธา สญัญาที่ 1-3    
และ 6 แลว้เสรจ็ประมาณรอ้ยละ 100 (ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 
สญัญาที ่1 งานโยธา (เตาปนู-นนทบุร)ี โดย CKTC 
สญัญาที ่2 งานโยธา (พระนัง่เกลา้-บางใหญ่) โดย STEC  
สญัญาที่ 3 งานโยธา (ศูนย์ซ่อมบ ารุงและอาคารจอดแล้วจร) โดย 

PAR JV 
สญัญาที ่4  งาน M&E System และ O&M เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 

2556 รฟม.ไดล้งนามสญัญาฯ กบั BMCL ความคบืหน้า
แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 88.00  (ณ เดือนธนัวาคม 
2558) 

สญัญาที่ 5 งานเดินรถรอยต่อ 1 สถานี ช่วงเตาปูน-บางซื่อ เมื่อ
วนัที ่6 กรกฎาคม 2558 BMCL ไดย้ื่นเอกสารขอ้เสนอ
เพื่อรบัด าเนินการสญัญาสมัปทาน สญัญาที่ 5 และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนระยะเวลาของ
สญัญา 

สญัญาที่ 6 งานระบบราง รฟม. ลงนามสญัญาก่อสร้างงานโยธา 
สญัญาที่ 6 (งานระบบราง) กบั บมจ. อิตาเลี่ยนไทย 
ดเิวลลอ็ปเมนท ์ในวนัที ่4 ตุลาคม 2555 

สายสีน ้าเงิน บางซ่ือ-ท่าพระ และหวัล าโพง-บางแค ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
- คว ามคืบห น้ า ในกา รก่ อ ส ร้ า ง ง าน โ ยธ าขอ งผู้ ร ับ เหมา 
ก่อสร้าง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 71        
(ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 

- 2 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการมาตรา 13 ขอให้ BMCL 
น าเสนอแผนงานดา้นเทคนิค เพื่อใหก้ารเดนิทางมคีวามเชื่อมต่อ
และสรา้งความสะดวกกบัผูโ้ดยสารมากทีสุ่ด 

- 11 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนกบักจิการของรฐั (PPP) มมีตใิหโ้ครงการเขา้สู่ PPP Fast 
Track ระยะแรก เพือ่เร่งรดัการด าเนินการ 

บางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 กิโลเมตร) 
- 25 ธนัวาคม 2558 กระทรวงคมนาคมขอให้ รฟม. ทบทวน / 
ปรบัปรุงรายงานการศกึษา   

สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต ระยะทาง 18.4 กิโลเมตร 
- คว ามคืบห น้ า ในการก่ อ ส ร้ า ง ง าน โ ยธ าขอ งผู้ ร ับ เหมา 
ก่อสร้าง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 3          
(ณ เดอืนธนัวาคม 2558) 

- รฟม. ได้ลงนามสญัญาก่อสร้างโยธา สญัญาที่ 1-4 เมื่อวนัที่ 3 
เมษายน 2558 ดงันี้ 
สญัญาที่ 1 (งานโยธา) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ระยะทาง 12 

กโิลเมตร โดย บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  
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สญัญาที ่2  (งานโยธา) ช่วงสะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 7.5 
กโิลเมตร กลุ่มกิจการร่วมค้า UN-SH-CH (บมจ.      
ยูนิค เอ็นจเินียริง่แอนด์ คอนสตรคัชัน่, Sinohydro 
Corporation, และ China Harbour Engineering)  

สญัญาที ่3  (งานก่อสรา้งศูนย์ซ่อมบ ารุงและอาคารจอดแลว้จร) 
กลุ่มกิจการร่วมค้า STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย 
เอ็นจเินียริง่แอนด์คอนสตรคัชัน่, A.S.Associated 
Engineering (1964))  

สญัญาที ่4  (งานออกแบบควบคุมการก่อสรา้ง ระบบราง) กลุ่ม
กิจการร่วมค้า STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทยเอ็นจิ
เนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน่ , A.S.Associated 
Engineering (1964)) 

แบร่ิง-สมทุรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร 
- คว ามคืบห น้ า ในกา รก่ อ ส ร้ า ง ง าน โ ยธ าขอ งผู้ ร ับ เหมา 
ก่อสร้าง ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 75 (ณ 
เดอืนธนัวาคม 2558) 

- สญัญาที่ 1 ทางยกระดบั และสญัญาที่ 2 ระบบราง ด าเนินการ
โดย บมจ. ช.การช่าง 

- อยู่ระหว่างเจรจากบั BTSC เป็นผูร้บัจา้งเดนิรถ เพื่อใหก้ารเดนิ
รถต่อเนื่อง คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าในปี 2561 

สายสีส้ม ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบรีุ ระยะทาง 20 กิโลเมตร  

8 ธนัวาคม 2558 ครม. มมีตเิหน็ชอบใหด้ าเนินโครงการรถไฟฟ้า
สายสสี้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-มนีบุร ีและก าหนดใหเ้ขา้ที่ประชุม 
PPP และเปิดประมลูภายใน 6 เดอืน     

ตล่ิงชนั-ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 17.5 
กิโลเมตร 

- ทีป่ระชุมคณะกรรมการจดัแบบการจราจรทางบก (คจร.) มมีตใิห้
ใ ช้ เ ส้ นท า ง เดิม ในก า รก่ อ ส ร้ า ง ช่ ว งศู น ย์ ว ัฒนธร รมฯ - 
มีนบุรี ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

สีเหลือง - 11 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนกบักิจการของรัฐ (PPP) ได้มีมติอนุมตัิโครงการเข้าสู่
มาตรการ PPP Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขา้ ครม. พจิารณา 
และเปิดประมลูภายในปี 2559  

สีชมพ ู - 11 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนกับกิจการของรัฐ (PPP) ได้มีมติอนุมตัิโครงการเข้าสู่
มาตรการ PPP Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเขา้ ครม.พจิารณา
และเปิดประมลูภายในปี 2559 

สายสีแดง (Airport link) - 25 ธนัวาคม 2558 ครม. ไดเ้หน็ชอบราชกฤษฎกีาก าหนดเวนคนื
ทีด่นิทอ้งทีเ่ขตราชเทว ีแขวงทุ่งพญาไท และแขวงสามเสนใน เพื่อ
ด าเนินโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมสิ่วนต่อ
ขยาย ช่วงดอนเมอืง-บางซื่อ-พญาไท โดยเสน้ทางดงักล่าวไดผ้่าน
การศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ 

แหล่งทีม่า  :  www.railway.co.th, www.mrta-purpleline.com, www.bts.co.th, www.bkkmrt.com และ 
  จากการรวบรวมขอ้มลู 

http://www.railway.co.th/
http://www.mrta-purpleline.com/
http://www.bts.co.th/
http://www.bkkmrt.com/
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2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.2.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

โครงการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนเป็นโครงการทีบ่รษิทัไดร้บัสมัปทานจาก รฟม. ซึง่เป็นหน่วยงาน
หนึ่ งของภาครัฐที่ด าเนินงานภายใต้  “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง       
ประเทศไทย พ.ศ. 2543” เพื่อท าหน้าที่ด าเนินกจิการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
รวมทัง้จงัหวดัอื่นตามที่ก าหนดให้เป็นระบบ ปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ โดยมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยบริษัทซึ่งมีความ
เชีย่วชาญในดา้นงานระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ไดศ้กึษาถงึความเป็นไปไดข้องโครงการ 
และเขา้ยื่นขอ้เสนอการลงทุน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่โครงการทีม่ผีลตอบแทนและเงื่อนไขทีเ่หมาะสม 
ส าหรบัโครงการสมัปทานที่ผ่านมาเป็นลกัษณะสัมปทานส าหรบัการลงทุน การจดัหาระบบ
รถไฟฟ้า การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา โดยลกัษณะโครงการสมัปทาน 
ภาครฐัเป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด ไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้าและสิง่อ านวยความสะดวก อุโมงค ์
ระบบระบายอากาศ และรางรถไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนบรษิทัจะลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) ระบบอาณตัสิญัญาณและควบคุมการเดนิรถไฟฟ้า (Signalling) 
ระบบสือ่สารและระบบควบคุมและเกบ็ขอ้มูล (Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Power Supply) ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสารอตัโนมตั ิ(Automatic Fare Collection) ระบบประตูกัน้
ชานชาลา (Platform Screen Door) อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงภายในและภายนอกศูนย์ซ่อมบ ารุง 
(Depot Workshop Systems) เป็นตน้ 

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

บรษิทัไดว้่าจา้งกจิการร่วมคา้ ซเีคอที ีเป็นผูจ้ดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT (Project Manager) 
(ตัง้แต่สงิหาคม ปี 2543 ถึงกรกฎาคม ปี 2552) โดยท าหน้าที่ในการด าเนินงานด้านเทคนิค  
อนัไดแ้ก่ การก ากบัดูแลการจดัซื้อ จดัหาอุปกรณ์งานระบบทีบ่รษิทัสัง่ซือ้จากผูผ้ลติ ตลอดจน
การติดต่อประสานงานกบัผู้รบัเหมาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งกบัการติดตัง้อุปกรณ์  
งานระบบ โดยภายหลังจากสญัญาจ้างบริหารโครงการกบัซีเคอีทีสิ้นสุดลง บริษัทสามารถ
บริหารจดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงการปรบัปรุงและพฒันาการให้บริการได้เอง 
อย่างมปีระสทิธิภาพ ในส่วนของการจดัหาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า บริษัท
ว่าจา้งบรษิทั Lincas และ ซเีมนส ์ใหเ้ป็นบรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์งานระบบ โดยมหีน้าทีด่ าเนินการ
ออกแบบ ผลติ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ และทดลองใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และว่าจา้งซเีมนส์
เป็นผู้รบัเหมาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบเป็นเวลา 10 ปี (กรกฎาคม 2547 ถึง กรกฎาคม 
2557) และบรษิทัไดข้ยายระยะเวลาสญัญาออกไปอกี 10 ปี (สิน้สดุกรกฎาคม 2567)  

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานี 
คลองบางไผ-่สถานีเตาปูน) 

บริษัทได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ -ราษฎร์บูรณะ  
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) กบั รฟม. ในรปูแบบ PPP Gross Cost 
โดยภาครฐัลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาทัง้หมด บริษัทลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและ
ขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งภาครฐัจะทยอยช าระคนืค่าอุปกรณ์งานระบบใหก้บับรษิัทภายหลงัจากการ  
สง่มอบกรรมสทิธิ ์ทัง้น้ี บรษิทัจะเป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาตามมาตรฐาน
การใหบ้รกิารทีก่ าหนดในเงื่อนไขสญัญา และภาครฐัมสีทิธใินการจดัเกบ็รายไดค้่าโดยสาร และ
รายได้เชงิพาณิชยจ์ากการใช้ประโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด 
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และจะจ่ายค่าจ้างบริหารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาให้กบับริษัท โดยมรีะยะเวลา
สญัญา 30 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 การออกแบบ จดัหา ติดตัง้ ทดสอบ การท างาน
ของอุปกรณ์ งานระบบรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การทดลองเดนิรถไฟฟ้าใหม้ี
ความพร้อมอย่างสมบูรณ์เพื่อให้บรกิารแก่สาธารณชน จนสามารถเริม่การให้บรกิารการเดิน
รถไฟฟ้าได ้ซึง่บรษิทัไดว้่าจา้ง บมจ. ช.การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการ ส าหรบัการด าเนินงาน
ระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทาน บริษัท และ บมจ. ช.การช่าง ได้จ้างกลุ่มกิจการร่วมค้า  
มารุเบนิ-โตชบิา (Marubeni-Toshiba Joint Venture) MTJV ในการจดัหารถไฟฟ้า อุปกรณ์การ
จ่ายไฟฟ้า ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบควบคุม และระบบตดิต่อสื่อสาร รวมทัง้การบรกิารซ่อม
บ ารุงเป็นระยะเวลา 10 ปี 

2.2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในสว่นของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้านัน้ ไดด้ าเนินงานดา้น
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐาน ISO 14000 โดยได้มกีารด าเนินการป้องกนัและ
ควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐาน
ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ดา้น คอืดา้นสงัคม (Society) ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) และดา้น
สิง่แวดลอ้ม (Environment) นอกจากนี้ยงัไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ
พระราชบญัญตัิการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม       
พ.ศ. 2552 รวมถึงด าเนินงานตามคู่มอืการจดัการพลงังานขององค์กร เพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืดว้ย 

การด าเนินงานด้านอนุรกัษ์พลงังานและดา้นสิง่แวดล้อม ในส่วนธุรกจิบรหิารจดัการโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฏหมายของภาครฐั คือ
กฏหมายดา้นอนุรกัษ์พลงังาน และกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั และน า
มาตรฐานระบบการจดัการดา้นพลงังาน (Energy management systems-Requirements with 
guidance for use) หรอื ISO 50001 รวมถึงระบบการการจดัการสิง่แวดล้อมตามสากล      
(ISO 14001) มาใชต้ัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิารเดนิรถ ควบคู่ไปกบัการจดักจิกรรมการมสี่วนร่วม
และรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง อนัน าไปสู่
การสรา้งการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ดงันี้ 

1) ระบบการจดัการดา้นคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
2) ระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 
3) ระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007  

และตามมาตรฐาน TIS 18001:2011 
4) ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัจาก Lloyd’s Register Rail 

นอกจากนี้ บรษิทัใหก้ารใส่ใจ ดูแลผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT 
เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน
ขา้งเคยีงเสมอมา ด้วยการด าเนินการติดตาม ป้องกนั และลดผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มตาม
แผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
สิง่แวดล้อมในระยะการด าเนินงานของโครงการรถไฟฟ้า MRT (Environmental Impact 
Mitigation Measures and Monitoring Program-EMP) พรอ้มทัง้น าส่งรายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการฯ ให้กบัส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.)  
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พจิารณาปีละ 2 ครัง้ ซึง่ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ 3 ครัง้ มผีลการปฏบิตัติามแผน
ในประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั ดงันี้  

(1)  คณุภาพอากาศ  

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวรอบเส้นทาง จ านวน 6 จุด ด้วย
ความถีใ่นการตรวจวดัทกุ 4 เดอืนพบว่า ปรมิาณฝุ่ นละอองรวมทัง้หมด (TSP) ปรมิาณฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ (PM10) และปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ในทุกพืน้ทีม่คี่าอยู่
ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

(2)  คณุภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าทัง้ในช่วงเวลา
เร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ ซึ่งด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศ ทุก 4 เดอืน พบว่า 
ปรมิาณแบคทเีรยีและเชือ้รารวม อตัราการระบายอากาศ อุณหภูมแิละความชืน้สมัพทัธ ์
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 

(3)  ระดบัเสียงทัว่ไปและระดบัการรบกวนบริเวณศนูยซ่์อมบ ารงุ  

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีง 1 ครัง้ต่อปี พบว่า มรีะดบัเสยีงทัว่ไปเฉลีย่ไม่เกนิ 70 เดซเิบล
เอ (dBA) โดยมรีะดบัเสยีงสงูสุดไม่เกนิ 115 dBA อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด และ
ระดบัการรบกวนบรเิวณศนูยซ์่อมบ ารุงมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานและไม่เป็นเสยีงรบกวน 

(4)  แรงสัน่สะเทือนและระดบัเสียงภายในสถานีรถไฟฟ้า  

ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนและระดบัเสยีงภายในสถานีรถไฟฟ้า พบว่า มคี่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

(5)  คณุภาพน ้าท้ิง  

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งในสถานีรถไฟฟ้า 18 สถานี ศูนย์ซ่อมบ ารุง และอาคาร
บรหิาร/อาคารโรงอาหาร พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานก าหนด และระบบบ าบดั
น ้าเสยีสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามทีอ่อกแบบไว้  

นอกจากจะมกีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมแล้ว รถซ่อมบ ารุงที่ใช้ภายในศูนยซ์่อมบ ารุงยงั
เป็นระบบเครื่องยนต์ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน EURO IV ซึง่เป็นมาตรฐานการระบายมลพษิจาก
ยานพาหนะ จงึมัน่ใจได้ว่าการใชง้านรถซ่อมบ ารุงและการบ ารุงรกัษาจะไม่ก่อให้เกดิมลพษิใน
ระดบัอนัตราย 

2.2.3.3  การประกนัภยั 

บรษิัทได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภัยกบับรษิัทผู้รบัประกนัภยัภายในประเทศเพื่อครอบคลุม
ความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจบริหารจัดการ
โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าของบริษัทโดยมีสาระส าคัญของกรมธรรม์หลัก      
โดยสรุป ดงันี้ 

กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 
Industrial All Risks Insurance 
(Administration Building) 

ทนุประกนัภยั 366,700,000 บาท  สถานทีเ่อาประกนัภยั:  
อาคารบรหิารและอาคารโรงอาหารและ
รอบรัว้บรเิวณทีต่ัง้  
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
1 มถิุนายน 2558 - 1 มถิุนายน 2559 
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กรมธรรม ์ มูลค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 

Public Liability Insurance 

(Administration Building) 

จ ากดัความรบัผดิ 10,000,000 บาท  

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้และตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

สถานทีเ่อาประกนัภยั:  

อาคารบริหารและอาคารโรงอาหารและ
รอบรัว้บรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลาคุม้ครอง:  

1 มถิุนายน 2558 - 1 มถิุนายน 2559 

Property All Risks Insurance 
(Depot & Stations) 

ทุ น ป ร ะ กั น ภั ย  350,000,000 
เหรยีญสหรฐั ส าหรบัความเสยีหาย
รวมต่อครัง้ 

สถานทีเ่อาประกนัภยั:  

อาคารศูนย์ซ่อมบ ารุงและสถานีและ 
รอบเสน้ทางบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลาคุม้ครอง:  

3 กรกฎาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2559 

Public Liability Insurance 

(Depot & Stations) 

จ า กัด ค ว าม รับ ผิด  40,000,000 
เหรยีญสหรฐั 

สถานทีเ่อาประกนัภยั:  

อาคารศูนย์ซ่อมบ ารุงและสถานีและ 
รอบเสน้ทางบรเิวณทีต่ัง้  

ระยะเวลาคุม้ครอง:  

3 กรกฎาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2559 

Terrorism Insurance จ า กัด ค ว าม รับ ผิด  10,000,000 
เหรยีญสหรฐั 

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั :  

อาคารบริหาร ศูนย์ซ่อมบ ารุง  สถานี 
อุโมงค์ และทรพัย์สินภายในอาคารและ
อุโมงค์ ราง รถไฟฟ้า และทรพัย์สินอื่นๆ
ของระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงธุรกิจ
หยุดชะงกั 

ระยะเวลาคุม้ครอง :  

3 กรกฎาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2559 
 

 

2.2.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

งานสญัญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลอง
บางไผ่-สถานีเตาปูน ) สัญญาท่ี 4 สัมปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า               
การให้บริการการเดินรถและซ่อมบ ารงุรกัษา  

งานระยะที ่1 : การออกแบบ จดัหาตดิตัง้ ทดสอบการท างานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และระบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การทดลองเดินรถไฟฟ้าให้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์เพื่อให้บริการแก่
สาธารณชนจนสามารถเริม่การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าได ้โดยมรีะยะเวลารวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,200 วนั 
นับจากวันลงนามในสัญญาสัมปทาน (วันที่ 4 กันยายน 2556) มูลค่างานรวม 20,011 ล้านบาท         
โดยความคบืหน้าของโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 88 และคาดว่าจะเปิด
ใหบ้รกิารไดภ้ายในปี 2559  
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2.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

2.3.1 ลกัษณะบริการ 

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

ในสว่นของรายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยจ์ากโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัเป็นผูด้ าเนินการ
และใหส้ทิธแิก่บรษิทัย่อย คอื BMN เป็นผูด้ าเนินการ ดงันี้  

1.  จดัหา และ/หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ 

จดัหา และ/หรอื จดัท าป้ายหรอืสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ 18 แห่ง และ
ภายในขบวนรถไฟฟ้า 19 ขบวน (รถไฟฟ้า MRT) ประกอบดว้ยสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบและ
ขนาด อาทิ กล่องไฟ สื่อสติกเกอร์ ป้ายโฆษณา Platform Billboard สื่อโฆษณาผ่านระบบ 
Passenger Information Display System (PIDs) สือ่ Digital Media 

2.  ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT จ านวน 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีคลองเตย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์สุขุมวิท เพชรบุรี พระรามเก้า ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
รชัดาภิเษก ลาดพร้าว พหลโยธนิ สวนจตุจกัร ก าแพงเพชร และพื้นที่ชัน้ใต้ดนิอาคารจอดแล้วจร 
ทีส่ถานีลาดพรา้ว ซึ่งคดิเป็นพื้นที่เช่าเชงิพาณิชย์รวมทัง้หมดประมาณ 14,236 ตารางเมตร (พืน้ที่
ส าหรบัรา้นค้าปลกีและพืน้ทีส่ าหรบัส่งเสรมิการขาย) ปัจจุบนัเปิดด าเนินการไปแลว้ 5 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีสขุมุวทิ สถานีพหลโยธนิ สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร และสถานีพระราม 9 

3.  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม  

ให้บริการและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า ระบบ Hi-Speed Internet 
และระบบ Wi-Fi ระบบสญัญาณโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า ในรูปแบบ
ระบบ 2G และ 3G โดยจะมีการพฒันาการให้บริการเทคโนโลยีเป็นสญัญาณโทรศพัท์และ
อนิเตอรเ์น็ต 4G ในอนาคต  

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางพเิศษ 

ส าหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทางพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL ได้ให้
บรษิทัเอกชนและบุคคลเช่าพืน้ทีเ่พื่อด าเนินการในเชงิพาณิชย ์ดงันี้ 

1. ตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
อนุญาตให้บริษัทเอกชนติดตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรบนสายทางหลกัและบรเิวณหน้าด่านเก็บ      
ค่าผ่านทางพิเศษ ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริเวณต่างๆ เช่น หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ    
หน้าตูเ้กบ็ค่าผ่านทางพเิศษ เสาตอม่อทางพเิศษ และก าแพงกนัตกของทางพเิศษ เป็นตน้  

2. รา้นคา้บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 
อนุญาตใหบ้รษิัทเอกชนและบุคคลทัว่ไปเช่าพืน้ทีร่า้นคา้เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้างพเิศษบรเิวณด่าน
เกบ็ค่าผ่านทางพเิศษประชาชื่น ศรนีครนิทร ์และบางปะอนิ 

3. ด าเนินธุรกจิอื่นๆ 
อนุญาตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 
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2.3.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.3.2.1  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

เน่ืองจากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบดว้ย  การจดัหาและ/
หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า  การใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ 
และการให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมลีกัษณะลูกคา้และกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกนัตามประเภทการให้บรกิาร ดงันัน้ การพฒันาเชงิพาณิชย์ดงักล่าว 
สามารถแบ่งลกัษณะลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดด้งันี้ 

1. จดัหา และ/หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในรปูแบบต่างๆ 
การจดัหา และ/หรอื จดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสารขอ้มูล
จากเจา้ของสนิคา้และบรกิารไปยงัประชาชนผูใ้ชบ้รกิารซึง่ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า  MRT กลุ่ม
หลกัประกอบดว้ย กลุ่มนักเรยีน นักศกึษา พนักงานบรษิัท ดงันัน้ กลุ่มลกัษณะลูกคา้ของ
บรษิัทหลกัๆ ได้แก่ กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม อาหารและเครื่องดื่ม  กลุ่มภาพยนตร์ กลุ่ม
สินค้าความสวยงาม  กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  กลุ่มการ
ท่องเที่ยว กลุ่มประกนัชวีิตและประกนัภัย กลุ่มสนิค้าเทคโนโลยี กลุ่มสนิค้าอุปโภคและ
บริโภค กลุ่มสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องไปกับกลุ่มสินค้าและบริการที่ใช้
งบประมาณเพื่อการประชาสมัพนัธท์ีอ่ยู่ในธุรกจิอุตสาหกรรมโฆษณา 

2 . ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกันในแต่ละสถานีที่เปิดให้บริการ ทัง้นี้  ขึ้นอยู่กับการ
วาง Concept ของแต่ละสถานีซึ่งจะถูกวางให้สอดคล้องกับจุดเด่นที่ตัง้ของสถานี 
พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าทีต่้องการความสะดวก รวดเรว็ และปัจจยัทางกายภาพ
ภายนอก ดงันัน้ กลุ่มลูกคา้ผูเ้ช่าพื้นทีใ่นปัจจุบนัจงึมตีัง้แต่ผูป้ระกอบการ SME ไปจนถึง
กลุ่มสินค้า Brand หลักๆ ที่เป็นที่รู้จ ักในกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถสนองตอบต่อ  Life 
Style ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าได ้

3.  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม  
ลักษณะลูกค้าคือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ดังนัน้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ
ผูป้ระกอบการทีม่ใีบอนุญาตใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่างๆ ประกอบดว้ย AIS, DTAC, 
TRUE MOVE, TOT, CAT เป็นตน้ ซึง่ปัจจุบนัเป็นลกูคา้ของบรษิทัทุกราย 

ในสว่นของการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นระบบทางพเิศษจะเป็นการใหเ้อกชนและบุคคลเช่าพืน้ทีเ่พื่อ
ด าเนินกจิการต่างๆ ดงันัน้กลุ่มลูกคา้จงึเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจินัน้ๆ อาทเิช่น บรษิทัผูผ้ลติ
สือ่โฆษณา บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกบัระบบโทรคมนาคม ส าหรบัรา้นคา้กลุ่มลูกคา้จะเป็นบุคคล
ทัว่ไป 

2.3.2.2  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาด 

(1)  กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑ ์

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

จดัให้มบีรกิารพฒันาเชงิพาณิชยเ์พื่อสร้างความสะดวกสบายและสสีนัของการเดนิทาง
ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานี
รถไฟฟ้า MRT ซึง่การใหบ้รกิารพฒันาเชงิพาณิชยด์งักล่าวเป็นการเพิม่รายได ้ไดแ้ก่ 
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- ร้านค้า (Retail Area) บนพื้นที่กว่า 25,000 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลาง)           
มีร้านค้าและพื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมเกือบ 500 ร้านค้า ภายใน 11 สถานี
รถไฟฟ้า MRT ปัจจุบนัเปิดบรกิารแลว้ 5 สถานี คอื สถานีสุขุมวทิ สถานีพหลโยธนิ 
สถานีสวนจตุจกัร สถานีก าแพงเพชร และสถานีพระราม 9 และเริ่มทดลองเปิด
ใหบ้รกิาร (บางสว่น) ทีส่ถานีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

- สื่อโฆษณาแบบป้ายนิ่ง (Advertising Panel) ที่มหีลากหลายรูปแบบติดตัง้อยู่ทัว่
บรเิวณของสถานีรถไฟฟ้า MRT และภายในขบวนรถไฟฟ้า เช่น รปูแบบสตกิเกอรท์ี่
ผนังกระจกที่ชัน้ชานชาลาเป็นต้น นอกจากนี้ยงัมสีื่อโฆษณาที่มคีวามน่าสนใจใน
ลกัษณะทีเ่ป็นสื่อ Product Showcase สื่อโฆษณา Out of Box สื่อมกีลิน่ โดย
สามารถน าสือ่หลายประเภทมาผสมผสานสรา้งความแตกต่าง ความหลากหลาย 

- สือ่โฆษณาบนห่วงมอืจบั (Hand Grip) ภายในขบวนรถไฟฟ้า สื่อบนเกา้อีพ้กัคอยที่
ชัน้ชานชาลา สือ่บนราวจบับนัไดเลื่อน  

- สื่อโฆษณาแบบมเีดยี (Advertising Media) ตดิตัง้บรเิวณชัน้ชานชาลาของสถานี
รถไฟฟ้า MRT และภายในขบวนรถไฟฟ้า (Passenger Information Display - PID) 
รวมถงึสือ่ Digital Media ทีเ่ป็นการพฒันาพืน้ทีต่ดิตัง้สื่อกล่องไฟและป้ายในอุโมงค์
เดมิใหม้คีวามทนัสมยั และเป็นการสรา้งความน่าสนใจใหก้บัสือ่  

- บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม (Communication) โดยเฉพาะเครอืข่ายโทรศพัทม์อืถอื 
(Mobile Phone Network) ทัง้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT และในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า 
รองรบั 4G รวมถงึการตดิตัง้ระบบโทรศพัทส์าธารณะในสถานีต่างๆ ดว้ย 

- บรกิารเครื่องเบกิถอนเงนิอตัโนมตัิ (ATM) เครื่องฝากเงนิของธนาคารต่างๆ และ
เครื่องบรกิารอตัโนมตัอิื่นๆ เช่น เครื่องเตมิเงนิมอืถอืของ AIS Kiosk, True Kiosk 
และเครื่องเตมิเงนิของบุญเตมิ เป็นตน้ 

- บูธแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ขึน้ที่สถานีพระราม 9 
บรเิวณทีเ่ชื่อมต่อกบัศนูยก์ารคา้ Central Plaza Grand Rama 9  

การพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางพเิศษ 
- จัดให้มีป้ายรายงานสภาพจราจรแบบแผนที่และข้อความ เพื่อให้ข้อมูลด้าน

การจราจรแก่ผู้ใชท้างพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้ป้ีายโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รเิวณหน้า
ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ บรเิวณก าแพงกนัตก บรเิวณเสาตอม่อทางพเิศษ และ
บรเิวณหน้าตูเ้กบ็ค่าผ่านทางพเิศษ รวมจ านวนทัง้สิน้ 292 ป้าย 

- จดัใหม้รีา้นคา้และหอ้งน ้าสาธารณะเพื่อใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้างพเิศษ บรเิวณด่านเกบ็
ค่าผ่านทางพเิศษศรรีชัและอุดรรถัยา จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่าน
ทางพเิศษศรนีครนิทร ์บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษประชาชื่นฝัง่ขาเขา้ บรเิวณ
ด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษบางปะอนิขาเขา้ และบรเิวณด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษ
บางปะอนิขาออก 

(2)  กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาด 
การสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) และสรา้งการรบัรูใ้นตราสนิคา้ (Brand 
Awareness) ดว้ยการจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด สรา้งภาพลกัษณ์การตอบแทนลูกคา้
และสงัคม เป็นการปลกูฝังทศันคตนิี้ใหแ้ก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ชบ้รกิาร โดยการ
สรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) อย่างต่อเนื่อง อาท ิความร่วมมอืกบัพนัธมติรและบรษิทั
ผูร้บัสทิธใินการพฒันาเชงิพาณิชย์ (BMN) ในการจดักจิกรรมแนะแนวการท าขอ้สอบ 
GAT โดยคุณครูสมศร ีภายใต้กจิกรรม “ MRT พาน้องพชิติ GAT “ ตัง้แต่ปี 2552 การ



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 

 

2-33 

สนับสนุนการใชพ้ื้นที่และรา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้ Metro Nine สถานีพระราม 9 กบั
นิตยสาร “ชวีจติ” ในการท ากจิกรรมส่งเสรมิการออกก าลงักายแบบต่างๆ เช่น โยคะ      
ร ากระบอง เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรม “M Care สุขภาพด ีชวีปีลอดภยั ปี 6”       
ใหผู้โ้ดยสารตรวจเชค็สขุภาพฟร!ี กบัโรงพยาบาลและสถาบนัชัน้น า และกจิกรรม Share 
2 Child ส าหรบัน้องๆ เยาวชน และโรงเรยีนรายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าของบรษิทั มาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และในปี 2558 ในโอกาสครบรอบ 11 ปี การเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้า 
MRT บรษิัทได้จดัโครงการ “MRT 11 ปี ส่งความสุข รบัเปิดเทอม” ชงิรางวลัถ้วย
เกยีรติยศ ทุนการศกึษา และทศันศกึษาที่ประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ยงัได้จดักจิกรรม
ร่วมกบั BMN เพื่อจดักจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรม “Metro Mall Summer Trip ชวีติดี๊ด ี
เทีย่วฟรทีัว่ไทย” ทีส่ถานีพระราม 9 และ นิทรรศการ “นิทรรศน์ พสัตราภรณ์ มหาราชนิี” 
เทดิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ทีส่ถานีศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

(3) กลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีลกัษณะแตกต่างกันตามรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย ์ 
โดยหลักๆ แบ่งเป็นการน าเสนอและติดต่อโดยตรงกับลูกค้าที่สนใจ และขายผ่าน
พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั 

2.3.2.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 
ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัมแีนวโน้มฟ้ืนตวัไม่มากนัก แต่เม็ดเงนิในอุตสาหกรรม
โฆษณายงัสามารถเตบิโตได ้โดยมเีมด็เงนิโฆษณาในปี 2558 รวม 132,358 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปี 2557 ทีใ่ชง้บไป 127,335  ลา้นบาท หรอืเตบิโตขึน้ประมาณ 4% โดยสื่อทีไ่ดร้บัความ
นิยมและเตบิโตสงูสุดไดแ้ก่ สื่อกลุ่มดจิติอลทวีแีละสื่อกลุ่มทรานสทิ โดยดจิติอลทวีมีรีายไดร้วม
ในปี 2557 อยู่ที ่8,580 ลา้นบาท และเมื่อสิน้สุดปี 2558 มรีายไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 20,931 ลา้นบาท 
หรอืมกีารเตบิโตสงูขึน้ 144% และสือ่กลุ่มทรานสทิมรีายไดใ้นปี 2557 รวมแลว้ 3,813 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้เป็น 4,478 ลา้นบาท ในปี 2558 หรอืเตบิโตขึน้ถงึ 17.44% เนื่องมาจากผูป้ระกอบการมี
แนวโน้มใหค้วามส าคญักบัสือ่ใหม่ ทีส่ามารถโฆษณาสอดแทรกไปกบัชวีติประจ าวนัของผูค้นได้
อย่างกลมกลนืและมปีระสทิธภิาพ ตวัอย่างเช่น ความนิยมชมภาพยนตรท์ีโ่รงภาพยนตร ์การใช้
เวลาบนทอ้งถนนจากการจราจรทีต่ดิขดั การใชร้ถไฟฟ้าใตด้นิ หรอืรถโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ 

จากภาวะเศรษฐกจิที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ที่ ท าให้รายได้ต่อครวัเรอืนของประชากรลดลง ส่งผลถึง
การใช้จ่ายของประชาชนน้อยลงจากเดมิ ผู้ประกอบการจึงต้องใช้งบประมาณโฆษณาที่มอียู่
อย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่า โดยถึงแม้งบประมาณโฆษณาจะเติบโตขึ้นไม่มากนัก แต่สื่อกลุ่ม      
ทรานสทิยงัสามารถเตบิโตได้อย่างโดดเด่น และมแีนวโน้มเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องในปี 2559 
ดว้ยเหตุนี้ จงึสง่ผลดกีบับรษิทัทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า MRT เน่ืองจากในอนาคตจ านวน
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าและโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น จะสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนผู้ชม          
สื่อโฆษณาเคลื่อนทีใ่นกลุ่มรถไฟฟ้าและรถไฟ MRT ทีม่จี านวนมากขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนี้ 
จากการทีพ่ืน้ทีบ่รเิวณสถานีทีม่ลีกัษณะปิดจากภายนอก จงึสง่ผลใหผู้้ใชบ้รกิารใหค้วามสนใจใน
สื่อโฆษณาในระบบมากขึ้น เนื่องจากโอกาสที่จะถูกดึงดูดสายตาสู่สิ่งอื่นนัน้อยู่ในระดับต ่า  
โดยเฉพาะสื่อประเภทดจิติอลทวีทีี่มภีาพลกัษณ์ที่ดูทนัสมยั อกีทัง้ยงัเป็นการขยายฐานลูกค้า
ใหก้บัทางบรษิทัย่อยใหเ้พิม่มากขึน้ดว้ย  
แหล่งทีม่า  :  - เดอะนีลเสน็คอมปะนี (ประเทศไทย) 
 - สมาคมมเีดยีเอเยนซี ่และธุรกจิสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) 

http://inet/inet/BMCL_News/detailgeneral.asp?id=3804
http://inet/inet/BMCL_News/detailgeneral.asp?id=3804
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พืน้ทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 

โครงการพื้นที่ค้าปลกีในประเทศไทย จ าแนกเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์สโตร์
มอลล์ สเปเชี่ยลตี้สโตร์เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ คอมมูนิตี้มอลล์ และพื้นที่ค้าปลีก
สนับสนุนโดยแนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลกีในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มกีารแข่งขนัที่สูงขึ้น    
จะเห็นได้จากการเกิดคอมมิวนิตี้มอลล์ในเมืองที่เพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวรวดเร็วที่สุด 
โดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดตัวตัง้แต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมาสูงเกิน  
1 ล้านตารางเมตร กรุงเทพฯ ยงัคงเป็นเมอืงที่แบรนด์หรอืร้านค้าต่างชาติใหค้วามสนใจเป็น
ล าดับต้นๆ ของเอเชียอยู่ ร้านเหล่านี้เข้ามาเปิดร้าน หรือสาขาในกรุงเทพฯ และหัวเมือง
ท่องเทีย่วต่างๆ ต่อเนื่อง และจะยงัคงมต่ีอไปในอนาคต อตัราการเช่าของโครงการพืน้ทีค่า้ปลกี
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และพืน้ทีโ่ดยรอบค่อนขา้งสงู 

2.3.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   

2.3.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์ 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ด าเนินการธุรกิจเชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน 
ในการ 1) จดัหา และ/หรอื จดัท าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 2) ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานี
รถไฟฟ้า MRT และ 3) ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม  

ส าหรบัในสว่นของทางพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้หเ้อกชนเช่าพืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อ
ติดตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ให้เช่าพื้นที่ร้านค้า
บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และการด าเนินธุรกจิอื่นๆ อาท ิใชพ้ืน้ที่ในเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้
ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 

2.3.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทให้การใส่ใจ ดูแลผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในพื้นที่ชัน้รา้นค้า ในระบบรถไฟฟ้าเช่นกนั  
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน 
รายละเอยีดปรากฎตามหวัขอ้ 2.2.3.2 

2.3.3.3  การประกนัภยั  
กรมธรรม ์ มลูค่าความคุ้มครอง ความคุ้มครอง 

Property All Risks Insurance 
(Retail Areas) 

ทุนประกนัภยัส่วนที ่1 
372,086,193 บาท 
ทุนประกนัภยัส่วนที ่2 
151,431,097 บาท  

ส่วนที ่1 ความเสยีหายต่อทรพัย ์
ส่วนที ่2 ธุรกจิหยุดชะงกั 
สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
พืน้ทีพ่ฒันาเชงิพาณชิยภ์ายในสถานรีถไฟฟ้า 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
3 กรกฎาคม 2558 – 3 กรกฎาคม 2559 

Public Liability (Retail Areas) จ ากดัความรบัผดิ 
40,000,000 บาท 

สถานทีเ่อาประกนัภยั :  
พืน้ทีพ่ฒันาเชงิพาณชิยภ์ายในสถานรีถไฟฟ้า 
ระยะเวลาคุม้ครอง :  
3 กรกฎาคม 2558 – 3 กรกฎาคม 2559 

 
2.3.4 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ  

- ไม่ม ี- 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

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

นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี และจดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน และมกีารติดตาม ประเมนิผล ทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการจดัท าแผนส ารองฉุกเฉินส าหรบัใช้ปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทนัทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตลอดเวลา โดยปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจท าใหเ้กดิผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั มดีงันี้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจทัว่ไป (Systematic Risk) 

3.1.1 ความเส่ียงเน่ืองจากการด าเนินธรุกิจภายใต้สญัญากบัหน่วยงานภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 

บรษิทัด าเนินธุรกจิภายใต้สญัญาสมัปทานซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครฐัคอื รฟม. และ 
กทพ. การตคีวามขอ้ก าหนด และเงื่อนไขในสญัญาสมัปทานทีแ่ตกต่างกนัระหว่างคู่สญัญา อาจเกดิขึน้ได้
ในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทางหรอืค่าโดยสาร การพจิารณาต่อระยะสญัญาสมัปทาน และ
ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายตามสญัญา ซึ่งบรษิทัอาจต้องใชเ้วลาในการแก้ไขปัญหา จงึอาจก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงในการบรหิารงานภาครฐัจาก
ฝ่ายการเมอืงทีเ่ขา้มาก ากบัดูแล อาจมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎหมาย หรอืกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญา หรอืเงื่อนไขตามสญัญาทีก่ าหนดไวแ้ลว้ แต่ กทพ. 
หรือ รฟม. อาจไม่สามารถปฏบิตัิได้ตามสญัญา หรือมีความประสงค์อื่นให้บรษิัทปฏบิตัิที่นอกเหนือจาก
สญัญาหรอืขอ้ตกลง 

เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัจะสรา้งระบบการบรหิารงานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดบับรหิาร
และปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกนัและกนั เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกนัรวมทัง้ติดตาม
สถานการณ์ทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงดา้นนโยบายอย่างใกลช้ดิสม ่าเสมอ บรษิทัจะทบทวนกลยุทธ์
และแผนงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 

3.1.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัรายได้ 

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

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

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 

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

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

3.1.4   ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุา้ยแรง เหตกุารณ์ความไม่สงบ หรอืภยัธรรมชาติ 

ธุรกจิของบรษิัท ทัง้ก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษ และรถไฟฟ้า มคีวามเสีย่งต่อเหตุการณ์ หรอืปัจจยั
ภายนอกที่ก่อให้เกดิเหตุสุดวสิยักะทนัหนั เช่น ภยัพบิตัิ อุบตัิเหตุร้ายแรง แผ่นดนิไหว และเหตุทีอ่าจเกดิ
จากการก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความ 
ไม่สงบ ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องระงบัการให้บริการ และท าให้สูญเสยีรายได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการ
ก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่
ส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินงานบรหิารทางพเิศษเพื่อน าไปเกบ็รกัษายงัสถานทีเ่กบ็ซึง่ปลอดภยั รวมถงึมี
การเตรยีมความพรอ้มเพื่อใหพ้นกังานทีร่บัผดิชอบปฏบิตัหิน้าทีไ่ดท้นัทใีนการเขา้แกไ้ขปัญหาเมื่อเกดิกรณี
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ฉุกเฉินขึน้ เช่น การฝึกรบัมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท โดยการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการ 
ขูว่างระเบดิและเหตุระเบดิภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสยีและหยุดภายในอุโมงค ์เหตุเพลงิไหมใ้นขบวน
รถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าหรอืในอุโมงค ์เป็นต้น และจดัตัง้หน่วยงานตดิตามการเตอืนภยัและประสานงานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงและพรอ้มปฏบิตักิารกูภ้ยั 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีารท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ
จากความเสีย่งภยัทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ (Business 
Interruption) การประกันความเสียหายที่ เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabil i ty) รวมถึง 
ความเสีย่งจากการก่อการรา้ย (Terrorism Insurance) ในสว่นของธุรกจิการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิ  

3.1.5  ความเส่ียงด้านบคุลากร 

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

3.1.6   ความเส่ียงจากการก่อสรา้งและด าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

บรษิัทได้รบัโอนมาซึ่งสญัญาสมัปทานของ BECL และ BMCL ได้แก่ สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบ ารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร และ โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานี 
คลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การ
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา  

เน่ืองจากบรษิทัมภีาระผกูพนัทีต่อ้งท าตามขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ซึง่จะมกีารก าหนดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง และมลูค่าของการก่อสรา้ง ดงันัน้ ถา้หากเกดิความล่าชา้ในการก่อสรา้งจนท าใหไ้ม่สามารถเสรจ็
สิน้ตามทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืหากในอนาคต มูลค่าอุปกรณ์ ระบบรถไฟฟ้า หรอืต้นทุนการก่อสรา้งอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นจริงมีจ านวนที่แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในสญัญา บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

เพื่อลดความเสีย่งขา้งตน้ทัง้ในกรณีงานเสรจ็ล่าชา้กว่าระยะเวลาทีก่ าหนด และกรณีเกดิค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
จากการทีต่้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสงูกว่าทีป่ระมาณการไว้ บรษิัทไดม้กีารท าสญัญาว่าจ้าง 
บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการด าเนินการดงักล่าว เขา้มารบัผดิชอบเป็น
ผูบ้รหิารโครงการในลกัษณะ Lump Sum Turnkey โดยจะก าหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาด าเนินงาน และ
มลูค่างาน ใหส้อดคลอ้งตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทาน 
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3.2   ความเส่ียงเฉพาะบริษทั (Corporate Specific Risk) 

3.2.1 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัและ NECL มขีอ้พพิาทกบั กทพ. จ านวนทัง้สิน้ 12  เรื่องโดยขอ้พพิาทดงักล่าวเกดิจากการตคีวาม
ในสญัญาทีแ่ตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทาง และความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายตาม
สญัญา ซึ่งมกีารน าขอ้พพิาทเขา้สู่กระบวนพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาท
ตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง แบ่งเป็นขอ้พพิาททีบ่รษิทั และ NECL น าเสนอเขา้สู่กระบวนการระงบั
ขอ้พพิาทตามสญัญาและเรียกร้องค่าเสยีหาย ซึ่งมมีูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัที่ยื่นขอ้พพิาททัง้สิน้ประมาณ 
28,179.8 ลา้นบาท และเป็นขอ้พพิาทที ่กทพ. เป็นผูเ้รยีกรอ้งความเสยีหายซึง่มมีูลค่าฟ้องรอ้งจนถงึวนัทีย่ื่น
ขอ้พพิาททัง้สิน้ประมาณ  9 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ขอ้พพิาทหลกัที่มทีุนทรพัย์สูงส่วนใหญ่เป็นขอ้พพิาทที่บรษิัทเป็นฝ่ายฟ้องเรยีกร้องค่าเสยีหายจาก 
กทพ. ผลการตดัสนิจงึไม่มคีวามเสีย่งทีเ่ป็นเชงิลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างเป็นสาระส าคญั 

3.2.2   ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ 

บรษิทัรบัมาซึง่เงนิลงทุนในบรษิทัต่างๆ ที ่BECL และ BMCL ถอืหุน้อยู่ ดงันัน้ บรษิทั จงึอาจมคีวามเสีย่ง
จากการทีผ่ลตอบแทนการลงทุนในบรษิัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว ้ถ้าหากว่าผลประกอบการของ
บรษิทัต่างๆ ที่บรษิัทถอืหุน้ไม่เป็นไปตามคาด เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว บรษิทัจะค านึงถงึสดัส่วนการ
ลงทุนในบรษิทัต่างๆ ให้เหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของบรษิทั ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถมสี่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายและตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3.2.3   ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของต้นทุนค่าโดยสารและต้นทุนการด าเนินงาน 

ตน้ทุนค่าโดยสารถอืเป็นค่าใชจ้่ายหลกัในการด าเนินธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ย
รถไฟฟ้าของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าและโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร และค่าตอบแทนรายไดค้่าโดยสาร  

ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) ตามสญัญาระยะยาวซึง่บรษิทัรบัมาจาก BMCL 
โดยในส่วนของเงนิยูโรมกีารปรบัเปลี่ยนตามดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศเยอรมนี และส่วนที่ช าระเป็น 
เงินบาท ต้องปรับเปลี่ยนตามดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้บริษัทจะมีคว ามเสี่ยง 
อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาดงักล่าว 

ส าหรบัค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีและใช้ในการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลี่ยน
ตามอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษิทัมภีาระตน้ทุนทีส่งูขึน้  

ในส่วนของค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารแบบรายปีนัน้ มีการบนัทึกรายการเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุน 
ค่าโดยสาร และค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจ่าย ซึง่เป็นรายจ่ายทีร่อตดัจ่ายเพื่อใหส้มัพนัธก์บัรายได้
ค่าโดยสารในอนาคต 

ดงันัน้ต้นทุนค่าโดยสารของบรษิัท จงึมคีวามผนัแปรไปตามค่าใช้จ่ายที่กล่าวขา้งต้น ทัง้นี้ หากไม่นับรวม
ค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารแบบรายปีแลว้ ถอืว่าทีผ่่านมายงัสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี้ ลกัษณะของต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทุนคงที ่ไม่ไดผ้นัแปรโดยตรง
ไปกบัจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หากผู้โดยสารไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจนท าให้ต้องเพิ่ม
จ านวนรถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร  
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ส าหรับสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนัน้ ได้มีการก าหนดค่าจ้างส าหรับการให้บริการ  
การจดัการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาที่ รฟม. จะต้องจ่ายให้แก่บรษิัท โดยอ้างองิและค านวณจาก
ประมาณการค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีค่าดการณ์โดยบรษิทั ซึง่ค่าจา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลีย่นได้
ตามอตัราเงินเฟ้อและอตัราค่าไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญาสมัปทานเท่านัน้ ดงันัน้ 
ก าไรทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบรษิทั ในการบรหิารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิให้ใกล้เคยีงกบัประมาณการที่ก าหนด ซึ่งหากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิมี
จ านวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัท  
ไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขึน้ค่าบรกิารจาก รฟม. ได ้

อย่างไรกต็าม ดว้ยความเชีย่วชาญและประสบการณ์จากการบรหิารจดัการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัมี
ความมัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้
ประมาณการทีก่ าหนดไว ้

3.2.4   ความเส่ียงจากการปฏิบติังานของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารงานทางพิเศษ 

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

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

นอกจากนี้บริษัท ยงัอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จดัเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้าไม่ท างานเนื่ องจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง 
ระบบปฏิบตัิการเกิดการประมวลผลผดิพลาด หรือการมีไวรสัเข้าสู่ระบบและเข้าท าลายข้อมูลต่างๆ  
ในระบบปฏบิตักิาร รวมถงึการมผีูก้่อกวนแอบลกัลอบเขา้ท าลายขอ้มูลข่าวสาร ท าใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อระบบ เป็นต้น ซึง่บรษิทัจะให้ความส าคญัอย่างมากในการจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยจะจดัให้มี
ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงระบบงานที่ส าคญัจากบุคคลภายนอก  
มกีารก าหนดระดบัในการเขา้ถงึขอ้มลูและอุปกรณ์ต่างๆ การตดิตัง้โปรแกรมส าหรบัตรวจสอบไวรสั และ
มรีะบบส ารองขอ้มลูในระบบปฏบิตักิารซึง่สามารถท างานทดแทนไดใ้นทนัท ี
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3.2.5   ความเส่ียงจากการว่าจ้าง SIEMENS เป็นผู้รบัเหมาหลกัในการจดัหาและบ ารงุรกัษาอุปกรณ์งาน
ระบบของบริษทั 

บรษิทัได้รบัมาซึง่สญัญาจดัหาอุปกรณ์งานระบบ และสญัญาบ ารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า กบั 
Siemens AG เยอรมนี และ Siemens Limited ประเทศไทย ซึง่ครบก าหนดในปี 2567 ดงันัน้ ในกรณีที่
กลุ่ม SIEMENS ดงักล่าว ไม่สามารถให้บริการตามสญัญาแก่บริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงสญัญา
บ ารุงรกัษา อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัได ้

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

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ               
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  

4.1.1  อาคารและอุปกรณ์ 154      
4.1.2  งานระหว่างก่อสรา้ง 19,626  
4.1.3  สทิธิใ์นการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้ 20,327  
4.1.4  สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 1,320    
4.1.5  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 16,988  

ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 58,415  

ทัง้นี้ รายการทรพัย์สนิถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด  
จ าแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจ าแนกตามบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

บรษิทั 151  เจา้ของ* ไมม่ ี
NECL 1  เจา้ของ** ไมม่ ี
BMN 2  เจา้ของ ไมม่ ี

รวม 154    

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรบัปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขัน้ที ่2 แมว้่ากรรมสทิธิใ์น
อาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิัทได้สิทธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ตาม
เงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญา 

 **  NECL ไม่มทีีด่นิ อาคารและเครื่องจกัร NECL ได้เช่าอาคารส าหรบัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ ซึ่งตัง้อยู่ที่เลขที ่ 
587 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 โดยเป็นสญัญาเช่าปีต่อปี อตัราค่าเช่าเดอืนละ 
10,000 บาท NECL ใชอ้าคารศนูยค์วบคุมทางด่วนบางปะอนิ-ปากเกรด็ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วน 
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ในการควบคุมงานปฏบิตักิาร แมว้่ากรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL  
ไดส้ทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญา 

4.1.2 งานระหว่างก่อสรา้ง  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองงานก่อสรา้ง ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย     
มดีงันี้ 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 

บรษิทั 19,626  
รวม 19,626  
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โครงการทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกรงุเทพมหานคร 

บรษิทัไดล้งนามในสญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบ ารุงรกัษา
โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ.โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน     
30 ปี และลงนามในสญัญาผูจ้ดัการโครงการส าหรบังานก่อสรา้งโครงการดงักล่าวกบั บมจ. ช.การช่าง 
ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกนิ 48 เดอืน ซึ่งงานก่อสร้างได้เริม่ด าเนินการเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2555       
โดยความคบืหน้าของโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 85 สอดคลอ้งกบัแผนที่
วางไว ้ทัง้นี้ บรษิทัไดน้ างานระหว่างก่อสรา้งดงักล่าววางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทั 

4.1.3 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งท่ีเสรจ็แลว้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้    
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558  

บรษิทั 13,070  
NECL 7,257   

รวม 20,327  
 

สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้เป็นต้นทุนในการก่อสรา้งระบบทางด่วนขัน้ที ่2 และ
โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีและซ ี 39,742  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 
ทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ี 9,030  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 
ทางพเิศษอุดรรถัยา  12,928  เป็นของ กทพ. เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื* 
รวมต้นทุนโครงการ 61,700    
หกั ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการสะสม (41,373)    

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 20,327    

หมายเหตุ  * NECL ไดน้ าสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงทางพเิศษ 
อุดรรถัยาไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในการค ้าประกนัเงนิกูย้มืจากบรษิทั 

เนื่องจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งต้นเป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer and 
Operate) กรรมสทิธิใ์นทางพิเศษทัง้หมดรวมทัง้สิง่ก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือใช้ประโยชน์  
อนัเกีย่วเน่ืองกบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีีบ่รษิทัและ NECL จดัสรา้งขึน้ และเมื่อเปิด
ใชง้านแล้ว บรษิทั และ NECL มสีทิธทิีจ่ะใช้ทรพัยส์นินัน้ โดยบรษิทัและ NECL มหีน้าทีบ่ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิดงักล่าวตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพเิศษ    
ศรีรัช) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปได้อีก  
2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกนัต่อไป สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วน 
ขัน้ที ่2 (สว่นด)ี ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2540 และสญัญาโครงการทางด่วน
สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ทางพเิศษอุดรรถัยา) ก าหนดระยะเวลา 30 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 
2539 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี สญัญาก าหนดให้บริษัทและ NECL เป็น
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ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง และค่าใชจ้่ายในการจดัจราจรและการกูภ้ยับนทางพเิศษ
ศรรีชัและทางพเิศษอุดรรถัยา โดยบรษิทัและ NECL เป็นผูช้ าระเงนิให ้กทพ. ส าหรบัค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
รวมทัง้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาทางพเิศษตลอดอายุสญัญา 

4.1.4 สิทธิในการใช้พืน้ท่ีก่อสรา้งทางด่วน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มลูค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ตามงบการเงนิรวม
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
มลูค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
บรษิทั  
    สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 6,645 
    หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,225) 
    สุทธ ิ 1,320   

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 1,320   

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

4.1.5 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
บรษิทั 16,654 
NECL - 
BMN 334  

รวม 16,988  
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สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเป็นต้นทุนในการ
ก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี  31 ธ.ค.2558 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 18,957  เจา้ของ เป็นหลกัประกนัในการ
กูย้มื 

อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีใ่ห้
เช่าบรเิวณสถานี 

358  เจา้ของ ไมม่ ี

อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 414  เจา้ของ ไมม่ ี

อุปกรณ์ระบบโฆษณา 178  เจา้ของ ไมม่ ี

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 378  เจา้ของ ไมม่ ี

รวมต้นทุนโครงการ 20,285     

หกั ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการสะสม (3,297)   

 รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ  16,988    

 
4.2 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

4.2.1 สรุปมลูค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค.2558 

สดัส่วน 
การลงทุนใน
แต่ละบริษทั  

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค.2558 
 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลกัษณะ 
การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ  
เงนิลงทนุสุทธ ิ

2,604 
 

(2,450) 
     154-     

99.99 * 
 

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

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร 
เน็ตเวริค์ส ์จ ากดั 

166 65.19 254 บรษิทัย่อย - พฒันาพื้นทีร่้านค้าในสถานี
รถ ไฟ ฟ้ า  แล ะชั ้น ใ ต้ ดิน 
อาคารจอดแลว้จร 
- จดัหาโฆษณาในรปูแบบป้าย
หรือสื่อโฆษณาในบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าและภายใน
รถไฟฟ้า 
- ให้บริการและดูแล รักษา
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ  สื่ อ ส า ร
โ ท ร ค ม น า ค ม ใ น ส ถ า นี
รถไฟฟ้า 

3. บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 7,018 19.57 3,990 บรษิทัรว่ม - ผลติและจ าหน่ายน ้าประปา 
4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
3,223 19.40 7,370 บรษิทัรว่ม - ลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding 

Company) ซึง่ประกอบธรุกจิ
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

5. บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 913  
 

7.50 12,175 
 

บรษิทัอื่น - ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุร ี

หมายเหตุ * บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ NECL เพิม่เตมิ เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2558 ส่งผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของ
บรษิทัใน NECL ณ ปัจจุบนั เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 
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4.2.2  นโยบายการลงทุนและการบรหิารงานในบรษิทัย่อย  

บรษิัทมนีโยบายที่จะลงทุนในธุรกจิที่เกีย่วเนื่อง ใกลเ้คยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุน  
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสรา้งความมัน่คง และ
ผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยก าหนดใหม้นีโยบายการลงทุนดงัต่อไปนี้  

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามญัของบริษัทผู้ด าเนินโครงการในลักษณะการลงทุน      
ระยะยาว  

2. สดัส่วนการลงทุนตามสดัส่วนขัน้ต ่าทีท่ าให้บรษิัทสามารถมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3. ไม่ลงทุนในโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอื่น ดงันี้  

1. บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั (“NECL”)  

บรษิัทจดัตัง้ NECL เมื่อปี 2539 โดยถอืหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุ้นของ NECL ทัง้นี้สบืเนื่องจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจาก
นโยบายของภาครฐัที่ท าการก่อสร้างทางในลกัษณะที่เป็นทางแข่งขนั  ท าให้รายได้ของ NECL 
ไม่เป็นไปตามประมาณการผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกนิ
ทุนส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ เมื่อปี 2546 NECL จึงได้เพิม่ทุนจดทะเบียนอีก 3,000 ล้านบาท     
เป็น 6,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบนัได้เรยีกช าระค่าหุน้แลว้รอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ 
3,000 ลา้นบาท ระหว่างปี 2546-2547 บรษิทัไดล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ใน NECL ลงเหลอืรอ้ยละ 
53.33 ของทุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  NECL มทีุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 5,250 
ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทมเีงนิให้กูย้มืแก่ NECL เป็นจ านวนมาก และเป็นเจา้หนี้รายเดยีวของ 
NECL บรษิทัไดส้ง่กรรมการบรหิารของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการบรษิทัใน NECL จ านวน 6 คน 
จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 7 คนของ NECL กรณี NECL มกีารด าเนินการทีก่ระทบต่อบรษิทั
อย่างมสีาระส าคญั NECL จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัก่อน นอกจากนี้
บรษิทัยงัเป็นผูร้บัจา้งด าเนินงานทัง้หมดของ NECL 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2558 บรษิทั (เดมิคอื BECL) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ NECL เพิม่เตมิ ส่งผล
ใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัใน NECL เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

2. บรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวริ์คส ์จ ากดั (“BMN") 

บรษิทัจดัตัง้ BMN เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกจิจดัหาและจดัท าสื่อโฆษณา 
ในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ใหเ้ช่าพื้นทีร่า้นค้าในสถานีรถไฟฟ้า 
สายสนี ้าเงนิและพืน้ทีช่ ัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรทีส่ถานีลาดพรา้ว ในปัจจุบนัเปิดด าเนินการ 
ไปแลว้ 5 สถานี ไดแ้ก่ สถานีสุขุมวทิ, สถานีพหลโยธนิ, สถานีสวนจตุจกัร, สถานีก าแพงเพชร 
และสถานีพระรามเกา้ รวมทัง้ให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน
สถานีรถไฟฟ้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 254 
ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่ใน BMN รอ้ยละ 65.19 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ BMN 
ร่วมกบักลุ่มผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ
การตลาดและอสงัหาริมทรพัย์ และเป็นผู้ช านาญการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม       
ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 34.81  

ส าหรบันโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนัน้ บรษิทัยงัคงมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัส่วนการ    
ถอืหุน้ใน BMN ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดใน BMN โดยบรษิทัจะไดร้บั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของสว่นแบ่งรายไดแ้ละเงนิปันผลรบัจากการลงทุนใน BMN ทัง้นี้ 
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บรษิัทมีนโยบายการควบคุมหรือมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
โดยบรษิทัไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน BMN จ านวน 5 คน จากกรรมการทัง้หมด 7 คน 

3. บรษิัท ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (“TTW”)  

บรษิทัลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปาใหก้บัการประปา
สว่นภูมภิาคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซือ้ขายน ้าประปากบั 
การประปาสว่นภูมภิาค ซึง่สญัญามอีายุ 30 ปี นบัจากวนัที ่21 กรกฎาคม 2547 TTW มกีารลงทุน
ในบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าว 
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานี และรงัสติ โดยมี
สญัญาซื้อขายน ้าประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค สญัญามอีายุ 25 ปี นับจากวนัที่ 15 ตุลาคม 
2541 อีกทัง้ยงัลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจบรหิารและ
จดัการระบบผลติและจ่ายน ้าประปาและการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี โดย TTW ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 
68.50 ของทุนจดทะเบยีน และลงทุนในธุรกจิพลงังานโดยผ่านการถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิัท   
ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ลงทุนในบรษิัทอื่นที่ประกอบธุรกจิด้านพลงังาน  
ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนใน TTW คอื รายไดเ้งนิปันผล  

ปัจจุบนั บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 19.57 ของทุนจดทะเบยีน  

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“CKP”) 

บรษิัทได้เขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้ CKP ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัโดยการลงทุนในบรษิัทอื่น (Holding 
Company) ซึ่งประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 CKP มกีารลงทุนในบรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั รอ้ยละ 56 บรษิทั 
นครราชสมีา โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซลาร ์จ ากดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขน
ชยั จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั บางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั รอ้ยละ 65 บรษิทั ซเีคพ ีโซลาร ์
จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั วสิ โซลสิ จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั เฮลอิอส พาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 
100 บรษิทั อพอลโล่ พาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 100 บรษิทั โซเล่ พาวเวอร ์จ ากดั รอ้ยละ 100 และ
บรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ ากดั ร้อยละ 30 ผลประโยชน์ที่บรษิทัคาดว่าจะได้รบัคอื เงนิปันผล
จากการลงทุน ปัจจุบนั บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้่งผูแ้ทนเขา้เป็นกรรมการใน CKP ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 บรษิทั    ถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 19.40 ของทุนจดทะเบยีน 

5. บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั (“XPCL”) 

บรษิทัลงทุนใน XPCL ซึ่งเป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัสมัปทานจากรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ในการออกแบบพฒันา ก่อสร้าง และด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุร ีเป็น
ระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปัน
ผลจากการลงทุน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัถอืหุน้อยู่ใน XPCL รอ้ยละ 7.50 ของ         
ทุนจดทะเบยีน โดยหุน้สามญัของ XPCL ทีบ่รษิทัถอือยู่ทัง้หมดไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื     
ระยะยาวของ XPCL บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส้ง่ผูแ้ทนของบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน XPCL  
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)   

บริษัทและ NECL มีข้อพิพาทกับ กทพ . จ านวนทัง้สิ้น 12 เรื่อง  ซึ่งมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของ 
คณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาทตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครองแบ่งเป็นขอ้พพิาททีบ่รษิัท
และบรษิทัย่อยน าเสนอเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พพิาทตามสญัญาและเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึง่มมีูลค่าฟ้องรอ้ง
จนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททัง้สิ้นประมาณ 28,179.8 ล้านบาท และเป็นข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ซึ่งมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททัง้สิ้นประมาณ 9 ล้านบาท สาระส าคัญของ 
แต่ละขอ้พพิาทมดีงันี้  

5.1.1 ข้อพิพาทท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูย้ื่นเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

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

บริษัทได้ก่อสร้าง “พื้นที่ส่วนแรก” ของทางพิเศษศรีรชัแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535  
ซึ่งตามสญัญาก าหนดว่า วนัที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ส่วนแรกแล้วเสร็จ ถือว่าเป็นวันเปิดใช้งาน  
ของพื้นที่ส่วนแรก และบรษิัทมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง แต่ กทพ. ได้เริม่แบ่งรายได ้
ค่าผ่านทางใหบ้รษิทัในวนัที ่2 กนัยายน 2536 ท าใหบ้รษิทัสญูเสยีรายไดท้ีค่วรไดร้บัตามสญัญา 

กทพ. และบรษิทัมคีวามเหน็ไม่ตรงกนัว่าวนัใดเป็นวนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่ว่นแรก ซึง่ กทพ. มหีน้าที่
ตามสญัญาเริม่ตน้แบ่งสว่นแบ่งรายไดค้่าผ่านทางใหแ้ก่บรษิทันบัแต่วนัดงักล่าว 

เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดขอ้พพิาทให ้กทพ. ช าระเงนิสว่นแบ่ง
รายได้ค่าผ่านทางที่บริษัทพึงได้รับส าหรับช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ถึงวนัที ่ 
2 กนัยายน 2536 เป็นเงิน 1,974.6 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยจ านวน 1,856.8 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 3,831.4 ลา้นบาท และดอกเบีย้จนกว่าจะช าระใหบ้รษิทัเสรจ็สิน้  

กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
บรษิัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลบงัคบัตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ   
โดยมทีุนทรพัยเ์รยีกรอ้ง 5,021.1 ลา้นบาท  

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ. ซึ่งขอให ้      
เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้บงัคับตามค าร้องของบริษัท โดยให้ กทพ.   
ช าระเงนิสว่นแบ่งรายไดค้่าผ่านทางทีบ่รษิทัพงึไดร้บัเป็นจ านวนเงนิ 1,974.6 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้
ตามสญัญาเป็นเงนิจ านวน 3,046.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิจ านวน 5,021.1 ลา้นบาทใหแ้ก่บรษิทั   

เมื่ อวันที่  11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลาง 
ต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

2. ทางแขง่ขนัของทางพเิศษอุดรรถัยา 

ตามสญัญาก าหนดว่า ในระหว่างระยะเวลาของสญัญา หาก กทพ.หรือรฐับาลมีการก่อสร้างหรือ
ปรบัปรุงทางหรือถนนจนมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัทางพิเศษ ภายในขอบเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับ  
ทางพเิศษและส่งผลกระทบท าให้ปรมิาณการจราจรหรอืรายไดค้่าผ่านทางพเิศษลดลงจากประมาณ
การ กทพ. ตอ้งชดเชยผลกระทบแก่บรษิทัย่อย 
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การทีร่ฐัอนุญาตใหม้กีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมอืงโทลลเ์วยช์่วงระหว่าง
อนุสรณ์สถานถึงรังสิตถือเป็นทางแข่งขนัตามสญัญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ   
บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยจงึเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดเชยผลกระทบดงักล่าวตามทีว่ศิวกรอสิระไดม้หีนังสอื
รบัรองผลกระทบทีบ่รษิทัย่อยไดร้บั 

เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ. ช าระเงิน
ค่าชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากประมาณการให้แก่บรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2542 จ านวน 730.8 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ และส าหรบัปี 2543 จ านวน 1,059.2 ลา้นบาท   

กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  และ 
บรษิทัย่อยไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื่อใหศ้าลบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  
โดยมทีุนทรพัยเ์รยีกรอ้ง 3,296.7 ลา้นบาท   

เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ. ซึ่งขอให ้    
เพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และใหบ้งัคบัตามค ารอ้งของบรษิัทย่อย โดยให้ กทพ.
ช าระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการแก่บริษัทย่อย ส าหรับปี 2542 จ านวน 730.8  
ลา้นบาท และส าหรบัปี 2543 จ านวน 1,059.2 ลา้นบาทพรอ้มดอกเบีย้จนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ 
ศาลปกครองสงูสดุ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

3. การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 

กทพ.ได้ออกค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างทางพเิศษศรรีชับางส่วนเป็นการเพิม่เติมและยนืยนัว่า  
จะยอมรบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการออกค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานดงักล่าว  ต่อมาวศิวกรอสิระได้มี
หนังสอืรบัรองจ านวนเงนิค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวรวมเป็นเงนิ 209.1 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบีย้) 
ซึง่ กทพ. ปฏเิสธทีจ่ะช าระเงนิตามการรบัรองของวศิวกรอสิระ  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ.  ช าระ 
ค่าก่อสรา้งและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามหนงัสอืบอกกล่าวเปลีย่นแปลงงาน เป็นเงนิต้นพรอ้มดอกเบีย้รวม 
382.5 ลา้นบาท และดอกเบีย้ของเงนิตน้จ านวน 209.1 ลา้นบาท จนกว่าจะช าระใหแ้ก่บรษิทัเสรจ็สิน้ 

เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2557 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

4.   การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั 

บรษิทัขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัรา
ค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบริษัทมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการค านวณ 
ค่าผ่านทางทีจ่ะปรบัขึน้ ซึง่ กทพ. ไดด้ าเนินการใหม้กีารออกประกาศอตัราค่าผ่านทางโดยไม่ไดป้รบั
ขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ 

เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2551 บรษิทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
กทพ. ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2546 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา 
รวมเป็นเงนิจ านวน 4,368 ลา้นบาท เสรจ็สิน้การสบืพยานเมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2558 และครบก าหนด
คู่พพิาททัง้สองฝ่ายยื่นค าแถลงการณ์ปิดคดใีนวนัที ่5 มกราคม 2559 
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5.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บรษิัทขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนด ี      
ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบรษิทัมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั
เกี่ยวกบัการค านวณค่าผ่านทางที่จะปรบัขึ้น ซึ่ง กทพ. ได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศอตัรา 
ค่าผ่านทางโดยไม่ไดป้รบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ  

เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2551 บรษิทัได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให ้
กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2546  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 1,048.2 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการสบืพยาน 
โดยจะเสรจ็สิน้ในเดอืนมนีาคม 2559 

6.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั 

บรษิทัขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัรา
ค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบริษัทมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการค านวณ 
ค่าผ่านทางที่จะปรบัขึน้ ซึ่ง กทพ. ได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศอตัราค่าผ่านทางโดยไม่ได้ 
ปรบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ 

เมื่อวนัที่ 13 มถุินายน 2556 บรษิทัได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให ้
กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 9,091.8 ลา้นบาท   

ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการสืบพยาน ซึ่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดนัดสืบพยานฝ่ายบริษัท        
ในเดอืนมกราคม 2559  

7. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บรษิัทขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนด ี     
ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบรษิทัมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั
เกี่ยวกบัการค านวณค่าผ่านทางที่จะปรบัขึ้น ซึ่ง กทพ. ได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศอตัรา       
ค่าผ่านทางโดยไม่ไดป้รบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ 

เมื่อวนัที่ 28 มถุินายน 2556 บรษิทัได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให ้
กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ให้บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551  
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา รวมเป็นเงินจ านวน 4,062.8 ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการคดัเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

8. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษอุดรรถัยา  

บรษิทัย่อยขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ทีก่ าหนดให้
มกีารปรบัอตัราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบรษิทัย่อยมคีวามเหน็ไม่ตรงกนัเกีย่วกบั
การค านวณค่าผ่านทางที่จะปรบัขึน้ ซึง่ กทพ. ไดด้ าเนินการให้มกีารออกประกาศอตัราค่าผ่านทาง 
โดยไม่ไดป้รบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัย่อยเสนอ  

เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2556 บรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให ้
กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยให้กบับริษัทย่อยจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2546  
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 908.7 ล้านบาท และดอกเบีย้ของเงนิต้นค่าเสยีหาย 
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จ านวน 561.9 ลา้นบาท โดยคดิเป็นรายวนันบัถดัจากวนัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเป็นตน้ไปจนกว่า กทพ. 
จะชดใชเ้งนิตน้ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้แก่บรษิทัย่อยเสรจ็สิน้ 

เมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2557 บรษิทัย่อยยื่นหนงัสอืแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั และ กทพ. ได้
ยื่นหนงัสอืแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่าย กทพ. เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2558  

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการคดัเลอืกบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

5.1.2   ข้อพิพาทท่ี กทพ. เป็นผูย้ื่นเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

กทพ. ได้ยื่นค าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัท  และบริษัทย่อยรบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวม 4 เรื่อง คิดเป็นทุนทรพัย์รวมทัง้สิ้น 9 ล้านบาท ซึ่งบริษัท และบริษัทย่อยเหน็ว่า
ค่าใช้จ่ายที่ กทพ. เรยีกมานัน้ ไม่อยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิัท และบรษิัทย่อยตามสญัญา  
ทัง้นี้ คณะอนุญาโตตุลาการมคี าชีข้าดแลว้ 3 เรื่อง โดย กทพ. ไดย้ื่นบงัคบัตามค าชีข้าด และขอเพกิถอน
ค าชีข้าดต่อศาลปกครองแลว้ 2 เรื่อง 

1. งานก่อสรา้งเพิม่เตมิ 

เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2552 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดใหบ้รษิทัช าระเงนิที ่กทพ. ไดท้ดรอง
จ่ายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนไปก่อน จ านวนเงิน  1.7 ล้านบาทให้แก่ กทพ.      
ซึง่บรษิัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอใหเ้พกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษายกค ารอ้งขอเพกิถอนค าชีข้าดของบรษิัท ซึง่บรษิทัไดพ้จิารณาจาก
ขอ้เทจ็จรงิปัจจุบนัแลว้เหน็ควรไม่ยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุ  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาให้บังคับตามค าชี้ขาดของ                
คณะอ นุญาโต ตุลาการ  ในคดีที่  กทพ .  ยื่ นค า ร้อ งขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ ข าดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ โดยใหบ้รษิทัปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการภายใน 60 วนั นับแต่
คดถีงึทีส่ดุ ซึง่ค าชีข้าดดงักล่าวก าหนดใหบ้รษิทัตดิตัง้ก าแพงกัน้เสยีงใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีน 6 ราย จดัท า
ทางเขา้-ออกแก่ผูร้อ้งเรยีน 3 ราย และช าระเงนิที ่กทพ. ทดรองจ่ายแก่ผูร้อ้งเรยีนไปก่อนจ านวน 1.4 
ลา้นบาท   

เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2558 บรษิทัไดช้ าระเงนิตามค าพพิากษา จ านวน 1.4 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้
นับตัง้แต่วนัที่ กทพ. ได้ทดรองจ่ายไปจนถึงวนัที่ช าระเสร็จสิน้ จ านวน 1.3 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 2.7 ลา้นบาท แก่ กทพ. และบรษิทัไดย้ื่นค าแถลงแจง้การปฏบิตัติามค าชีข้าดต่อศาลปกครอง
กลางแลว้  

2. ค่าใชจ้่ายในการท าทางเขา้-ออก และแกไ้ขปัญหารอ้งเรยีน 

เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าชีข้าดว่า กทพ.ไม่อาจใชส้ทิธเิรยีกร้องให้
บรษิทั ช าระเงนิค่าจดัท าทางเขา้-ออก ค่าจดัท าทางพรอ้มรางระบายน ้า และค่าจดัท าท่อรบัน ้าฝนจาก
ฟรโีฟลวร์วมเป็นเงนิ 0.4 ลา้นบาท จงึชีข้าดใหย้กขอ้เรยีกรอ้งและค าขอของ กทพ.  

เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ
ศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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 3. ค่าใชพ้ืน้ทีอ่าคารศนูยค์วบคุมทางด่วนขัน้ที ่2 

เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดว่า บรษิทัไม่ต้องส่งมอบหรอืออก
จากพื้นทีข่องอาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนขัน้ที ่2 และไม่ต้องช าระค่าใช้พืน้ที่ใหแ้ก่ กทพ. ซึง่ กทพ. 
ยอมรบัผลค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดจีงึเป็นอนัยุต ิ

อย่างไรกต็าม เนื่องจากคดทีีค่้างอยู่ยงัไม่ถงึทีสุ่ด และฝ่ายบรหิารของบรษิัทเชื่อว่าจะไม่เกดิผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึยงัมไิดบ้นัทกึรายการไวใ้นงบการเงนิ 

5.1.3 คดีฟ้องรอ้ง 

ตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารทางพเิศษฟ้องการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบรษิทัในคดลีะเมดิเกีย่วกบั
การจดัจราจรและดูแลรกัษาความปลอดภยับนระบบทางพเิศษศรรีชั โดยม ีกทพ. เป็นจ าเลยที่ 1 และ
บรษิทัเป็นจ าเลยที่ 2 โดยศาลชัน้ต้นไดม้คี าพพิากษายกฟ้องโจทก์ และศาลอุทธรณ์พพิากษาให ้กทพ. 
และบริษัทร่วมกนัช าระเงินแก่โจทก์ รวมจ านวน 2.3 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับตัง้แต่วนัที ่21 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ ทัง้นี้ บรษิัท กทพ. และโจทกไ์ด้
ยื่นฎกีาต่อศาล  

 เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2558 ศาลฎกีามคี าพพิากษายนืตามค าพพิากษาศาลอุทธรณ์ ให ้กทพ. และบรษิทั 
ร่วมกนัช าระเงนิให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2558 บรษิัทได้วางเงนิต่อศาลเพื่อช าระหนี้ตาม            
ค าพพิากษาจนเสรจ็สิน้แลว้ 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมลูทัว่ไป 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

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

ประกอบธุรกจิ ด าเนินการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบ
ขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107558000491 

ทุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 15,285 ลา้นบาท 

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

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

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

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

 

(2) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  

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

จอดแลว้จรสถานีลาดพรา้ว 
2. จดัหา และ/หรอื จดัท าสือ่โฆษณาในบรเิวณ สถานีรถไฟฟ้า และภายใน

ขบวนรถไฟฟ้า MRT 
3. ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคมภายในสถานี

รถไฟฟ้า 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ชัน้ 12 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
ทีต่ัง้ส านกังานสาขา 587 อาคารวริยิะถาวร ชัน้ 9 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบยีน 254 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 254 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 65.19   
โทรศพัท ์  0 2690 8200 
โทรสาร  0 2690 8212    
เวบ็ไซต ์ www.bmn-mrt.com 

 
บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) (เรียกช่ือยอ่วำ่ “TTW”) 
ประกอบธุรกจิ ผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนใน

บรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอื่น  
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 30/130 หมู่ที ่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขงิ  
 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
ทุนจดทะเบยีน 3,990 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 3,990 ลา้นบาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 19.57   
โทรศพัท ์  0 2811 7526 
โทรสาร  0 2420 6064 
เวบ็ไซต ์ www.ttwplc.com 
 
 

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

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

 

http://www.ttwplc.com/
http://www.ck/
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(3) บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์ :  0 2009 9382  
 โทรสาร   :  0 2009 9476  

 

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

6.2 ข้อมลูส ำคญัอ่ืน  

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำ 

6.2.1 สญัญำโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ท่ี 2 

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

รวมทัง้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วน ขัน้ที่ 2  
เป็นระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที่ 1 มนีาคม 2533 จนถึงวนัที ่ 
29 กุมภาพนัธ ์2563 ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีจ่ะตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา 
ทัง้ 2 ฝ่าย ทัง้นี้ ระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ประกอบด้วย ส่วนเอ (พระราม 9-
รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท - บางโคล่) ส่วนซี (รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ) 
ระยะทางทัง้สิน้ 29.8 กโิลเมตร โดยบรษิทัมสีทิธไิดร้บัส่วนแบ่งรายไดค้่าผ่าน
ทางตลอดระยะเวลาสมัปทานทัง้ในส่วนของทางพิเศษศรรีชั และทางพิเศษ 
เฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1) ซึง่ก่อสรา้งและบรหิารโดย กทพ. 

6.2.2 สญัญำเพือ่กำรต่อขยำยโครงกำรระบบทำงด่วนขัน้ท่ี 2 (ส่วนดี) 

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

ในส่วนต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่  2 ส่วนดี (พระราม 9-             
ศรนีครนิทร)์ ระยะทางทัง้สิน้ 8.7 กโิลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจาก
วนัที ่17 เมษายน 2540 จนถงึวนัที ่16 เมษายน 2570 โดยบรษิทัมสีทิธไิดร้บั
รายไดค้่าผ่านทางตลอดระยะเวลาสมัปทาน 
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6.2.3 สญัญำสมัปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำงบริหำรจดักำรให้บริกำรและบ ำรงุรกัษำโครงกำร
ทำงพิเศษสำยศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหำนคร 

วนัท่ีท ำสญัญำ  15 กนัยายน 2555 
คู่สญัญำ  การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (“กทพ.”) 
สรปุสำระส ำคญั  บริษัทมีหน้าที่ด าเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และบร ิหารทางพิเศษสาย     

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (เริม่ต้นทีถ่นนกาญจนาภเิษก และเชื่อมต่อกบัทาง
พเิศษศรรีชับรเิวณดา้นเหนือของสถานีขนส่งหมอชติ 2) ระยะทางทัง้สิน้ 16.7 
กโิลเมตร ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที่ 15 ธนัวาคม 2555 จนถึง
วนัที1่4 ธนัวาคม 2585 โดยบรษิทัมสีทิธไิดร้บัรายไดค้่าผ่านทางตลอดระยะ 
เวลาสมัปทาน  
ระยะเวลาสมัปทาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1  การออกแบบ ก่อสรา้งทางพเิศษ การจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์

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

 ระยะที ่2  การบริหารจัดการ และการให้บริการ ได้แก่ การเรียกเก็บ 
ค่าผ่านทาง การกูภ้ยั และการบ ารุงรกัษาทางพเิศษ 

6.2.4 สญัญำโครงกำรทำงด่วนสำยบำงปะอิน-ปำกเกรด็ 

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

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

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

6.2.5 สญัญำจ้ำงผู้จดักำรโครงกำรส ำหรบังำนก่อสร้ำงทำงพิเศษสำยศรีรชั - วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหำนคร 

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

ผูจ้ดัการโครงการ มหีน้าทีอ่อกแบบก่อสรา้งทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบ
นอกจดัหาและติดตัง้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบควบคุมการเกบ็
เงินค่าผ่านทางพเิศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจร ระบบกู้ภัย 
และระบบอื่นๆ รวมทัง้การบริหารการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยมีระยะเวลา
ก่อสรา้ง 48 เดอืนนับแต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 หรอืจนถงึวนัที1่4 ธนัวาคม 
2559 โดยมมีลูค่างานตามสญัญา 22,500 ลา้นบาท 
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6.2.6 สญัญำสมัปทำนโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรชัมงคล 

วนัท่ีท ำสญัญำ 1 สงิหาคม 2543 
คู่สญัญำ การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) 
สรปุสำระส ำคญั รฟม. ตกลงจะใหส้ทิธแิก่ บรษิทัเพยีงผูเ้ดยีว ในการด าเนินการ  

 ออกแบบ ผลติ จดัหา ติดตัง้ ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และ
ด าเนินการทดสอบและทดลองใช้งานระบบโดยรวมเพื่อเปิดบรกิารระบบ
รถไฟฟ้าแก่สาธารณชน  

 ด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าในลกัษณะการประกอบกจิการ
พาณิชยโ์ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัใหม้รีะบบบรกิารขนสง่สาธารณะ  

 จดัหาเงนิทุนเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทั ตามสญัญานี้  
บรษิัท (เดมิคอื BMCL) เขา้ท าสญัญาสมัปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหา
นครสายเฉลมิรชัมงคล (สถานีหวัล าโพง-สถานีบางซื่อ) กบั รฟม. และได้เปิด
การเดนิรถอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2547 โดยบรษิทัมสีทิธแิต่
เพยีงผูเ้ดยีวในการจดัเกบ็รายไดค้่าโดยสาร รวมทัง้การด าเนินกจิกรรมและการ
พฒันาเชงิพาณิชยใ์ดๆ และ/หรอื ทัง้หมดตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ซึง่รวมถงึ 
การโฆษณา การให้เช่ าพื้นที่ในโครงการแล ะธุรกิจ ให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี     
นบัจากวนัที ่2 กรกฎาคม 2547 จนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2572 

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

วนัท่ีท ำสญัญำ 19 ธนัวาคม 2544 (แก้ไขเพิม่เตมิ 3 กรกฎาคม 2550  12 ธนัวาคม 2551   
1 กรกฎาคม 2553 และ 30 กนัยายน 2556) 

คู่สญัญำ บรษิทั ซเีมนส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ("ซเีมนส"์) 
สรปุสำระส ำคญั ซเีมนสม์หีน้าที่ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และระบบ 

รางรถไฟฟ้า (Trackwork) จดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์อะไหล่ทีจ่ าเป็นส าหรบังาน
ระบบวางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การจดัเก็บและการจดัซื้อ
อุปกรณ์อะไหล่ จดัหาบุคลากรทีจ่ าเป็น เพื่อประจ าอยู่ในหน่วยงานซ่อมบ ารุง 
ของบรษิัท และจดัเก็บและมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน
ภายในระยะเวลา 1 ปีให้กบับรษิัท เมื่อสิ้นสุดสญัญาซ่อมบ ารุงรกัษาแล้ว  
โดยสญัญาจะสิน้สดุในเดอืนกรกฎาคม 2567 
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6.2.8 สญัญำจดัหำอุปกรณ์อะไหล่ รวมถึงกำรแก้ไขเพ่ิมเติม (Spare Supply Contract for the 
Delivery of Spares and Rendering of Engineering Support Services for the M&E 
Equipment and Trackwork) 

วนัท่ีท ำสญัญำ 30 มกราคม 2545 (และแกไ้ขเพิม่เตมิเมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2550  
12 ธนัวาคม 2551  1 กรกฎาคม 2553 และ 30 กนัยายน 2556) 

คู่สญัญำ Siemens AG, Germany (ไดม้กีารเปลีย่นคู่สญัญาจาก Lincas Electro 
Vertriebs – Gesellschaft m.b.H เป็น Siemens AG, Germany ซึง่เป็นบรษิทั 
ในกลุ่มเดยีวกนั) 

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

6.2.9 สญัญำให้สิทธิพฒันำเชิงพำณิชยก์บับริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ำกดั 

วนัท่ีท ำสญัญำ 11 มนีาคม 2548  1 ตุลาคม 2550  18 สงิหาคม 2552 แก้ไขเพิม่เติม 25 
กุมภาพนัธ ์2552 และ 11 มนีาคม 2558 

คู่สญัญำ บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวริค์ส ์จ ากดั (“BMN”) 
สรปุสำระส ำคญั BMN มสีทิธใินการเขา้ด าเนินการพฒันาเชงิพาณิชย ์ดงันี้  

 สทิธดิ าเนินการพฒันาพืน้ทีใ่นสถานีรถไฟฟ้า จ านวน 11 สถานี ตลอดจน
พืน้ทีช่ ัน้ใตด้นิอาคารจอดแลว้จร สถานีลาดพรา้ว  

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

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

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

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

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

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

 ระยะที ่2 การใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า 
เป็นผู้ให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ช่วงสถานีเตาปนู-สถานีคลองบางไผ่ ตลอดระยะเวลาสญัญาสมัปทาน  
โดยจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ด้านคุณภาพที่ รฟม. ระบุในสัญญาสมัปทาน รวมถึงการจัดให้มีการ 
ซ่อมบ ารุงรักษาและการปรับปรุงอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและอุปกรณ์งานระบบ รวมทัง้การจดัให้
มบีุคลากรที่มคีวามรู้และความช านาญงานที่จ าเป็นและพอเพียงส าหรบั 
การปฏบิตังิานตามสญัญา ตลอดระยะเวลาสมัปทาน ทัง้นี้งานในระยะที ่2 
นี้ไม่รวมถงึการบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษาอาคารจอดแลว้จรทัง้ 4 แห่ง 

 

 

 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)         แบบ 56-1 
 

 

6-8 
 

6.2.11 สญัญำว่ำจ้ำง ผู้บริหำรโครงกำร ผู้จดัหำ และติดตัง้อุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎร์บูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ (สถำนีคลองบำงไผ่- 
สถำนีเตำปูน) สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำร
กำรเดินรถไฟฟ้ำ และซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

วนัท่ีท ำสญัญำ 4 กนัยายน 2556 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิเมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558) 
คู่สญัญำ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 
สรปุสำระส ำคญั บมจ.ช.การช่าง มีหน้าที่หลกัตามสญัญาว่าจ้างผู้บริหารโครงการนี้คือรบัจ้าง

ด าเนินงานระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทานให้แล้วเสร็จเพื่อให้ระบบรถไฟฟ้า 
พร้อมเปิดให้บริการ โดยงานระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทานนี้ประกอบด้วย 
การออกแบบ จดัหา ติดตัง้ ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าซึ่งรวมถึง  
ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้ประกอบ จ านวน 21 ขบวน ระบบอาณัติสญัญาณ 
ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบเก็บเงินอัตโนมตัิ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง  
ประตูกัน้ชานชาลา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถานีรถไฟฟ้าทัง้ 16 
สถานี บนระยะทางทัง้สิน้ 22 กโิลเมตร และในศูนย์ซ่อมบ ารุงที่คลองบางไผ่  
การก่อสรา้งอาคารหอพกัและฝึกอบรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ในศูนยซ์่อม
บ ารุงทีค่ลองบางไผ่ รวมทัง้การบรหิารการก่อสรา้งงานระยะที ่1 การจดัเตรยีม
บุคลากรส าหรบัการเดินรถ และการทดลองเดนิรถเสมือนจริง  โดย บมจ.  
ช.การช่าง มรีะยะเวลาด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1,200 วนั นับตัง้แต่วนัที่
บริษัทได้ลงนามในสญัญาสมัปทาน หรือสามารถด าเนินการได้จนถึงวันที ่ 
17 ธนัวาคม 2559 และมมีลูค่างานตามสญัญาไม่เกนิ 20,011 ลา้นบาท 
นอกจากนี้ บมจ.ช.การช่าง จะเป็นผูด้ าเนินการจดัหาการสนบัสนุนทางการเงนิ
ส าหรบัการด าเนินงานระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทาน และรบัช าระคืนค่า
อุปกรณ์งานระบบจากบรษิทั ตามแผนการช าระคนืทีบ่รษิทัจะไดร้บัจาก รฟม.  
ตามสญัญาสมัปทาน (สญัญาที ่4)  

ต่อมาเมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2558 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตงาน 
ซ่อมบ ารุงรกัษา โดยให ้บมจ. ช.การช่าง มหีน้าทีห่ลกัตามสญัญาเพิม่เตมิดงันี้ 
 ซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี ทางวิ่งยกระดบั และ     

ศนูยซ์่อมบ ารุง 
 ซ่อมบ ารุ งรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่ องกล ภายในสถานี  

ทางวิง่ยกระดบั และศนูยซ์่อมบ ารุง 
 ซ่อมบ ารุงรกัษาลฟิทแ์ละบนัไดเลื่อน ภายในสถานีและศูนยซ์่อมบ ารุง 
 จดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และบุคลากร ส าหรบังานซ่อมบ ารุง 
โดย บมจ. ช.การช่าง จะให้บรกิารซ่อมบ ารุงรกัษาดงักล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี 
ตัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 จนถงึวนัที ่16 พฤศจกิายน 2566 และมมีูลค่า
งานตามสญัญาจ านวนไม่เกนิ 1,520 ลา้นบาท 
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6.2.12 สญัญำให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้ำและกำรเตรียมควำมพร้อมกำรให้บริกำร 
เดินรถไฟฟ้ำ ในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่-บำงซ่ือ 
(สถำนีคลองบำงไผ่-สถำนีเตำปูน) สญัญำท่ี 4 สมัปทำนส ำหรบักำรลงทุน กำรจดัหำระบบ
รถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถ และซ่อมบ ำรงุรกัษำ  

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

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

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

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

ทัง้นี้ บรษิัทต้องด าเนินการตามสญัญาให้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกนิ  
32 เดอืนนบัแต่วนัทีล่งนามในสญัญา หรอืจนถงึวนัที ่1 มกราคม 2560 และ 
มมีลูค่างานตามสญัญาไม่เกนิ 450 ลา้นบาท 

6.2.13 สญัญำว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้บริหำรโครงกำร รวมถึงเป็นผู้จดัหำ 
ติดตัง้อปุกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ และบริหำรงำนซ่อมบ ำรงุรกัษำโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงโยธำ
และไฟฟ้ำเครื่องกลของ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง บำงใหญ่-รำษฎรบ์ูรณะ ช่วงบำงใหญ่- 
บำงซ่ือ (สถำนีบำงซ่ือ-สถำนีเตำปูน โดยไม่รวมสถำนี) สญัญำท่ี 5 สัมปทำนส ำหรบักำร
ลงทุน กำรจัดหำระบบรถไฟฟ้ำ กำรให้บริกำรกำรเดินรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุงร ักษำ      
รวมถึงเป็นผู้จดัหำและติดตัง้อุปกรณ์เพื่อกำรปรบัปรุงระบบส่ือสำรของโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีน ้ำเงิน 

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

 การด าเนินการตามขอบขา่ยงานระยะที ่1 ของสญัญาสมัปทาน โดย บมจ. 
ช.การช่าง จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า อนัไดแ้ก่ ระบบอาณัติ
สญัญาณ ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบสื่อสาร ระบบ SCADA และระบบ AFC 
และระบบอื่นๆ ตามรายละเอยีดในสญัญาสมัปทาน อกีทัง้ยงัต้องเตรยีม
งานต่างๆ และจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใชท้ างานในระยะที ่1 
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 บมจ .ช .การช่าง มีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบสื่อสารของโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ)   เพื่อใหส้ามารถใชง้านร่วมกบั
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงได ้

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

ทัง้นี้ บมจ. ช.การช่าง ต้องด าเนินการตามขอบเขตงานระยะที่ 1 ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 เดือนนับจากวันที่ รฟม.แจ้งให้เริ่ม
ด าเนินการ และตามขอบเขตงานระยะที ่2 เป็นระยะเวลา 12 เดอืน นับจาก
วนัทีเ่ริม่เปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า และมมีลูค่างานตามสญัญาไม่เกนิ 1,056 
ลา้นบาท 

6.2.14 สญัญำว่ำจ้ำง บริษทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้บริหำรงำนซ่อมบ ำรงุรกัษำโครงสร้ำง
พื้นฐำนโยธำและไฟฟ้ำเครื่องกลของโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล  
(สำยสีน ้ำเงิน) (สถำนีหวัล ำโพง-สถำนีบำงซ่ือ) 

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

 ซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี อุโมงค์ และ 
ศนูยซ์่อมบ ารุง 

 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายในสถานี อุโมงค์ และ 
ศนูยซ์่อมบ ารุง 

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

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เรยีกช าระแลว้ 
15,285 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 มดีงันี้  
ล าดบัท่ี ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น % 

1 กล่ม ช.การช่าง1) 4,362,096,721     28.54 
2 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 1,256,259,584       8.22  
3 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,047,025,175       6.85  
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 752,983,201       4.93  
5 บรษิทั ไฮกรตีโปรดกัส ์แอนด ์เทคโนโลยี ่จ ากดั 615,238,318       4.03  
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 432,872,909       2.83  
7 นายวชิยั วชริพงศ ์ 427,346,348       2.80  
8 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 256,752,503       1.68  
9 State Street Bank Europe Limited 185,166,052       1.21  
10 นายมนิ เธยีรวร 180,900,005       1.18  
 อื่นๆ 5,768,359,184 37.74 

รวม 15,285,000,000 100.00  
 
หมายเหตุ :  1) กลุ่ม ช.การช่าง ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 28.54 ของทุนช าระแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่ม ช.การช่าง จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 

 1. บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2) 4,199,031,529     27.47  

 2. บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 3) 156,659,952       1.03  

 3. บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั4) 4,327,949       0.03  

 4. บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั5) 2,077,291       0.01  

2) บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป และมกีลุ่ม      
ตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้รอ้ยละ 37.73 ของทุนช าระแลว้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่10 กนัยายน 2558) โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 1. บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั 340,412,365  20.10 
 2. บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จ ากดั 175,496,530  10.36 
 3. บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จ ากดั 6) 93,348,212  5.51 
 4. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 12,631,497  0.75 
 5. บรษิทั ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั7) 8,134,812 0.48 
 6. นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 5,749,142 0.34 
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กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
 7. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 3,154,285 0.19 
 8. นายก าธร ตรวีศิวเวทย ์ 62,775 0.004 

ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิของบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ไดจ้าก Website ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

3)  บรษิัท ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างทุกชนิด มหีุ้นจ านวนทัง้สิ้น 
1,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บมจ. ช.การช่างถอืหุน้ จ านวน 549,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55 

4)  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั ประกอบธุรกจิบรษิทัลงทุน มหีุน้จ านวนทัง้สิน้ 9,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการ
ถอืหุน้ คอื กลุ่มตระกลูตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้ จ านวน 8,378,787 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.10   

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

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

7)  บรษิทั ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั ประกอบธุรกจินิคมอุตสาหกรรมทีบ่างปะอนิ มหีุน้จ านวนทัง้สิ้น 2,400,000 หุน้ 
และโครงสรา้งการถือหุ้น คอื กลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย์ ถอืหุ้น จ านวน 1,000,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 41.67 
บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั จ านวน 600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 และบรษิทั ซเีค.ออฟฟิช ทาวเวอร ์จ ากดั 
จ านวน 600,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25   

7.2.2 สดัส่วนของหุ้น Free Float ของบริษทั 

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามญัที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders  
ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ตามทีบ่รษิทัน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัสว่นผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย 
(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 56.02 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น   -ไม่ม-ี 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองแต่ละปี โดยค านึงถงึผลประกอบการ 
โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสม ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเหน็ว่า บรษิัทมีก าไรและกระแส  
เงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม  
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

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

BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหกัเงินส ารองต่างๆ  
ตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัสิน้รอบ  
ปีบญัช ีและตามเงื่อนไขสญัญาเงนิกู ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ  

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

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

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒจิ านวนทัง้สิน้ 17 คน โดยประกอบดว้ย กรรมการที่
เป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร 6 คน ซึ่งถือว่ามกีารถ่วงดุลของ
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร โดยบรษิทัมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน ซึง่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ  

ส าหรบัรายชื่อคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ และรายชื่อผูบ้รหิารมดีงันี้ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการ 17 คน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 รายชื่อคณะกรรมการ
บรษิทัประกอบดว้ย 

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

1 ดร.วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 1/1 
2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 

3 ศ.ศุภชยั พศิษิฐวานิช (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 0/1 
4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 0/1 

5 พลเอกส าเภา ชศูร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 1/1 

6 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 1/1 

7 นางวลัลภา อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการอสิระ 0/1 

8 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
10 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณชิยก์ุล กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 

11 นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
12 นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
13 นายธนา จานุสรณ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
14 นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกุล กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
15 นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ(2) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
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ล าดบัที ่ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

16 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 

17 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 

 
หมายเหตุ : รายละเอยีดกรรมการบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-1 ถงึ A1-9 

(1)  ศ.ศุภชยั  พศิษิฐวานิช  เสยีชวีติเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559  
(2)  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษทั 

บรษิทัไดก้ าหนดกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์
นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยกุ์ล นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว ์มรติตนะพร 
โดยกรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษิัทปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการอสิระ 6 คน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้รายละเอยีด
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระม ีดงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

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

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

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

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสาม  
ของสนิทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้  
การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ  
กบับุคคลเดยีวกนั 

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

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

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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8.2 ผูบ้ริหาร  

8.2.1 รายช่ือผูบ้ริหาร  

ผูบ้รหิารตามโครงสรา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจี านวน 10 คน (ประวตัผิูบ้รหิารปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 หน้า A1-7 ถงึ A1-9) 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ 
2. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสงวน คุณาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  -  วศิวกรรมทางพเิศษ 
4. นางสดุฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ  -  ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
5. นางงามนจิ กนกกาญจนา * รองกรรมการผูจ้ดัการ  -  บรหิาร 
6. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  -  บรหิาร 
7. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ  -  การเงนิ 
8. นายวทิรูย ์หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ  - ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  
9. นางสาวพรพมิล เชดิชชูยั รองกรรมการผูจ้ดัการ  -  พฒันาธุรกจิ 
10. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  - สนบัสนุนปฏบิตักิาร 

หมายเหตุ : *  นางงามนิจ  กนกกาญจนา เกษยีณเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2559 
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8.2.2 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั  
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8.2.3  โครงสรา้งกรรมการของบริษทัย่อย 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการของบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 7 คน ดงันี้  
1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรษิทั  
2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั  
3. ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์(1) กรรมการบรษิทั  
4. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ (2)  กรรมการบรษิทั  
5. นางวลัลภา  อสัสกุล (3) กรรมการบรษิทั  
6. นายณรงค ์ เขยีดเดช (4) กรรมการบรษิทั 
7. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : (1) – (4) ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มผีลวนัที ่19 มกราคม 2559  
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั   

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

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์  จ ากัด 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 7 คน ดงันี้   
1. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ ประธานกรรมการบรษิทั  
2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั  
3. นายอนุกลู ตนัตมิาสน์ กรรมการบรษิทั  
4. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล  กรรมการบรษิทั  
5. นางทพิยส์ดุา ยิม้วไิล  กรรมการบรษิทั  
6. นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการบรษิทั 
7. นางสาวพรพมิล เชดิชชูยั  กรรมการบรษิทั 

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั  

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้ม ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนั
บริษัท จ านวน 7 คน โดยนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ หรือ นายอนุกูล 
ตันติมาสน์ หรือ นางสาวพรพิมล เชิดชูชยั คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกบั นางทิพย์สุดา     
ยิ้มว ิไล หรือ นายพงษ์สฤษดิ ์ต ันติสุวณิชย์กุล หรือ นายณัฐวุฒ ิ ตร ีว ิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่ง    
รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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8.3 เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นเลขานุการบรษิทั โดยเมื่อวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ซึ่งมคีวามรู้ความสามารถด้านบญัช ี
กฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทัง้มีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัท          
จดทะเบยีนเป็นอย่างด ีใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั (รายละเอยีดประวตัปิรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมี
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 

1. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. จดัให้มกีารปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

3. ดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ี

4. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก าหนด จัดท าและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึง
ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

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

6. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7. ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

9. สง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

11. ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคอื 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

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

 

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรู้ความสามารถ และมคีุณภาพในการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั 

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ  

4. มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง ซึง่ค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
เดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จดัการที่มี
คุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

การพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และผลการประเมนิการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน 

ในปี 2558 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส โดยในปี 
2558 บริษัทยงัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิให้แก่กรรมการบริษัท อย่างไรก็ด ีส าหรบั
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั ส าหรบัปี 2559 บรษิทัจะน าเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2559 เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัต่ิอไป 

(1.2) ในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิทั   

(1.3) ในปี 2558 NECL ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ NECL ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน 
รายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวมเป็นเงนิจ านวน 1,988,736 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญั   
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 3,020,000 บาท งดจ่ายเงนิ
โบนสักรรมการส าหรบัปี 2557   

(1.4) ในปี 2558 BMN ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ BMN ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปี 
เบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิจ านวน 1,121,000 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2558 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2558 ไม่เกนิ 1,308,000 บาท  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
- ไม่ม ี- 

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 3-10 ของ
เงนิเดอืนตามอายุงาน และบรษิทัจ่ายสมทบในอตัราเดยีวกนัเขา้เป็นเงนิกองทุน 

ทัง้นี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตาม
ความสามารถในการด าเนินงานของบรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทัเป็นส าคญั 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมจี านวนพนกังาน ทัง้หมด 2,362 คน ซึง่เป็นพนักงานทีร่บัโอนมาจาก 
BECL และ BMCL โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ก่อนการควบบรษิทั BECL มพีนกังานทัง้หมดจ านวน 740 คน ประกอบดว้ยบุคลากร ใน 2 สายงานหลกั 
ไดแ้ก่ สายงานปฏบิตักิาร และสายงานวศิวกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 79 ของพนกังานทัง้หมด บุคลากรในสาย
งานสนบัสนุน คอื สายงานบรหิาร และสายงานการเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของพนกังานทัง้หมด  

ในขณะที ่BMCL มพีนักงานทัง้หมดจ านวน 1,622 คน ประกอบด้วยบุคลากร ในสายงานหลัก ไดแ้ก่   
สายงานปฏบิตักิารเดนิรถ สายงานวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง สายงานพฒันาโครงการ ฝ่ายความปลอดภยั
และคุณภาพ ฝ่ายขอ้มูล และผลปฏบิตักิาร คดิเป็นรอ้ยละ 86 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากรในสายงาน
สนบัสนุน ไดแ้ก่ สายงานบรหิาร ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ส านักกรรมการผูจ้ดัการ ส านักตรวจสอบภายใน
และส านกัทรพัยากรบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 14 ของพนกังานทัง้หมด 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมพีนกังานในแต่ละสายงานหลกั (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานหลกั 1,980 
2. สายงานสนบัสนุน 382 

รวม 2,362 

NECL ไม่มกีารจา้งผูบ้รหิารและพนักงานประจ า แต่ประกอบธุรกจิบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยาโดยจา้งให ้
BEM เป็นผูด้ าเนินการ ภายใตส้ญัญาบรกิาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 BMN มพีนกังานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ 44 
ฝ่ายบญัชกีารเงนิและธุรการ 25 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 41 

รวม 110 
 

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  
- ไม่ม ี- 
 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
- ไม่ม ี- 

8.5.2 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

1. บรษิทัมนีโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรกัษาบุคลากรของบรษิทั ดว้ยการใหค้่าตอบแทนในรูป
ของเงนิเดอืน สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑท์ีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

2. บรษิทัถอืว่าพนกังานคอืทรพัยากรทีม่คี่าของบรษิทั โดยทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ประการ
หนึ่งทีจ่ะท าใหอ้งคก์รสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างก้าวหน้า มศีกัยภาพในการแข่งขนั และท าใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทได้ให้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาบุคลากรจากภายใน 
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ด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การจัดส่ง
พนกังานไปดงูานและฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสรา้งจติส านึกและการ
ฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร โดยพนกังานของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ดา้นความปลอดภยัของบรษิทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครดั   

3. บรษิทัได้จดัให้มรีะบบบรหิารงานบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค
และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันา และใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเตม็ขดีความสามารถ 

4. บริษัทให้ความส าคญักบัการสร้างขวญัก าลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบตัิงานให้กบัพนักงาน     
ดว้ยการก าหนดระบบผลตอบแทนและความเจรญิกา้วหน้าในอาชพีการงานบนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบสวสัดกิารทีเ่หมาะสม ตลอดจนพฒันาชวีติ
ความเป็นอยู่ของพนกังานใหด้ขีึน้ เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งทรพัยากรบุคคลอนัมคี่าของบรษิทั 

5. การรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั  

บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศกัยภาพสูงในการท างาน ให้โอกาสในการ
กา้วหน้าในสายอาชพี หรอื Career Path 

8.5.3 ผลตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

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

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

นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัดูแลพนักงานในระยะยาว  เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานในการร่วมงานกบับริษัท อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างวนิัยการออมให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทีพ่นักงานจะไดม้เีงนิออมจ านวนมากพอเมื่อถงึวนัเกษียณอายุ  และมี
ชวีติในวยัเกษียณอย่างมคีุณภาพ ซึง่พนักงานสามารถสมคัรเป็นสมาชกิได้ โดยพนักงานจ่ายเงนิ
สะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงนิเดอืนตามความสามารถในการออม และบรษิทัสมทบใหใ้น
อตัรารอ้ยละ 3 ถงึ 10 ตามอายุงานและขอ้ก าหนดของกองทุน ซึง่พนักงานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุน
จะเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการบรหิารตามสดัส่วนของเงนิทีแ่ต่ละคนมอียู่ในกองทุน  อกีทัง้
ยงัไดจ้ดัท าประกนักลุ่มใหก้บัพนกังานเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัครอบครวัของพนกังานดว้ย 
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2) สวสัดิการพนักงาน 

นอกเหนือจากสวสัดิการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทยงัได้มีการจดัสวสัดิการที่เหมาะสม
เพิม่เติมให้กบัพนักงาน และยงัได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวสัดิการพนักงาน 
ตัง้แต่การจดัให้มกีารเลอืกตัง้อย่างถูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อท าหน้าทีร่่วมให้ค าปรกึษา
หารือและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท ในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดย
สว่นรวม และร่วมกนัดแูลสวสัดกิารทีบ่รษิทัจดัใหแ้ก่พนกังานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย น ามาซึง่
การแก้ไขปรบัปรุงสวสัดกิารของบรษิัทในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกดิความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  

3) แรงงานสมัพนัธ ์ 

บรษิทัก าหนดนโยบายในการดูแลพนักงานโดยผ่านสายการบงัคบับญัชา (Line Management) โดย
หน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคลท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา สนับสนุน และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูใ้น
เรื่องการบรหิารงานบุคคลและความรู้ความเขา้ใจในเรื่องขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัแก่หวัหน้า
งานอย่างต่อเนื่อง บรษิทัไดก้ าหนดขัน้ตอนการสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีพนกังานกระท าผดิทางวนิยัอย่าง
ชดัเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงมิให้เกิดการกระท าซ ้าเดิม 
รวมทัง้การก าหนดวธิปีฏบิตัใินการร้องทุกขท์ี่ชดัเจนและรวดเรว็ นอกจากนี้ บรษิัทยงัส่งเสรมิและ
สนบัสนุนงบประมาณในการท ากจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่คีวามสนใจในการท า
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์รวมตัวกนัขอจดัตัง้กลุ่มกจิกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาท ิชมรม
กฬีา และชมรมดนตรี โดยชมรมกฬีาได้มกีารจดักจิกรรมตลอดทัง้ปี ทัง้การวิง่ออกก าลงักายเพื่อ
สขุภาพ รวมทัง้การเขา้ร่วมกจิกรรมกบัภาครฐัในรายการวิง่การกุศลในวาระต่างๆ การจดัการแข่งขนั
กฬีาภายใน เพื่อส่งเสรมิการออกก าลงักายของพนักงานและการคดัสรรนักกฬีาของบรษิัทเขา้ร่วม
แข่งขนักบัองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
ส าหรบัชมรมดนตรไีดม้กีารจดักจิกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพื่อการสนัทนาการ และการส่งเสรมิ
การแสดงออกทางดา้นศลิปะและการแสดง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงในงานพธิต่ีางๆ 
ของบรษิทัรวมทัง้แบ่งปันความสขุใหก้บัสงัคมโดยเฉพาะสงัคมดอ้ยโอกาส  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

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

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

ส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุน้ได้ใชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ และดูแลผู้ถอืหุน้มากกว่าสทิธติามที่กฎหมายก าหนด 
โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ก ากบัดูแลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏบิตัิ  
อย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ในทางมชิอบ ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

ดูแลผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิ
ของผู้มสี่วนไดเ้สยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผูม้สี่วนไดเ้สยีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิ 
มกีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงนิ และความยัง่ยนืของบรษิทั  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

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

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและ 
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึ
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั 

เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการจะท าการทบทวนนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการอย่างสม ่าเสมอทุกปี โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 
บนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ผ่านอเิลก็ทรอนิกส์เมลเพื่อ
สือ่สารใหพ้นักงานในบรษิทัรบัทราบนโยบายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั และส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน
การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว และจากการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard คณะกรรมการจงึได้
พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของบรษิทั และไดจ้ดัท าแนวปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อใหถ้อืปฏบิตัิ  
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บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ 5 หมวด ดงันี้ 

9.1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

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

1. การประชมุผูถ้ือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้ารว่มประชมุผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ  
ใหท้ าหน้าทีแ่ทน โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการไวช้ดัเจนว่า บรษิทั
สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิและ
ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธขิองตน โดยไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิี่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ 
และได้รบัการคุ้มครองสทิธขิ ัน้พื้นฐานทางกฎหมาย โดยบรษิัทไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญั โดยด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รบัข่าวสารขอ้มูลของบรษิัทอย่างเพยีงพอ  
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีรวมถงึการใชส้ทิธิ
ลงคะแนนในเรื่องส าคญัของบรษิทัเป็นตน้ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทอ านวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และ เสนอชื่อ 
ของกรรมการอสิระจ านวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สทิธ ิ
ในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บริษัทจดัท าหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ     
วนั เวลา สถานที ่รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 
โดยเอกสารจะจัดท าทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็น 
ชาวต่างประเทศ ทัง้นี้ บริษัทได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้า 30 วัน พร้อมทัง้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 14 วนั
ก่อนประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมเีวลาพจิารณารายละเอยีดของแต่ละวาระ และด าเนินการประชุม  
ผูถ้อืหุน้ตามล าดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระ 
ซึง่ไม่ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศกึษาขอ้มูล
ประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ 
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1.3 การอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ารว่มประชุมและออกเสียง 

บรษิทัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงอย่างเตม็ที ่โดย
ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ 
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยุดต่อเนื่องหรอืวนันกัขตัฤกษ์ ก าหนดเวลา
ประชุมไม่เช้าหรือเยน็เกนิไป และสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบริเวณที่มกีารคมนาคมสะดวก เช่น 
ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ  
พรอ้มแนบแผนทีส่ถานทีป่ระชุมและการเดนิทาง 

1.4 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า  

บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละ
ระเบยีบวาระหรอืส่งค าถามหรอืขอ้คดิเหน็ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการน าส่งหนังสอืเชิญประชุม ทัง้นี้รายละเอียดขัน้ตอนการส่ง
ค าถามล่วงหน้าเปิดไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th โดยผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถาม
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท หรอืที่ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 
โทรศพัท ์: 0 2641 4611 โทรสาร : 0 2641 4610 และทางไปรษณียม์ายงัส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา 1) เลขที ่238/7 ถนน
อโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

1.5  การมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น 

บริษัทสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถพจิารณาใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนน
เสยีงได ้โดยจดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันี้  
-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) 
-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดและ

ชดัเจน 
-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พร้อมทัง้ บรษิัทได้เปิดเผยหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบบนเวบ็ไซต์ของบริษัท เพื่อให ้
ผูถ้อืหุน้เลอืกใชต้ามทีเ่หน็เหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิาร
แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย  

2) การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม โดยจดัเจา้หน้าทีค่อยดแูลตอ้นรบัเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทัง้ก่อน-หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทัง้จัดให้มีของว่างส าหรับ 
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้บรษิทัจะน าสิง่อ านวยความสะดวกและวธิกีารต่างๆ มาใช ้ดงันี้ 

 

http://www.bemplc.co.th/
http://www.becl.co.th/
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2.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บรษิัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมและการนับคะแนน ทัง้นี้เพื่อความถูกต้องแม่นย า และความสะดวกรวดเรว็  ซึง่สามารถ
แสดงผลการนบัคะแนนไดท้นัทแีบบ Online พรอ้มทัง้จดัเจา้หน้าทีค่อยดูแลอ านวยความสะดวก
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุ้นมขีอ้สงสยัต้องการเขยีนค าถามส่งใหก้รรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรง
ระหว่างประชุม 

2.2 การเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการ และคณะผู้บริหารของบริษัท 
จะเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุ้นทุกครัง้  

2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

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

2.4  การตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัใช้ระบบบารโ์คด้ในการบนัทกึและแสดงผลการลงคะแนน โดยจดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมาย
และบุคคลที่เป็นอสิระซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนท าหน้าทีพ่ยานในการนับคะแนน 
เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยประธานบรษิัทในฐานะประธาน 
ทีป่ระชุมจะแนะน าผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจดัใหม้กีารบนัทกึไว้ในรายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้  ส าหรับผลการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ 
โดยบริษัทเปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดังกล่าว 
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  

1. จดัให้มีบัตรลงคะแนนเสยีงส าหรับทุกระเบียบวาระส าหรับผู้ที่เข้าร่วมด้วยตนเองหรือ  
ผู้รับมอบฉันทะที่มีอ านาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยอ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่งใส บรษิัทจะจดัใหม้ทีี่ปรกึษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอสิระ ซึ่งเป็นตวัแทนผูถ้ือหุ้น 
ท าหน้าทีพ่ยานในการนบัคะแนน  

2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้
ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้า
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นท าหน้าที่สอบทาน 
ความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ กรณีนี้ จึงไม่ได้จัดเตรียม 
บตัรลงคะแนนใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  
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3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์กบัผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้
บรษิทัจงึใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะออก
เสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

4. ส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมทุกรายเพื่อความ
โปร่งใส ในการนบัคะแนน และสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั  

2.6  แนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเหน็หรอืสอบถามข้อมูล  

ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้น
ไดแ้สดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. แสดงความเหน็หรอืสอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกบัวาระการประชุมในระหว่างการด าเนินการ
ประชุมภายหลงัจบการรายงานหรอืน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม 

2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม  
ภายหลงัจากทีป่ระชุมด าเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

3) การจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม  

1. บริษัทท าการเผยแพร่มติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) 
ทัง้นี้ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ
ตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

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

ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม  
 ชื่อผูถ้ามค าถาม-ตอบ หรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป  
 มตทิีป่ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

3. เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรบัทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภายหลงั
จากทีไ่ดจ้ดัสง่รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมเสรจ็สิน้  

4. จดัท าวีดิทศัน์บรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืผู้ทีส่นใจขอ้มูลของบรษิัท สามารถรบัทราบรายละเอยีดการประชุม
นอกเหนือจากที่บันทึกในรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เปิดเผยวีดิทัศน์ดังกล่าว 
ไวบ้นเวบ็ไซตจ์นถงึการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 
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9.1.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

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

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทภายในวันท าการถัดไป พร้อมทัง้ดูแลให้บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมรายละเอยีดของแต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ โดยบริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของ  
แต่ละวาระบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 1 เดอืนก่อนวนัประชุม พรอ้มกนันี้ คณะกรรมการ
ได้ดูแลให้บรษิัทแจ้งกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ
รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า  

2) การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการก ากบัดูแล
กิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะ  
ผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอ
ชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นใช้สทิธิไ์ด้ล่วงหน้า 3 เดอืนก่อนสิน้ปีบญัชี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท ทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรอืไม่
บรรจุระเบยีบวาระการประชุมตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ฝ่ายจัดการจะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาน าเสนอคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป  

ก าหนดใหด้ าเนินการประชุมผูถ้ือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และ 
ไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ  

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการ  
ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทัง้นี้บริษัทมีการก าหนด
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยแจง้ทุกท่าน
ใหร้บัทราบบทบาทภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 
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หลกัทรพัยท์ุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต่์อส านักงานงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน
หลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัมกีารแจง้เตือนคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการไดก้ าหนดให้
กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่รายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืถือครองหลกัทรพัย์ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส นอกจากนี้กรรมการและผู้บรหิารยงัได้รบัทราบหน้าที่และความ
รบัผดิชอบตามที่ก าหนดรวมถึงบทก าหนดโทษตามกฎหมาย และบรษิัทได้ก าหนดห้ามผู้บรหิาร       
ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในกระท าการใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

4.1  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

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

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหาร พร้อมทัง้จดัส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจ าปี 2558 
รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 

 ณ 30 ธ.ค.2558 การเปลีย่นแปลง 
ในปี 2558 

ณ 31 ธ.ค.2558 
 จ านวน สดัส่วน (%) 
กรรมการ     
1. ดร. วรีพงษ์ รามางกรู - - - - 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 21,706,878 - 21,706,878 0.1420 
คู่สมรส 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 

3. ศ. ศุภชยั พศิษิฐวานชิ (1) - - - - 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 

5. พลเอกส าเภา ชศูร ี - - - - 
6. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 2,906,393 - 2,906,393 0.0190 
7. นางวลัลภา อสัสกลุ 1,496,296 - 1,496,296 0.0098 
8. นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ุล - - - - 
11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ - - - - 
12. นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ - - - - 
13. นายธนา จานุสรณ์ - - - - 
14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู - - - - 
15. นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ(2) - - - - 
16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 4,699,141 - 4,699,141 0.0307 
17. นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 
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รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 
 ณ 30 ธ.ค.2558 การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2558 
ณ 31 ธ.ค.2558 

   จ านวน สดัส่วน (%) 
ผูบ้รหิาร     
18. นายสงวน คุณาธนินัท ์ - - - - 
19. นางสุดฤทยั พรหมมาตร - - - - 
20. นางงามนิจ กนกกาญจนา - - - - 
21. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ - - - - 
22. นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร - - - - 
23. นายวทิรูย ์หทยัรตันา 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
24. นางสาวพรพมิล เชดิชชูยั - - - - 
25. นายอลัวนิ จ ี -  - -  - 

คู่สมรส 447,210 - 447,210 0.0029 

หมายเหตุ  :  (1) ศ.ศุภชยั  พศิษิฐวานิช  ถงึแก่กรรมเมื่อวนัที ่19 มกราคม 2559 
  (2) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ลาออกเมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559 

4.2  การเข้ารว่มประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

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

5) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัิหลกัการในการที่บริษัทจะเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท า  
กับคู่ส ัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล  
ในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการท าธุรกรรมระหว่าง
บรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

5.1) หลกัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

1. การว่าจ้างบรษิัทหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเพื่อท าการซ่อมแซม ปรบัปรุง
หรอืก่อสร้างเพิม่เติมทางพเิศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิติบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบรษิทั 

2. การว่าจ้างบริษัท หรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือ
จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์พรอ้มค่าแรง เพื่อบ ารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศูนยซ์่อมบ ารุงในอนาคต 
ซึง่ธุรกรรมเหล่านัน้มเีงื่อนไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่คา้อื่น 
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3. ธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงันี้ 

(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่ อสนับสนุน 
การด าเนินงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

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

4.  การท าธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทีป่รกึษาใหก้บันิตบิุคคลซึง่เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

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

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

5.2) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืรายการเกีย่วโยง
ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

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

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบงัคบัของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ  
ถอืปฏบิตัขิองพนกังานทัว่ทัง้บรษิทั  

5.3) การท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บรษิัทมกีารท ารายการที่เกีย่วโยงกนั ตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิัท 
จะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 

1. บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ หากมรีายการ
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ การว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา คณะกรรมการบรษิทั 
โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็น และสมเหตุสมผลของ
การเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึง่รวมถงึการก าหนดราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไป
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ตามลกัษณะธุรกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการก าหนดราคากบับุคคลภายนอกหรอื
ราคาตลาด โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ  

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

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

4. บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอื
สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

9.1.3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

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

1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

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

1. ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร 

2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารดว้ยความรวดเรว็ และจดัใหม้ชี่องทางเพื่ออ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร กรณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงบรกิาร 

3. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารทีถู่กตอ้ง และรวดเรว็ 

4. เปิดโอกาสโดยการจดักจิกรรมพเิศษ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน และ 
การบริหารจดัการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รับสมัปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 
การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

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

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

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

เพื่อใหม้กีารด าเนินกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน 
2. มกีารแข่งขนับนขอ้มูลทีไ่ด้รบัอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารกดีกนัไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใด  

เขา้ร่วมแขง่ขนัทางธุรกจิ 
3. จดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
4. จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามสญัญาครบถว้น มรีะบบ

การควบคุมภายในที่ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ
จดัซือ้จดัจา้ง 

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

คู่คา้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกันกเ็ปิดโอกาสให้
คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติ 
อย่างไม่เป็นธรรม 

8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  
การจ่ายสนิจา้งใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แขง่ 

9. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 

1.4 กลุ่มผู้ให้กู้: บรษิทัปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่ออย่างเคร่งครดั ทัง้นี้เพื่อสร้างความมัน่ใจ  
แก่สถาบนัการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุนตามโครงการของบริษัท และไม่ปฏิบตัิฝ่าฝืนเงื่อนไข  
ทีต่กลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑด์งันี้ 
1. ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทางการแกไ้ข 
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2. ปฏบิตัิต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

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

รายละเอยีดต่อผูใ้หกู้ ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

1.5 กลุ่มพนักงาน: บรษิัทตระหนักดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิและ 
เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิทั จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัต่ิอพนักงาน โดยไดก้ าหนด
ขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอพนักงานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน และคณะกรรมการ  
มกีารประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวทุกปี นอกจากนี้ยงัรวมถงึความปลอดภยัและ
สขุอนามยัในการท างาน ซึง่นโยบายประกอบดว้ย 

1. การใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศกัยภาพการท างาน ดว้ยการ
น าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานในการวดัความสามารถเพื่อเป็นหลกัในการ
พฒันาสมรรถนะ (Competency) และมกีารวดัผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนก าหนดเป็นดชันี 
ชีว้ดัผล (KPI) ในทุกกจิกรรมทีส่ าคญัประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบของพนักงาน 
และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพฒันางาน และผลตอบแทนทีเ่ชื่อมโยงกบัการสรา้งมูลค่าเพิม่
ใหก้บักจิการในระยะยาว  

2. การสร้างบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีมโดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานไดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

3. การมุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานมคีวามภาคภูมใิจและรู้สกึผูกพนัต่อองคก์ร โดยการเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

4. การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึ ง 
การใหร้างวลับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ  

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

6. การให้ความส าคัญ และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยบริษัท  
ได้เปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีการอบรมหรือศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทกัษะและศกัยภาพในการท างาน อกีทัง้สนับสนุนการจดักจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการท างานและ



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-13 

สขุภาพพลามยัทีด่ขีองพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังแนวคดิและค่านิยมในเรื่องของระบบงาน
คุณภาพและจติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

7. การให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาส 
ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอายุ  

8. การก ากบัดแูลใหพ้นกังานปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงาน
อย่างเคร่งครดั รวมถงึการใหค้ าแนะน าและดแูลพนกังานอย่างใกลช้ดิเพื่อไม่ใหม้กีารกระท า
ผดิกฎหมายโดยหลงผดิ โดยบรษิทัก ากบัดูแลให้พนักงานมกีารใชส้นิคา้ถูกกฎหมาย และ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิห์รือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทาง 
การด าเนินงานและปฏิบัติห น้าที่ โดยสุจริตไม่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอ ร์รัปชัน่ 
เพื่อผลประโยชน์และความส าเรจ็ของบรษิทั 

1.6  กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน: บริษัทด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั 
ดว้ยการใหค้วามรู้ความเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชดิท าให้มัน่ใจได้ว่าห่วงโซ่
อุปทานของคู่คา้ที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัด าเนินงานด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อความยัง่ยนืในการท าธุรกจิร่วมกนั 

1.7 กลุ่มชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตัง้อยู่: บรษิทัตระหนกัถงึผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัทีม่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกลท้างพเิศษ ใกลร้ถไฟฟ้า 
หรอืใกลส้ านกังานที่บรษิทัตัง้อยู่ โดยการจดักจิกรรมพเิศษ และใหค้วามดูแลสนับสนุนกจิกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชัน่  

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

1.  พนักงานทุกระดบัของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัิตามพนัธสญัญา  
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. สนับสนุนให้มกีารปลูกจติส านึกของผู้บรหิารและพนักงานให้ละเว้นการทุจรติและตระหนักถึง
โทษภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พงึรบัหรอืให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 
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3)  การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเกี่ยวกับทรพัย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุน 
การด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. พนักงานทุกคน มหีน้าทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัท

เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านัน้รัว่ไหล และต้องไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท 
ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงาน  
อนัมทีรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

4)  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

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

ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
2. บรษิัทปฏบิตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิในการจ้างงาน การจ่าย

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

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทั 

5)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน  

5.1) การแจ้งข้อรอ้งเรียน 

บริษัทได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่เป็นผู้รบัข้อร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย  
พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
นโยบายต่างๆ สามารถรอ้งเรยีนโดยตรงต่อกรรมการ หรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทั  

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 

5.2) การด าเนินการเมื่อได้รบัข้อรอ้งเรียน 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ 
คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้หรอืมอบหมายคณะท างานให้ด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ นัน้ดว้ยตนเอง  
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2. การประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู 
คณะท างานทีไ่ดร้บัการมอบหมายจะประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู เพื่อพจิารณาขัน้ตอน 
และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่อง  

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

4. การรายงานผล 
เลขานุการบรษิัทหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่รายงาน 
ผลใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีซึง่เป็นผูร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

5.3) มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียนหรอืผูท่ี้ให้ความรว่มมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูร้้องเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย
ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  

2. กรณีเปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  
ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได้  

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

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ  
ทีม่คีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 

6)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

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

1. การน าองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน  
วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

2. ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และ
กระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทาง 
ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ  
เป็นสว่นหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทุกภาคสว่นอย่างแทจ้รงิ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 
(เดมิคอื BECL และ BMCL) ในปี 2558 ปรากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

7)  นโยบายส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัด าเนินธุรกจิให้บรกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ บรษิัทจงึมคีวาม
มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน และชุมชน 

2.  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 
3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่าง
จรงิจงัและสม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดต่ีอผู้ใชบ้รกิาร พนักงาน ผูร้บัเหมาและชุมชน
รอบขา้ง 

8)  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได ้เล ง็ เหน็ความส าคญัของ การบร ิหารความ เสี ่ย งขององค ์กร โดยรวม 
(Enterprisewide Risk Management : ERM) ในระบบบรหิารและการปฏบิตังิานทีม่คีวามส าคญั
ต่อการบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์ร จงึใหแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของทุกหน่วยงาน
ภายในองคก์รใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง
ประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร โดยก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

บรษิทัตระหนักว่ากระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัทีช่่วยให้บรษิัทสามารถ
เห็นถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท าให้สามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพธุรกจิได้อย่างเหมาะสมและทนัเวลา รวมถึงมศีกัยภาพให้ได้มาซึ่งโอกาสในการเติบโต  
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ดงันี้ 

1. ใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางปฏบิตัสิากล เพื่อให้การ
บรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัแิละการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั
ทัว่ทัง้บรษิทั สอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน การตดัสนิใจทีส่ าคญัในการบรหิารงาน 
การก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ และ
วสิยัทศัน์ของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้

3. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในลกัษณะเชิงรุก เพื่อบรหิารทัง้ความเสี่ยงที่จะท าให้บริษัท  
เสยีผลประโยชน์ และสญูเสยีโอกาส 
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4. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานในทุกระดบัชัน้ทีต่้องตระหนัก และ
บริหารความเสี่ยงที่มีในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญ  
ในการบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

5. ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่บรษิ ัทสามารถยอมรบัได้  
ในการวางแผนจดัการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ หน่วยงานจะต้อง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงกับประโยชน์ 
ทีจ่ะไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

6. ใหม้กีารสื่อสารการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิัทให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้พนักงานเกดิการ
เรยีนรู ้พฒันาและน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 

7. ให้จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ
ในปัจจุบนั 

8. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า         
การบรหิารความเสีย่งได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

9.1.4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

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

ส าหรบัการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางในการเปิดเผย
ข้อมูลพร้อมทัง้ดูแลให้บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี และนโยบายต่างๆ 
รวมถงึเรื่องทีบ่รษิทัมไิดป้ฏบิตั ิพรอ้มเหตุผล  

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

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหน้าทีภ่ายใต้แนวปฏบิตัแิละขอ้บงัคบัของกฎหมายแลว้ บรษิทั
ยงัมีนโยบายหมุนเวยีนผู้บรหิารระดบัสูงในการมสี่วนร่วมให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถามต่อผู้ลงทุน
เพื่อใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบความคดิเหน็และตระหนกัถงึความต้องการของผูล้งทุนทัง้ในประเทศ และ

mailto:ir@becl.co.th
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ต่างประเทศดว้ยตนเอง ทัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ และเลขานุการบรษิทั ทุกคนไดร้่วมกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธม์าโดยตลอด  

3)  บรษิทัไดก้ าหนดระดบัการรบัรูข้อ้มลูของผูบ้รหิารในแต่ระดบัชัน้อย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลส าหรับเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ของข้อมูลส าหรับผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบริษัท พร้อมทัง้ติดต่อ
ประสานงานกับผู้ลงทุน รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ลงทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผู้บริหารระดับสูง  
จนถงึระดบัพนกังาน ทุกคนดงันี้ 

3.1 การสือ่สารภายในองคก์ร 

แม้คณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงเป็นผู้ทีร่บัรูข้อ้มูลของบรษิัททัง้หมด  แต่ไดก้ าหนดให้
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อข้อซักถามต่างๆ ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบาย 
การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยถอืเป็นหน้าทีส่ าคญัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา
บรษิทั และพนกังานทีต่อ้งรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั โดยขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั
ได้ก าหนดห้ามพนักงานบรษิัทเปิดเผยความลบัของบรษิัทแก่บุคคลภายนอกหรอืใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ  หากฝ่าฝืน 
ถอืว่ามคีวามผดิทางวนิัยซึง่มโีทษคอื การเลกิจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยมเีหตุการณ์เกี่ยวกบั 
การน าเสนอขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น  

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

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

3.2  การสือ่สารภายนอก 

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

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงินนัน้ คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ี

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบับริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรพัย์เป็นอีกหน้าที่ส าคญัของแผนก 
นักลงทุนสมัพันธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบ 
บทวเิคราะห์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ 
จงึเป็นผูใ้หข้อ้มูล และสร้างความเขา้ใจทีถู่กต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดต่ีอนักวเิคราะห์
หลกัทรพัย์ โดยอาจท าการตรวจทานแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถู้กต้องไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิการชีน้ า
หรอืบดิเบอืนบทวเิคราะหข์องนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยไ์ด้ หรอืแกไ้ขเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ
ในอดตี หรอืทีไ่ดเ้ผยแพร่สูส่าธารณชนแลว้ จงึไม่จดัเป็นการชีน้ าการลงทุน 

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

บริษัทจะจดัให้มีโครงการผู้ถือหุ้นสมัพนัธ์หรือโครงการ Company Visit เพื่อเปิดโอกาส 
ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมกจิการและพบปะคณะผูบ้รหิาร ทัง้ยงัไดจ้ดัท าเอกสารเผยแพร่
ขอ้มูลทางธุรกจิ โดยไดจ้ดัท าสารศรรีชั (Newsletter) ซึง่น าส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกราย
เป็นประจ าทุก 2 เดอืน  

4) เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรพัยข์องผูใ้ช้ข้อมูลภายใน 

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

 

 

http://www.settrade.com/
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9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงาน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมี
การก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและ 
ความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี โดยคณะกรรมการไดต้ดิตาม
ดแูลใหม้กีารน ากลยุทธไ์ปบรหิารกจิการใหเ้กดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

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

1.2 คณะกรรมการมกีรรมการที่เป็นอสิระจ านวน 6 คน สอดคล้องกบัสดัส่วนที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด ซึ่งสามารถให้ความเหน็เกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอสิระ โดยบรษิัท 
ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ใหเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

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

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

1.5 คณะกรรมการไม่มนีโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัททีก่รรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ
และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่ า เสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ชุดย่อยแต่ละชุดดงัมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหน้า 9-29 ถงึ 9-32 
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3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

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

2) คณะกรรมการไดจ้ดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและก าหนดให้มกีารทบทวนอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครัง้ 

3) บรษิทัไดม้กีารจดัท าจรรยาบรรณของบรษิทั โดยคณะกรรมการไดเ้หน็ชอบในการน าไปปฏบิตั ิ
ซึง่จรรยาบรรณของบรษิทัประกอบดว้ยขอ้พงึประพฤตพิงึปฏบิตัขิองกรรมการและผูบ้รหิาร และ
ของพนักงาน ทีก่ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินต่อบรษิทั ผูร้่วมงาน บุคคลภายนอก 
และต่อสงัคม ตามหลักจรยิธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนไดร้บัทราบและเขา้ใจอย่างดถีงึขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัตินทีเ่หมาะสม และถูกต้อง
ทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจรติและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 
รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม  

4) ในการพจิารณาการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี  
จะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน้ 

5) ในด้านการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการติดตามและรบัทราบแผนการจดัการความเสี่ยง 
ของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในรายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่ง 

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

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั  
 การเขา้รว่มประชมุ / จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชมุปี 2558  

ชือ่-นามสกุล คณะกรรมการ
บรษิทั 

 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกูร 1/1     
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 1/1 -  -  
3. ศ. ศภุชยั พศิษิฐวานิช 0/1  -   
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 0/1  - -  
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี 1/1  -  - 
6. นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 1/1  - -  
7. นางวลัลภา อสัสกลุ 0/1    - 
8. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ 1/1 -  -  
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ 1/1     
10. นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล 1/1 -   - 
11. นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ 1/1     

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 1/1     
13. นายธนา จานุสรณ์ 1/1     
14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู 1/1     
15. นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ 0/1     
16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 1/1 -   - 
17. นางพเยาว ์มรติตนะพร 1/1 -   - 

 หมายเหตุ : ในปี 2558 ไม่มกีารจดัประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระหลกัประจ าปีให้กรรมการ
ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได ้  
ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวใ้หป้ระชุมทุกๆ 3 เดอืน และในการประชุมต้องมกีรรมการ
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้ค าแนะน า
ค าปรกึษาแก่ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ  
ของบรษิัทให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคณะกรรมการบรหิารมีก าหนดประชุมทุกเดอืน  
ท าใหส้ามารถตดิตามการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารอย่างใกลช้ดิ  

ส านักกรรมการผู้จดัการ จะส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการ
ก าหนดชดัเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 10 วนั และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุม
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษา
ก่อนเข้าประชุม  

ระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู ้จดัการ รวมทัง้จะจดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตั ิงานของฝ่ายจดัการ  
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
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โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ดูแลให้มีการ
พิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดง
ความคิดเห ็นและอภิปรายร่วมกนั และผู ้บร ิหารระดบัสูงจะเข ้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล  
ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการ และผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื
มสี่วนได้เสยีกบัวาระที่จะพจิารณาเข้าร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบริหาร
จะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 
ทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้ การพิจารณาว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการจะพจิารณาจากรายงานการมสีว่นไดเ้สยี ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าที่
จดัท ารายงานดงักล่าว ตามที่คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงาน
การมสี่วนไดเ้สยี เพื่อเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการน านโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ 
โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาวาระส าคญัต่างๆ และจดัท ารายงาน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ดงันี้ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ผ่านรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะจดัการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสม
เพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและกรรมการ  
ที่ลาออกก่อนครบวาระ และพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ าปี 
เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนุมตัิ และพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จ ัดการ ตามผลประเมินการปฏิบตัิงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมตัิ ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีการทบทวนหลกัเกณฑ ์
การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้หลักเกณฑ์ 
มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและเพื่อให้หลกัเกณฑ์
พจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐานเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดูแลและ
รกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  
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ทัง้นี้  บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

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

โดยก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย  
ไตรมาส ละ 1 ครัง้ ในปี 2558 บริษัทไม่มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง  

2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิัท มกี าหนดการประชุมเป็นประจ าทุกเดอืน  เพื่อพจิารณา
เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และพจิารณา
กลัน่กรองเรื่องทีจ่ะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

โดยในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครัง้ และก าหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมนิผลการปฏบิตัิงาน  
ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้การประเมินผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท  
พรอ้มทัง้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครัง้ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด พร้อมกนันี้
คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวนหวัขอ้ประเมนิเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบาท 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

6. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทั 

คณะกรรมการไดก้ าหนดจรรยาบรรณของบรษิทั เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั และแนวทางการปฏบิตัิงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ทุกคน โดยกรรมการ
และพนกังานจะประเมนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างต่อเนื่องทุกปี 

7. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการทุกท่านยกเว้นกรรมการผู้จดัการจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการ
ผู้จ ัดการทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมส าหรับกรรมการผู้จดัการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้ว ัด 
ระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้
คณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ  
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8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

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

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

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  : ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จ ัดการเป็นไปตาม
หลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  
ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลประเมิน
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน  

9. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1)  การอบรมส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ  
การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรบัปรุงและการปฏิบตัิงาน  
อย่างต่อเนื่อง ทัง้หลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกบรษิัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 
ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทให้ความส าคญัในการเข้าร่วมอบรมหรือ
สมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิทัไดผ้่านการอบรม
หลักสูตรกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร 
Board Performance Evaluation หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit 
Committee Program หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) (ตามรายละเอยีด
เกีย่วกบัผูบ้รหิารบรษิทัหน้า A1-1 ถงึ A1-9)  

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏบิตัใิหบ้รษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
โดยบรษิัทจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกจิ และ 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการได้มอบหมายใหก้รรมการ
ผู้จดัการ เลขานุการบริษัท และส านักกรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการ 
ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอื
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อชี้แจงและตอบขอ้ซกัถาม  โดยบรรยายสรุปขอ้มูลบริษัท พร้อมทัง้
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จัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของบรษิทั อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการทัง้ปี พร้อมกนันี้บริษัทจดัให้กรรมการ 
ได้เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

10. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

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

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

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

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นผู้บรหิารสงูสุดของทมีผู้บรหิารรวมจ านวน    
10 คน 

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  
ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรดงันี้ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกรู  ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์  รองประธานกรรมการบรษิทั 

3. ศ. ศุภชยั พศิษิฐวานิช (1)  กรรมการบรษิทั 

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร  กรรมการบรษิทั 

5. พลเอกส าเภา ชศูร ี  กรรมการบรษิทั 

6. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร  กรรมการบรษิทั 

7. นางวลัลภา อสัสกุล  กรรมการบรษิทั 

8. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรษิทั 

9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์  กรรมการบรษิทั 

10. นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยกุ์ล  กรรมการบรษิทั 

11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์  กรรมการบรษิทั 

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ  กรรมการบรษิทั 

13. นายธนา จานุสรณ์   กรรมการบรษิทั 

14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู  กรรมการบรษิทั 

15. นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ(2)  กรรมการบรษิทั 

16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์  กรรมการบรษิทั 

17. นางพเยาว ์มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : (1) ศ.ศุภชยั  พศิษิฐวานิช ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 
(2) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

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

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัและก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
สงูสดุใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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3. จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี
สิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อมคีวามจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุม ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

5. พจิารณาอนุมตัิงบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกจิการของบรษิัทประจ าปี รวมทัง้ดูแล  
การใชท้รพัยากรของบรษิทั 

6. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัท และข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัต่อผู้ถือหุ้น  
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มูลทีร่ายงาน 

7. จดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง  
ทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

8. จดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

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

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

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

12. ก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั   

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

1. พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

2. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

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

4. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ 
การประชุมมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วม  
ในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

5. ให้มีการปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครดั โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
เป็นส าคญั 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
โดยได้แต่งตัง้ให้ ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน  
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
กรรมการอสิระจ านวน 4 คน ดงันี้  

1. ศ.ศุภชยั  พศิษิฐวานิช (1)  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

2. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

3. พลเอกส าเภา  ชศูร ี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

4. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร (2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

หมายเหตุ : (1) ศ.ศุภชยั พศิษิฐวานิช  ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 
   (2) นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร  เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

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

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

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

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

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

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

แต่ละท่าน 
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(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที ่
ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ)  รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

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

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

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

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยไดแ้ต่งตัง้ใหพ้ลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึง่เป็นกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งก าหนดว่าประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอสิระ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี้ 

1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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

2. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้   

3. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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4. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

5. พจิารณาก าหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ 
และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยไดแ้ต่งตัง้พลเอกส าเภา ชูศร ีซึง่เป็น
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  โดย ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน  
5 คน ดงันี้ 

1. พลเอกส าเภา  ชศูร ี ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

2. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทั 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ  
ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  พร้อมทัง้รายงาน 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ   

4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงเพื่ อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณา 

5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

6. รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  

7. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการให้ค าแนะน าค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 
และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
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1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรหิาร 

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล  กรรมการบรหิาร 

4. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรหิาร 

5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรหิาร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหแ้นวนโยบาย ก ากบัดแูล ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา แก่กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิาร   

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รบัมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบรษิทั 

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไป  
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกจิ   

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

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

7. คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชุมตามทีเ่หน็สมควร 

8. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

9. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

อ านาจหน้าท่ีกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้  

1. ด าเนินการควบคุม และบรหิารธุรกจิหลกัของบรษิทั 

2. ดแูลกจิการทัง้ปวงของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมตแิละนโยบายทีไ่ดร้บัมอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบรษิทั 

3. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี านาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

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

5. มีอ านาจอนุมัติการเข้าท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ 
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6. มอี านาจลงนามพร้อมประทบัตราบรษิัทในเชค็ และเบกิถอนเงินจากบญัชีทัง้หมดของบรษิัทและ  
ใช้สนิเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) หรอืเทียบเท่าต่อครัง้ ทัง้นี้ต้องไม่เกิน 40,000,000 บาท (สีส่บิล้านบาทถ้วน) 
หรอืเทยีบเท่าต่อเดอืน 

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

8. ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตัง้รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลอื่นเป็นผูร้กัษาการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมอี านาจ
หน้าทีเ่ท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 

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

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
เป็นครัง้คราว 

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

9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กบับรษิัท และมคีุณสมบตัิกรรมการอสิระ โดยนิยามของกรรมการอสิระ
บรษิทั ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ า นาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้น 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า  
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ 
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ 
ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค า ขออนุญาต 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร  หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ส ัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ 
ต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยี่สบิลา้นบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า 
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้  
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

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

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง  
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบัเงินเดือนประจ าหรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

(2) การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

(2.1.1) หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและทีค่รบก าหนดออก
ตามวาระตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
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1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของส านกังาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ  
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคดิเหน็ ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัย ์  
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
ด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
ประกอบดว้ย  

5.  ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัิที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจาก
ทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัิสอดคล้องกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข
สญัญาสมัปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อ
เพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิัท 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

(2.1.2) วิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ท าการสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

2. พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไข 
ทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน 

3. พจิารณาคุณสมบตัิบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถา้ม)ี 

4. น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ (กรณีเป็นต าแหน่งว่างลงระหว่างกาล) 

5. พจิารณาน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมตัแิต่งตัง้ 

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

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อทุกหนึ่งหุน้ทีต่นถอือยู่ 

2. การเลอืกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้น  
ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นนัน้มอียู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1. โดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้

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

(2.2) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

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

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

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัมกีลไกในการก ากบัดแูลการจดัการ และการด าเนินงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงันี้  

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

(2) มกีารก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ประกอบดว้ย  
- กรรมการซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั จ านวน 7 คน 
- กรรมการตวัแทนจาก กทพ. จ านวน 1 คน 
- กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัย่อย จ านวน 1 คน 

บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั  
- บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนไปเป็นกรรมการใน BMN จ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้หมด 7 คน 
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(3) กลไกก ากบัดแูลบรษิทัย่อยเรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

ส าหรับกรณีการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท 
ไดด้ าเนินการให้บรษิัทย่อยเปลี่ยนแปลงในขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องการท ารายการตามหลกัเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการ โดยกรรมการซึ่งเป็นตวัแทนบรษิัทมกีารก ากบัดูแล  
ให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด โดยจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายละเอยีดการท ารายการตามหลกัเกณฑท์ุกครัง้ 

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

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดงันี้ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

1. เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลกัทรพัย์  
ของบริษัท ของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในลักษณะที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก  
โดยอาศยัข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลกัทรพัย์ที่ยงัมิได้
เปิดเผยต่อประชาชนโดยทัว่ไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีต าแหน่งในบริษัท  มีความรับผิด 
ตามกฎหมาย  

เพื่อเป็นการป้องกนัมใิห้พนักงาน กรรมการ ตลอดจนตวับรษิัทเอง ต้องเผชญิกบัการกระท าที่อาจฝ่าฝืน
กฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท บริษัท 
จงึได้ก าหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในขึน้  แนวทางดงักล่าวนี้ จะได้มีการปรบัปรุงแก้ไข 
ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคน จะต้องปฏบิตัิ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญส านึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณี
ประกอบดว้ย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทั
จะน ามาใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว้ 

2. การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทีไ่ม่ควรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 

(1) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

(2) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัลกูของบรษิทั รวมถงึบรษิทัในเครอื 

(3) พนกังานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัลกู 

(4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการและพนกังาน 

(5) เครอืญาตทิีอ่าศยัร่วมชายคาเดยีวกนั 

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

(1) บุคคลต้องห้ามขา้งต้นไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าวรู ้หรอืควรรู้
ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัอาจสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทีย่งัมไิด้
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

(2) บุคคลตอ้งหา้มทีไ่ดรู้ข้อ้มลูซึง่มสีาระส าคญัดงักล่าว จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งและฐานะเจา้หน้าที่
ในบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผย  
ต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรื่อง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทัว่ไปในเรื่องการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี้ 
บุคคลตอ้งหา้มพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดท างบการเงินและงบดุลบริษัท ท าการซื้อหรือขาย  
นบัแต่เริม่จดัเตรยีม จนถงึสิน้สดุวนัถดัจากวนัทีไ่ดม้กีารเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าวแลว้ 

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานผู้ใดที่ได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าวข้างต้น  ท าการซื้อหรอืขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัท นับแต่วนัที่ตนได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าว จนถึงสิน้สุดวนัที่ได้มกีารเผยแพร่
ขอ้มลูตามงบการเงนินัน้แลว้ 

(3) หา้มบุคคลต้องห้ามที่รู้หรอืควรรู้ว่าบรษิัท จะมกีารเผยแพร่ขอ้มูลซึ่งมสีาระส าคญั ที่อาจมผีลกระทบ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของบรษิัท  ท าการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ นับแต่วนัรู้
หรอืควรรูด้งักล่าว จนถงึสิน้สดุวนัถดัจากวนัทีไ่ดท้ าการเปิดเผยและเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 

3.  การรายงานของบุคคลตอ้งหา้ม 

ก.  หน้าทีก่ารจดัท ารายงาน 

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

ข.   วธิกีารรายงาน 

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

การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

1. บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนั  
มิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
โดยข้อบงัคบัเกี่ยวกับการท างานของบริษัทได้ก าหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิด เผยความลบัของบริษัท 
แก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวนิัย นอกจากนี้ยงัก าหนดเป็นเงื่อนไขส าคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม่  
โดยพนักงานจะต้องรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กบับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งทราบ ซึ่งความลบัทางธุรกจิ
หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการด าเนินธุรกจิ ค่าจา้ง เป็นตน้  
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2. บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิัท
ให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรบัผดิชอบ และก าหนด password ของผู้ใช้งานส าหรบั 
การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับุคคลอื่นผ่านระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมรีะยะเวลาการเปลีย่น password ทุก 3 เดอืน 

3. บริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รบัทราบข้อมูลภายใน กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 241  
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายจดัการถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็น
อิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และ  
การรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา โดยน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี  

ซึง่ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2558 ใหแ้ก่ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวน
เงนิ 650,000 บาท โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิัทจดทะเบยีนอื่น    
ในหมวดเดยีวกนัพบว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั มกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชปีี 2558 เป็น
จ านวนเงนิ 332,000 บาท และบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 985,000 บาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น  

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั หรือกิจการ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ทัง้หมดยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวาระด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ  
คณะกรรมการไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไว้อย่างชดัเจน ส าหรบัการก าหนดให้วาระ  
การด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การแต่งตัง้
กรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ด าร ง
ต าแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่า  
ของกจิการใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดด้กีว่า 

2. การก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการไม่มนีโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามใน        
ปี 2558 ไม่มกีรรมการของบรษิทัคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 5 บรษิทั 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

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

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัเพื่อการเจริญเติบโต 
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งให้เกดิประโยชน์
และการเติบโตไปพรอ้มกนัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม  จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายในการ
ปฏบิตังิานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อใหน้ าไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั และเป็น
ส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิัท และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกภาคส่วน
อย่างแทจ้รงิ ดงันี้ 

1. การน าองคก์รดว้ยแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสือ่สารและการแลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
(Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

2. ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าที่มุ่งเน้นวธิปีฏบิตัิตามแนวทางด้านการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

10.2 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทด าเนินธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ และธุรกิจบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าไดม้กีารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.2.1  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

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

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

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

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

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

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

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

การมุ่งมัน่ให้บริการทางพเิศษที่มคีุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในทุกขัน้ตอนการปฏิบัติง าน รวมถึงพัฒนาและส่ง เสริมนวัตกรรมที่มุ่ ง เ น้น  
สร้างประสทิธภิาพ ประสทิธิผล และสร้างมูลค่าเพิม่แก่บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม เพื่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนใจผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และสงัคมโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ทีไ่ดก้ าหนดไวทุ้กกลุ่ม ดงันี้ 

1.  ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย  

2.  ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สงัคม ชุมชน 
โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงความสมัพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เป็นประจ า ทัง้การประชุม การสานเสวนา การพบปะเยี่ยมเยยีน การระดม 
ความคดิเหน็ การศกึษาส ารวจความตอ้งการและความพงึพอใจ เป็นต้น เพื่อใหท้ราบถงึความสนใจและ 
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ข้อห่วงใยส าหรบัน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่ างต่อเนื่อง โดยได้มี
แผนการในการพฒันาแนวทางการเชื่อมโยงกบัผูม้สี่วนได้เสยีให้เป็นกระบวนการทีทุ่กหน่วยงานได้มี
โอกาสมสีว่นร่วม รวมถงึการน าเสนอขอ้มูลส าหรบัการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการก าหนดกลยุทธข์อง
องคก์รในปีต่อไป 

เพื่อให้บรรลุถงึเป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ไว้ บรษิัทจงึไดก้ าหนดแนวทางในการปฏบิตัิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดหลักส าคัญคือ  
ความครอบคลุมต่อผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้และอาจมต่ีอผูม้สี่วนไดเ้สยีส าคญั 
และพจิารณาจากกระบวนการด าเนินธุรกจิของบรษิัท บรษิัทไดก้ าหนดขอบเขตของความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมไว ้3 ขอบเขตดงันี้ 

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

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

3.  สงัคมแห่งความสุข มุ่งเน้นการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดมีีความรบัผดิชอบต่อชุมชนรอบเสน้ทาง 
ในการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีการใหค้วามส าคญักบัสงัคมในวงกวา้งจากการด าเนินงานของบรษิทั  

ผลการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

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

1.  ต้นทางแห่งความสุข  

บรษิัทจดัให้มกีารพฒันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลกั 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการบริการบนทางพิเศษที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการบรกิารทีเ่ป็นหนึ่ง สรา้งความพอใจและประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ บรษิทัไดจ้ดั
หลกัสตูรอบรมความรูใ้นการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื 
ที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทัง้ด้านกู้ภัยจัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทา ง และ 
การบ ารุงรกัษาระบบและสายทาง  

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

1.2  งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง บุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานดา้นรายไดค้่าผ่านทางมหีน้าทีค่วบคุม
การจดัเกบ็ค่าผ่านทางให้ถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงตรง โดยท างานร่วมกบัภาครฐั  คอื กทพ.  
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจัดให้มีการอบรม 
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ฝึกปฏบิตังิานจรงิภายใน (On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าทีข่องพนักงาน
ควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ ทีส่ าคญัคอื ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบขอ้มูลการนับ
รถและบนัทกึการปฏบิตัิงานต้องถูกต้องและแม่นย า นอกจากนี้ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์  
เกบ็ค่าผ่านทางใหส้มบรูณ์พรอ้มใชง้านตลอดเวลา เพื่อความถูกตอ้งของการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง
ซึง่สง่ผลต่อรายไดท้ีม่ ัน่คงของบรษิทัเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี
อย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้พนักงานควบคุมการจดัเกบ็ค่าผ่านทางไดม้โีอกาสศกึษาดูงาน
ระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

1.3  งานดา้นบ ารุงรกัษาโครงสรา้งเพื่อให้ทางพเิศษมสีภาพพร้อมใช้งานและปลอดภยั บรษิัทมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้
มาตรฐานสากลมกีารตรวจสอบ ตดิตาม เฝ้าระวงั อย่างต่อเนื่องตลอดปี  

2.  บนเส้นทางแห่งความสุข 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษเปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้มส่งมอบและปรบัปรุงการบรกิาร 
บนทางพเิศษใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเรว็และปลอดภยั ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสงัคมไทย บริษัทให้ความส าคัญต่อนวัตกรรมที่ลด
ผลกระทบจากการด าเนินงานทีม่ต่ีอสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี นบัตัง้แต่การก่อสรา้ง การ
ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษมีศักยภาพรองรบัการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก
ปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของความ
รบัผดิชอบทีบ่รษิทัมต่ีอผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ 

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

2.2  การบ ารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิทัมกีารตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาโครงสรา้งหลกัของทางพเิศษ
อย่างสม ่าเสมอ โดยมวีศิวกรที่ปรกึษาอสิระเพื่อตดิตามควบคุมการบ ารุงรกัษา และประเมนิ
คุณภาพของทางพิเศษมาโดยตลอด ทางพิเศษมีสภาพที่มัน่คงแข็งแรง มีมาตรฐานและ
ปลอดภยั และผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นทางยกระดบัและมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกนัทัง้สิ้น 256.1 กิโลเมตร  
จงึท าใหท้างพเิศษเป็นเสน้ทางยุทธศาสตรส์ าคญัในการล าเลยีงความช่วยเหลอืไปสู่ประชาชน 
ทีป่ระสบเหตุ การขนสง่ยุทธปัจจยั และการสญัจรของทัง้ภาครฐัและเอกชน เมื่อเกดิเหตุการณ์
หรอืภยัต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพื้นล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกดิขึน้ใน
อดีตซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้บริษัทในฐานะที่มีหน้าที่
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการทางพเิศษศรรีชัและทางพเิศษอุดรรถัยา จงึก าหนดแนวทางใน
การปฏบิตังิานเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิเพื่อใหท้างพเิศษสามารถใหบ้รกิารไดใ้นยามฉุกเฉิน
และกลบัคนืสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ โดยบรษิทัพรอ้มดแูลดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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1.  มศีนูยค์วบคุมทางพเิศษ โดยมพีนกังานสือ่สารดแูลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูลการ
เดนิทางแก่ผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผ่านกลอ้งวงจรปิด CCTV  บนทาง     
มีระบบวิทยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรับการท างานตลอด 24 ชัว่โมง  
มกีารประสานงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกล้ชดิมทีีมกู้ภัยวิง่ตรวจตราบนทาง
พเิศษตลอดเวลา สามารถเขา้ช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารทีป่ระสบเหตุบนทางพเิศษอย่างทนัท่วงท ี
นอกจากนี้ยงัประสานงานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและถนนพืน้ล่างเพื่อ
อ านวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง โดยเจา้หน้าทีต่ ารวจพืน้ล่างสามารถดูสภาพการจราจร
บนทางพเิศษผ่านกลอ้งวงจรปิดทีบ่รษิทัด าเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้

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

3.  ส าหรบันวตักรรมความปลอดภยั บริษัทมีหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการวิจยัและพฒันา 
(R&D) เพื่อปรบัปรุงความปลอดภยับนทางพเิศษอยา่งสม ่าเสมอ มกีารศกึษาและตรวจสอบ
ความปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะห์กายภาพของถนน แล้วน าผลที่ได้มา
ปรบัปรุงทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้  

ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภยัพบิตัิ ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ หรอืมปัีจจยัภายนอกที่ก่อให้เกดิ 
เหตุสุดวิสยักะทนัหนั เช่น ภัยพิบตัิ อุบตัิเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจาก 
การก่อการร้าย วนิาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกดิจากกลุ่ม 
ผู้ก่อความไม่สงบ บริษัทได้มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงาน มแีผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบั
เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึ้น รวมถึงมกีารเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รบัผดิชอบปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ทันที และจัดตัง้หน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุรา้ยแรง มกีารควบคุมดูแลการปฏบิตัิตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ อย่างเคร่งครดั นอกจากน้ียงัเพิม่มาตรการในการตรวจแนวเสน้ทาง และพืน้ที่
ในเขตทางมากยิง่ขึน้ รวมถงึประสานกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจในบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ บรษิทั
ไดจ้ดัท าประกนัภยัคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  
ความเสยีหายของโครงสรา้งทางด่วน (Property Damage) ของทางพเิศษศรรีชัและทางพเิศษ
อุดรรถัยา การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ (Business Interruption) รวมถงึการประกนั
ความเสยีหายทีเ่กดิกบับุคคลภายนอก (Public Liability) เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการป้องกนั
ผลกระทบจากความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้  

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

ในช่วงเทศกาลพิเศษ บริษัทร่วมกับ กทพ. จดัโครงการอ านวยความสะดวก มัน่คง และ
ปลอดภยั รองรบัการเดนิทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยจดัตัง้หน่วยบรกิารบนทางพเิศษ
เพื่อให้บรกิารตรวจเชค็เครื่องยนต์เบื้องต้นโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย รวมทัง้บรกิารน ้าดื่ม ผ้าเยน็ 
เพื่อเพิม่ความสดชื่นในการเดนิทางไกลเป็นการช่วยลดอุบตัเิหตุอกีทางหนึ่งดว้ย 
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2.4 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ เน่ืองดว้ยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นบรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะและต้อง
ใช้เงนิทุนในการด าเนินงาน ดงันัน้ การสรา้งความเชื่อถือด้วยการประกอบกจิการด้วยความ
เป็นธรรมกบัคู่คา้และผู้สนับสนุนทางการเงนิถือเป็น Key Success Factor ที่ท าให้บรษิัท
สามารถสง่มอบบรกิารทีม่คีุณภาพใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดแ้มใ้นยามวกิฤต จงึไดก้ าหนด
แนวปฏิบตัิต่อคู่ค้า โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ให้การได้มาซึ่งสนิค้าและ
บรกิารเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน โดยยดึมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า 
โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน 
คุณภาพทางเทคนิค และมคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซือ้จดั
จา้งทีเ่สมอภาค และมคีวามเป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001  โดยวธิกีารและ
มาตรการทีใ่ชใ้นการต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม ก าหนดแนวทางส่งเสรมิการเคารพสทิธิ
ในทรพัย์สนิทางปัญญาของคู่คา้ และปกป้องสทิธใินทรพัย์สนิ ด าเนินธุรกจิต่อห่วงโซ่อุปทาน
ตามมาตรฐานสากล ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ด้วยการให้ความรู้ความเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่าง
ใกลช้ดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัด าเนินงานดว้ยการ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนในการท าธุรกิจร่วมกัน ส าหรับกลุ่ม
ผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ บรษิัทยึดมัน่ปฏบิตัิตามสญัญาและ    
ขอ้ผกูพนั รกัษาวนิยัทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

3.  สงัคมแห่งความสุข 

บริษัทใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างทางพิเศษ ไม่ให้การด าเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการส ารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมใกล้เขตทางพิเศษตามแผนงาน  
อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัมกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ 
ผลกระทบหรอืก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อชุมชนรอบขา้ง ในขณะเดยีวกนัไดม้กีารจดัท ามวลชนสมัพนัธช์ีแ้จงถงึ
ขอ้มลูพรอ้มรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากโครงการต่างๆ ทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการ เพื่อมใิหชุ้มชนโดยรอบทางพเิศษ
ไดร้บัความเดอืดรอ้น  

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามชดัเจน สามารถวดัผลได ้
และเป็นที่ยอมรบั บรษิัทจึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบาย
สิง่แวดลอ้มดงันี้ 

1)  ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ โดยบรหิารและบ ารุงรกัษาทางพเิศษใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ พนักงาน 
และชุมชน 

2)  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

3)  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

4)  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

5)  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1  การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของ 
บรษิทัแต่อย่างใด 
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3.2  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการบริหาร
จดัการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผู้ถือหุ้น และการให้ความส าคญักบัชุมชน
โดยรอบ รวมทัง้การดูแลสงัคมใกล้ และสงัคมไกล โดยปี 2558 บรษิทัได้จดักจิกรรมที่มปีระโยชน์ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) กิจกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์ อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ในชุมชนคนอาร์ต จ.ราชบุรี” เนื่ องใน 
โอกาสวันแม่แห่งชาติซึ่งถือเป็นวาระพิเศษของครอบครัว บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวโดยน าครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษสัมผัส 
เมอืงที่ต้องห้าม...พลาด จ.ราชบุร ีเมอืงแห่งวฒันธรรมลุ่มแม่น ้าแม่กลอง ซึ่งมคีวามเป็นมา 
อนัยาวนานประกอบไปด้วยเรื่องราวทางประวตัิศาสตร์ ศิลปะ และประเพณีอนัหลากหลาย  
ที่ถูกผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้  ครอบครัวได้ท ากิจกรรม  
“ME & MOM MADE..อิม่บุญ อิม่ใจ ให้แม่” ซึง่เป็นช่วงเวลาพเิศษที่พ่อ แม่ ลูก ร่วมกนั 
จดัดอกไมถ้วายพระท่ามกลางบรรยากาศอนัอบอุ่นของความรกัในครอบครวั  

“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์  ทางด่วนชวนพ่อลูกเรียนรู้  อยู่ ใกล้ ชิดกับธรรมชาติ  
ณ เบิกบานบุรี” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมโดยน าครอบครัว
ผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นพบความสุขจากการกินอยู่  
อย่างพอดี ใช้พลงังานและสารเคมีให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยรักษาโลกใบนี้ ให้อยู่อย่างยัง่ยืน 
รวมทัง้เพิ่มพูนความรักด้วยกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ณ เบิกบานบุร ี 
แหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาต ิจ.นครราชสมีา 

2) กิจกรรมปลูกจิตส านึกการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกัน  
อย่างจรงิจงั โดยรณรงค์สร้างจติส านึกการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้กบัพนักงาน 
ทุกคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “ทางด่วนชวนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม ครัง้ท่ี 8” โดย      
คณะผู้บริหารและพนักงาน จ านวน 3 รุ่น ร่วมท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลาม  
ณ หน่วยพิทกัษ์ป่าท่าทุ่งนา ภายในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
ซึง่เป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแห่งแรกของประเทศไทย  

3)  กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม  

“ทางด่วนชวนฟังธรรม” เพื่อการส่งเสริมจติส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสู่พนักงาน 
จะสามารถปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อสงัคมได้อย่างยัง่ยืน บริษัทจึงได้จดักิจกรรม
ต่อเนื่อง โดยคณะผูบ้รหิารและพนักงานร่วมฟังธรรมโดยพระครูเมตตากติตคิุณ (พระอาจารย์
สมหมายอัตตมโน) เจ้าอาวาส วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เพื่อให้สามารถ 
น าหลกัธรรม ค าสอนมาเป็นแนวทางในด าเนินชวีติปัจจุบนัและการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม  

“บริจาคโลหิต” การให้เลือดต่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับ
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จดักจิกรรม
บรจิาคโลหติ จ านวน 3 ครัง้ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมบรจิาค
เป็นจ านวนมาก 
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4)  กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

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

“กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ กทพ.” น าคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บ 
ค่าผ่านทาง กทพ. และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของบรษิทัร่วมไหวพ้ระ ท าบุญ ชมพระอุโบสถ 
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 4 ชาติ แห่งเดียวในประเทศไทย ณ วดัแก้วพิจิตร พร้อมทัง้ 
ร่วมเรยีนรู้เกี่ยวกบัสมุนไพรไทยและการดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย์แผนไทย ณ พพิธิภณัฑ์
การแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน 

 “ทางด่วนชวนดหูนัง” ครอบครวัพนกังาน กทพ. ครอบครวัเจา้หน้าทีต่ ารวจ สน.ทางด่วน 2 
และครอบครวัพนักงานของบรษิทัร่วมพบปะสงัสรรคแ์ละชมภาพยนตรเ์รื่อง “The Divergent 
Series : Insurgent  (คนกบฏโลก)” ณ โรงภาพยนตรเ์อสพลานาด ซนีีเพลก็ซ ์โดยสมาชกิ 
ทุกครอบครวัร่วมเล่นเกม และชมภาพยนตรใ์นรปูแบบ 3 มติอิย่างสนุกสนาน  

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

5) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้กบัเยาวชน 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชน 
อย่างยัง่ยนื เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นพลเมอืงที่ดแีละมคีุณภาพของสงัคม บรษิทัจงึได้ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี” บรษิทัมอบทุนการศกึษาแก่บุตร-ธดิาพนกังาน
ของบรษิทัทีม่ผีลการเรยีนดเีด่นระดบัประถมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอุดมศกึษา  

“ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” บรษิทัจดัโครงการ “ทางด่วน
มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มี 
ผลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทุนทรพัยแ์ละทุนพฒันาโรงเรยีน เพื่อสรา้งประโยชน์ดา้นการศกึษา
ใหก้บัโรงเรยีนทีอ่ยู่ใกลเ้ขตทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษอุดรรถัยา จ านวน 10 โรงเรยีน 

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

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

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

“โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด” บริษัทตระหนักถึง
ความส าคญัของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกดิความรู้อย่างยัง่ยืน จึงได้สนับสนุนและเขา้ร่วม
โครงการหอ้งสมุดเสยีง สอ่งทางสรา้งฝันใหน้้องในโลกมดืซึง่จดัโดยบรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และมูลนิธคินตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
เพื่อช่วยเหลอืและแบ่งปันความรู้ให้กบัเยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น โดยการบนัทึก
หนังสือเสยีงส าหรบัจดัท าเป็นห้องสมุดเสยีงให้น้องๆ โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา 
ไดม้สีว่นร่วมในการบนัทกึเสยีงดงักล่าว 

“ชวนน้องตะลุยโลกนิทาน เพื่อส่งเสริมให้รกัการอ่านและเสริมสร้างจินตนาการ” 
กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตปีิ 2558 สง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ มนีิสยัรกัการอ่าน และเสรมิสรา้งจนิตนาการ
โดยมีบุตรพนักงาน และบุตรเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ทางด่วน 2 นักเรียนจากโรงเรียน 
ใกลเ้ขตทางพเิศษ และเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงเขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก   

“ทางด่วนชวนตามรอยพ่อ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” จากการน้อมน าแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั โดยน าคณะครู และนักเรยีนโรงเรยีนวดัดอน และ
วดัดวงแข เขา้เยีย่มชมแปลงนาสาธติของคุณครธูานี จ.ปทุมธานี เพื่อใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัวถิชีวีติ
ของชาวนา เรยีนรูก้ระบวนการท านาปลูกขา้ว ตระหนักถึงคุณค่าขา้วไทย และปลูกจติส านึก  
ในเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง  

7)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

“สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพฒัน์” ตามแนวพระราชด าริ” 

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

บรษิัทเป็นส่วนหนึ่งในการสบืสานพระราชปณิธานดงักล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน และ 
การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกีฬาพฒัน์”  
มีโครงการน าร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพฒัน์ 1 บริเวณเคหะชุมชนคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
ซึง่ปัจจุบนัไดแ้ลว้เสรจ็และเปิดบรกิารประชาชนแลว้ และลานกฬีาพฒัน์ 2 บรเิวณพืน้ทีใ่ต้ทาง
พเิศษอุรุพงษ์ เขตราชเทวทีีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  
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“ทางด่วนชวนร้องเพลง”  บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยชมรมดนตรีของบริษัทและ
พนักงานร่วมเ ล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน  
ณ สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิ ีซึง่น้องๆ ร่วมกจิกรรมอย่างสนุกสนานและเพลดิเพลนิ 
โดยมผีู้บรหิารและพนักงานของบริษัทร่วมมอบความรกั ความห่วงใย และแบ่งปันความสุข
ใหก้บัน้องๆ ท่ามกลางบรรยากาศทีอ่บอุ่น 

“ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช” บรษิทัเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  
ซึง่อาคารนวมนิทรบพติร 84 พรรษา จะเป็นศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางครบวงจรทีส่ามารถเพิม่
ศกัยภาพดา้นการศกึษา การวจิยั และการรกัษาพยาบาล  

“มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล” จากเหตุ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล บริษัทได้ร่วมส่งก าลังใจและความช่วยเหลือ 
แก่ผูป้ระสบภยั ผ่านโครงการ Hand 4 Nepal ซึง่จดัโดยมหาเถรสมาคม และส านักงานก ากบั
ดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว วัดสระเกศ  
ราชวรมหาวหิาร 

10.2.2    ธรุกิจบริหารจดัการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

10.2.2.1 ภาพรวม  

บรษิทัไดย้ดึหลกัการด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยก าหนด
ออกมาเป็นนโยบายหลกั 5 ด้าน ดว้ยกนั คอื นโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภยั 
นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน นโยบายสิง่แวดล้อม และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่ง
บริษัทก าหนดให้การปฏิบตัิงานมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกขัน้ตอน (CSR IN 
PROCESS) และเป็นส่วนหนึ่งในภารกจิของบรษิทัเพื่อมุ่งสู่การเป็นบรษิทัทีส่ามารถอยู่
ร่วมกบัสงัคมและมกีารเตบิโตทีย่ ัง่ยนืไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบต่อผูใ้ชบ้รกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม  

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

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกคู่ค้าตลอดจนการ
ส่งเสริมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม มกีารดูแลและพฒันาศกัยภาพพนักงาน รวมถึงดูแลสงัคมด้วยการพฒันา
อาชพีและส่งเสรมิการศกึษา การมรีะบบจดัการด้านสิง่แวดล้อม การจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรหมุนเวยีน และสง่เสรมินวตักรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม และบรษิทั
ยงัไดร้่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเครอืขา่ยพฒันาก าลงัคนและความเชีย่วชาญ
เทคโนโลยรีะบบขนส่งทางรางของประเทศอกีดว้ย ทัง้นี้ไดม้กีารจดัท ารายงานการพฒันา
อย่างยัง่ยืนตามกรอบสากลของสมาคมผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะระหว่าง
ประเทศ (The International Association of Public Transport - UITP) และภายใต้
มาตรฐานระบบบรหิารการจดัการต่างๆ ตัง้แต่ปี 2546 โดยก าหนดเป็นแผนการด าเนินการ 
(Road map) มาอย่างต่อเนื่อง  
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แผนการด าเนินการ Roadmap ของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า

 

10.2.2.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลดา้นการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื (CSR in Process และ CSR 
after Process) ผ่านรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืและรายงานประจ าปีของบรษิทั โดยใช้
แนวทางการรายงานความยัง่ยนืของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ผ่านตวัชีว้ดั 
4 มติ ิคอื เศรษฐกจิและการเงนิ สิง่แวดลอ้มและพลงังาน สงัคมและชุมชน การก ากบัดูแล  
นอกจากนี้บรษิัทยงัให้ความส าคญัต่อการประกอบธุรกจิโดยค านึงถึงสงัคม/ชุมชน และ
สิง่แวดลอ้ม โดยปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ เพื่อจะไม่เอารดัเอาเปรยีบ
ต่อสงัคมส่วนรวม โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบและตระหนักถงึคุณค่าและความส าคญัใน
การท าประโยชน์ต่อสงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

10.2.2.3  การด าเนินการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ส าหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 5 ดา้น อนัจะน าไปสูค่วามยัง่ยนืของบรษิทั 

1.     พนักงาน  บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานทุกคนมคีุณค่าและเป็นสว่นส าคญัในการด าเนิน
ธุรกจิจงึสนับสนุนการพฒันาและฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ และยดึมัน่การปฎบิตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเรื่องการ
ไม่เลอืกปฏบิตัิและให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานภายใต้ระเบยีบปฏบิตัิงาน
และกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์โดยใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชือ้
ชาตแิละศาสนา ทุกต าแหน่ง หรอืทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทยีมกนั ทุก
คนได้รบัการปฏิบตัิดูแลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านลกัษณะงาน ความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ โอกาสและ
ความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารโดยการก าหนดหลกัเกณฑท์ี่
ชดัเจนในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งตาม Career Path และการให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมดว้ยการ Benchmark กบัอุตสาหกรรมอย่างสม ่าเสมอ และดา้นอื่นๆอกีหลาย
ดา้น สง่ผลใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจในการท างานร่วมกบับรษิทั อนัน าไปสู่การเกดิ
แรงผลักดันที่จะท างานจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของบริษัทและการสร้าง
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ปลอดภยัและมสีุขอนามยั และการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงออกซึ่งศกัยภาพ ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีค่า 
และเชื่อมัน่ในศกัยภาพทีม่อียู่ภายใน ท าใหพ้นกังานเกดิความภาคภมูใิจ และมุ่งมัน่ใน
การปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บรษิทัยงัไดด้ าเนินการภายใต้นโยบายปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน โดยในปี 
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2557 บรษิัทไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างานระดบัประเทศ จากกรมสวสัดกิารคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน โดยบรษิทัไดร้บัรางวลัดงักล่าวตดิต่อกนัเป็นปีที ่2  

“Happy Workplace” จากการที่บรษิทัตระหนักว่าความสุขในการท างานเป็นเรื่อง
ส าคญั เมื่อพนักงานมคีวามสุขในการท างาน กจ็ะส่งผลใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และส่งมอบงานทีม่คีุณภาพใหก้บัลูกค้าขององคก์รได้ ซึง่ท าใหอ้งค์กร
สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ยืน ดังนัน้ จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “Happy 
Workplace”ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนกังานใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และอย่างมคีวามสุข ควบคู่กนัไป 
โดยครอบคลุมองคป์ระกอบ 8 ดา้น ไดแ้ก่  

1) Happy Body : เป็นการส่งเสรมิสุขภาพใหพ้นักงานมคีวามแขง็แรงทัง้ร่างกาย
และจิตใจ โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ด้านสุขภาพ ให้ค าแนะน าปรกึษาด้านโภชนาการ การออกก าลงักาย การดูแล
สุขภาพจิต และการลดน ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แก่พนักงาน เพื่อน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี เ ป็นต้น นอกจากนี้               
ยงัมกีจิกรรมกฬีาเชื่อมความสมัพนัธก์บัพนักงานในกลุ่ม ช.การช่าง และบรษิทั
ในเครอื เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละสามารถท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

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

2.1)  สงัคมภายใน   บรษิัทได้ดูแลใส่ใจพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครวั 
อย่างต่อเนื่อง เมื่อพนักงานเจบ็ป่วยไดม้กีารเยี่ยมเยยีนใหก้ าลงัใจเสมอ
มา และในยามทีโ่ศกเศรา้เมื่อสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กั เพื่อนพนักงานก็
ไดร้่วมแสดงความเสยีใจ และรบัเป็นเจา้ภาพสวดพระอภธิรรมศพ พรอ้ม
ทัง้ช่วยเหลอืเงนิในการจดัท าพธิ ี

2.2)  สงัคมภายนอก  บรษิทัจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานเอือ้เฟ้ือต่อสงัคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานมอบทุนการศกึษา และบรจิาคอุปกรณ์
สิง่ของ อุปกรณ์กีฬา หนังสอื และเครื่องเขยีนต่างๆ ให้แก่เดก็นักเรยีน
และโรงเรยีนทีข่าดแคลน 

3) Happy Heart : กิจกรรมส่งเสรมิการมนี ้าใจและเอื้อเฟ้ือซึ่งกนัและกนั และ
เอือ้เฟ้ือน ้าใจจากภายในสู่ภายนอก ไดแ้ก่ กจิกรรมการท าบุญครบรอบการเปิด
ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า MRT การบรจิาคสิง่ของใหก้บัวดั การฟังบรรยายธรรม 
กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ร่วมกับ รฟม . และการจัดงานพิธี
ทอดกฐนิสามคัคปีระจ าปี กบัวดัที่ตัง้อยู่ในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท านุบ ารุงพุทธศาสนา และสร้างพฤติกรรมในการให้ของ
พนักงาน อนัเป็นความสุขทางใจอนัพงึได้จากการท าบุญ และเป็นสิง่ยดึเหนี่ยว
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จติใจในการท างานใหก้บัพนกังาน นอกจากนี้ ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
กบัชุมชนตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าดว้ย 

4) Happy Relax : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดผ้่อนคลายและมโีอกาสไดแ้สดง
ความสามารถพิเศษ เช่น กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่และเลี้ยง
ขอบคุณพนักงานประจ าปี” การแสดงดนตรีของพนักงาน  และการแสดง
กจิกรรมบนเวท ีเป็นตน้ 

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

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

7) Happy Soul : กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหพ้นกังานไดใ้ชห้ลกัธรรมะในการด าเนินชวีติ  
ทัง้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจดัขึ้น ได้แก่ ให้
พนกังานมสีว่นร่วมในพธิสีงฆใ์นวนัส าคญัทางประเพณี กิจกรรม “ฝึกสติเจริญ
สมาธิ ใจเบิกบานงานผ่อนคลาย” โดยพนักงานร่วมกนัสวดมนต์ นัง่สมาธ ิ
และฟังการบรรยายธรรมเพื่อเสรมิสรา้งความพรอ้มในการท างานทัง้ทางร่างกาย
และจติใจ มสีมาธใินการท างานผ่านการท ากจิกรรมในรปูแบบต่างๆ เป็นตน้ 

8) Happy Brain : กจิกรรมส่งเสรมิความรูใ้ห้พนักงาน ซึ่งมหีลากหลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่ รปูแบบการสง่เสรมิความรูผ้่านช่องการการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นอาหาร
สมองให้พนักงานทนัต่อข่าวสารต่างๆ ที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา อาทเิช่น การ
ดแูลสขุภาพ รายงานตดิตามสถานการณ์โรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ การใหค้วามรู้
ผ่านบทความของสถาบันการเงิน และความรู้อื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการดูแล
ตนเองและสามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัของพนกังานได ้

“โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน”  บริษัทได้มีการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร 
โครงสรา้งระดบัต าแหน่งงาน เสน้ทางความกา้วหน้า (Career Path)  และโครงสรา้งเงนิเดอืน
ของพนักงานให้มีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน
ให้กับพนักงาน ประกอบกับการเพิ่มจ านวนบุคลากรอย่างน้อย 3 เท่าตัวเพื่อรองรับ 
การให้บริการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง รวมถึงโอกาสในการเป็นผู้ให้บรกิาร
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รถไฟฟ้าในเส้นทางใหม่ที่จะเกิดขึ้น ดังนั ้น การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่อง  
ที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ 
ดา้นทรพัยากรบุคคลให้มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากขึน้ เพื่อรกัษาบุคลากรปัจจุบนั 
และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพยีงพอกบัการขยายตวั พร้อมทัง้พฒันาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบนั และปรบัเปลี่ยนลกัษณะงานให้มีความเหมาะสม 
รวมถึงการโอนย้ายพนักงานเพื่อให้มีความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ  
เพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการท างานมากยิง่ขึน้ 

“การพัฒนาศักยภาพพนักงาน”  บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร          
ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร เพื่อรกัษาองคค์วามรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองคก์ร และเตรยีมความ
พร้อมให้กบับุคลากรเพื่อก้าวไปสู่การใหบ้รกิารรถไฟฟ้าทีม่คีุณภาพระดบัสากล โดยมกีาร
ฝึกอบรมดงันี้ 

1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management: KM)  

บรษิัทด าเนินโครงการบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge  Management Project)  
ซึง่เป็นแผนกลยุทธใ์นระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการบ่งชี้
องคค์วามรูห้ลกัทีส่ าคญัและจ าเป็นขององคก์ร และเพื่อใหม้กีารจดัเกบ็ความรูอ้ย่างเป็น
ระบบ อ านวยความสะดวกใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึ 
มีการน าความรู้เหล่านัน้มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกระทัง่
สามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Organization) 
นอกจากการบรหิารจดัการองคค์วามรูห้ลกัเกีย่วกบัการเดนิรถแลว้ บรษิทัยงัตอ้งการจะ
สง่เสรมิใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(Community Of Practice : CoPs) เพื่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน ปัญหา รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขและ
ปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ  

2) โครงการอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจ 

การอบรมหลกัสูตรนี้ได้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึง
ความรบัผิดชอบในการท างานในหน้าที่ของตนเอง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งตน้ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ
ของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ ภารกิจและ
วฒันธรรมขององค์กร ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและ
คุณภาพชวีติของพนักงาน และมกีารทบทวนเนื้อหาของหลกัสูตรและทดสอบความรู้
ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) และจดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่
พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้  

3) การฝึกอบรมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรประจ าปี (Annual Training 
& Development) 

บรษิทัมแีนวคดิในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานดว้ยการปรบัปรุงแผนการฝึกอบรม
และพฒันาพนกังาน (Training Roadmap) ของพนกังานทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้รหิาร 
ระดบัหวัหน้างาน และระดบัปฏบิตัิการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานมคีวามรู้พืน้ฐานและ
ทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทัง้ในส่วนที่เป็นความรู้ด้านทักษะ 
ในการปฏบิตังิานเฉพาะต าแหน่ง (Technical Skill) และทกัษะการบรหิารและจดัการ
ทัว่ไป (Soft Skill) ซึง่ทัง้ 2 หลกัสตูรไดร้บัการก าหนดเป็นหลกัสตูรพืน้ฐานภาคบงัคบั 
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(Mandatory Program) ส าหรบัพนักงานใหม่ ได้แก่ หลกัสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้
พนกังานมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทั และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบรถไฟฟ้า 
รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย  
ในการท างาน หลกัสตูรเกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นตน้ และส าหรบัพนกังานเดมิ
ทีเ่ป็นพนกังานประจ า จะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสตูรทบทวนความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ ทุกปี 
ซึ่งทัง้หมดนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้น าความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานและ  
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร ซึง่เป็นการสรา้งความภาคภูมใิจและพฤตกิรรม
ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร   

2. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นหนึ่งในผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชัน้น าของโลกดว้ย
คุณภาพการบรกิารทีป่ระทบัใจ บรษิทัจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการใหบ้รกิารเทยีบเท่าระบบ
ขนสง่มวลชนชัน้น าของโลก ดว้ยการยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจ
แก่ลูกค้าผู้ใช้บรกิาร ดงันัน้ บรษิัทจงึเอาใจใส่ในการดูแลลูกค้าผู้ใช้บรกิารในทุกด้าน 
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเนื่องตามผลการส ารวจความ
พงึพอใจ ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูโ้ดยสารทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของ
รถไฟฟ้า MRT ประจ าปี ผลการตรวจตดิตามกระบวนการภายใน ผลการตรวจตดิตาม
จากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า 
MRT แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีส าคญั  อนัจะน าไปสู่ความ
ประทบัใจที่มีต่อการใช้บรกิาร และด้วยภารกจิของบรษิัทที่มุ่งมัน่ในการให้บริการ
รถไฟฟ้า MRT ทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถือไดแ้ละตรงเวลา จงึไดถู้ก
น ามาประยุกตส์ูแ่ผนการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่มลูค่าการใหบ้รกิาร ดงันี้ 

1) การสรา้งคุณค่าดา้นความปลอดภยั  บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิดว้ย
ความปลอดภัยทัง้ต่อผู้โดยสาร พนักงาน ผู้รบัเหมา รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในระบบ
รถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จึงได้น าระบบการจัดการความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 
18001 นอกจากนี้ ยงัไดว้่าจา้ง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบรษิทัที่
ปรกึษางานดา้นความปลอดภยั เพื่อใหค้ าแนะน าในการบรหิารความเสีย่งและการ
น าเทคนิคในการบรหิารความปลอดภยัใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานของบริษัทให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุในการ
ท างาน รวมถงึสถติกิารไดร้บับาดเจบ็ของผูโ้ดยสารระหว่างการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า 
MRT มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บริษัทได้รบัรางวลัสถาน
ประกอบการดเีด่น ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ระดบัประเทศ ปี 2556-2557 ต่อเนื่องตดิกนั 2 ปี 

2) การสร้างคุณค่าด้านความสะดวก เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มี
ความรวดเรว็ และมตีารางเวลาในการใหบ้รกิารทีแ่น่นอน ท าใหผู้ใ้ช้บรกิารไดร้บั
ความสะดวกในการเดนิทาง เพราะสามารถคาดการณ์เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางได้
ค่อนขา้งแม่นย าและสามารถวางแผนการเดนิทางได้ บรษิัทจงึให้ความส าคญัใน
การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกในการให้บริการ ตัง้แต่เข้าสถานี การเข้าใช้
บรกิาร จนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบรษิทัได้เตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารผู้ใช้บรกิารในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
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ระบบการให้ข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อระบบบตัรโดยสาร และสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

3) การสร้างคุณค่าด้านความรวดเรว็  เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่
น าเสนอบรกิารดว้ยความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลส าคญัทีท่ าใหป้ระชาชนเลอืก
เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทัจงึส่งเสรมิการบรกิารดา้นอื่น ตัง้แต่ผูโ้ดยสาร
เดนิเขา้มาในสถานี จนกระทัง่เดนิออกจากสถานี ทีม่คีวามรวดเรว็ โดยการพฒันา
ประสทิธิภาพในการให้บริการ ตัง้แต่ขัน้ตอนที่ผู้โดยสารเดินทางเข้าใช้บริการ
ภายในสถานีและระหว่างการใช้บริการ จากการลดบางขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อนหรือ
ก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือเพิ่มบางขัน้ตอนที่ก่อให้เกิดความ
ประทับใจต่อผู้โดยสารมากขึ้น เช่น ระบบการจัดการปริมาณผู้โดยสาร 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชัน้ชานชาลา การให้บริการที่รวดเร็วในช่วงที่มี
ผูโ้ดยสารคบัคัง่หรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบตัรโดยสารหรอืเติม
เงนิบตัรโดยสาร โดยพนกังานทีร่วดเรว็และใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

4) การสรา้งคุณค่าดา้นความเชื่อถอืได ้บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องการใหบ้รกิารให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการ
เข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการก าหนด
แผนการบ ารุงรกัษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทัง้ในรูปแบบ Preventive และ 
Corrective การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจ าทุกปีโดยเป็นการ
จ าลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก      
การปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏบิตัิต่อผู้โดยสาร  อย่างมี
จรยิธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้ทาง บรษิัทยงัรบัฟังขอ้ร้องเรยีนจากลูกค้า 
เพื่อน าไปปรับปรุงให้ได้รับการบริการที่ดีขึ้นต่อไป โดยความสามารถในการ
ใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ไดป้ระเมนิจาก Train Service Delivery ซึง่ทีผ่่านมา
บรษิทัมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT มากกว่า 99% มาโดยตลอด 
โดยในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทมีความสามารถให้บริการรถไฟฟ้า (Train 
Service Delivery) คดิเป็น 99.83% จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.70% 

5) การสรา้งคุณค่าดา้นการใหบ้รกิารตรงต่อเวลา  จากการก าหนดตารางเวลาในการ
ให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ที่ชดัเจนและสามารถให้บรกิารได้ตามตารางเวลาที่
ก าหนดไว้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดินทางและ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของ
ผูโ้ดยสารโดยตรง ซึง่การใหบ้รกิารตรงต่อเวลาสามารถประเมนิได้จากการเทยีบ
จอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 นาท ี(Train Punctuality 
(Delay within 5 Min.))  โดยในไตรมาส 3 ปี 2558 บรษิทัมคีวามสามารถการ
เทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที (Train 
Punctuality (Delay within 5 Min.)) คดิเป็น 99.96% จากเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
99.75% 

นอกจากนี้ การทีบ่รษิทัเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึง่เป็นกลุ่มของ
ประเทศสมาชกิผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาตเิพื่อการเปรยีบเทยีบ ผลการ
ปฏิบตัิงานของระบบรถไฟฟ้า มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการปฏบิตังิานใหม้ผีลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ ซึง่นอกจากตวัชีว้ดัทีใ่ชส้ะทอ้นผล
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การปฏบิตัิงานในด้านการใหบ้รกิารแล้ว บรษิัทไดจ้ดัท าดชันีชีว้ดัที่แสดงผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการ  (Benchmarking) กับสมาชิก 
NOVA Group of Metros ในด้านต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะน ามาสู่การปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารให้ดยีิง่ขึน้ และจาก
การเปรยีบเทยีบขอ้มูลในกลุ่ม NOVA พบว่าบรษิัทมผีลการด าเนินงานที่อยู่ใน
ล าดบัต้นๆ หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อเทยีบจากตารางเดนิรถ 
การซ่อมบ ารุงทีท่ าใหม้รีถพรอ้มใชบ้รกิาร และการดูแลดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

3. คู่ค้า 

บรษิัทมนีโยบายการปฏบิตัิต่อคู่ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิให้เกดิความรู้ความ
เขา้ใจการปฏบิตั ิการพฒันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกจิ
ของบรษิัทซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้ารด าเนินธุรกจิมคีวาม
แขง็แกร่งและหากห่วงโซ่ทางธุรกจิ (Business Supply Chain) ของบรษิัทมคีวาม
แขง็แรงแลว้ ย่อมสง่ผลใหบ้รษิทั เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คง 

การปฏบิตัิทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมมุ่งเน้นการปฏบิตัใิดๆ อย่างมีจรยิธรรมของบรษิัท 
กับองค์กรอื่นหรือภาครัฐ ทัง้ที่เป็น คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่สญัญา คู่แข่ง รวมถึงการสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นทีก่ารต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ การแข่งขนัอย่างยุตธิรรม การสนับสนุนความรับผดิชอบ
ทางสงัคม และการเคารพต่อสทิธทิางทรพัย์สนิ โดยมุ่งเน้นแนวทางและแนวปฏบิตัิที่
บรษิทักระท าต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทางธุรกจิ เช่น การด าเนินธุรกรรมใดๆ ต่อคู่คา้/ผูส้่ง
มอบ และคู่แข่ง ภายใต้แนวทางการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การส่งเสรมิ
การใชแ้รงงานทีถู่กตอ้ง และการสง่เสรมิการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื   

ความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา 
บรษิัทมกีารด าเนินงานด้านความปลอดภยัสอดคล้องกบักฎหมายไทย และมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในระดบัประเทศ และระดบัสากล ได้แก่ TIS 18001: 2011 และ 
มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึง่ไดร้บัการตรวจประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานโดย
บรษิทั ทูฟ นอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดัวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพ ในการ
ปฏบิตังิานในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของ
พนักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมกีารจดัท า
เอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสื่อสารกบัพนักงานใหต้ระหนักใส่ใจในเรื่อง
ความปลอดภยั คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

4. สงัคม 
เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้า MRT ที่ครอบคลุม 
เส้นทางส าคัญในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ชุมชนที่อยู่บริเวณเส้นทางการให้บริการ 
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัทให้ความส าคัญ การให้บริการที่ไม่สร้าง
ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ของชมุชนและสงัคม รวมถงึการสง่เสรมิและพฒันาชุมชน
และสงัคมในพืน้ทีท่ีด่ าเนินธุรกจิ และสามารถสรา้งคุณภาพชวีิตทีด่ขี ึน้ จงึนับเป็นความ
รบัผดิชอบทีส่ าคญัในฐานะของการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองบรษิทั 

ทัง้นี้บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายที่การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นหลัก  
โดยเน้นการพฒันา คุณภาพชวีติทีด่อีอกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิของครอบครวั
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และชุมชน ด้านสุขภาพกายของคนในชุมชน ด้านสุขภาพใจและด้านสิง่แวดล้อมใน
ชุมชน และบรษิทั เชื่อมัน่ว่าปัจจยัทีด่เีหล่าน้ีจะก่อใหเ้กดิผลเชงิบวกต่อคุณภาพชวีติของ
คนในชุมชนและส่งผลต่อสงัคมทีด่ขี ึน้ในอนาคต ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ 
เพื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติใหก้บัชุมชนและสงัคม อาท ิโครงการสง่เสรมิการบรกิารในดา้น
การศกึษา (MRT พาน้องพชิติ GAT) โครงการร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชนในการให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
(โครงการ M Care สุขภาพดชีวีปีลอดภยั) โครงการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิศลิปะและ
วฒันธรรม (เช่น โครงการประกวดวาดภาพ กจิกรรมวนัเด็ก กิจกรรมวนัสงกรานต์) 
โครงการสง่เสรมิความส าคญัของสถาบนัครอบครวั ชุมชน องคก์รพฒันาเอกชน รวมทัง้
สถาบนัศาสนา (เช่น กิจกรรมวนัพ่อ วนัแม่ วนัผู้สูงอายุ กิจกรรมกฐินสามคัคี) และ
กจิกรรมสง่เสรมิสงัคมภายใน ภายใตโ้ครงการ Happy Society 

5. ส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมุ่งมัน่ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 14000 โดยไดม้กีาร
ด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และการใชท้รพัยากร
อย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ดา้น คอืดา้นสงัคม (Society) ดา้นเศรษฐกจิ 
(Economy) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)  

โดยทีผ่่านมา บรษิทัยดึมัน่ในแนวทางการด าเนินธุรกจิทีมุ่่งเน้นการใชน้วตักรรมทีช่่วยอนุรกัษ์
พลงังานควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืตามนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน และคู่มือ  
การจดัการพลงังาน (Energy Management Manual) และก าหนดให้มมีาตรการป้องกนัและ 
ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและแผนตรวจติดตามคุณภาพสิง่แวดล้อมพร้อมน าส่งรายงาน  
ผลการปฏบิตัติามมารตรการใหก้บัส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นอกจากนี้  ยงัมกีารก าหนดนโยบายการจดัซื้อ 
จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมกีารใชท้รพัยากรหมุนเวยีน เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากร
อย่างยัง่ยนื เช่น โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โครงการคนืบตัรรถไฟฟ้า โครงการแปรรูป
กระดาษและหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่  

ส าหรับปี 2558 บริษัทได้ด าเนินงานตามแผนโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัด
พลังงาน และเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด์ (CO2) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ต่อปี  
โดยด าเนินงานโครงการหลกั คอื 

1) โครงการตดิตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซน็ต์ ที ่3 สถานี (ส่วนใต้) ขอบเขต
การด าเนินการ คอื ขัน้ตอนการพจิารณาแนวทางในการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล 

2) โครงการศกึษา Energy Baseline ที่สถานี (1 สถานี) เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของ 
การจดัการพลงังานขององคก์ร 

3) จดักจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนกังานหรอืเจา้หน้าทีทุ่กคน  
ส าหรบัปี 2559 บริษัทมีแผนการด าเนินงานโครงการประหยัดพลงังานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื ดงันี้   

(1) โครงการตดิตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซน็ต ์ที ่9 สถานี (สว่นใต)้ 
(2) โครงการจัดท า Energy Baseline ที่สถานี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ 

การจดัการพลงังานขององคก์ร 
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(3) โครงการประยดัพลงังานแสงสว่าง หลอดไฟชนิด Compact Fluorescent ขนาด  
36 วตัต ์ที ่9 สถานีสว่นใต ้

(4) จดักจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนกังงานหรอืเจา้หน้าทีทุ่กคน 

การส่งเสริมนวตักรรมด้านส่ิงแวดล้อม  บริษัทมุ่งเน้นการใช้นวตักรรมที่ช่วยอนุรกัษ์
พลัง งานควบคู่ ไปกับการรักษาสิ่ง แวดล้อมอย่ า งยั ง่ยืน  โดยก าหนดเครื่ อ งมือ  
ในการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ คู่มือ  
การจดัการพลงังาน แผนการอนุรกัษ์พลงังานประจ าปี  โดยที่ผ่านมา บริษัทได้สร้าง
นวัตกรรมในการท างานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในการให้บริการการเดินรถ  
อย่างต่อเนื่อง และมกีารเทคโนโลยมีาเพื่อช่วยประหยดัตน้ทุนในการใหบ้รกิารเดนิรถ ซึง่เป็น
การอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การน าเอาเทคโนโลยี VSD 
(Variable Speed Drive) มาใชค้วบคุมการท างานระบบปรบัอากาศภายในสถานี การศกึษา
น าหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED มาทดสอบเพื่อใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 
แบบธรรมดาที่ใช้พลงังานไฟฟ้ามากกว่า เพื่อเป็นการประหยัดพลงังานไฟฟ้าในสถานี 
โครงการแลกเปลี่ยนแนวทางการจดัการพลงังานกบัหน่วยงานในระดบัสากล จาก NOVA 
group of metros นอกจากนี้ บรษิทัยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่แวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิ เพื่อสรา้งและปลกูจติส านึกเรื่องการประหยดัพลงังานและ
การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ กจิกรรมสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน เป็นผลให ้ที่ผ่านมา 
บรษิัทได้รบัคดัเลอืกเพื่อเขา้รบัรางวลัสถานประกอบการที่ปฏบิตัติามมาตรการในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและมกีารจดัการสภาพแวดลอ้มดเีด่นประจ าปี 2554 (EIA 
Monitoring Awards) รางวลั Thailand Energy Awards 2014 ดา้นอนุรกัษ์พลงังานดเีด่น 
ประเภทขนส่ง จากกระทรวงพลงังาน และรางวลั ESG100 Certificate2015 จากสถาบนั
ไทยพฒัน์ ในฐานะ 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจ 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ที ่ บรษิัทมุ่งมัน่เอาใจใส่ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ภายใต้แนวคดิและ
นโยบาย “การพฒันาอย่างยัง่ยนื” 

10.2.2.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) ในปีท่ีผา่นมา 

“โครงการคืนบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษาส่ิงแวดล้อม พร้อมพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน” 
บริษัทมุ่งมัน่ในการรกัษาสิง่แวดล้อม ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม เพื่อการพฒันาสงัคม
อย่างยัง่ยนืและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม อย่างครบถว้น ดว้ยการด าเนินกจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอื
สงัคมควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “คนืบตัรรถไฟฟ้า ร่วมรกัษา
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื” เชญิชวนใหผู้โ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมคนืบตัร
โดยสารชนิดบตัรจ ากดัวนัทีห่มดอายุแลว้โดยบตัรโดยสาร 1 ใบ มคี่าแทนเงนิบรจิาค 10 
บาท เพื่อน าเงนิทุนไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชน ผ่านการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการและความเป็นอยู่ของชุมชน อาท ิการจดักจิกรรม Share 2 
child เพื่อน้องฉลาดคิด โดยการน าเยาวชนเรียนรู้ระบบการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
เพื่อทศันศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และการจดักจิกรรม M Care สุขภาพด ีชีวปีลอดภัย 
ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติร เพื่อใหค้วามรูด้า้นสาธารณสุขแก่ผูโ้ดยสารและประชาชนทัว่ไป 
รวมถงึกจิกรรมเพื่อสงัคมกรณีพเิศษอื่นๆ อกีดว้ย  
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โครงการน้ี จงึเปรยีบเสมอืนก าลงัใจจากผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ทุกท่านและบรษิทัทีมุ่่งมัน่
สรา้งสรรค์และมสี่วนร่วมผลกัดนัการพฒันาคุณภาพชวีติของสงัคมควบคู่ไปกบัการช่วยกนั
รกัษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสงัคม และเพื่ออนาคตที่สดใสของ
ลกูหลานของเราทีจ่ะพฒันาและเจรญิเตบิโตต่อไปอย่างยัง่ยนื 

โดยในปี 2558 บริษัทได้น าเงินทุนที่ได้รบัจากโครงการดงักล่าว ไปด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและสาธารณสุขของชุมชนรายล้อมเส้นทางการเดิน
รถไฟฟ้า MRT ทัง้โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิปัจจุบนั โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง และ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

1. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านการศึกษา 

“กิจกรรม Shard 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด” 

วนัที ่27 ม.ค.2558 น านักเรียนในโรงเรียนตามแนวเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า MRT  
ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกห้องเรียน ด าเนินการ 
จัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียนและครูอาจารย์ จากโรงเรียน 
วดัเลยีบราษฎร์บ ารุง จ.นนทบุร ีซึง่เป็นชุมชนรายรอบเสน้ทางโครงการ
ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย สีม่ ว ง  ( ส ถ านี ว ง ศ์ ส ว่ า ง  เ ข ต บ า ง ซื่ อ  กท ม . )  
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้มีประสบการณ์ทดลองการใช้บริการรถไฟฟ้า 
MRT เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม ณ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษา (ทอ้งฟ้า
จ าลองกรุงเทพ)  

วนัที ่20 ก.พ. 2558 บริษัทและบริษัทใน เครือ  ช .การช่ า ง  ร่ วมสนับสนุนโครงการ 
ศลิป์น ้าหนึ่ง-วงัจนัทร์ จดักจิกรรมประกวดวาดภาพ พร้อมมอบรางวลั
เป็นทุนการศกึษาและบรจิาคอุปกรณ์สิง่ของ อุปกรณ์กฬีา หนังสอื และ
เครื่องเขยีนต่างๆ ใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนและโรงเรยีนทีข่าดแคลน จ านวน 15 
โรงเรียน ในจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
การศกึษา 

วนัที ่27 ก.พ. 2558 เชิญน้องๆ จากมูลนิธิเพื่ อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  ศูนย์ดวงแข  
รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานี 
หัวล าโพง เขตปทุมวัน กทม.) ได้เข้าชมละครบรอดเวย์ระดับโลก 
Disney’s Beauty And The Beast ณ โรงละครเมอืงไทย รชัดาลยั 
เธียเตอร์ เพื่อช่วยส่งเสริมจินตนาการ  และสร้างแรงบันดาลใจ  
แลว้พาน้องๆ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT 

วนัที ่19  ม.ีค. 2558 เ ปิดบ้านต้อนรับ น้องๆ จากโรง เรียนต า รวจตระเวนชายแดน  
ค่ายศรสีรุนิทรภกัด ีจ.สรุนิทร ์และจ.บุรรีมัย ์ซึง่น้องๆ ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
สนุกๆ ณ หอ้ง Auditorium อาคารบรหิาร แลว้ต่อความสนุกดว้ยการเขา้
ชมและถ่ายภาพสุดเก๋ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ Art in 
Paradise ณ สถานีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ปิดทา้ยกจิกรรมดว้ย
การทดลองนัง่รถไฟฟ้า MRT ไปยงัสถานีสุขุมวทิ ก่อนจะส่งต่อน้องๆ 
ใหก้บัพี่ๆ  จาก TBSP น าไปชมทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโลกการ
เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ 
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“โครงการ MRT 11 ปี  ส่งความสุขรับเปิดเทอม” เนื่ องในโอกาสครบรอบ 
การเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ปีที ่11 รฟม. จงึร่วมกบับรษิทั 
ผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT จดัโครงการ “MRT 11 ปี สง่ความสขุรบัเปิดเทอม” ขึน้ เพื่อเป็น
การขอบคุณประชาชนทีใ่หค้วามไวว้างใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT มาโดยตลอดระยะเวลา 
11 ปี อีกทัง้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ใช้ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้นจึงจัดกิจกรรมส่งความสุขให้ประชาชนและ
เยาวชนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และ 
ระบบขนส่งมวลชนในต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม  
การประกวดวาดภาพระบายสดีว้ยสชีอลค์ ในหวัขอ้ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” และกจิกรรม
แข่งขนัตอบค าถาม “CHAMPION OF MRT” โดยทุกทมีเขา้แข่งขนัต้องรวบรวมความรู้
จากการร่วมเดนิทางเยี่ยมชมแหล่งเรยีนรู้สุด Exclusive กบัรถไฟฟ้า MRT ในกจิกรรม 
“MRT One Day Trip” เพื่อแขง่ขนัตอบค าถาม ชงิรางวลัถว้ยเกยีรตยิศจากรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
(รฟม.) พร้อมทุนการศึกษาและร่วมเดินทางทศันศึกษาเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า ณ เมือง  
โยโกฮาม่า ประเทศญีปุ่่ น 

2. กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 

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

 การออกบูธให้ความรู้และรับบริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเอกชน  
การออกบธูแสดงนิทรรศการและใหค้วามรูเ้รื่องการใชร้ะบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวธิี
และปลอดภยั และผูโ้ดยสารร่วมกจิกรรมพรอ้มรบัรางวลั ภายในงาน อาท ิบตัรโดยสาร
รถไฟฟ้า MRT ตุ๊กตาน้อง M เป็นตน้ 

 บริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี จาก มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

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

 บริการตรวจสุขภาพ (แมะไฟฟ้า) ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรอืน ตรวจแรงบบีมือ 
ตรวจวดัสายตาเบื่องตน้ จาก ร.พ.กลว้ยน ้าไท  

 ประเมินความเส่ียงเบื้องต้น  ด้วยคอมพิวเตอร,์ ปรึกษาสุขภาพกบัพยาบาล
วิชาชีพ จาก ร.พ.เปาโลเมโมเรยีล โชคชยั4 

 ความรู้เรื่อง “5 ท า 5 ไม่ 7 สัญญานอันตรายห่างไกลมะเรง็ 9 เคล็ดลบั”  
จากสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ

 เช็คความฟิตง่ายๆ มาตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย กับ ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

 เคลด็ลบั การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ผกัพื้นบ้าน อาหารเป็นยา 
จากกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
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 พบองคค์วามรู้การดแูลสุขภาพให้ถกูหลกัโครงสร้างร่างกาย ตรวจอาการสาเหตุ
อาการป่วย ให้ค าแนะน าการดูแลตนเองเบื่องต้น จากสถาบนัปรบัโครงสร้างร่างกาย 
อรยิะ 

 สาธิตการออกก าลังกาย แก้โรค Office Syndrome ด้วยศาสตร์โยคะ  
จากผูเ้ชีย่วชาญ  

3. กิจกรรมส่งเสริมความรกัความผกูพนัสถาบนัครอบครวั  
“กิจกรรม MRT พาแม่ดูละครเวทีฟรี “ เชญิชวนผู้โดยสารตอบค าถามแสดงความ
คดิเหน็ผ่านทางสื่อ Facebook เพื่อลุน้รบับตัรชมการแสดงละครเวท ีเรื่อง วนัสละโสดกบั
โจทกเ์ก่าๆ ณ โรงละคร เมอืงไทยรชัดาลยั เธยีเตอร ์

“MRT พาชมคอนเสิรต์ จุฬาฯ วิถี ลีลาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ ศาสตราจารย ์
ดร.บุญรอด บิณฑสนัต์” บรษิัท ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวยั  
รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคม  
ทีม่คีุณค่ายิง่ และไดท้ าคุณประโยชน์แก่สงัคมมาแลว้มากมาย จ าเป็นอย่างยิง่ทีค่นรุ่นหลงั
จะต้องใหค้วามส าคญัในการยกย่องให้การดูแลผู้สงูวยัให้มคีุณภาพชวีติที่ด ีสุขภาพจติด ี
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม “MRT  
พาชมคอนเสริ์ต จุฬาฯวถิี ลลีาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด 
บณิฑสนัต”์ โดยวงดนตรสีนุทราภรณ์วงใหญ่และวงดนตรไีทยสงัคตีสมัพนัธ์  

“งานทอดก ฐินสามัค คีประจ า ปี  2558”   บ ริษัทผู้ ใ ห้บริกา รรถไฟฟ้ า  MRT  
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ช่วงบางใหญ่-เตาปูน) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี 
ประจ าปี 2558 ณ วดัไทรม้าใต้ ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงจงัหวดันนทบุร ีเพื่อร่วมสมทบ
ทุนบรูณะ กุฏ ิเสนาสนะ และท านุบ ารุงสบืทอดพระพุทธศาสนา โดยผูโ้ดยสารทัง้ 18 สถานี 
มจีติศรทัธาร่วมท าบุญกบับรษิทัรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 561,472.50 บาท  

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

10.3 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่   
10.3.1  นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรปัชัน่ของบริษทั 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ และการป้องกันการทุจริต 
ทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร โดยบรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัทิี่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้ค านึงถึง 
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จงึไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดย
มแีนวทางปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 
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2. สนับสนุนให้ปฏบิตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัิตามพนัธสญัญา  
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. สนบัสนุนใหม้กีารปลกูจติส านึกของผูบ้รหิารและพนกังานให้ละเวน้การทุจรติและตระหนักถงึโทษ
ภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรบัหรือให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บริษัทซึ่งด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจดัการโครงการขนส่ง
มวลชนดว้ยรถไฟฟ้า ไดม้นีโยบายการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรปัชัน่และการด าเนินงาน
ตามนโยบายดงักล่าว สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

10.3.2  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ  

บริษัทได้ก าหนดมาตรการทัง้ทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอรัปชัน่ ในทางวินัย  
จะมีกระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก  
แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสงักัดของผู้กระท าผิด และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณา
ความผดิก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นพจิารณาลงโทษส าหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และการเลกิจ้าง และหากความผดิเขา้ข่ายยกัยอกจะพจิารณาด าเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยก าหนดแนวทางไวด้งันี้ 
1.  ไม่ด าเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ 
2.  มกีารลงโทษพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

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

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

2. บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งของธรุกจิภายใตก้ารเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานบรษิทัจงึไดจ้ดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้า
ระวงั และมกีารใชม้าตรการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง โดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาระดบันโยบาย และมฝ่ีายบรหิารท าหน้าทีดู่แล
กระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัแทนคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีต่ดิตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานการบรหิาร
ความเสี่ยงในระดบัหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิัททราบ นอกจากนี้ ยงัได้มกีาร
จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน รวมทัง้มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
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แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้มกีารจดัท าแผนฉุกเฉินส าหรบัทุกหน่วยงานใชป้ฏบิตัเิมื่อ
เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัท ี 

3. ในส่วนของการด าเนินการของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่นัน้ 
นอกจากได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตส านึกป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้วยวิธีการทัง้      
ทางกายภาพและพฒันาทางจติทีจ่ะช่วยใหเ้กดิจติส านึกทีด่เีพราะบรษิทัเชื่อว่า การเป็นคนดตี้อง
เกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางด่วนชวนฟังธรรม ที่บริษัทจัดต่อเนื่ องตลอดปี 2558 
นอกจากนี้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการขอรบัรองการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติบรษิทัไดด้ าเนินการใหแ้ผนกต่างๆ ท าการประเมนิตนเองเพื่อ
ระบุจุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ในโครงการแนวร่ วม
ปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ พร้อมกนันี้บรษิัทได้มอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบ
ด้านการก ากับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร            
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

4. บรษิทัจดัท าแบบส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บรหิารทบทวนการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามแนวทางจรรยาบรรณ   

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

ผูบ้งัคบับญัชา รวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าตดิต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

10.3.3  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่   
โดยบริษัทได้ด าเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ภายใต้หลักการ  
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ให้กบัพนักงาน 
ทุกคนได้รับทราบและเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์เพื่อสื่อสารภายใน ( Intranet) และ 
เวบ็ไซตห์ลกัของบรษิทัหวัขอ้บรรษทัภบิาล รวมถงึมกีารจดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนกังานใหม่ทุกคน
ของบรษิัทเพื่อให้เกดิความตระหนักและเกดิจติส านึกในเรื่องดงักล่าวตัง้แต่เริม่แรกและจดัให้เป็น
หลกัสตูรทบทวนความรูแ้ละทดสอบประจ าปีใหก้บัพนักงานทุกคนอกีดว้ยเพื่อทบทวนการประพฤติ
ปฏิบตัิตนตามแนวทางจรรยาบรรณ และบริษัทได้ค านึงถึงความเสยีหายที่จะเกดิจากการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ โดยเปิดช่องทางใหส้ามารถตดิต่อรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั
โดยสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
11.1 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทัง้แนวทาง 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการ
ปฏบิตังิาน แผนการจดัองคก์ร และระบบงานทีด่ ีสามารถน ามาใช้เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
หรอืภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ช่วยลดความเสีย่งและป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ด าเนินการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธผิล โดยมสี านกัตรวจสอบภายในซึง่มคีวาม
เป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานระบบการปฏบิตังิาน
ในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏบิตัิงานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการใช้ทรพัยากรต่างๆ ของบริษัท  
อย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ มกีารควบคุมการด าเนินงานและการรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้อง เชื่อถือได้
และทนัเวลา มกีารปฏบิตัิตามนโยบายและเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัของทางราชการและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารทบทวนความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของ  
ผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การบริหารจดัการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และระบบเตอืนภยัความเสีย่ง เพื่อสามารถเตรยีมพรอ้ม
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทัง้การจัดการอบรมให้ความรู ้
กบัผูบ้รหิารและพนักงานถงึแนวทางการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้เกดิความเขา้ใจและมสี่วนร่วมในการบรหิาร
ความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร โดยฝ่ายบรหิารด าเนินการพจิารณาปัจจยัเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะประสบ 
น ามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้จะเกิดขึน้ แล้วก าหนดมาตรการป้องกนัและการจดัการ 
ความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท น าเสนอคณะกรรมการ  
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสม โดยก าหนดใหม้กีารทบทวนระบบและ
ประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งทุกปีและในทุกช่วงเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยมเีลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งท าการตดิตามผลเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอทุก
ไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ          
เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบโดยรวม ทัง้นี้ ปัจจยัเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัของ
บรษิทัไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้เรื่องปัจจยัเสีย่งหน้า 3-1 ถงึ 3-6 

11.3 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร          
การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม 
สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ ไม่มี
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ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิัท
ย่อยจากการที่ผู้บรหิารหรอืพนักงานน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มีอ านาจ รายงานทางการเงนิของบรษิัท มี
ความถูกตอ้งเชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งครบถว้น  

คณะกรรมการบร ิษ ัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และผู ้สอบบ ัญช ี ม ีความ เห ็นสอดคล ้องก ันว ่า 
การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานน าไปใช้  
ในทางมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั คอื นางสาววาสนา วฒันานุกูลชยั ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาววาสนา วัฒนานุกูลชัย มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-1 ถงึ 
A3-2) 

ส าหรบัหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของบริษัท คอื นายภาคภูมิ ทวีวทิยรศัมิ ์รองกรรมการผู้จดัการ 
บรหิารและเลขานุการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-3 ถงึ A3-4) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการ
บรษิัท * ประกอบด้วยกรรมการอสิระผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 4 ท่าน โดยม ีนายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกส าเภา ชูศร ีและ ดร. อรรณพ ตนัละมยั เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒดิ้านบญัชแีละการเงนิ และมผีูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายในท า
หน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้กีารหารอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายใน และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มฝ่ีายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างอสิระในสาระส าคญัของการจดัท า งบการเงนิและแผนการสอบ
บญัชปีระจ าปี 

สรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีรายการปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนีัยส าคญั และ
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่าง
ถกูตอ้งเพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้หรอืผูใ้ชข้อ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน 

ในการสอบทานงบการเงนิและการปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า
บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้และรายการ
ระหว่างกนัระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นรายการทีป่ฏบิตัติามเงื่อนไขปกตทิางธุรกจิ 

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมสี านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมนิความ
เพยีงพอของการควบคุมภายในอย่างอสิระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาในเรื่องการ
ด าเนินงาน การใชท้รพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัและลดความเสีย่ง ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการ
เงนิ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมภายในดา้นระบบสารสนเทศ โดยมกีารตรวจสอบและตดิตามผลทัง้จาก       
ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ี

3. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตการปฏบิตังิาน และพจิารณารายงานผลการตรวจสอบ การตดิตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ 
ให้ข้อแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทัง้พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและ
มาตรฐานสากล  

หมายเหตุ  :  * ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 
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4. การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิัทให้เป็น    
ไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพนัที่อาจจะเกดิขึ้นจากสญัญาที่กระท ากบับุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัเวลา   

5. การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็ต่อการตกลงเขา้ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ งประเทศ
ไทย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั 

6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการเสนอ
แต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ และเลกิจ้างผู้สอบบญัช ีโดยไดป้ระเมนิผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมาและพจิารณา
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีและมคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั มคีวามเป็นอสิระ 
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิ
ไดท้นัเวลา และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีตเิสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัจิากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559          
โดยก าหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 2,505,000 บาท 

7. การเตรียมความพรอ้มในการเข้ารว่มโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหฝ่้ายจดัการร่วมกบัส านักตรวจสอบภายในศกึษาในรายละเอยีด และประเมนิ
ตนเองตามแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และมอบหมายใหผู้้รบัผดิชอบเขา้อบรม
หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practical Guide  จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่าง เพยีงพอในการ
ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และมคีวามเหน็ว่าบรษิัทมกีาร
รายงานขอ้มลูทางการเงนิและการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และการ
ตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตังิานที่สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและมกีารปฏบิตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

                                                                                                
(นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
12.1 หลกัการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑต์ามปกตธิุรกจิ การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การพิจารณาอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั บริษัทมีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการ
บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน  
เพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
จะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น 

ในส่วนของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปที่บริษัทและบริษัทย่อยม ีหรอือาจมีในอนาคต 
บรษิทัไดข้ออนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 
12.2 นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดย  
สภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ หากมรีายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่มผูท้ีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสร้าง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา คณะกรรมการบรษิัท โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็น และสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถึงการก าหนด
ราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการก าหนดราคา  
กบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ ทัง้นี้ บรษิทั 
ไม่มนีโยบายในการใหกู้ย้มืหรอืค ้าประกนัเงนิกูแ้ก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามของส านกังาน กลต.  

หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยที่
บรษิัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 
ของบรษิทั 
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12.3 รายการระหว่างกนัของบริษทั และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งส าหรบัปี 2558 และปี 2557 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง  
 

- เ ป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท  โดยมี
สดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 
2558 รอ้ยละ 27.47 
- กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร
ของ บมจ. ช.การช่าง คือ นายปลิว  
ตรวีศิวเวทย ์เป็นกรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิารของบรษิทั  
- กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวุ โ สของ  บมจ .  ช .ก า รช่ า ง  คื อ  
นายประเสริฐ มรติตนะพร เป็นคู่สมรส
ของนางพเยาว์ มรติตนะพร กรรมการ 
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษัท และรักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการของ NECL 
- ผู้บ ริหาร ใน  บมจ .  ช .ก า รช่า ง  คือ  
นายพงษ์สฤษดิ ์ตันติสุวณิชย์กุล เป็น
กรรมการและกรรมการบรหิารของบรษิทั  

บรษิทั 
- เงนิจา่ยลว่งหน้า 
 
 
- ค่าบรหิารโครงการ 

 
398,250,000 

 
 

8,370,000,000 

 
1,235,250,000 

 
 

7,650,000,000 

 
- เงนิจา่ยล่วงหน้าและค่าบรหิารโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร: 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 บริษัทได้ว่าจ้าง 
บมจ.  ช.การช่างให้เ ป็นผู้บ ริหารโครงการ 
ทา งพิ เ ศษ ส า ย ศ รี ร ั ช -ว ง แห ว น ร อบนอ ก
กรุงเทพมหานคร วงเงนิทัง้สิ้น 22,500 ล้านบาท มี
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่ เ กิ น  48 เ ดื อ น  
เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2555 

 
- เ นื่ อ ง จ า ก  บม จ . ช . ก า ร ช่ า ง เ ป็ น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างที่มีศักยภาพ มี
ประสบการณ์ และความรูค้วามช านาญ
ในก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ บ บ 
Segment Box Girder ตามขอ้ก าหนด
ของโครงการทางพิ เศษสายศรี ร ัช - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และ
มีประสบการณ์ด า เนินการสัญญา 
ในลักษณะ Lump Sum Turnkey 
ใหก้บับรษิัทโดยได้ผลงานทีม่คีุณภาพ
ท าให้ค่าบ ารุงร ักษาต ่ าและสามารถ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลา 
แ ล ะ ง บป ร ะ ม าณที่ แ น่ น อน  แ ล ะ 
เป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท  
ท า ใ ห้ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ 
ความผกูพนัในการด าเนินการโครงการ
ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,644,976 
 

 
55,005,476 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,126,349 
 

 
- งานตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั 
รอบที ่3 ระยะที ่2: 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 บริษัทได้ท าสัญญา
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่2 ใน
วงเงินทัง้สิ้น 67,238,525 บาท โดยมรีะยะเวลา
ของสญัญา 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 
และบริษัทได้ท าหนังสือค าสัง่เปลี่ยนแปลงงาน
เพิม่เตมิ จ านวนเงนิทัง้สิน้ 3,311,532 บาท 
 
- ง า น ต ร ว จ ส อ บ  ซ่ อ ม แ ซ ม  โ ค ร ง ส ร้ า ง 
ทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่3: 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทได้ท าสัญญา
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษศรรีชั รอบที ่3 ระยะที ่3 ใน
วงเงินทัง้สิ้น 26,771,325 บาท โดยมรีะยะเวลา
ของสญัญา 10 เดอืน นบัตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 
 
 
 

 
- ราคาค่างานมีความเหมาะสมและ 
ต ่ ากว่าราคาประเมินของบริษัทและ 
ที่ปรึกษาอิสระ โดยผู้ร ับจ้างมีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
เ ค ย ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง พิ เ ศ ษ ศ รี ร ั ช  
จงึมศีกัยภาพในการด าเนินงานไดด้แีละ
มีความพร้อมสามารถด า เนินการ 
ไดท้นัท ี
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ก าไรจากการขาย 
เงนิลงทนุ 
 
- ดอกเบีย้รบั 

 
- ลูกหนี้ค่าหุน้ 
สุทธจิากรายได้
ดอกเบีย้รอตดับญัช ี

 

 
1,235,536,377 

 
 

44,994,038 
 

1,320,849,241 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- การขายหุน้สามญั บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ: 
เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2558 บรษิทัไดข้ายหุน้ บมจ.
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ านวน 2,050,134,895 หุ้น 
ใหแ้ก่ บมจ. ช.การช่าง ในราคาหุน้ละ 1.79 บาท 
โดยบรษิทัได้รบัเงนิในวนัซื้อขาย จ านวน 2,000 
ล้านบาท ส่วนที่เหลือทยอยรับช าระเสร็จสิ้น
ภายในเดอืนสงิหาคม 2560 
 

 
- ราคาขายหุ้นมีความสมเหตุสมผล 
เ พ ร า ะ เ ป็ น ร า ค าที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ 
ราคาตลาด โดยราคาดงักล่าวเป็นราคา
ทีไ่ด้จากการเจรจาตกลงกนัโดยอา้งองิ
จากราคาหุ้นถัว เฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก 
ของหุ้น  บมจ.  รถไฟ ฟ้ ากรุ ง เทพ  
เ ป็นเวลา 60 วันย้อนหลัง หักด้วย
ส่วนลดประมาณร้อยละ 5 เนื่องจาก
เ ป็ น ก า ร ซื้ อ ข า ย ใ นป ริม าณม า ก  
(Big Lot) และเงื่อนไขการช าระเงนิ
เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถขายหุ้น 
ได้ทัง้จ านวนในครัง้เดียวด้วยราคา 
ทีต่กลงกนั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- ลูกหนี้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เ งิ น รั บ ล่ ว ง ห น้ า 
ต า ม สั ญ ญ า รั บ จ้ า ง
บริการด้านวิศวกรรม 
ซึ่ ง บั น ทึ ก ร า ย ก า ร
รวมอยู่ในบญัชเีงนิจ่าย
ล่ ว ง ห น้ า ค่ า ง า น
โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
สายสีม่วง ในงบแสดง
ฐานะการเงนิของบรษิทั 

 
17,120,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

346,000,000 
 

 
12,840,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260,000,000 
 

 
- บริษัท ท าสัญญากับ บมจ. ช.การช่าง รับจ้าง
บริก า รด้ านวิศ วก ร รม ร ะบบรถไฟ ฟ้ า แล ะ 
การให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรบัการลงทุน 
การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิารเดนิรถและ
ซ่อมบ ารงุ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดย
มมีลูค่าสญัญารวม 450 ลา้นบาท ดงันี้  

เงนิดาวน์ช าระล่วงหน้า 192 ลา้นบาท  
งวดที ่1- 4  งวดละ  11 ลา้นบาท 
งวดที ่5-10  งวดละ  6 ลา้นบาท 
งวดที ่11-16  งวดละ  7 ลา้นบาท 
งวดที ่17-20  งวดละ  8 ลา้นบาท 
งวดที ่21-26  งวดละ  9 ลา้นบาท 
งวดที ่27  งวดละ  10 ลา้นบาท 
งวดที ่28-29  งวดละ  11 ลา้นบาท 
งวดที ่30-32  งวดละ  18 ลา้นบาท  
ซึ่งได้บนัทกึเป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่างานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง และบริษัทได้มกีารเรยีกเก็บ 
ค่างานงวดที่ 9-10 เดือน ม.ค.-ก.พ. 2558  12 
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดที่ 11-16 
เดือน มี .ค . -ส.ค.2558 42 ล้ านบาท ( ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดที่ 17-20 เดือน ก.ย.-ธ.ค.
2558 32 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก 
บมจ. ช.การชา่ง 

 

 
- มกีารจดัท าสญัญาว่าจา้ง ซึ่งระบุเงื่อนไข
การช าระเงนิชดัเจน และบมจ. ช.การช่าง 
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ 
ความช านาญเ ป็นอย่ า งดี  แล ะ เ ป็น
ผูร้บัเหมางานโครงสรา้งพื้นฐานทางโยธา
ของสถานีรถไฟฟ้า มีข้อมูลงานระบบ
ไฟฟ้าและโยธาซึง่จะท าใหก้ารด าเนินการ
ก่อสรา้งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บรษิทั 
- เจา้หนี้คา่โครงการและ
อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตน้ทนุค่าโดยสาร 
 

 
2,615,556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,444,444 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- บริษัทฯ ท าสัญญากับ บมจ.ช.การช่าง ในการ
บรหิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทาง
โยธาและไฟฟ้าเครื่องกล (Civil Infrastructure and 
Electrical and Mechanical Systems Maintenance) 
โครงการสาย เฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้ า เงิน ) 
ระยะเวลา 9 ปี โดยมมีลูค่าสญัญารวม 1,270 ลา้นบาท 

ปีที ่1     20 ลา้นบาท   
ปีที ่2     70 ลา้นบาท   
ปีท ี3    85 ลา้นบาท   
ปีที ่4    135 ลา้นบาท   
ปีที ่5 155 ลา้นบาท   
ปีที ่6    210 ลา้นบาท   
ปีที ่7    210 ลา้นบาท   
ปีที ่8 220 ลา้นบาท   
ปีที ่9    165 ลา้นบาท   

 

 
- สัญญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็น 
ผู้บริหารงานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสร้าง
พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ มูลค่างาน
มคีวามเหมาะสมและต ่ากว่าราคาประเมนิ
ของวศิวกรอสิระ ภายใต้ขอบเขตของงาน
ประเภทเดยีวกนั อกีทัง้ บมจ. ช.การช่าง 
เป็นบรษิัทที่รบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
ของประเทศที่มีประสบการณ์ ความ
ช านาญ และคุ้นเคยกบัอุปกรณ์ รวมถึง
โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาของรถไฟฟ้า 
เนื่องจากเป็นผู้รบัเหมาก่อสร้างอุโมงค์
และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนใต้ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จงึมคีวาม
พร้อมในการบริหารงานซ่อมบ ารุงและ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือส าหรับการ
บ ารงุรกัษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก. ทางด่วนกรงุเทพ
เหนือ (“NECL”) 
- ค่าเชา่พืน้ทีส่ านกังาน 
 
 
 
 
 
- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซม
โครงสรา้งทางพเิศษ 

 

 
 

120,000 
 
 
 
 
 

608,350 

 
 

120,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- บริษัทย่อย  (NECL )  ได้ท าสัญญา เช่ าพื้ นที่
ส านักงาน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท 
ระยะเวลาตามสญัญาเชา่เป็นรายปี 

 
 
 
- ง า น ต ร ว จ ส อ บ  ซ่ อ ม แ ซ ม  โ ค ร ง ส ร้ า ง 
ทางพเิศษอดุรรถัยา รอบที ่3 ระยะที ่4: 
เมื่อวันที่ 1 ธนัวาคม 2558 บริษัทย่อย (NECL) 
ได้ท าสญัญาว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ตรวจสอบ
ซ่อมแซมโครงสรา้งทางพเิศษอุดรรถัยา รอบที ่3 
ระยะที ่4 ในวงเงนิทัง้สิน้ 25,580,531 บาท โดยมี
ระยะเวลาของสญัญา 10 เดอืน นบัตัง้แต่วนัลงนาม
สญัญา 
 

 
 
- ราคาค่าเชา่มคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบั
ราคาตลาด และเป็นรายการเกี่ยวโยงกนั 
ที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไปตามหลักการ 
ที่ได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แลว้ 

 
- ราคาค่างานมีความเหมาะสมและ 
ต ่ ากว่าราคาประเมินของบริษัทและ 
ที่ปรึกษาอิสระ โดยผู้ร ับจ้างมีความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
เ ค ย ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง พิ เ ศ ษ ศ รี ร ั ช  
จงึมศีกัยภาพในการด าเนินงานไดด้แีละ
มีความพร้อมสามารถด า เนินการ 
ไดท้นัท ี
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 บจก. แบงคอก เมโทร 
เน็ทเวริค์ส ์(“BMN”) 
(ตัง้แต่ 25 กพ. 2552 มี
การควบรวม 3 บรษิทัย่อย
ไดแ้ก่ บจก. เมโทรมอลล์ฯ 
บจก.  ไตรแอดส์ฯ และ 
บจก. บีเอ็มซีแอล เน็ท
เวริค์) 
 
- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
ภายใตส้ญัญาสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้า 
สายเฉลมิรชัมงคล 
(เฉพาะส่วนของตน้ทนุ
โครงการที ่BMN ว่าจา้ง
ให ้บมจ. ช.การชา่ง 
เป็นผูด้ าเนินการ
ก่อสรา้งตามสญัญา) 
 
 
- ดอกเบีย้คา้งจา่ย  

 
- ดอกเบีย้จา่ย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

192,288,851 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230,387 
 

 3,323,386 

- บจก .  เ ม โทรมอลล์ ฯ  ท า สัญญาว่ า จ้ า ง ให ้ 
บมจ. ช.การช่าง ด าเนินการก่อสรา้งภายในสถานี
รถไฟฟ้า เพื่อรองรบัการใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ก่รา้นคา้ปลกี 
โดยมมีลูค่างาน 292.5 ล้านบาท แต่เนื่องจากยงัมี
รายได้เชงิพาณิชย์ไม่เพียงพอ จงึยงัไม่สามารถ
ช าระค่าก่อสร้างได้ ซึ่ง บมจ. ช.การช่าง ได้คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR+1% ต่อปี และ
ภายหลงั 25 ก.พ. 2552 บจก. เมโทรมอลล์ฯ ได้
ควบรวมกบัอกี 2 บรษิัทย่อย (บจก. ไตรแอดส์ฯ 
และบจก.บเีอม็ซแีอล เน็ทเวริค์) เป็น BMN จงึรบั
โอนภาระหน้าที่ตามสัญญาเดิมมาทัง้หมด และ
ต่ อ ม า ใ น เ ดื อ น  ธ . ค . 2556 ไ ด้ มี ก า ร ช า ร ะ 
ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง บ า ง ส่ ว น เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น  
70 ล้ า น บ า ท  แ ล ะ ปี  2557 ไ ด้ จ่ า ย ช า ร ะ 
ค่าก่อสรา้งทัง้หมดให ้บมจ. ช.การชา่ง รวมทัง้ในปี 
2556 และปี 2557 มกีารทยอยจ่ายช าระดอกเบี้ย
คา้งจา่ยเฉลีย่เดอืนละ 0.9 ลา้นบาท และ 0.3 ล้านบาท 
ตามล าดบั ในปี 2557 มดีอกเบีย้ค่าก่อสรา้งคงค้าง 
0.2 ลา้นบาท และดอกเบีย้จา่ย 3.3 ลา้นบาท 

- มกีารจดัท าสญัญาว่าจา้ง ซึ่งระบุเงื่อนไข
การช าระเงนิชดัเจน บมจ. ช.การชา่ง เป็น
บรษิทัทีม่ปีระสบการณ์และความช านาญ
เป็นอย่ า งดี  และ เ ป็นผู้ ร ับ เหมางาน
โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของสถานี
รถไฟฟ้า มีข้อมูลงานระบบไฟฟ้าและ
โยธาซึ่งจะท าให้การด าเนินการก่อสร้าง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการท าบันทึก
ขอ้ตกลงแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาจ้างเหมาฯ
ก าหนดเ งื่ อนไขและอัต ราดอก เบี้ ย 
จากการช าระเงนิค่าก่อสรา้งล่าชา้ลงวนัที ่
3 มิ . ย . 2548 โ ด ย อัต ร า ด อ ก เ บี้ ย ที ่ 
บมจ. ช.การช่าง เรียกเก็บเป็นอัตรา
เดียวกับที่ บมจ. ช.การช่าง เรียกเก็บ 
จากลูกค้ารายอื่น  และใกล้ เคีย งกับ 
อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่า BMN จะกู้ได ้
จาก ธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป และปี 2556 
มีการ เ ริ่มช า ระค่ าก่ อสร้า งบางส่ วน  
ปี  2556 และปี  2557 มีการจ่ายช าระ
ดอกเบีย้คา้งจา่ย  
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

1. บมจ. ช.การช่าง 
(ต่อ) 

 

 BMN 
- ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
(ค่าเชา่และคา่บรกิาร   
ส านกังาน) 
 
 
 
 
  

 
6,675,592 

 
 
 
 
 
 
 

 
6,659,842 

 
 
 
 
 
 
 

 
- BMN ท า สัญญา เ ช่ า อาคา ร วิริย ะ ถา วรกับ  
บมจ. ช.การช่าง เป็นระยะเวลา 3 ปี  สิ้นสุด  
9 ก.พ.2559 โดยเช่าชัน้ 12 พื้นทีร่วม 651.24 ตร.ม. 
และเชา่ชัน้ 9 พืน้ทีร่วม 640.16 ตร.ม. โดยมอีตัรา
ค่าเชา่และบรกิาร 350 บาท / ตร.ม. / เดอืน 
 
 

 
 
 

 
- อตัราค่าเช่าส านักงานดงักล่าว เป็นอตัรา
ทีเ่ทยีบเคียงได้กบัอตัราค่าเช่าทีผู่้ใหเ้ช่า
คดิกบัผูเ้ช่ารายอื่นทีเ่ป็นบุคคลภายนอก
ซึ่งอยู่ระหว่าง 320 – 370 บาท / ตร.ม. / 
เดอืน  

 
 
 
 
 
 
  



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

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

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

 

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีสัดส่วน 
การถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2558  
รอ้ยละ 8.22  
- กรรมการของ  รฟม.  คือ นาย ธนา  
จานุสรณ์ เป็นกรรมการบรษิทั 
- ผู้บ ริห า ร  รฟม .  คื อ  น าย  ธี รพัน ธ ์ 
เตชะศรินุิกุล เป็นกรรมการบรษิทั  

บรษิทั 
- เจา้หนี้การคา้ และ
เจา้หนี้อื่น (ค่าตอบแทน
จากรายไดแ้ละอื่นๆ) 

 
 
- ค่าตอบแทนจาก 
รายไดค้่าโดยสาร    
(รวมภาษมีลูคา่เพิม่) 
 
- ค่าตอบแทนจาก 
รายไดพ้ฒันา 
เชงิพาณิชย ์

 
- ค่าภาษโีรงเรอืน 
(ตน้ทนุพฒันาเชงิ
พาณิชย)์ 

 
 

 
103,204,494 

 
 
 
 

401,423,531 
 
 
 

65,274,147 
 
 
 

14,481,380 
 

 
89,555,950 

 
 
 
 

204,146,018 
 
 
 

 63,322,871 
 
 
 

8,747,608 

 
- เ งิ น ต อ บ แ ท น ใ ห้ แ ก่  ร ฟ ม .  จ า ก ร า ย ไ ด้ 
ค่าโดยสาร และรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ 94.34 
ล้านบาท ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2558 8.82 
ลา้นบาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ในปี 2557 ค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 8.75 ลา้นบาท 
และในปี 2558 ค่าภาษโีรงเรอืน 3.14 ลา้นบาท และ
ค่าภาษีโรงเรือนเรยีกเก็บย้อนหลงั ปี 2548-2556 
11.34 ลา้นบาท  

 
- เป็นไปตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทาน 
ทีก่ าหนดใหบ้รษิทัตอ้งปฏบิตัติามสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นรายการค่าใชจ้า่ยทีม่กีารท าและจา่ย
ตามสญัญา 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

2. รฟม. (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 BMN 
- ตน้ทนุค่าพฒันาเชงิ
พาณิชย ์(คา่ตอบแทน
จากรายไดพ้ฒันาเชงิ
พาณิชย)์  

 
 
 
 
 
 
- ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
(ค่าใชจ้า่ยอื่น)  

 
 
 

 
484,160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,568,816 
 
 
 
 

 
 

 

 
1,524,148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

314,999 
 
 
 
 

 
 

 

 
- ในปี 2557 BMN เช่าพื้นที่ติดตั ้ง ป้ายโฆษณา
บรเิวณอาคารเชื่อมต่อระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ 
สถานีสุขุมวิท พื้นที่ 112.12 ตร.ม. และ ณ เดือน 
ธ.ค. 2557 ได้เปลี่ยนสัญญาใหม่เพื่อเช่าพื้นที่ 12 
ตร.ม. โดยมคี่าตอบแทนการใชพ้ื้นทีเ่ฉพาะในช่วง
เดือน ม.ค. - ส.ค. 2557 และในเดือน ธ.ค. 2557 
รวมจ านวน 1.5 ล้านบาท ในปี 2558 จ านวน 0.48 
ลา้นบาท 
 
 
- ในปี 2557 มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเช่าพื้นที่ตดิตัง้
ป้ายโฆษณาบริเวณอาคารเชื่อมต่อระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ สถานีสุขุมวทิ แบ่งเป็น ค่าภาษี
โรง เ รือนและที่ดิน  211,906.80 บาท ค่ า เบี้ ย
ประกันภัยการ เสี่ ย งภัยทรัพย์สินและความ
รบัผดิชอบต่อบุคคลที ่3 จ านวน 2,921.44 บาท ค่า
ไฟฟ้า จ านวน 98,970.85 บาท และค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ 1,200.00 บาท และในปี 2558 มคี่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 5.54 ล้านบาท และค่าภาษี
โรงเรอืนและที่ดินส่วนที่ภาครฐัเรยีกเก็บย้อนหลัง 
ประจ าปีภาษ ี2548-2557 17.03 ลา้นบาท  

 

 
- อตัราค่าเชา่สื่อโฆษณาดงักล่าวเป็นอตัรา
ทีเ่หมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นไปตามเงื่อนไขสญัญา 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

3. บมจ. ซีเค  
พาวเวอร ์(“CKP”) 

- บริษัทถือหุ้นใน CKP คิด เป็นร้อยละ 
19.40 ของทนุจดทะเบยีน 
- บริษัท และ CKP มี บมจ. ช.การช่าง 
เ ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  โดย ณ วันที ่ 
30 ธนัวาคม 2558 บมจ. ช.การช่าง ถอืหุน้
บริษัท ร้อยละ 27.47 ของทุนช าระแล้ว
และ บมจ. ช.การชา่ง ถอืหุน้ CKP รอ้ยละ 
30.25 ของทนุช าระแลว้ 
- ประธานกรรมการบริหาร ของ CKP  
คือ นายปลิว ตรวีิศวเวทย์ เป็นกรรมการ 
และประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 
- กรรมการ ของ CKP คือ นายสุพงศ ์ 
ชยุ ตสาหกิ จ  เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ
กรรมการบรหิารของบรษิทั 
 

บรษิทั 
- ใหก้ารสนบัสนุนทาง
การเงนิในรปูแบบของ 
Cash Deficiency 
Support (CDS) 

 
                      - 

 
                      - 

 
- บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ก า ร เ งิ น 
โ ดยก า รค ้ า ป ร ะ กัน  CKP โ ดย บ ริษัท ตกล ง 
ให้เงนิสนับสนุนในกรณีทีบ่รษิัทย่อยแห่งหนึ่งของ 
CKP ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกบัการ
กู้ ยื ม ร ว ม ถึ ง ก า ร ผิ ด นั ด ช า ร ะ ห นี้ 
กับ ธนาค า รผู้ ใ ห้กู้ ข อ งบ ริษัทย่ อยดัง ก ล่ า ว  
ตามสดัส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 154 
ลา้นบาท  

 
- วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือมีพื้นฐาน 
การค านวณที่สมเหตุสมผลและเป็นการ 
ใหค้วามชว่ยเหลอืตามสดัส่วนการถอืหุน้ 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1
 

 

 

12-13 
 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจ าเป็น/ 
รายละเอียด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2557 

4. บจก.  
ช.การช่าง-โตกิว 
คอนสตรคัชัน่ 

- บรษิ ัท และ บจก.  ช.การช่าง -โตก ิว 
คอนสตรคัชัน่ มี บมจ. ช.การช่าง เป็น
ผู ้ถื อ หุ้ น ร า ย ใ ห ญ่  โ ด ย  ณ  วั น ที ่ 
30 ธนัวาคม 2558 บมจ. ช.การช่าง ถอืหุน้
บรษิทั ร้อยละ 27.47 ของทุนช าระแล้วและ 
บมจ. ช.การช่าง ถือหุ้น บจก. ช.การช่าง- 
โตกิว คอนสตรัคชัน่  ร้อยละ 55 ของ 
ทนุจดทะเบยีน 
- ณ  ว นั ที ่ 30 ธัน ว า คม  2558 บ จ ก .  
ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรคัชัน่ ถือหุ้น
บริษัท ร้อยละ 1.03 

 
 

บรษิทั 
- งานก่อสร้างทางเชื่อม 
ต่ อ ท า งพิ เ ศ ษ ศ รี ร ั ช  
ส่วนดีกับถนนจตุรทิศ 
ชว่ง ค.  

 
- 

 
90,684,233 

 
- เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2556 บรษิัทได้ท าสญัญา
ว่าจ้าง บจก. ช.การช่าง -โตกิว คอนสตรัคชัน่ 
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรชั ส่วนดีกับ
ถนนจตุรทศิ ชว่ง ค. ในวงเงนิทัง้สิ้น 254,000,000 
บาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 16 เดือน 
นบัตัง้แต่วนัลงนามสญัญา และบรษิทัไดท้ าหนงัสอื
ค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานเพิม่เติม จ านวนเงนิทัง้สิ้น 
3,743,759 บาท 

 
- เ ป็นรายการ เกี่ ย ว โยงกันที่ เ ป็นไป
ตามปกติธุรกิจ และมีเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไปซึง่ไดร้บัอนุมตัหิลกัการในการ
ด าเนินการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
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ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

สรปุรายงานการสอบบญัชี 

บรษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมซึง่ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ ส าหรบัรอบระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 (วนัจดทะเบยีนควบบรษิทั) ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยเช่นกนั โดยมี
ความเหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และแสดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่
30 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

13.1 งบการเงินของบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เกดิจากการควบบรษิทัระหว่างบรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) (BECL) กบับรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BMCL) โดยไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั
ใหม่เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 จงึท าใหง้บการเงนิเฉพาะกจิการแสดงผลการด าเนินงานส าหรบัรอบระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่30 ธนัวาคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เท่านัน้ 

อย่างไรกต็าม การควบบรษิทัดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัซึง่ไม่ไดท้ าใหโ้ครงสรา้ง
ของกลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ บรษิทัจงึน าเสนอขอ้มูลงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
และ 31 ธนัวาคม 2557 เพื่อแสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดตามเนื้อหาทางเศรษฐกจิ
ของกลุ่มบรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ซึง่งบการเงนิดงักล่าวไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานที่น าเสนอประกอบด้วย ผลการด าเนินงานจากงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีโดยแสดงเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานจาก 
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  
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                                            (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
2558 2557 2556 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มนุเวียน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,483,374,825 5.74 2,377,047,712 3.39 3,032,604,787 4.64 
เงนิลงทุนชัว่คราว 497,356,702 0.64 2,347,869,300 3.35 774,541,118 1.19 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 84,628,359 0.11 101,814,657 0.15 82,722,563 0.13 
ลกูหนี้ค่าหุน้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 564,014,862 0.72                       -     -                        -     -  
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 57,426,591 0.07 57,376,433 0.08 61,134,755 0.09 
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวจ่ายลว่งหน้า                       -    -                        -    -  78,429,452 0.12 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 182,457,849 0.23 140,888,740 0.21 57,941,343 0.08 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 5,869,259,188 7.51 5,024,996,842 7.18 4,087,374,018 6.25 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             
ลกูหนี้ค่าหุน้ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 756,834,379 0.97                       -    -                        -    -  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9,836,588,559 12.59 8,893,834,811 12.70 9,464,970,540 14.48 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 913,087,490 1.17 699,337,490 1.00 434,231,240 0.66 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 120,357,493 0.15 120,357,493 0.17 120,357,493 0.18 
อาคารและอุปกรณ์  154,365,572 0.20 152,078,567 0.22 146,756,553 0.22 
งานระหว่างก่อสรา้ง 19,625,830,369 25.12 10,744,375,635 15.34 2,901,838,672 4.44 
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทีเ่สรจ็แลว้  20,327,463,226 26.02 23,146,990,149 33.05 25,564,276,311 39.11 
สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 1,320,193,685 1.69 1,611,877,302 2.30 1,894,676,285 2.90 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล 16,987,640,143 21.75 17,245,678,953 24.63 17,554,959,814 26.86 
เงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งทางด่วน 398,250,000 0.51 1,235,250,000 1.76 2,031,750,000 3.11 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 271,396,970 0.35 136,820,680 0.20 330,658,461 0.51 
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจ่าย 942,249,276 1.21 308,832,264 0.44                       -    -  
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 474,860,502 0.61 622,207,992 0.89 728,329,896 1.11 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 36,236,800 0.05 34,591,734 0.05 35,528,516 0.05 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 85,418,857 0.10 48,734,082 0.07 64,908,679 0.12 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 72,250,773,321 92.49 65,000,967,152 92.82 61,273,242,460 93.75 
รวมสินทรพัย ์ 78,120,032,509 100.00 70,025,963,994 100.00 65,360,616,478 100.00 
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 (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2558 2557 2556 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น               
หน้ีสินหมนุเวียน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22,410,000,000 28.69 2,000,000,000 2.86                       -    - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,579,553,648 3.30 2,009,237,107 2.87 1,495,095,749 2.29 
เจา้หนี้ค่าหุน้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                    -    -  313,695,000 0.45 400,000,000 0.61 
รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 89,973,896 0.12 86,935,236 0.12 77,466,533 0.12 
เงนิมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 34,738,933 0.04 35,474,683 0.05 32,360,581 0.05 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 118,500,000 0.15 40,500,000 0.06 843,323,512 1.29 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                    -    -  3,000,000,000 4.28 2,700,000,000 4.13 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 306,735,926 0.39 308,734,049 0.44 203,546,236 0.31 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,500,000,000 1.92 1,500,000,000 2.14 1,200,000,000 1.84 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น             
   เงนิประกนัผลงาน 161,068,581 0.21 208,666,119 0.30 126,296,914 0.19 
   อื่นๆ 114,148,191 0.15 133,895,027 0.19 103,734,914 0.16 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 27,314,719,175 34.97 9,637,137,221 13.76 7,181,824,439 10.99 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน             
เจา้หนี้ค่างานก่อสรา้งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                   -    -                     -    -  60,185,781 0.09 
เจา้หนี้ค่าหุน้                    -    -                    -    -  313,695,000 0.48 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17,354,495,949 22.22 12,089,017,683 17.26 11,076,068,859 16.95 
หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                    -     -  16,384,594,851 23.40 15,386,250,596 23.54 
ส ารองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ             
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4,066,671,698 5.21 5,262,381,698 7.51 6,419,521,698 9.82 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 237,842,102 0.30 211,263,100 0.30 168,465,057 0.26 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น             
   ดอกเบีย้คา้งจ่ายส่วนทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี                   -    -  209,707,933 0.30                       -    -  
   อื่น ๆ 16,269,432 0.02 23,274,255 0.04 41,010,292 0.06 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 21,675,279,181 27.75 34,180,239,520 48.81 33,465,197,283 51.20 
รวมหน้ีสิน 48,989,998,356 62.72 43,817,376,741 62.57 40,647,021,722 62.19 
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(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2558 2557 2556 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น             
ทุนเรอืนหุน้             
   ทุนจดทะเบยีน             
      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 19.57 28,500,000,000 40.70 28,500,000,000 43.60 
   ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้             
      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 19.57 28,200,000,000 40.27 28,200,000,000 43.15 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 5,816,938,084 7.45 5,816,938,084 8.31 5,816,938,084 8.90 
เงนิลงทุนก่อนการควบบรษิทั                       -    -  (2,340,328,827) -3.34 (2,340,328,827) -3.58 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม              
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 800,490,000 1.02 800,000,000 1.14 800,000,000 1.22 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,254,261,049 9.29 (6,390,591,344) -9.13 (7,821,444,677) -11.97 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (113,097,160) -0.15 (34,442,517) -0.05 (32,687,712) -0.05 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 29,043,591,973 37.18 26,051,575,396 37.20 24,622,476,868 37.67 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 86,442,180 0.10 157,011,857 0.23 91,117,888 0.14 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 29,130,034,153 37.28 26,208,587,253 37.43 24,713,594,756 37.81 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 78,120,032,509 100.00 70,025,963,994 100.00 65,360,616,478 100.00 
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุน 
2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้         
รายไดค้่าผ่านทาง 8,814,588,007 67.26 8,485,017,698 71.40 
รายไดค้่าโดยสาร 2,373,562,621 18.11 2,247,826,551 18.92 
รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณชิย ์ 549,431,372 4.19 501,051,472 4.22 
รายไดอ้ื่น         
    ดอกเบีย้รบั 57,843,948 0.44 43,267,448 0.36 
    ก าไรจากเงนิลงทุน 1,297,749,105 9.90 536,651,350 4.52 
    อื่นๆ 11,636,374 0.10 69,584,458 0.58 
รวมรายได้ 13,104,811,427 100.00 11,883,398,977 100.00 
ค่าใช้จ่าย         
ตน้ทุนค่าผ่านทาง 1,239,604,475 9.46 1,101,541,468 9.27 
ตน้ทุนค่าโดยสาร 1,444,542,770 11.02 1,369,850,563 11.53 
ตน้ทุนค่าพฒันาเชงิพาณชิย ์ 210,151,434 1.60 185,867,601 1.56 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้         
    และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน 3,422,566,022 26.12 3,326,864,677 28.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน         
    โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน 777,584,371 5.93 572,317,474 4.82 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 79,252,582 0.60 54,459,803 0.46 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,035,883,873 7.92 868,993,631 7.30 
รวมค่าใช้จ่าย 8,209,585,527 62.65 7,479,895,217 62.94 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,895,225,900 37.35 4,403,503,760 37.06 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 461,212,789 3.52 546,426,651 4.60 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,356,438,689 40.87 4,949,930,411 41.65 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (1,934,186,129) -14.76 (1,437,191,010) -12.09 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,422,252,560 26.11 3,512,739,401 29.56 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (721,234,596) -5.50 (702,302,531) -5.92 
ก าไรส าหรบัปี 2,701,017,964 20.61 2,810,436,870 23.65 
            
การแบง่ปันก าไร     
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,649,736,343 20.22 2,744,542,901 23.10 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 51,281,621 0.39 65,893,969 0.55 
  2,701,017,964 20.61 2,810,436,870 23.65 
      
ก าไรต่อหุ้น     
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน     
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ                 0.173                0.180   
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(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2558 2557 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

  
 

        
ก าไรส าหรบัปี 2,701,017,964 20.61 2,810,436,870 23.65 

            
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         

ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด         

   ของบรษิทัร่วม  (46,505,941) -0.35 (1,754,805) -0.01 

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         
   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (46,505,941) -0.35 (1,754,805) -0.01 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 5,606,050 0.04 (4,689,568) -0.04 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั         
   - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 5,606,050 0.04 (4,689,568) -0.04 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี (40,899,891) -0.31 (6,444,373) -0.05 
            
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2,660,118,073 20.30 2,803,992,497 23.60 

            
การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม         

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,608,836,452 19.91 2,738,098,528 23.04 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 51,281,621 0.39 65,893,969 0.55 

    2,660,118,073 20.30 2,803,992,497 23.60 
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษ ี   3,422,252,560   3,512,739,401  
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จา่ย)     
   จากกจิกรรมด าเนินงาน 

  
   คา่ตดัจ าหน่ายและคา่เสื่อมราคา   2,870,758,517    2,753,725,366  
   คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน 

  
      โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล     399,898,467      390,649,739  
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ       64,878,716        21,491,782  
   คา่ใชจ้่ายตดับญัช ี     110,905,485      122,036,260  
   ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยตดัจ่าย                213             37,895  
   ก าไรจากเงนิลงทุน (1,297,749,105)   (536,651,350) 
   ก าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
      ภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล      (3,481,422) (4,397,582) 
   คา่ทดแทนการจดัหาพืน้ที่ก่อสรา้งทางดว่น     595,973,617      625,658,983  
   คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน       36,803,472        38,572,363  
   สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม   (461,212,789)   (546,426,651) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้           552,419       (5,710,436) 
   ดอกเบี้ยรบั     (57,085,937)     (41,230,197) 
   คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้   1,330,203,885   1,363,648,694  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์     
   และหน้ีสนิด าเนินงาน   7,012,698,098   7,694,144,267  
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

 
  

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น       21,466,299       (6,252,094) 
   คา่ใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้า   (110,915,644)   (118,277,937) 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น     (41,765,247)     (75,978,095) 
   คา่ตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจา่ย   (633,417,011) (227,082,264) 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น     (27,667,640)         (613,591) 
หน้ีสนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น     133,650,482    (233,224,883) 
   รายไดค้า่โดยสารรบัล่วงหน้า        3,038,660         9,468,703  
   เงนิมดัจ าคา่บตัรโดยสารแบบสะสมมลูคา่         (735,750)        3,114,102  
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น     (75,632,327)     110,347,238  
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น     (12,808,430)     (12,856,850) 
   จา่ยช าระคา่ทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางดว่น (1,500,000,000) (1,200,000,000) 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   4,767,911,490   5,942,788,596  
   รบัดอกเบีย้        4,537,910        20,704,737  
   จา่ยดอกเบีย้   (893,784,668)   (457,540,722) 
   จา่ยภาษเีงนิได ้   (585,484,131)   (505,029,424) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน   3,293,180,601   5,000,923,187  
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2558 2557 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้)    1,901,788,886  (1,543,142,652) 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้     (154,000,000)                    -  
เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  (1,402,165,044)   (400,000,000) 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม        42,514,120   1,097,300,894  
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น    2,300,000,000                     -  
เงนิลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ขึน้    (213,750,000) (265,106,250) 
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์          3,514,566         4,650,462  
ซือ้อุปกรณ์       (39,352,287)     (49,625,222) 
รบัดอกเบี้ย          9,339,041        21,897,342  
รบัเงนิปันผล       528,855,465      524,972,500  
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่โครงการรถไฟฟ้าสมีว่ง (เพิม่ขึน้) ลดลง     (134,104,815)     181,837,781  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า 

  
   สายเฉลมิรชัมงคลเพิม่ขึน้    (141,867,979)    (81,439,260) 
เงนิสดจา่ยค่างานก่อสรา้งทางดว่น  (7,064,315,341) (6,361,914,211) 
ดอกเบีย้จา่ยส่วนทีบ่นัทกึเป็นต้นทุนโครงการ     (385,316,949)   (249,509,380) 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้        (8,680,720)      (7,462,181) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (4,757,541,057) (7,127,540,177) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  
เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมทางการเงนิ      (21,495,301)     (14,143,028) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้  20,410,000,000   2,000,000,000  
ช าระคนืเจา้หน้ีคา่ก่อสรา้งกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั                      -      (60,185,781) 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้                      -   4,000,000,000  
เงนิสดจา่ยไถ่ถอนหุน้กู้ (19,400,000,000) (2,700,000,000) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว    5,356,000,000   2,460,185,781  
เงนิสดจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว      (40,500,000) (2,259,064,970) 
จา่ยดอกเบีย้     (808,317,130)   (646,732,087) 
จา่ยเงนิปันผล  (1,925,000,000) (1,309,000,000) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน    3,570,687,569  1,471,059,915  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ    2,106,327,113    (655,557,075) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี/งวด    2,377,047,712   3,032,604,787  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด    4,483,374,825   2,377,047,712  
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13.2 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

      หน่วย 2558 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)      
1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เท่า 0.21 0.52 
2. อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เท่า 0.19 0.50 
3. อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่า 0.22 0.53 
4. อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้* เท่า N/A N/A 
5. ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่* วนั N/A N/A 
6. อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี้* เท่า N/A N/A 
7. ระยะเวลาช าระหนี้* วนั N/A N/A 
8. Cash Cycle* วนั N/A N/A 
    
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)    
11. อตัราก าไรขัน้ตน้ % 39.56 41.64 
12. อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร % 68.24 116.55 
13. อตัราก าไรสุทธ ิ % 20.22 23.10 
14. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 9.76 11.04 
    
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    
17. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 3.65 4.15 
18. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 15.31 14.21 
19. อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.18 0.18 
    
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
20.  อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.68 1.67 
21.  อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 6.03 5.88 
22.  อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 1.31 1.21 
23.  อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่า 5.49 4.87 
    
ข้อมลูต่อหุ้น (Per Share DATA)    
24.  มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ บาท 1.90 1.70 
25.  ก าไรสุทธต่ิอหุน้ บาท 0.17 0.18 
26.  เงนิปันผลต่อหุน้ บาท    0.07 - 

หมายเหตุ *  เป็นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมส าหรับการพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้า  
และเจา้หนี้การคา้อยู่ในระดบัทีไ่มม่นียัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อหน้าที่และความรบัผดิชอบในการดูแลกจิการบรษิัทให้มกีารจดัการที่ดใีห้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจริต 
ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป โดยก ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัมี
การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทีเ่ป็นจรงิของบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงาน
การเงนิอย่างถูกต้องเพยีงพอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิประจ าปี 2558 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได ้  
สอบทานร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผู้สอบบญัชขีองบรษิทัไดต้รวจสอบแลว้ ไดแ้สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน      
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 

 (ดร.วรีพงษ์  รามางกรู) (นางพเยาว ์ มรติตนะพร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ 
 25 กมุภาพนัธ ์2559  25 กมุภาพนัธ ์2559 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในปี 2558 มกี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั จ านวน 2,650 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 95 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 โดยใน
ส่วนของรายได้มกี าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สุทธจิากภาษี จ านวน 969 
ลา้นบาท รายไดค้่าผ่านทางเพิม่ขึน้ 330 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 จากปรมิาณจราจรบนทางพเิศษทีย่งัคงมกีารเตบิโต 
รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 จากการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารและการปรบัอตัรา
ค่าโดยสารซึง่มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ในส่วนของค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากปีก่อน 729 ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่าย
สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่าผ่านทาง ตน้ทุนค่าโดยสารและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และ
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล ซึง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณ
จราจรและปรมิาณผูโ้ดยสาร สว่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการซือ้คนืหุน้กู ้

เมื่อรวมธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษและธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนสง่มวลชนดว้ยรถไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั 
ท าใหบ้รษิทัมรีายไดร้วม จ านวน 13,105 ลา้นบาท และมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 78,120 ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 

1.  ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายได้ค่าผ่านทางในปี 2558 จ านวน 8,815 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 330 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 3.9 
จากปรมิาณรถทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากเศรษฐกจิฟ้ืนตวัจากปีก่อน ประกอบกบัราคาน ้ามนัมกีารปรบัราคาลดลงตัง้แต่
ปลายปี 2557 ส่งผลให้มจี านวนเที่ยวการเดนิทางเพิม่มากขึ้น และการเปิดให้บรกิารทางเชื่อมทางพเิศษศรรีชัช่วง
อโศก-ศรนีครนิทรก์บัถนนจตุรทศิ ช่วง ค. ยงัมปีรมิาณรถเขา้ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนัมปีรมิาณรถใน
ด่านนี้เฉลี่ยวนัละ 12,700 เที่ยว ท าให้โดยภาพรวมทางด่วนขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 มปีรมิาณรถเพิม่ขึน้จากปีก่อน    
วนัละ 33,000 เทีย่ว หรอืรอ้ยละ 3.2 เป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทางในปีนี้เพิม่ขึน้ 254 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

ส าหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณรถเพิม่ขึน้จากปีก่อนเฉลี่ยวนัละ 5,000 เที่ยว หรอืร้อยละ 7 
เน่ืองจากมกีารขยายตวัของเมอืงและมกีารพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบทางพเิศษอย่างต่อเนื่องเป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทาง
ในปีนี้เพิม่ขึน้ 76 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.7 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษประกอบด้วยต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่าย
สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัปี 2558 
มจี านวน 4,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 233 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 รายการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
การพนักงานทีป่ฏบิตังิานบนทางพเิศษและค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทางพเิศษ 

2.  ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บรษิทัมรีายไดค้่าโดยสารในปี 2558 จ านวน 2,374 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 126 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.6 
จากการเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารและการปรบัอตัราค่าโดยสาร ซึง่มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ในส่วนของ
จ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างาน เพิม่ขึน้จากเดมิเฉลีย่วนัละ 291,092 เทีย่ว เป็น 299,811 เทีย่ว และจ านวนผูโ้ดยสาร
เฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้จาก 253,255 เทีย่ว เป็น 260,325 เทีย่ว  
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ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าประกอบดว้ยต้นทุนค่า
โดยสาร ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล-ส่วนของการเดนิ
รถและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทาน  ส าหรบัปี 2558 มจี านวน 2,193 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 282 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและค่าตอบแทนผู้ให้สมัปทานที่
เพิม่ขึน้ตามสญัญา 

3.  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในปี 2558 จ านวน 549 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 48 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 9.6 โดยสาระส าคญัมาจากการเตบิโตของธุรกจิการจดัหาสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละรายไดจ้ากค่าสทิธิ
การให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์เพิม่ขึน้สอดคล้องกบั
รายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่พิม่ขึน้ 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จ านวน 78,120 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8,094 ลา้นบาท โดยหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของงานระหว่างก่อสรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึง่ ณ สิน้ปี 2558 
งานก่อสร้างมคีวามคบืหน้าร้อยละ 85 ซึ่งเป็นไปตามแผนทีว่างไว้ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิาร
ได้ตามสญัญาในปี 2559 หนี้สนิรวม จ านวน 48,990 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5,173 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเบกิใช้
สนิเชื่อโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการควบรวมกจิการ 
บรษิทัไดซ้ือ้คนืหุน้กูท้ ัง้หมดโดยใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการจดัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ สว่นของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 29,130 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,921 ลา้นบาท จากก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน  

กระแสเงินสด 

ส าหรบัปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 3,293 ล้านบาท มีกระแสเงนิสดใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุน 4,758 ลา้นบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
และงานก่อสรา้งเพิม่ช่องทาง จ านวน 7,450 ลา้นบาท (2) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล
และเงนิลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง จ านวน 276 ลา้นบาท (3) รบัเงนิสทุธจิากการขายเงนิลงทุนและลงทุนเพิม่ใน
บรษิทัร่วม จ านวน 2,474 ลา้นบาท (4) รบัเงนิปันผลและดอกเบีย้รบัจากการลงทุน จ านวน 538 ลา้นบาท และ (5) ซือ้อุปกรณ์
และสนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิจ านวน 44 ลา้นบาท 

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 3,571 ลา้นบาท มาจาก (1) รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้ จ านวน 20,410 
ลา้นบาท (2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิจ านวน 5,316 ลา้นบาท (3) ไถ่ถอนหุน้กู ้จ านวน 19,400 ลา้นบาท (4) จ่ายเงนิปันผล 
จ านวน 1,925 ลา้นบาท และ (5) จ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม จ านวน 830 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,483 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปีก่อน 2,106 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

บรษิัทมอีตัราก าไรสุทธิ ส าหรบัปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 20.22 ลดลงร้อยละ 2.88 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน มอีตัรา
ผลตอบแทน ผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 9.76 ลดลงรอ้ยละ 1.27 และมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัรอ้ยละ 3.65 
ลดลงรอ้ยละ 0.51 จากผลประกอบการที่ลดลงจากปีก่อน ขณะที่มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1.68 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน ซึง่เป็นผลจากการเบกิใชส้นิเชื่อส าหรบังานก่อสรา้งโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 

 
*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธุรกิจ

บรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าประปา และธุรกจิผลติ
ไฟฟ้า จงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขอา้งองิในอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมได้ 
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บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลระหว่างปีฉบบันี้แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรอืไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  
ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทัง้ 
การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บรษิทั ไดม้อบหมายให ้นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์เลขานุการบรษิทั เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์ก ากบัไว้บรษิทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิัทไดร้บัรอง 
ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 

1. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม            

2. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการผูม้อี านาจลงนาม            

 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

 นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ เลขานุการบรษิทั                          

 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมลู 
 



อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 72  - 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  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. โพลเีพลก็ส ์(ประเทศไทย)  

   University of Pennsylvania, USA  2537 - 29 ธ.ค.2558  - ประธานกรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 

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

   University of Pennsylvania, USA บริษทัอ่ืน

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

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจ. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุน่ที ่1  2547 - ปัจจุบนั  - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพือ่มติรภาพ

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร กระทรวงการต่างประเทศ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 43/2547  2538 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ดับ๊เบิ้ล เอ (1991)  

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  พ.ค. 2555 - ก.ค. 2556  - ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 70  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  0.1558%  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองประธานกรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (23,809,405 หุน้) 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

 - ประธานกรรมการบรหิาร  - วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 2555 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร 

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

   คา่ตอบแทน  - M.Sc. (Electrical Engineering) 2551 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการบรษิทั

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    Osaka University, Japan 2537 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

   ผกูพนับรษิทั  - B.Sc. (Electrical Engineering)  - ประธานกรรมการบรหิาร  

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    Osaka University, Japan  - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุน่ที ่6 2547 - 29 ธ.ค.2558  - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - ประธานกรรมการบรหิาร 
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 50/2547  - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2537 - ม.ิย.2558  - ประธานกรรมการบรหิาร และ บมจ. ช. การชา่ง 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

   (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่4/2550 บริษทัอ่ืน

2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และ บจ. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์

   ประธานกรรมการบรหิาร
2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และ บจ. ไฟฟ้าน ้างมึ 2 

   ประธานกรรมการบรหิาร
2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และ บจ. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี

   ประธานกรรมการบรหิาร
2539 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ และ บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื 

   ประธานกรรมการบรหิาร

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

 A1-1



อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

3 ศ.ศภุชยั  พศิษิฐวานชิ 
(1)

75  - ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(บญัช)ี  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2552 - 18 ม.ค.2559  - กรรมการอสิระ บมจ. ซพี ีออลล ์

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  -  M.B.A. (Finance)  2550 - 18 ม.ค.2559  - ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์ไอร่า

(ด ารงต าแหน่งวนัที ่30 ธ.ค.2558-     Ohio State University, USA  2547 - 18 ม.ค.2559  - ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. สามารถ ไอโมบาย 

18 ม.ค.2559)  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  2537 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2542 - 29 ธ.ค.2558  - ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร์  2550 - 29 ธ.ค.2558  - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2546 - พ.ค. 2553  - ประธานกรรมการ และ บมจ. แมท็ชิง่ สตดูโิอ  

 -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่32    ประธานกรรมการตรวจสอบ

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 38/2546  2553 - 18 ม.ค.2559  - ประธานกรรมการ บจ. ไอร่า แคปปิตอล  

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  2549 - 2556  - ประธานกรรมการ บจ. เสนาทรายทอง  

 - หลกัสตูร Board Performance Evaluation ปี 2547
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร The Role of The Chairman (RCP) รุน่ 13/2549
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 77  - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ 0.0138%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2,102,527 หุน้) 2548 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วทิยาศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ย  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

   ก าหนดคา่ตอบแทน    พระจุลจอมเกลา้ รุน่ที ่9 2542 - 2546  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูรนายทหารราบชัน้ตน้ และการรบแบบจู่โจม บริษทัอ่ืน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    โรงเรยีนทหารราบ กองทพับก สหรฐัอเมรกิา 2539 - ปัจจุบนั  - ประธานทีป่รกึษา โครงการพฒันาตามพระราชด าริ
 - หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 2548 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ดับ๊เบิ้ล เอ (1991)
 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน 2548 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล พ ีเอน็ เพลทมลิ
   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่6 2547  - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงกลาโหม

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 -  Board & CEO Assessment รุน่ 2/2546

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

หมายเหตุ   :   (1)  ศ.ศภุชยั  พศิษิฐวานชิ  ถงึแกก่รรมเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

5 พลเอกส าเภา  ชศูรี 74  - โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  - Royal Military Academy (Saint Cyr), France 2547 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการบรษิทั บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ  - โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก รุน่ที ่51 2547 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการตรวจสอบ

   บรหิารความเสีย่ง  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุน่ที ่6 2550 - 29 ธ.ค.2558  - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

 - กรรมการตรวจสอบ    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2550 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสีย่ง

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2556 - ปัจจุบนั  - นายกสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
2555 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจ. ท ีไอ พ ีเอส
2544 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจ. ทศภาค 

6 นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 75  - ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร ์ 0.0190%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2,906,393 หุน้) 2557 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ช. การชา่ง

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการบรษิทัไทย (DCP) รุน่ 2/2543 2550 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารความเสีย่ง  

   คา่ตอบแทน  - กรรมการอาชพีในท าเนยีบ IOD  2542 - ปัจจุบนั  - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    CDC  รุน่ 1/2550 (IOD Chartered Director) 2550 - 2557  - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 27/2552 2548 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
 - Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุน่ที ่3/2553

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

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

 2534 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี
2534 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. กลาสเวย์
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. เกยีรตธิาน ีคนัทรคีลบั
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. พทัยา เอสเตท
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. เกยีรตแิลนด์
2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. ศรรีาชา รสีอรท์
2530 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. ไดอะโฆรม เคมเิคลิ

2529 - ปัจจุบนั  - กรรมการและกรรมการบรหิาร บจ. ซากาตะ-ไทย คอรป์อเรชัน่
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

7 นางวลัลภา  อสัสกลุ 65  -  Master of Economics, University of Detroit, USA 0.0098%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  -  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 (1,496,296 หุน้) 2555 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. วนีไิทย

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

   บรหิารความเสีย่ง  -  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 21/2551 2552 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการอสิระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 29 ธ.ค.2558  - ประธานคณะกรรมการความเสีย่ง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 86/2550   2548 - 2550  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2547 - 2550  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)รุน่ 37/2548    และวาณิชธนกจิ

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 -  หลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC) 2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี ้ 

    รุน่ 5/2551 2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. ธนภมู ิเอสเตท

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2553 - 18 ม.ค.2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  
2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. สยามเอสเตท
2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. อ าพนั

2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  และ
   ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน

บจ. ไทยสมทุรประกนัชวีติ

8 นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ      74  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการจดัการ 0.0138%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร (2,102,527 หุน้) 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

 - กรรมการบรหิาร  - รฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการเมอืงการปกครอง 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล  

 - กรรมการสรรหาและก าหนด    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2537 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

   คา่ตอบแทน  - Executive Master of Business Administration 2546 - 29 ธ.ค.2558  - รองประธานกรรมการบรหิาร

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    Sasin Graduate Institute of Business 2550 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

   ผกูพนับรษิทั    Administration of Chulalongkorn University  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - Master of Engineering (Electrical) 2552 - 29 ธ.ค.2558  - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

   University of Tokyo, Japan 2545 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

 - Bachelor of Engineering (Electrical) บริษทัอ่ืน

   University of Tokyo, Japan 25 ก.ย. 2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 8/2544 2552 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจ. แบงคอก เมโทรเน็ทเวริค์ 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 17/2550 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. ไฟฟ้าน ้างมึ 2  

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น
2539 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื 
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

9 ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ 60  - M.S. (Civil Engineering)  และ M.S. (Operations Research)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Stanford University, USA , 1979 2537 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - B.S. (Civil Engineering , Mathematics) บริษทัอ่ืน

   Virginia Military Institute, Virginia, USA , 1976 2539 - 18 ม.ค.2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  

 -  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน ก.ย. 2556 - ปัจจุบนั  - ประธานคณะทีป่รกึษากระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

    รุน่ 3 พ.ศ. 2556 สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน. 3) ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556  - รองปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

 -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่50 (วปอ. 2550) ต.ค. 2553 - ก.ย. 2555  - ทีป่รกึษาพเิศษ กระทรวงกลาโหม

    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร    ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 33/2546 2552 - ก.ย.2553  - ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนุน กระทรวงกลาโหม
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม

10 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ลุ 43  - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(กอ่สรา้งและบรหิารจดัการ)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    University of  Michigan - Ann Arbor ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2557 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) 2553 - ปัจจุบนั  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช.การชา่ง

   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    สายงานพฒันาธุรกจิ

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 155/2555 2546 - ปัจจุบนั  - ผูจ้ดัการโครงการ บมจ. ช.การชา่ง

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

   ผกูพนับรษิทั  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance  Directors (FND) รุน่ 35/2550 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Understanding the Fundamental 
   of Financial Statement (UFS) รุน่ 9/2550
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

11 นายวรีะพงศ ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ ์ 49 - ปรญิญาโท  เศรษฐศาสตร ์(การเงนิ)  -    - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์   2557 - ปัจจุบนั  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558) - ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ      ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 2
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2555 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 100/2555 2554 - 2557  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุ่ม บมจ. ธนาคารกรุงไทย

  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2553 - 2554  - ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส  ผูบ้รหิารกลุ่ม บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2548 - 2553  - ผูอ้ านวยการฝ่าย ผูบ้รหิารฝ่าย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

12 นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ 59  - M.B.A. (Finance)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Washington University, St.Louis, USA 2543 - ปัจจุบนั  - ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - Bachelor of Arts & Science 2546 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

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

 - หลกัสตูร Board and CFO Assessment บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. ไทยยามาฮา่มอเตอร ์ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 10/2544 2546 - 18 ม.ค.2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2537 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. กรุงเทพ เอน็ยเินยีริง่ คอนซลัแตนท ์

 - หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 14/2555 2543 - 2553  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย)  

   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน
 - หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูกจิการกระจายเสยีงและ
   กจิการโทรทศัน์ รุน่ที ่1/2556
   ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
   และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

13 นายธนา  จานุสรณ์ 59  - ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 5 พ.ย.2558 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง บริษทัอ่ืน

2558 - ปัจจุบนั         - กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบนั         - ทีป่รกึษาส านกังบประมาณ    ส านกังบประมาณ

2555 - 2557       - ผูอ้ านวยการส านกัจดัท า         
   งบประมาณดา้นความมัน่คง 2

14 นายธรีพนัธ์  เตชะศรินุิกลู 53  - Master of Engineering (Development Technologies)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    University of Melbourne, Australia 2557 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ บริษทัอ่ืน

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2557 - ปัจจุบนั   - รองผูว้่าการ  (ฝ่ายกลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 116/2558 2555 - 2557  - ผูช้ว่ยผูว้่าการ
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2551 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ

15 นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ(2) 57  - ปรญิญาโท สาขาพฒันบรหิารศาสตร ์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 5 พ.ย.2558 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

(ด ารงต าแหน่งวนัที ่30 ธ.ค.2558  - ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์ บริษทัอ่ืน

ถงึวนัที ่1 ก.พ.2559)    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2556 - ปัจจุบนั  - ผูอ้ านวยการฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
2557-14 ม.ิย.2558  - ผูอ้ านวยการฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ

   รกัษาการในต าแหน่งรองผูว้่าฝ่ายปฏบิตักิาร
2552 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายควบคมุการจราจร

หมายเหตุ   :   (2)  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิลาออกเมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2559
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

16 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 58  - ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ปฐพวีศิวกรรม)               0.0307%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัอนิสบ์รุค  (4,699,141 หุน้) 2549 - ม.ิย. 2558  - กรรมการ บมจ. ช. การชา่ง

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ    ประเทศออสเตรยี 2557 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

   บรหิารความเสีย่ง  - ปรญิญาตรแีละโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) 2554 - 2557  - รองประธานกรรมการบรหิาร

 - กรรมการบรหิาร    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ

 - กรรมการผูจ้ดัการ  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 81/2549 2547 - 2554  - กรรมการบรหิาร

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2544 - 2553  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ บมจ. ช.การชา่ง

   ผกูพนับรษิทั  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ 19/2548 2543 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  และกรรมการบรหิาร บมจ. น ้าประปาไทย

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2543 - 2554  - กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ 36/2548 บริษทัอ่ืน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

17 นางพเยาว์  มรติตนะพร 58  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 - 29 ธ.ค.2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี   - กรรมการผูจ้ดัการ
   บรหิารความเสีย่ง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ.2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรหิาร  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี  - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

 - กรรมการผูจ้ดัการ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - กรรมการบรหิารความเสีย่ง

 - กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 48/2547 2556 - 27 ส.ค. 2557  - กรรมการ

    ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ 9/2552  - กรรมการบรหิารความเสีย่ง

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอ่ืน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 2550 - ปัจจุบนั  - รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนอื  

   (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่11/2553 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร
2554 - 30 ม.ิย. 2557  - กรรมการ บจ. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

18 นายสงวน  คณุาธนินัท์ 55  - ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - ต.ค. 2557 - 29 ธ.ค.2558  -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     สายงานวศิวกรรม

   วศิวกรรมทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์  2549 - ก.ย. 2557  -  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     สายงานวศิวกรรม

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 101/2551 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

19 นางสุดฤทยั  พรหมมาตร 52  - M.B.A. (Financial Accounting)  -  - ต.ค. 2557 - 29 ธ.ค.2558  -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  
 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      Northrop University, Inglewood,California, USA     สายงานปฏบิตักิาร
   ปฏบิตักิารทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ  2550 - ก.ย. 2557  -  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั     สายงานปฏบิตักิาร

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 151/2554
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

20 นางงามนจิ  กนกกาญจนา (3) 60  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - ต.ค. 2557 - 29 ธ.ค.2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์    สายงานบรหิาร

   บรหิาร  - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ 2555 - ก.ย. 2557  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ด ารงต าแหน่งวนัที ่30 ธ.ค.2558    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    สายงานก ากบัดแูล

 ถงึวนัที ่31 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 113/2552 2551 - 2554  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    สายงานบรหิาร

 - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ 4/2552
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 48/2555
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุน่ 4/2555 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

21 นายภาคภมู ิ ทววีทิยรศัมิ ์ 49  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - ต.ค. 2557 - 29 ธ.ค.2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สายงานบรหิาร

   บรหิาร  - ปรญิญาตร ี สาขานติศิาสตร์ 2555 - ก.ย. 2557  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558 )    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สายงานบรหิาร  

 - เลขานุการบรษิทั  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี 2551- 29 ธ.ค.2558  - เลขานุการบรษิทั

(ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558 )    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.ย.2554 - ธ.ค.2554  - ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทัว่ไป

 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 2551 - ส.ค. 2554  - ผูอ้ านวยการอาวุโสส านกักรรมการผูจ้ดัการ

 - ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA)
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่102/2551 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 9/2548 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

22 นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร 48  - ปรญิญาโท สาขาบญัชี  -  - ต.ค. 2557 - 29 ธ.ค.2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  สายงานการเงนิ

   การเงนิ  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 2555 - ก.ย. 2557  - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  สายงานการเงนิ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่158/2555 2551 - 2554  - ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 - หลกัสตูร CFO Certification Program รุน่ 1/2004
   สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย
 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุน่ที ่13
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

หมายเหตุ   :   (3)  นางงามนจิ  กนกกาญจนา เกษยีณเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2559
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อายุ คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัส่วนการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
(ปี)  ในบรษิทั ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

   ชือ่-สกลุ / ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

23 นายวทิรูย ์ หทยัรตันา 58  - ปรญิญาโท Master of Science (Business Administration) 0.0138%  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      California University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา (2,102,527 หุน้) 2557 - 2558    -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

   ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  -  รกัษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2557    -  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร
2550 - 2555    -  รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาดและ

      พฒันาเชงิพาณิชย์
2548 - 2558    -  กรรมการความเสีย่ง
2547 - 2555    -  ผูอ้ านวยการฝ่ายฏบิตักิาร
2545 - 2547    -  ผูจ้ดัการส่วนการเดนิรถ

24 นางสาวพรพมิล  เชดิชชูยั 50  - ปรญิญาโท สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

   พฒันาธุรกจิ  - กรรมการความเสีย่ง

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558) 2543 - 2555  - ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
บริษทัอ่ืน

2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์
2552 - 2554  - กรรมการ

25 นายอลัวนิ จี 44  - ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ 0.0029% คูส่มรสของบุตรของ บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Boston College ประเทศสหรฐัอเมรกิา (447,210 หุน้) นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์

   สนบัสนุนปฏบิตักิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 165/2555 2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ี

   (ไดร้บัแต่งตัง้วนัที ่30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

   ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ
2551 - 2554  - เจา้หน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษทัอ่ืน

2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจ. ไฟฟ้าน ้างมึ 2

 - กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ
2550 - 2551  - Business Analyst, TMB Maquarie Securites (Thailand)

   Corporate Finance
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง

1 ดร.วรีพงษ์  รามางกรู 1,2 2 4 2
2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ 3,4 2,4 1,4 1 1 1 1 1 1,3 1 1 1,4 1,4 1 1
3 ศ.ศภุชยั พศิษิฐวานิช (1) 1
4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1
5 พลเอกส าเภา ชศูรี 1
6 นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 1 1
7 นางวลัลภา  อสัสกุล (2) 1 1,4
8 นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ  1,4 2 1,4 1 1 1 1
9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์(3) 1 1,4
10 นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิุวณชิยก์ุล 1,4 1,4 5
11 ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 1,4 1 1,4
12 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 1,4 1,4 1
13 นายวรีะพงศ ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ ์ 1
14 นายปณติ  ตุลยว์ฒันจติ (4) 1 1,4
15 นายธนา จานุสรณ์ 1
16 นายธรีพนัธ์  เตชะศรินุิกลู 1
17 นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(5) 1
18 นายสงวน คุณาธนิันท์ 5
19 นางสุดฤทยั พรหมมาตร 5
20 นางงามนิจ กนกกาญจนา (6) 5
21 นายภาคภูมิ ทววีทิยรศัมิ ์ 5
22 นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร 5
23 นายวทิูรย์ หทยัรตันา 5
24 นางสาวพรพมิล เชดิชชูยั 5 1

หมายเหตุ
1.  ค านิยาม         1 = กรรมการ   2 = ประธานกรรมการ   3 = รองประธานกรรมการ   4 = กรรมการบริหาร   5 = ผูบ้ริหาร
2.  (1)         ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559
     (2) - (4) ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559
       (5)         ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559
       (6)        เกษียณเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559
3.  รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวข้อง

1    =  บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั 2    =  บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั 3    =   บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 4    =  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จ ากดั
5    =  บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 6    =   บรษิทั ช.การชา่ง โฮลดิ้ง จ ากดั 7    =  บรษิทั ช.การชา่ง โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 8    =  บรษิทั ซ.ีเค ออฟฟิซทาวเวอร ์จ ากดั
9    =  บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 10  =   บรษิทั ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั 11  =  บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเซยี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั 12  =  บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั 
13  =   บรษิทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 14  =  บรษิทั ช.การชา่งเรยีลเอสเตท จ ากดั 15  =  บรษิทั คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล ซพัพลาย จ ากดั 

1 2
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทั 14 15

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

5 6 7 83 4 11 12 139 10
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย
รายชือ่กรรมการ บจก.ทางด่วน บจก.แบงคอก 

กรงุเทพเหนอื เมโทร เน็ทเวริค์ส์

1.  นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 2, 3  -
2.  นายสพุงศ ์ ชยตุสาหกจิ 1, 3 2

3.  ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ (1) 1, 3  -

4.  นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ (2) 1, 3  -

5.  นางวลัลภา  อสัสกลุ (3) 1, 3  -

6.  นายณรงค ์ เขยีดเดช (4) 1  - 
7.  นางพเยาว ์มรติตนะพร 1, 3  -
8.  นายสมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  - 1
9.  นายอนุกลู  ตนัตมิาสน์  - 1
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ลุ  - 1
11. นางทพิยส์ดุา  ยิม้วไิล  - 1
12. นายณฐัวฒุ ิ ตรวีศิวเวทย์  - 1
13. นางสาวพรพมิล  เชดิชชูยั  - 1

หมายเหตุ
1. ค านยิาม       1 = กรรมการ     2 = ประธานกรรมการ    3 = กรรมการบรหิาร
2. บรษิทัยอ่ยใหห้มายถงึ บรษิทัยอ่ยทีม่นียัส าคญั เชน่ มรีายไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชลีา่สดุ

3. (1) ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์(2) นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ (3) นางวลัลภา อสัสกลุ และ (4) นายณรงค ์เขยีดเดช ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 
หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 
 

1.  หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา  วฒันานุกลูชยั 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี   
 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ประสบการณ์การท างาน 2551 - ปัจจุบนั -  ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

2549 - 2550 -  ผูอ้ านวยการฝ่ายรายไดค้่าผ่านทาง 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
- กา้วสู ่IFRS ปี 2554 
- BCM ความจ าเป็นของธุรกจิในโลกปัจจุบนั 
- Integrated Management ISO 9001 : 2008 and ISO 14001 : 2004 
- การบรหิารความเสีย่งขององคก์รมาตรฐานสากล ISO 31000 : 2009 
- Compliance Audit 
- การควบคุมภายในเกี่ยวกบัการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่ม

มลูค่ากจิการ 
- Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing 
- เทคนิคเชงิลกึในการจดัการความเสีย่งสมยัใหม่แบบครบวงจร 
- หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)  
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานตรวจสอบภายใน  

1.1 จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

1.2 ควบคุมการด าเนินการสอบทานผลการปฏบิตัิงาน ความเพยีงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายใน
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 

1.3 สรุปผลการสอบทาน พรอ้มขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
ในงานให้ผู้รบัการตรวจรบัทราบ และติดตามผลการปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ 

1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. งานสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 สอบทานงบการเงนิประจ าปี และรายไตรมาส 
2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

ประจ าปีของบรษิทั 
2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและ

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
2.4 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3. งานสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองคก์รในการจดัท าและทบทวนแผน
ฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี และรวบรวมสรุปผลเป็น
แผนฉุกเฉินและแผนบรหิารความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร 

3.2 ตดิตามและสรุปผลการบรหิารความเสีย่งจากทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นรายไตรมาส และน าเสนอต่อผู้บรหิาร และคณะกรรมการบรรษัท    
ภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

3.3 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และบรหิารความเสีย่ง  

 
4. งานดา้นกจิกรรมระบบบรหิารคุณภาพและจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ตดิตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจตดิตาม และหน่วยงาน
ภายนอกผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 
 

5. งานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 

หมายเหตุ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.  หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 

ชื่อ-สกุล นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์

ต าแหน่ง - รองกรรมการผูจ้ดัการ - บรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน ต.ค.2557 - ธ.ค.2558 - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ก.ย.2557    -  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย.2554 - ธ.ค.2554  -  ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ส.ค.2554 - ผูอ้ านวยการอาวุโสส านกักรรมการผูจ้ดัการ  
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง -  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 

-  ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 

-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 1. ก าหนดกรอบการก ากบัดูแลกจิการทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพโครงสรา้ง
การด าเนินงานของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการทีเ่ป็น
สากล 

2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการก ากับดูแล
กจิการของบรษิทั และจรรยาบรรณบรษิัท ตลอดจนปรบัปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทัก าหนดและเปิดเผยในรายงานประจ าปี   

4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ รวมทัง้จดัท าสรุปขอ้มูลผลการประเมนิและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

5. เสนอแนะการจัดท าแผนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนดไว ้

6. ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
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เอกสารแนบ 4 

 

- ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ 5 

 

- ไม่ม-ี 
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