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ทุกการเดินทาง ไม่สิ้นสุด



วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเป็นผู้น�า
ด้านการให้บรกิารระบบคมนาคมขนส่ง
ทีค่รบวงจรของประเทศ และในภมูภิาค
อาเซียน

พันธกิจ
บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าท่ีม ี
 ความปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว เชือ่ถอืได้ ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ  
 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
 ที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ช่วยรักษา 
 สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ ้นบนพื้นฐานของ 
 ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



เป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของบริษัท บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์หลัก
ในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพิเศษ ทางเชื่อม  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง และโครงการท่ีเกี่ยวข้องตามที่ 
 รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 รวมถงึธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง เช่น การพฒันาเชงิพาณชิย์ต่างๆ โดยพิจารณา 
 โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธรุกจิ 
 ที่เหมาะสม
2. สร้างความแขง็แกร่งของธรุกจิด้วยการสร้างรายได้ให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง  
 และบรหิารต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ธ�ารงฐานะการเงนิ 
 ที่มั่นคง
3. สร้างความผกูพันกับผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยผ่านกระบวนการความรับผดิชอบ 
 ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) และสือ่สารให้บคุคลภายใน 
 และภายนอกองค์กรรับทราบ
4. สร้างบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการให้บริการระบบทางพิเศษ และ 
 ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
5. สร้างการยอมรับของสังคมให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร



 05  ข้อมูลสรุปทางการเงิน
08 สารจากประธานกรรมการบริษัท  

ส่วนที่ 1 10 1. โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
การประกอบธุรกิจ 55 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
และผลการด�าเนินงาน 61 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
   109 4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   120 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 

ส่วนที่ 2  122 6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
การก�ากับดูแลกิจการ  135 7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ
     คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 
   149 8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
   162 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 168 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงิน 169 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
   173 งบแสดงฐานะการเงิน
             176 งบก�าไรขาดทุน
           177 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
           178 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
           180  งบกระแสเงินสด
            182 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
           
เอกสารแนบ 253 เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซต์
    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 
      ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี 
      และเลขานุการบริษัท
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
      รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
    เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    เอกสารแนบ 5 นโยบาย แนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัท
    เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
 

สารบัญ



หน่วย : ล้านบาท

 2564 2563

ฐานะการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)

สินทรัพย์รวม 115,088   113,616  

หนี้สินรวม 77,389   75,582  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,699   38,034 

ผลการด�าเนินงาน (ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม)

รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 6,450   8,145 

รายได้จากธุรกิจระบบราง 3,454   4,520 

รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 822   825 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,010   2,051 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 8.97  14.60 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.67  5.35 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.95  2.00 

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.87  1.76 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.65  1.52 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.47  2.49

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ข้อมูลสรุปทางการเงิน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย
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รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน : 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ปริมาณรถเฉลี่ยต่อวัน : 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

(ล้านบาท/วัน)

(เที่ยว/วัน)

ปี 2564 เฉลี่ย 18.5 ล้านบาท/วัน

ปี 2564 เฉลี่ย 849,700 เที่ยว/วัน

ปี 2563 เฉลี่ย 23.2 ล้านบาท/วัน

ปี 2563 เฉลี่ย 1,049,900 เที่ยว/วัน
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รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน :
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน :
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

(ล้านบาท/วัน)

(เที่ยว/วัน)

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ปี 2564 เฉลี่ย 4.1 ล้านบาท/วัน

ปี 2564 เฉลี่ย 146,700 เที่ยว/วัน

ปี 2563 เฉลี่ย 7.1 ล้านบาท/วัน

ปี 2563 เฉลี่ย 260,500 เที่ยว/วัน
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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท

(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์)
รักษาการประธานกรรมการบริษัท
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 ตลอดปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกยังคง
ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน
มา ทกุภาคส่วนยงัคงให้ความร่วมมือปฏบิตัติาม
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ BEM ผู ้ให้บริการทางพิเศษ 
และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า เป็นองค์กร
หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากปริมาณรถที่ใช้ทางพิเศษและผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าลดลง โดยมีปริมาณผู้ใช้บริการต�่าสุด 
ในเดือนสงิหาคมทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม ปรมิาณ
การเดินทางฟื ้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากมี 
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมของภาครัฐ  
ทั้งนี้บริษัทยังคงบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ และมุ่งเน้น
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า รวมทั้ง
บริษัทยังคงดูแลพนักงานร่วมกับการดูแลสังคม
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 ในด้านการปรบัปรงุบรกิาร บรษิทั ร่วมกบัการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) และธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
พัฒนาระบบช�าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ
ชนิด contactless ตามมาตรฐาน Europay Mastercard 
Visa (EMV) เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ 
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ รวดเร็วกว่าการช�าระค่าผ่านทางด้วย
เงินสด ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ และลด
ปรมิาณรถสะสมบรเิวณหน้าด่าน รวมถงึลดการสมัผสัเงินสด
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และ
บริษัทได้เตรียมให้บริการช�าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT  
ด้วยระบบ EMV ภายในต้นปี 2565 
 ส�าหรับการบริหารด้านการเงิน บริษัทได้ด�าเนินการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม เป็นบริษัทเอกชนรายแรกในกลุ่มธุรกิจขนส่งในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ มูลค่าหุน้กู ้6,000 ล้านบาท เพ่ือน�าไปช�าระ
คืนหนี้เดิม และ/หรือเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ซ่ึงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็น
อย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุนที่มี 
ต่อ BEM ในด้านการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ 
BEM ได้รบัรางวลั Best Sustainability Bond Awards 2021 
จาก The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นน�าแห่งเอเชีย
 แม้ว่าบรษัิทจะต้องด�าเนนิธรุกจิภายใต้ความเสีย่งจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทยังคงยึดม่ันด�าเนินธุรกิจตาม 
หลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับบริษัท 
จดทะเบียนที่มีการก�ากับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  
(Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ติดต่อกันอย่าง 
ต่อเนื่อง อีกทั้ง BEM ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 146 บริษัท
จดทะเบียนที่อยู ่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand  
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2564 ต่อเนื่อง
เป็นปีที ่5 ในฐานะผูใ้ห้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งทีค่รบวงจร

ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับรางวัล  
Thailand’s Top Corporate Brands 2021 สุดยอดแบรนด์
องค์กรไทยในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 2 จากการเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดของ
ประเทศไทย ประจ�าปี 2564 ซ่ึงรางวัลแห่งความส�าเร็จ 
เหล่านี ้ล้วนมาจากการทีบ่รษิทัมุ่งม่ันด�าเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐาน
ของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ในปีที่ผ่านมา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (จตุจักร-ฉิมพลี) ครบก�าหนดปรับ
อัตราค่าผ่านทาง ซึ่งเป็นการปรับทุก 5 ปีตามเงื่อนไขสัญญา
สมัปทาน โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2564 ทัง้นีบ้รษิทั
ได้สนับสนุนนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการแบ่งเบาภาระ
ค่าครองชีพของประชาชนจากการปรับอัตราค่าผ่านทางฯ  
ดังกล่าว โดยจ�าหน่ายคูปองค่าผ่านทางในอัตราเดิม เป็นระยะ
เวลา 1 ปี
 ส�าหรับผลประกอบการในปี 2564 บริษัทมีก�าไรสุทธิ
รวมจ�านวน 1,010 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจากผลกระทบ 
COVID-19 แต่บรษิทัยนืยนัทีจ่ะดูแลผูมี้ส่วนได้เสยีโดยเฉพาะ 
ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้น�าเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2564 ในอัตรา 
หุ้นละ 0.08 บาท
 บริษัทขอขอบคุณผู ้ถือหุ ้น ผู ้ใช้บริการทางพิเศษ  
ผู้โดยสารรถไฟฟ้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท ด้วยดีเสมอมา 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤต ขอให้ทุกคนม่ันใจว่า
บรษิทัจะยงัคงด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของการเดินทาง และ
สร้างรอยยิม้ให้กบัผูใ้ช้บรกิารทางพิเศษและผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า 
ท้ายสุดนี้ BEM ขอเป็นก�าลังใจให้คนไทยทุกคนเข้มแข็ง  
ปรับตัว แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
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โครงสร้าง
และการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทการประกอบธุรกิจ

และผลการด�าเนนิงาน

ส่วนที่ 1

ผลตอบแทนทีดี่ได้ เช่น โครงการสาธารณปูโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ การพัฒนาเชงิพาณชิย์ 
หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 15,285,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด (“NECL”) บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ
รบัสมัปทานในการก่อสร้างและบรหิารทางพิเศษอุดรรถัยา ภายใต้สญัญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด มีทุนจดทะเบียน 6,000 ล้านบาท มีทุนช�าระ
แล้ว 5,250 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  
 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ากัด (“BMN”) บริษัทย่อย ประกอบ
ธรุกจิด้านสือ่โฆษณาและพัฒนาเชงิพาณชิย์ รวมทัง้เป็นผูแ้ทนบรษิทัในการบรหิาร
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้าและทางพิเศษที่บริษัทได้รับสัมปทาน  
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 254 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.67  

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักคือ 
การรับสัมปทานในการบริหารจัดการและให้
บริการระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่
เกีย่วเนือ่งกบัระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึง่เป็น
ฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทาง
และโครงข่ายการให้บริการทั้งในระบบทางพิเศษ
และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต  
ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจ
ด ้านการให ้บริการระบบขนส ่งมวลชนและ 
การคมนาคมชั้นน�าในประเทศและในภูมิภาค 
นอกจากนั้น ยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพ่ิมเติม 
ไปยังธุรกิจอ่ืนที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา 
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  เป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ

 เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และพันธกจิของบรษิทั บรษิทัได้
ก�าหนดกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการ 

ทางพิเศษ ทางเชือ่ม โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง 
และโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาลมีนโยบายให ้
เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
รวมถงึธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง เช่น การพัฒนาเชงิพาณชิย์ต่างๆ 
โดยพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศ และมีผลตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสม

2. สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการสร้างรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อธ�ารงฐานะการเงินที่มั่นคง

3. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกระบวนการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social  
Responsibility) และสือ่สารให้บคุคลภายในและภายนอก
องค์กรรับทราบ

4. สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการระบบ 
ทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าทีมี่คุณภาพ

5. สร้างการยอมรับของสังคมให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
  ธุรกิจ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 วิสัยทัศน์

 วสิยัทศัน์ของบรษิทั คือการเป็นผูน้�าด้านการให้บรกิาร
ระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศ และในภูมิภาค
อาเซียน

 
 พันธกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วย

รถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้  
ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

2. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบ
คมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร เพ่ือช่วยบรรเทา 
ปัญหาจราจร ช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม และพัฒนาสงัคมและ
ประเทศชาติ

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 
บนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

 บริษัทมุ่งม่ันที่จะเป็นผู้น�าด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรยกระดับการเดินทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม โดยธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจหลัก มีภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

   1. ธุรกิจทางพิเศษ

 บริษัทและ NECL เป็นผู้รับสัมปทานจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ("กทพ.") ในการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษรวม 
3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษศรรีชั ทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรถัยา โดยรายละเอียด
สายทางมีดังนี้

1.1	 ทางพิเศษศรีรัช 
  ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) เป็นโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทยที่เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยลักษณะ
โครงการเป็น BTO (Build Transfer Operate) คือ บริษัท
เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ
ศรรีชั ท้ังนี ้กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสร้างถาวรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
หรือใช ้ประโยชน์ในทางพิเศษศรีรัชเป ็นของ กทพ.  
โดยบริษัทมีสิทธิได้รับรายได้ค่าผ่านทางตามที่ก�าหนดใน
สญัญา รวมถงึสทิธใินการพัฒนาเชงิพาณชิย์บนพ้ืนทีใ่นเขตทาง
บนโครงสร้างทางพิเศษ ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ได้มีการลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2  
(ฉบับแก้ไข) เพ่ือขยายระยะเวลาสัมปทานออกไปสิ้นสุด 
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2578 ทางพิเศษศรีรัชประกอบด้วย
ทางพิเศษ 3 ส่วน มีระยะทางรวม 38.5 กิโลเมตร ดังนี้ 
• ส่วนเอบี จากถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าทิศใต้ผ่านต่าง

ระดับพญาไท ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพระราม 9 
และจากต่างระดับพญาไทไปทางทิศใต้ถึงต่างระดับ 
บางโคล่ เชือ่มต่อกบัทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วน
ขั้นที่ 1) 

• ส่วนซี จากถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือถึง
ถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับทางพิเศษอุดรรัถยา

• ส่วนดี จากถนนพระราม 9 มุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัออก
ถึงถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์

1.2	 ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร
  ท า ง พิ เ ศษสายศรี รั ช - ว งแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ภายใต้สัญญาสัมปทานการลงทุน
ออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบ�ารุงรักษา
โครงการทางพิ เศษสายศรี รั ช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ลักษณะโครงการแบบ BTO โดยบริษัท
มีสิทธิหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวที่จะได้รับค่าผ่านทางตลอด
ระยะเวลาสัมปทานแนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นจาก
ถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภิเษก บริเวณใกล้
โรงกรองน�า้มหาสวัสดิ์) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขต
ทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณ
สะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีกลาง
บางซื่อ (จตุจักร) โดยเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัชบริเวณ
สถานีขนส่ง (หมอชิต 2) ลงสู ่ระดับดินที่บริเวณถนน
ก�าแพงเพชร 2 และเชื่อมต่อไปยังด้านทิศเหนือมุ่งหน้า
แจ้งวฒันะ โดยมีระยะทางรวม 16.7 กโิลเมตร โดยมีระยะ
เวลาสัมปทาน 30 ปี สิ้นสุดในวันที่ 14 ธันวาคม 2585

1.3	 ทางพิเศษอุดรรัถยา	
  ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-
ปากเกร็ด) โดยด�าเนินการผ่าน NECL ภายใต้สัญญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ลักษณะ
โครงการแบบ BTO โดย NECL มีสทิธไิด้รบัรายได้ค่าผ่านทาง
ตามทีก่�าหนดในสญัญา รวมถงึสทิธใินการพัฒนาเชงิพาณชิย์
บนพ้ืนที่ในเขตทางบนโครงสร้างทางพิเศษ ซ่ึงได้มี 
การลงนามสญัญา (ฉบบัแก้ไข) เม่ือวนัที ่20 กมุภาพันธ์ 2563 
ขยายระยะเวลาสัมปทานออกไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 
2578 ทางพิเศษอุดรรัถยาเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช 
ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าทิศเหนือถึงบางปะอิน
บรเิวณถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวนัตก) มีระยะทาง
รวมทัง้สิน้ 32 กิโลเมตร
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แผนที่ระบบทางพิเศษ
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แผนที่ระบบรถไฟฟ้า
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      2. ธุรกิจระบบราง

  บริษัทเป ็นผู ้ รับสัมปทานการให ้บริการเดินรถไฟฟ ้าขนส ่งมวลชน 
จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

2.1	 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	(สายสีน�้าเงิน)	
  โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) เป็นการร่วม
ลงทุนแบบ PPP Net Cost โดย รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และบริษัท
มีหน้าที่จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ ให้บริการเดินรถ และซ่อมบ�ารุง โดยบริษัท
เป็นผู ้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรมและการพัฒนา 
เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการ
สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า มีระยะเวลาสัมปทาน 
30 ปี นับจากวันที่เปิดให้บริการครบทั้งสายทางคือ นับจากวันที่ 30 มีนาคม 2563 
โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน ประกอบด้วย
• ช่วงหัวล�าโพง-บางซ่ือ ซ่ึงเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่งใต้ดินสายแรก 
 ของไทย มีระยะทางทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร เป็นสถานีใต้ดินจ�านวน 18 สถานี 
• ช่วงหัวล�าโพง-บางแค เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบผสมทั้งใต้ดินและยกระดับ 
 มีระยะทางทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร จ�านวน 11 สถานี 
• ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ เป็นโครงสร้างทางวิง่แบบยกระดับตลอดสาย มีระยะทางรวม 
 12 กิโลเมตร จ�านวน 9 สถานี 

  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) มีจุดเชื่อมต่อ
กับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ที่สถานีเตาปูน 

2.2	 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม	(สายสีม่วง)	
  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) บางใหญ่-
ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4 
สัมปทานส�าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า 
และซ่อมบ�ารุงรักษา ลักษณะสัญญาเป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost  
โดย รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และบริษัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบ
รถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ารุงรักษา
ตามมาตรฐานการให้บรกิารทีก่�าหนดไว้ โดย รฟม. เป็นผูมี้สทิธใินรายได้ค่าโดยสาร 
และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานทางโยธาและระบบ
รถไฟฟ้าทั้งหมด และ รฟม. จะทยอยจ่ายคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้บริษัทเป็น 
รายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบริษัทบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุง
รักษาตลอดระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 4 กันยายน 2556
  โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เป็นโครงการ
รถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่งยกระดับ ระยะทาง 23 กิโลเมตร จ�านวน 16 สถานี และเชื่อม
ต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) ที่สถานีเตาปูน 
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3. ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
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  ตามที่บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู ้ เดียว 
ในการพัฒนาเชงิพาณชิย์ตามทีร่ะบไุว้ในสญัญา
สัมปทานที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้แต่งตั้ง BMN 
บริษัทย่อยเป็นผู้แทนในการบริหารการพัฒนา
เชิงพาณิชย์ ทั้งในโครงการรถไฟฟ้าและ 
ทางพิเศษ ซึ่งแบ่งการด�าเนินธุรกิจออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่
1)  จัดหาและ/หรือจัดท�าสื่อโฆษณา  
2)  ให้เช่าพื้นที่ร้านค้า 
3)  ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบ

สื่อสารโทรคมนาคม 

  โดยลกัษณะการพัฒนาพ้ืนทีเ่ชงิพาณชิย์
มีทัง้แบบด�าเนนิการเองและให้บคุคลอ่ืนพัฒนา
พื้นที่ 
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

30	ธ.ค.	58  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“BMCL”) 
ควบรวมกนัตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด เป็นบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
“BEM” โดยรับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผล
ของกฎหมาย

31	มี.ค.	60 บริษัทลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงินกับ รฟม. ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยรวม
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (ช่วงสถานหีวัล�าโพง-สถานบีางซ่ือ) (สายสนี�า้เงนิเดิม) ซ่ึงเปิด
ให้บรกิารตัง้แต่ปี 2547 กบัโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานหีวัล�าโพง-สถานหีลักสอง 
และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) มีระยะทางทั้งสิ้น 48 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมด 38 สถานี โดยบริษัท
มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสัมปทาน

11	ส.ค.	60	 บริษัทเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ  
เป็นการเชือ่มต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�า้เงินเดิม) สายสนี�า้เงนิส่วนต่อขยาย 
และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน ช่วยให้การเดินทางสัญจรระหว่าง
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

30	ก.ย.	61  บริษัทเปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ  
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปแจ้งวัฒนะ และต่อเนื่องไปทางพิเศษอุดรรัถยา 

18	มี.ค.	62  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้อนุมัติให้บริษัทและ NECL ยุติข้อพิพาทกับ กทพ. โดยการแก้ไข
สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพ่ือการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี)  
และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

29	ก.ย.	62 บรษิทัเปิดให้บรกิารเชงิพาณชิย์ส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสนี�า้เงนิ) ช่วงที ่2 
จากสถานีหัวล�าโพงถึงสถานีหลักสอง จ�านวน 11 สถานี

20	ก.พ.	63 บรษัิท NECL และ กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) ยุติข้อพิพาทและขยายระยะเวลาสัมปทานออกไปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ตุลาคม 2578 

30	มี.ค.	63 บริษัทเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง-บางแค และช่วง
บางซ่ือ-ท่าพระ ท�าให้สายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมกันเป็นวงกลม (Circle Line) ครอบคลุมพ้ืนที่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร รวมถึงเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี 

14	พ.ย.	63 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�า้เงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
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1	เม.ย.	64 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด (TRIS Rating) ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A-”  
และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” 

28	เม.ย.	64 บริษัทออกจ�าหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งที่ 1/2564 มูลค่า 6,000 ล้านบาท 
อายุระหว่าง 3-10 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.56 ถึงร้อยละ 3.33 เพื่อช�าระคืนหนี้เดิม และ/หรือ 
เงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ซ่ึงเป็นหุ้นกู้ที่ได้ออกตามกรอบหลักเกณฑ์ 
การระดมทุนเพ่ือความยั่งยืน โดยบริษัทเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ทีไ่ด้มีการออกหุน้กูเ้พ่ือความยัง่ยนื ส่งผลให้บรษิทัได้รบัรางวลั Best Sustainability Bond Awards 
2021 จาก The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นน�าแห่งเอเชีย

2	ส.ค.	64 บริษัทร่วมกับ รฟม. เปิดใช้ทางเชื่อมสถานีบางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน กับสถานีกลางบางซื่อ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนระบบการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก 
รวดเร็ว 

27	ส.ค.	64 บริษัทได้รางวัลส�านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ “ระดับดี” จากโครงการส่งเสริมส�านักงาน
สีเขียว (Green Office) ประจ�าปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7	ต.ค.	64 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand  
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มบริการ (Services) 

28	ต.ค.	64 บริษัทได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว 
ตดิต่อกนัอย่างต่อเนือ่งจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) จากการส�ารวจการก�ากบัดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2564 

13	ธ.ค.	64	 บรษัิทร่วมกบั กทพ. และธนาคารกรงุไทย เปิดใช้บรกิารช�าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบ EMV Contactless 
(Europay Mastercard and Visa) เพ่ือเป็นทางเลอืกในการช�าระค่าผ่านทาง ให้ประชาชนได้รบัความสะดวก
สบาย รวดเร็ว 

15	ธ.ค.	64  ครบก�าหนดปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ครั้งแรก ตามสัญญาสัมปทาน  
โดยปรับอัตราค่าผ่านทางจากอัตรา 50/80/115 บาท เป็น 65/105/150 บาท ส�าหรับรถประเภท 4 ล้อ / 
6-10 ล้อ / มากกว่า 10 ล้อ อย่างไรกต็าม เพ่ือเป็นการลดภาระค่าครองชพีให้แก่ประชาชน บรษิทัได้จ�าหน่าย
คูปองในอัตราเดิมโดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช�าระค่าผ่านทางได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

20	ม.ค.	65	 บริษัทได้รับรางวัล Thailand’ s Top Corporate Brand 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นบริษัทที่มีมูลค่า
แบรนด์องค์กรสงูสดุ ในหมวดธรุกจิขนส่งและโลจติกิส์ประจ�าปี 2564 จากคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021



20  / รายงานประจ�าปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

รางวัลเเห่งความภูมิใจ

 บรษิทัได้รบัคัดเลือกให้เป็น 
1 ใน 146 บรษิทัจดทะเบยีนฯ ทีอ่ยู่
ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) 
ประจ�าปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
ในกลุ่มบริการ (Services) ตอกย�้า
การบริหารจัดการที่ดี ด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทบริบาล

 บรษิทัได้รบัการประเมินในระดับดีเลศิ (Excellent 
CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกันอย่าง 
ต่อเนือ่งจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
( IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้ด�าเนินการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2564 จ�านวน 
716 บริษัท สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่ด�าเนิน
ธุรกิจให ้เจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงค�านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) / รายงานประจ�าปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) /  21 

 
 บริษัทได้รับรางวัล Thailand’ s Top Corporate Brand 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิติกส์ประจ�าปี 2564  
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน ASEAN and  
Thailand’s Top Corporate Brands 2021

 
 บริษัทรับรางวัลส�านักงานสีเขียว 
(Green Office) ระดับประเทศ “ระดับดี”	 
จากโครงการส ่งเสริมส�านักงานสี เขียว 
(Green Office) ประจ�าป ี 2563 ของ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.1.3 วัตถุประสงค์ของการระดมทุน
 บริษัทมีการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งบังคับใช้ตามกฎหมายไทย  
ท้ังนี้ บริษัทได้น�าเงินดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว ซ่ึงสามารถ 
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.)  
ที่ https://market.sec.or.th

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
 บรษิทัไม่มีข้อผกูพันทางการเงินส�าหรบัหุน้กูแ้ต่ละรุน่ตามทีร่ะบใุนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้กู ้และเอกสารอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ทั้งนี้ เง่ือนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option) ของหุ้นกู้ บริษัทได้เปิดเผยในข้อ 1.5 การออก 
หลักทรัพย์อื่น 

1.1.5 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
 Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (เรียกชื่อย่อว่า “BEM”)  

 ประกอบธุรกิจ ด�าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชน
  ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 เลขทะเบียนบริษัท 0107558000491
 ทุนจดทะเบียน 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 15,285 ล้านหุ้น 
  หุ้นละ 1 บาท เรียกช�าระแล้ว 15,285 ล้านบาท  
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์   0 2641 4611 และ 0 2354 2000
 โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040
 เว็บไซต์  www.bemplc.co.th



ดำ�เนินก�รโดยโครงสร้�งร�ยได้
%

ก�รถือหุ้น
ของบริษัท

ข้อมูลท�งก�รเงินรวม

ล้�นบ�ท % % %ล้�นบ�ท ล้�นบ�ท

ปี 2562ปี 2563ปี 2564    
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้
  บรษิทัและบรษิทัย่อย ด�าเนนิธรุกจิโดยเป็นผูร้บัสมัปทานจากภาครฐั ดังนี ้1) ผูร้บัสมัปทาน ในการก่อสร้างและบรหิารทางพิเศษ 
คือ ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยา 2) ผู้รับสัมปทานการให้บริการ
การเดินรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) นอกจากการได้รับรายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่าโดยสาร และค่าบริการเดินรถไฟฟ้าแล้ว บริษัทยังมี 
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้สัมปทานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้

 ธุรกิจทางพิเศษ     6,450 56.2 % 8,145 56.9 % 10,302 60.6 %
	 รายได้ค่าผ่านทาง		 บริษัท	 	 5,490	 47.8	%	 6,942	 48.5	%	 8,852	 52.1	%
	 รายได้ค่าผ่านทาง		 บริษัทย่อย		 99.99 %	 960	 8.4	%	 1,203	 8.4	%	 1,450	 8.5	%
 ธุรกิจระบบราง     3,454 30.1 % 4,520 31.5 % 5,022 29.5 %
	 รายได้ค่าโดยสารและ	 บริษัท	 	 3,454	 30.1	%	 4,520	 31.5	%	 5,022	 29.5	%
	 ค่าบริการเดินรถไฟฟ้า
 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย ์   822 7.2 % 825 5.8 % 783  4.6 %
	 การพัฒนาเชิงพาณิชย์	 บริษัท	 	 745	 6.5	%	 724	 5.1	%	 720		 4.2	%
	 การพัฒนาเชิงพาณิชย์	 บริษัทย่อย	 99.67 %	 77	 0.7	%	 101	 0.7	%	 63	 0.4	%
 รายได้อื่น (1)      755 6.5 % 833 5.8 % 888 (2) 5.2 %
 รวมรายได้ (3)     11,481 100 % 14,323 100 % 16,995 100 %

หมายเหตุ:  (1) รายได้อื่น รายการหลัก คือ รายได้เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ 
    (2) ในปี 2562 มีก�าไรจากการขายเงินลงทุน 181 ล้านบาท รวมอยู่ในรายได้อื่น
    (3) ไม่รวมก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ในปี 2562 จ�านวน 3,409 ล้านบาท 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. ธุรกิจทางพิเศษ
 (1) ลักษณะบริการ

  บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL เป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ซ่ึงได้แก่  
ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
•	 ทางพิเศษศรีรัช	(ส่วนเอบี	ส่วนซี	และส่วนดี) 

  ในการบรหิารทางพิเศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) บรษิทัมีหน้าทีใ่นการเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง การกูภั้ย รวมทัง้การบ�ารุง
รักษาทางพิเศษศรีรัช บริษัทมีสิทธิได้รับรายได้ค่าผ่านทาง ดังนี้
- ได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 40 และ กทพ. ได้รับร้อยละ 60 จากทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) (บางนา- 
 ดินแดง-ดาวคะนอง)
- ได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 40 และ กทพ. ได้รับร้อยละ 60 จากทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอบี 
- ได้รับรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดของทางพิเศษศรีรัชส่วนซี และส่วนดี 
- ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช มีการปรับอัตราค่าผ่านทางทุก 10 ปี ในอัตรา 10 บาท ซ่ึงเป็นไป 
 ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางคร้ังต่อไปในวันที่ 1 กันยายน 2571  

•	 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	
  ในการบรหิารทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร บรษิทัมีหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ ให้บรกิาร
และบ�ารุงรกัษาทางพิเศษรวมทัง้การเรยีกเกบ็ค่าผ่านทาง เพ่ือแลกเปล่ียนกบัสทิธใินรายได้ค่าผ่านทางและรายได้อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ลักษณะของโครงการเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
จ�านวน 9 ด่าน มีแนวเส้นทางจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภิเษกบริเวณใกล้โรงกรองน�้ามหาสวัสดิ์) ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดบริเวณสถานีกลาง
บางซื่อ (จตุจักร) โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช และทางลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนนก�าแพงเพชร 2 นอกจากนี้ บริษัทได้
เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปแจ้งวัฒนะ และ
ต่อเนื่องไปทางพิเศษอุดรรัถยา 
  ในการบริหารจัดการโครงการนี้ บริษัทเป็นผู้จัดเก็บค่าผ่านทาง และมีสิทธิที่จะได้รับรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดและ
รายได้อื่น (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งอัตราค่าผ่านทางและการปรับอัตราค่าผ่านทางเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา 
  ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มีการปรับอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี นับแต่วันที่เปิดด�าเนินการโครงการใน
อัตรา 15 บาท 25 บาท และ 35 บาท ส�าหรับรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามอัตรา
ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยได้มีการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งแรกเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระของ 
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทได้จ�าหน่ายคูปองของอัตราค่าผ่านทางเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี (วันที่ 15 ธันวาคม 2564  
ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565)

•	 ทางพิเศษอุดรรัถยา	
  ในการบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ด�าเนินการโดย NECL โดย NECL มีหน้าที่
ในการเรียกเก็บค่าผ่านทาง การกู้ภัย รวมทั้งการบ�ารุงรักษาทางพิเศษอุดรรัถยา รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของทางพิเศษ
อุดรรัถยาเป็นของ NECL ทั้งหมด
  ทางพิเศษอุดรรัถยาประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แจ้งวัฒนะ-เชียงราก และระยะที่ 2 เชียงราก-
บางไทร เชือ่มต่อกบัทางพิเศษศรรีชัทีบ่รเิวณถนนแจ้งวฒันะมีระยะทางรวมทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร ส�าหรบัขาเข้าเมืองผูใ้ช้ทาง
ช�าระค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ ส�าหรับขาออกจากเมืองช�าระค่าผ่านทางที่จุดลงทางพิเศษ   
  ทางพิเศษอุดรรัถยา มีการปรับอัตราค่าผ่านทางทุกวันที่ 1 พฤศจิกายน ส�าหรับทุกระยะเวลา 10 ปี ในอัตรา  
10 บาท ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งต่อไปในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2571  



ระยะท�ง 
(ก.ม.)

ระยะท�ง 
(ก.ม.)

ก่อสร้�งและ
บริห�รง�น

โดย
ท�งพิเศษ

ท�งพิเศษ ก�รแบ่งร�ยได้ 
(บริษัท : กทพ.)
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รายละเอียดของโครงข่ายที่เชื่อมโยงระบบทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล

 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) (บางนา-ดินแดง-ดาวคะนอง) 27.1 กทพ.
 2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)    38.5 บริษัท
 - ส่วนในเมือง (ส่วนเอบี) (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก)
 - ส่วนนอกเมือง (ส่วนซี) (ประชาชื่น-แจ้งวัฒนะ) 
 - ส่วนนอกเมือง (ส่วนดี) (พระราม 9-ศรีนครินทร์) 
 3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)  32.0 NECL
 4. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  16.7 บริษัท
 5. ทางพิเศษอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์)  28.0 บมจ.ทางยกระดับ 
         ดอนเมือง
 6.  ทางพิเศษฉลองรัชรวมส่วนต่อขยาย (รามอินทรา-อาจณรงค์  32.9 กทพ.
 และรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 
 7. ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)   55.0 กทพ.
 8.  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)    37.8 กทพ.
 และทางหลวงหมายเลข 37 (ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน) 
 รวมทางเชื่อมต่อสะพานภูมิพล 1 และ 2  
 รวมระยะทางทั้งสิ้น 268.0 

ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง	

 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 ดินแดง-ท่าเรือ    8.9 40 : 60
 บางนา-ท่าเรือ    7.9
 ท่าเรือ-ดาวคะนอง   10.3 
 ทางพิเศษศรีรัช	
 ส่วนเอบี 
   (พระราม 9-รัชดาภิเษก)   21.8 40 : 60
   (พญาไท-บางโคล่) 
 ส่วนซี (รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ)   8.0 100 : 0
 ส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์)   8.7 100 : 0
	ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ	  16.7 100 : 0
	ทางพิเศษอุดรรัถยา	    (NECL : กทพ.)
 แจ้งวัฒนะ-เชียงราก   22.0 100 : 0
 เชียงราก-บางไทร   10.0  



ท�งพิเศษ / ด�่นเก็บค่�ผ่�นท�ง
อัตร�ค่�ผ่�นท�ง (บ�ท/เที่ยว)

4 ล้อ 6-10 ล้อ ม�กกว�่ 10 ล้อ

26  / รายงานประจ�าปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

อัตราค่าผ่านทาง

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)  50  75   110
ยกเว้น   
ด่านอาจณรงค์ 1 (ไปบางนา)  25 (1) 50 (1) 85 (1)

ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) (ส่วนเอบี)  50  75   110 
ยกเว้น   
ด่านประชาชื่น (ขาเข้า) 60 (2) 90 (2) 140 (2)

ด่านประชาชื่น (ขาออก) 10 (2) 15 (2) 30 (2)

ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) (ส่วนซี) 15  20  35
ด่านประชาชื่น 1 (ขึ้นจากถนนประชาชื่น)
ด่านประชาชื่น 2 (ลงสู่ถนนประชาชื่น) 15  20  35
ด่านงามวงศ์วาน 1 (ขาออก)   
ด่านงามวงศ์วาน 2 (ขาเข้า)   
ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนดี) 25  55  75
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  55/65 (3) 80/105 (3) 115/150 (3)

ทางพิเศษอุดรรัถยา 45  100  150
ยกเว้น   
ด่านเมืองทองธานี  35/45 (4) 90/100 (4) 140/150 (4)

ด่านบางปะอิน 55  120   180 

หมายเหตุ:  (1) อัตรานี้หลังหักส่วนลดพิเศษ 25 บาท ส�าหรับรถทุกประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่  
     31 ธันวาคม 2565)
    (2) กรณีที่ผู้ใช้ทางใช้บริการทางด่วนขั้นที่ 2 ต่อเนื่องจากส่วนเอบี ไปส่วนซี ที่ด่านประชาชื่น (ขาออก) หรือจาก 
     ส่วนซี ไปส่วนเอบี ที่ด่านประชาชื่น (ขาเข้า) ค่าผ่านทางของส่วนท่ีสองที่ใช้บริการส�าหรับรถทุกประเภทจะ 
     ได้รับส่วนลด 5 บาท ตลอดระยะเวลาของสัญญา
    (3) ปรับอัตราค่าผ่านทางเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ส�าหรับผู้ใช้ทางที่ช�าระค่าผ่านทางด้วยคูปอง ยังคงใช้ 
     อัตราค่าผ่านทางเดิม (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565)
    (4) ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผูใ้ช้ทางต้องช�าระค่าผ่านทางในอัตราค่าผ่านทางเตม็ราคา เนือ่งจาก 
     โปรโมชั่นส่วนลด 10 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่บริษัทได้ออกโปรโมชั่นใหม่จ�าหน่ายคูปอง 
      มอบส่วนลด 10 บาทส�าหรับผู้ใช้ทางที่ช�าระค่าผ่านทางด้วยคูปอง ยังคงใช้อัตราค่าผ่านทางหักส่วนลด  
     10 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
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 (2) การพัฒนานวัตกรรม
•	 นโยบายการวิจัย	และพัฒนาในด้านต่างๆ	และการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการสินค้า/บริการ

-	 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	(Geographic	Information	System	:	GIS)
  เพื่อการบริหารจัดการวิศวกรรมทางพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภมูศิาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) เช่น เทคโนโลยีแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile 
Mapping System : MMS) และเทคโนโลยีพิกัดเลเซอร์ (Laser Point Cloud) ในรูปแบบ Web-based Application 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาระดับการให้บริการทางพิเศษแก่ผู ้ใช้ทางพิเศษให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
ด้านความรวดเรว็ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย สอดคล้องตามข้อก�าหนด และกฎหมายต่างๆ โดยได้ประยกุต์
ใช้ในงานบริหารจัดการสินทรัพย์งานผิวทางและงานโครงสร้าง (Pavement & Structure Management Systems) 
และได้ต่อยอดมาใช้ในงานบรหิารจดัการความปลอดภัยบนทางพิเศษ (Safety Management System) เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุตามหลักทางวิศวกรรม และจัดท�าการเพิ่มเติมอุปกรณ์ / ปรับปรุงสายทางให้มี
ความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมด้วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของบริษัทได้ด�าเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ISO 9001 เป็นอย่างน้อย 
ท�าให้บริษัทได้พัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพ่ือน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจใน 
การบริหารจัดการงานวิศวกรรมทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  ส�าหรับด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทได้พัฒนาหน่วยงานวิจัยเฉพาะด้านวิศวกรรมทางพิเศษขึ้น และได้มี 
การบูรณาการความร่วมมือกับภาควิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�า และจัดท�าความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ท�าให้บริษัทมีเครือข่ายวิชาการกับคณาจารย์  
นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีความทันยุค 
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จนท�าให้บริษัทสามารถผลิตงานวิจัยด้านวิศวกรรมทางพิเศษตีพิมพ์ในงานวิชาการระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง และได้บริการวิชาการบรรยายพิเศษในภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ อันเป็นการต่อยอด 
แลกเปลี่ยนงานศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมทางพิเศษ เพื่อใช้พัฒนาองค์กร และสาธารณะต่อไป

-	 ระบบบริหารการจราจรขั้นสูง	(Advanced	Traffic	Management	System	:	ATMS)
 ATMS เป็นซอฟต์แวร์ท�าหน้าทีเ่ชือ่มต่ออุปกรณ์อ�านวยความสะดวกจราจรบนทางพิเศษ เพ่ือแสดงสถานะการท�างาน
ของอุปกรณ์ ได้แก่ ป้ายปรบัเปล่ียนข้อความ (VMS) ป้ายสญัลกัษณ์จราจร (MS) ระบบโทรศพัท์ฉกุเฉนิ (ETS) และกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งบริษัทมีการติดตั้งเพิ่มเติมจนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของทางพิเศษอุดรรัถยาในปี 2564 
และระบบ ATMS เชื่อมต่อกับระบบ Intelligent Video Analytic (IVA) ซึ่งติดตั้งบริเวณ Ramp ทางลง และ Ramp 
ทางขึน้ทีไ่ม่มีอาคารด่าน เพ่ือตรวจจับยานพาหนะทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตให้ใช้ทางพิเศษ หรอืขบัขีผ่ดิทศิทาง รวมถงึคน หรอื
สัตว์ เข้าสู่ทางพิเศษ จะมีการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าวบนทางพิเศษ นอกจากนี้ระบบ ATMS 
ยังสามารถแสดงแผนที่เส้นทางจ�าลอง (Schematic Map) ด้วยการแสดงเฉดสีเพ่ือบ่งบอกสภาพจราจรบริเวณนั้น  

โดยมีสัญลักษณ์ของอุปกรณ์แสดงบนแผนที่จ�าลอง ซึ่งอ้างอิงจากต�าแหน่งจริงบนทาง เพื่อให้การตรวจ
สอบและการบริหารสภาพจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบ ATMS ได้ถูก
ตดิตัง้ภายในห้องสือ่สาร ศนูย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรถัยาในปี 2564 และมีแผนด�าเนนิการในทางพิเศษ
ศรีรัชในปี 2565
ระบบ Intelligent Video Analytic (IVA) และการแจ้งเตือนที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา
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-				การพฒันาระบบช�าระค่าผ่านทาง	EMV
  บริษัทร่วมกับ กทพ. และธนาคาร
กรงุไทย พัฒนาระบบช�าระค่าผ่านทางด้วย
บตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติชนดิ contactless 
ตามมาตรฐาน Euro Master Visa (EMV) 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ ช่วยให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
เดินทางได้สะดวกรวดเรว็ขึน้ เป็นทางเลือก

ใหม่ให้กบัผูใ้ช้บรกิารทางพิเศษ เพียงแตะและจ่ายค่าผ่านทางด้วยบตัรมาตรฐานสากลเพียง
ใบเดียว ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดติทุกธนาคารที่มสีัญลักษณ์ระบบช�าระเงนิแบบไร้สัมผัส 
จะใช้เทคโนโลยีแบบไร้สายในพิกัดสั้น (Contactless) อีกทั้งตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ที่ลด
การใช้และลดการสัมผัสเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
และยังเป็นรูปแบบการช�าระเงินที่เป็นมาตรฐานระดับสากล 
  โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยาในเดือนมกราคม 2564 และทางพิเศษศรีรัช  
ในเดือนเมษายน 2564
  นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนารูปแบบการช�าระค่าทางด่วนด้วยบัตรเครดิตหรือ 
บัตรเดบิตชนิด contactless ตามมาตรฐาน EMV ไปสู่ระบบ Tap and Go ซึ่งผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษสามารถท�ารายการผ่านทางได้ด้วยตวัเอง โดยไม่มีพนกังานในตูเ้กบ็เงิน เรยีกว่า
ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ EMV Toll Collection Machine (TCM) เม่ือผู้ใช้ทางแตะ 
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตามมาตรฐาน EMV ส�าเร็จ ไม้กั้นช่องทางอัตโนมัติจะเปิด 
ให้ผ่านทาง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง ด้วยการกดปุ่มที่ตู ้เก็บ 
ค่าผ่านทาง ปัจจุบันเริ่มทดลองใช้งานที่ช่องทางที่ 3 ด่านบางซื่อ 1 ทางพิเศษสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกฯ และช่องทางที่ 3 ด่านเชียงรากขาเข้า ทางพิเศษอุดรรัถยา

-	 Digital	Technology
  ในปี 2564 บริษัทพัฒนาและต่อยอดการประยุกต์ใช้ Digital Technology เพื่อเพิ่มความทันสมัย และสะดวก
ต่อผู้ใช้ทาง โดยการพัฒนา และใช้ระบบงานกู้ภัยฯ กรณีช่วยเหลือบนทางผ่าน Smartphone และยังช่วยลดปริมาณ
การใช้กระดาษ (Paperless) เพ่ิมความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางและพนักงาน เนื่องจากลดเวลาในการให้บริการ  
โดยการบันทึกภาพ และระบุจุดอุบัติเหตุที่เชื่อมต่อกับ GPS สะดวกน�าส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF 
และการสบืค้นข้อมูลย้อนหลงั ทัง้นีข้้อมูลจะถกูจัดเกบ็เป็น Big Data ซึง่น�าไปวเิคราะห์ต่อ โดยน�าเสนอเป็น Dashboard 
ข้อมูลอุบตัเิหตบุนทางพิเศษ เพ่ือวเิคราะห์หาแนวทางลดอุบตัเิหตโุดยกระบวนการวศิวกรรม ด้วยการปรบัปรงุทางพิเศษ
ต่อไป
  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคญัถึงการประยุกต์ใช้ AI (Artificial Intelligence) มาช่วยในการท�างาน เพือ่ลด
ค่าใช้จ่าย ลดเวลาท�างานซ�้าๆ ของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถน�าเวลาไปท�างานที่ส�าคัญได้มากขึ้น อาทิ  
การประยุกต์ใช้ RPA (Robotic Process Automation) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ EMV Toll Collection Machine (TCM)
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 (3) การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจทางพิเศษ
  •	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ใช้ทางพิเศษ คือ ผู้ใช้ทางที่มุ่งหวังความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ต้องการร่น
ระยะทางในการเดินทางไปยังจุดหมาย รวมทั้งต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรตามเส้นทางปกติที่การจราจรติดขัดใน
พื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มลูกค้ามีการกระจายตัวตามจุดหมายการเดินทาง ที่พักอาศัย สถานที่ท�างาน ดังนั้น
รายได้ของระบบทางพิเศษจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษแต่อย่างใด โดยสามารถจ�าแนกลูกค้าซ่ึงเป็น 
ผู้ใช้ทางตามประเภทของรถที่ใช้ทางพิเศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ โดยในปี 2564  
มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 98.20 ร้อยละ 1.45 และร้อยละ 0.35 ตามล�าดับ ทั้งนี้ปริมาณจราจรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ใช้ทางพิเศษสามารถจ�าแนกตามพื้นที่ได้ดังนี้

  •	 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจทางพิเศษ
   ๐ กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจทางพิเศษ

  จดุเด่นทางการตลาด คือ การให้บรกิารทางพิเศษศรรีชัมุ่งเน้นทีจ่ะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่าน
โครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมต่อและครอบคลุมพ้ืนที่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ทั้งการเดินทางจากทางพิเศษ
เฉลิมมหานครและทางพิเศษศรรีชั รวมทัง้ทางพิเศษฉลองรชั (รามอินทรา-อาจณรงค์) มีโครงข่ายทีค่รอบคลมุพ้ืนทีจ่าก
ทิศเหนือจรดทิศใต้ และจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางพิเศษเชื่อมต่อกับ 
ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช ท�าให้โครงข่ายระบบทางพิเศษ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้ถนนพื้นราบ
  ส�าหรับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ฝั่งกรุงเทพฯ-ฝั่งธนบุรี 
โดยแนวเส้นทางจะข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 ขนานบนทางรถไฟสายใต้โดยผ่านย่านบางพลัด 
บางบ�าหรุ ตลิ่งชัน ผ่านถนนราชพฤกษ์และสุดทางที่ถนนวงแหวนรอบนอก (ฝั่งตะวันตก) ท�าให้ผู้ใช้ทางสามารถเดิน
ทางเชื่อมฝั่งกรุงเทพฯ-ธนบุรี ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส�าหรับในฝั่งขาเข้าจะมีจุดเชื่อมต่อจากสะพานลอยบรมราชชนนี 
บริเวณตลิง่ชนั เชือ่มเข้าทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรเิวณ ก.ม.ที ่5+200 และมีจุดเชือ่มต่อกบัทางพิเศษ
ศรรีชั บรเิวณหมอชติ จตจัุกร เลีย้วขวาไปทางทศิใต้ เพ่ือไปยงัพญาไท-สลีม และเล้ียวซ้ายไปทางทศิเหนอืของทางพิเศษ
ศรีรัช เพ่ือเพ่ิมความสะดวกต่อผู้ใช้ทางในการเดินทางไปยังรัชดาภิเษก ประชาชื่น แจ้งวัฒนะ และบางปะอิน โดยใช ้
ทางพิเศษอุดรรัถยาอีกด้วย

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางดวนขั้นที่ 1)
(บางนา-ดินแดง-ดาวคะนอง)

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจกอสรางและบริหารทางพิเศษ

ปร�มาณจราจรเฉลี่ย 
259,343 (เที่ยว/วัน)30.52 %

ทางพิเศษศรีรัช (ทางดวนขั้นที่ 2) 

ปร�มาณจราจรเฉลี่ย 
215,480 (เที่ยว/วัน)25.36 %

• สวนเอบี (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล-อโศก)

ทางพิเศษศรีรัช (ทางดวนขั้นที่ 2) 

ปร�มาณจราจรเฉลี่ย 
139,305 (เที่ยว/วัน)16.40 %

• สวนซี (ประชาชื่น-แจงวัฒนะ)

ทางพิเศษศรีรัช (ทางดวนขั้นที่ 2) 

ปร�มาณจราจรเฉลี่ย 
127,862 (เที่ยว/วัน)15.05 %

• สวนดี (อโศก-ศรีนครินทร)

ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  
ปร�มาณจราจรเฉลี่ย 
44,686 (เที่ยว/วัน)5.26 %

ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)
ปร�มาณจราจรเฉลี่ย 
62,983 (เที่ยว/วัน)7.41 %

100% ของปร�มาณ
จราจรเฉลี่ย 

849,659 (เที่ยว/วัน)

ปร�มาณจราจรตั�งแต�วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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  จุดด้อยทางการตลาด คือ ข้อจ�ากัดทางด้านกายภาพท�าให้ไม่สามารถระบายรถบริเวณทางลงทางพิเศษในช่วง
เวลาเร่งด่วนซ่ึงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรบนถนนพ้ืนราบอันเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการประสานงานกับต�ารวจจราจรของสถานีต�ารวจพื้นราบ รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
จากกล้อง CCTV บนทางพิเศษไปยงัป้อมต�ารวจพ้ืนราบ เพ่ือช่วยระบายจราจรอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึเพ่ิมความคล่องตวั
ของการจราจรในระบบด้วยการปรับปรุงจุดขึ้น-ลงต่างๆ ท�าให้ผู้ใช้ทางสามารถประหยัดเวลา และผู้ใช้ทางได้รับ 
ความสะดวกสบายเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตในการเดินทางในเมืองหลวงที่ดีกว่าเดิม ท�าให้ผู้ใช้ทางได้เห็นถึงประโยชน์ 
ที่ได้รับมากกว่าการค�านึงถึงปัจจัยทางด้านราคา

   ๐ กลยุทธ์ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจทางพิเศษ 
- การมีโครงข่ายการให้บริการทางพิเศษซ่ึงตั้งอยู่บนท�าเลที่ดี และเชื่อมต่อกับถนนหลักของเมืองท�าให้สามารถ 

ตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้ใช้ทางให้เดินทางไปยังจุดหมายได้ตรงตามต้องการ บริษัทได้ด�าเนิน
การปรับปรุงคุณภาพของสายทางและคุณภาพของการให้บริการที่ดี โดยได้น�ามาปรับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญเพ่ือเสริม
ศักยภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่หมุนเวียนในระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

- การศึกษาความเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางพิเศษเป็นอีกมาตรการที่บริษัทน�ามาเพ่ิมความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและรกัษาระดับคุณภาพทางพิเศษในด้านความปลอดภัยเชงิวศิวกรรมให้อยูใ่นระดับมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง 

- การศึกษาแนวเส้นทางใหม่ๆ เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตของเมือง (Urbanization) ที่จะขยายตัวในอนาคตโดย
เฉพาะพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ทาง จัดเป็นการเตรียมพร้อม 
เพ่ือรองรับการขยายขอบข่ายการให้บริการทางพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมช่องทางการให้บริการที่ตอบรับกับ 
ความต้องการของผู้ใช้ทางในอนาคตได้เป็นอย่างดี

- การเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic) และป้ายสลับ 
ข้อความ (VMS) เพ่ือให้ผูใ้ช้ทางทราบถงึสภาพจราจรบนระบบทางพิเศษตลอดจนการแนะน�าการเดนิทางบนเส้นทาง
พิเศษให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- การปรับปรุงป้ายแนะน�าการใช้ทางพิเศษบนถนนพ้ืนราบ ทั้งที่เป็นถนนสายหลักและถนนซอยในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางและเพิม่ความมัน่ใจในการเข้าใช้ทางพเิศษ โดยจะเน้น
การให้ข้อมูลสถานทีส่�าคญัในบรเิวณพ้ืนทีใ่กล้เคียงกับทางขึน้-ลงทางพิเศษส่วนต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์สือ่ประชาสมัพันธ์
ต่างๆ รวมทั้ง Social Media เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 

- การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ตามสถานที่ที่อยู ่แนวสายทางพิเศษ 
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และแจ้งวัฒนะ เพ่ือแนะน�าการใช้เส้นทางให้กับผู้ใช้ทาง รวมทั้งยังได้รับทราบ 
ความต้องการและข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้ทางโดยตรง นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้แนะน�าเส้นทางไปร้านอาหาร และสถานที่
ท่องเที่ยวผ่าน facebook fanpage ขับ ชิม เที่ยว ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจ�านวนมาก

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษด้วยบตัร Contactless EMV ในช่องเกบ็ค่าผ่านทางทีไ่ม่มีพนกังาน
ในรูปแบบ Tab and Go (EMV Toll Collection Machine) เป็นช่องเก็บผ่านทางพิเศษแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ใช้ทาง
สามารถท�ารายการผ่านทางด้วยตวัเอง เม่ือท�ารายการส�าเร็จ ไม้ก้ันทางอัตโนมัตจิะเปิดเพ่ือให้ผ่านทาง โดยทดลอง
เปิดให้บรกิารเป็นช่องทางน�าร่องในทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรถัยา 
สายทางละ 1 ช่องทาง

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น แบบหลายช่องทาง (Multi Lane Free Flow)  
บรษิทัด�าเนนิการตดิตัง้ช่องทางทดสอบจ�านวน 2 ด่าน โดยน�าเอาเทคโนโลยกีารอ่านป้ายทะเบยีนอัตโนมัต ิ(License 
Plate Recognition : LPR) มาใช้ในการตรวจสอบการผ่านทาง ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2564

- การปรับปรุงช่องค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) โดยไม่มีตู้เก็บค่าผ่านทาง เนื่องจากตู้เก็บค่าผ่านทางอยู่ใน
ต�าแหน่งที่บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้ทางต่อการมองเห็นป้ายบอกราคา และพนักงานเก็บค่าผ่านทางจ�าเป็นต้องเดิน
ผ่านช่องทาง และเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนตู้เก็บค่าผ่านทาง โดยเริ่มด�าเนินการเป็นโครงการ
น�าร่องไปแล้ว 1 ช่องทางเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีแผนจะขยายผลในปี 2565
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- โครงการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์จุดเริ่มต้น-ปลายทางของการเดินทางบนทางพิเศษ (Origin-Destination : OD)  
เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ  
(License Plate Recognition : LPR) ซ่ึงใช้ข้อมูลจุดเริ่มต้นจากการผ่านทางที่ช่องเก็บค่าผ่านทาง และข้อมูล 
ปลายทางจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งเพ่ิมเติมบริเวณจุดทางลงทางพิเศษ โดยเริ่มด�าเนินการในทางพิเศษ 
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในปี 2564

- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่บนทางพิเศษ 100% เพ่ือให้สามารถ 
ตรวจสอบเหตุการณ์บนทางพิเศษและสามารถให้การช่วยเหลือผู้ใช้ทางอย่างทันท่วงทีกรณีผู้ใช้ทางต้องการ 
ความช่วยเหลือ โดยติดตั้งกล้อง CCTV จ�านวน 227 กล้อง บนทางพิเศษอุดรรัถยา ในปี 2564 และมีแผนติดตั้ง
กล้อง CCTV เพิ่มเติมในทางพิเศษศรีรัช จ�านวน 408 กล้อง ในปี 2565 

- โครงการตดิต้ังระบบ Intelligent Video Analytic (IVA) บรเิวณ Ramp ทางลง และ Ramp ทางขึน้ทีไ่ม่มีอาคารด่าน 
เพ่ือตรวจจับยานพาหนะ คน หรือสัตว์ เข้าสู่ทางพิเศษ หรือขับขี่ผิดทิศทาง อันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ
บนทางพิเศษ ด�าเนินการติดตั้งในทางพิเศษอุดรรัถยา ในปี 2564 และมีแผนด�าเนินการในทางพิเศษศรีรัช  
ในปี 2565

๐ กลยุทธ์ด้านราคาของธุรกิจทางพิเศษ 
- การก�าหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ได้มีการตกลงและก�าหนดอัตราค่าผ่านทางตลอดจนวธิกีารพิจารณาการค�านวณ

ปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ไว้ในสัญญาโครงการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ได้มีความเห็นชอบ 
ร่วมกันว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ

- บริษัทได้มอบส่วนลดค่าผ่านทางให้กับผู้ใช้ทางอย่างต่อเนื่องในบางเส้นทาง โดยมีการก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
เป็นคราวๆ ไป เพ่ือดึงดูดให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ทางพิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางที่มีจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบ 
ทางพิเศษ เช่น บรเิวณด่านอาจณรงค์ 1 (จากทางพิเศษฉลองรชัมุ่งหน้าเข้าทางพิเศษเฉลมิมหานคร บรเิวณบางนา) 
และด่านเมืองทองธานีของทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งบริษัทร่วมกับ กทพ. ได้ให้ส่วนลดมาอย่างต่อเนื่อง 

   ๐ กลยุทธ์ด้านการจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่ายของธุรกิจทางพิเศษ 
    การช�าระค่าผ่านทางพิเศษ

  ผู้ใช้บริการสามารถช�าระค่าผ่านทางได้ 3 วิธี คือช�าระด้วยเงินสด ช�าระผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ  
(Easy Pass) หรือช�าระด้วยบัตร (EMV) 
- ผู้ใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชสามารถเลือกใช้บริการทางพิเศษ ณ จุดขึ้น-ลงทางพิเศษ

ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส�าคญัในกรุงเทพฯ ตลอดระยะทาง 65.6 กิโลเมตร โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษจะต้องช�าระ
เงินค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง ณ จุดขึ้นทางพิเศษ ซ่ึงมีทั้งหมดจ�านวน 52 จุด ซึ่งเป็นของทางพิเศษ 
เฉลิมมหานครจ�านวน 20 จุด (เช่น ด่านดินแดง บางนา ดาวคะนอง สุขุมวิท พระราม 4 ฯลฯ) และทางพิเศษศรีรัช
จ�านวน 32 จุด (เช่น ด่านอโศก พระราม 9 ศรนีครนิทร์ ยมราช สรุวงศ์ หวัล�าโพง คลองประปา ย่านพหลฯ ประชาชืน่ 
พระราม 3 ฯลฯ) 

- ผู้ใช้บริการทางพิเศษอุดรรัถยาที่เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่ด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ มีระยะทาง  
32 กิโลเมตร ซึ่งมีด่านเก็บค่าผ่านทางจ�านวน 10 จุด โดยจะต้องช�าระเงินค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดทางขึ้น
ส�าหรับขาเข้าเมือง และ ณ จุดทางลงส�าหรับขาออกนอกเมือง ซึ่งมีทางขึ้นจ�านวน 5 จุด ทางลงจ�านวน 5 จุด 

- ผูใ้ช้บรกิารทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่เชือ่มต่อระบบทางพิเศษศรรีชัออกสูท่ศิตะวนัตกของกรงุเทพฯ 
มีระยะทาง 16.7 กโิลเมตร ซ่ึงมีด่านจัดเกบ็ค่าผ่านทางจ�านวน 9 จุด โดยจะต้องช�าระเงนิค่าผ่านทาง ณ จุดทางขึน้ 
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  การน�า Easy Pass มาใช้ในการจัดเก็บค่าผ่านทาง มีความสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการช�าระ 
ค่าผ่านทางบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
ปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้ Easy Pass ประมาณร้อยละ 49.34
  นอกจากน้ี บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. และกรมทางหลวงเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass 
 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถช�าระค่าผ่านทางด้วยบัตรเพียงใบเดียว ส�าหรับทางพิเศษ 7 เส้นทาง และทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวง 2 เส้นทาง 

  •	 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจทางพิเศษ
  บริษัทเป็นเอกชนผู ้ให้บริการทางพิเศษครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใหญ่ที่สุด 
โดยครอบคลมุทางพิเศษศรรีชั ทางพิเศษศรรีชัวงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรถัยา มีระยะทางทีใ่ห้บรกิารรวม 87.56 
กโิลเมตร ในขณะเดียวกนัยงัมีเอกชนรายอ่ืนอีก 1 รายทีใ่ห้บรกิารทางพิเศษในลักษณะเดียวกนั ซ่ึงมีระยะทางให้บรกิารรวม 
28 กโิลเมตร ซ่ึงหากเปรยีบเทยีบขนาดของบรษิทัเอกชนรายอ่ืนกบับรษิทัแล้ว บรษิทัเอกชนรายอ่ืนมีขนาด 1 ใน 3 ของบรษิทั 
อย่างไรก็ตามโครงข่ายของบริษัทกับบริษัทเอกชนรายอ่ืนมีจุดเชื่อมกันบริเวณเหนือบึงมักกะสันบนทางพิเศษศรีรัช 
ซ่ึงเป็นการอ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทางทั้ง 2 โครงข่ายให้มีการเดินทางอย่างต่อเนื่องและสะดวกสบาย รวดเร็วและ
ปลอดภัย นอกจากนี้โครงข่ายทั้ง 2 โครงข่ายยังมีแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครโดยเป็น 
เส้นทางที่ขนานกันจากด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานครเข้าสู ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดเป็นทางเลือก 
ของผูใ้ช้บรกิาร ซึง่ในทางกายภาพแล้วโครงข่ายของบรษิทั มีการเชือ่มต่อกบัทางพิเศษสายทางอ่ืนๆ มากกว่าบรษิทัเอกชน
รายอื่น เป็นผลให้เกิดโอกาสในการเดินทางที่เชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึง
  ในปี 2564 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  
ซ่ึงกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างแทบทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชน 
ไม่สามารถด�าเนนิชวีติตามปกตไิด้ อีกทัง้มีการประกาศภาวะฉกุเฉนิ มาตรการท�างานทีบ้่าน (WFH) โรงเรยีน มหาวทิยาลัย 
ท�าการเรียนการสอน online ประชาชนและนักท่องเที่ยวงดการเดินทาง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ เป็นระยะๆ  
ซ่ึงในส่วนของธรุกจิทางพิเศษกไ็ด้รบัผลกระทบเช่นกนัจากการประกาศมาตรการต่างๆ ส่งผลให้ปรมิาณจราจรบนทางพิเศษ
ลดลงกว่าปกติ ประกอบกับประชาชนงดเดินทางในระหว่างที่มีการประกาศมาตรการ lockdown และการปิดประเทศ  
อีกทั้งประชาชนงดการใช้จ่ายมีการใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็นรวมถึงการซ้ือ-ขายรถยนต์ซ่ึงมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
การศึกษาสถิติการขายรถยนต์ในงาน Motor Expo ซึ่งท�าการจัดงานในเดือนธันวาคมของทุกปีพบว่าก่อนการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ในปี 2561 มียอดขายรถยนต์รวม 44,189 คัน ปี 2562 ยอดขายรถยนต์ 37,489 คัน ปี 2563 
ยอดขายรถยนต์ 33,753 คัน และปี 2564 ยอดขายรถยนต์ 31,583 คัน (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจธันวาคม 2564)  
ซ่ึงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการซ้ือ-ขายรถยนต์จะลดลง ปริมาณจราจรบนทางพิเศษลดลงแต่ในช่วงที่สูงสุดของ 
การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 การใช้บรกิารทางพิเศษเป็นการเดินทางทีป่ลอดภัยทีส่ดุ ประชาชนลดการใช้บรกิารรถสาธารณะ
ท�าให้มีการน�ารถส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางมากขึ้น เป็นผลให้หลังจากภาครัฐทยอยปรับลดมาตรการต่างๆ ท�าให้เกิด 
การจราจรที่คับค่ัง ทั้งบนถนนและบนทางพิเศษ โดยเฉพาะในระหว่างไตรมาส 4/2564 ประชาชนได้เริ่มออกเดินทาง 
มากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ 
จากทางภาครัฐ ส่งผลให้ปริมาณจราจรบนทางพิเศษเพ่ิมขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่ากับสภาวะปกติก่อนการแพร่ระบาดของ 
เชื้อ COVID-19 ดงันั้นในปี 2564 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษยังคงลดลงจากผลกระทบของเชื้อ COVID-19 ที่แพร่ระบาด
ยาวนานกว่าปี 2563 อย่างไรกต็ามแม้ว่าอยูใ่นสถานการณ์ทีย่ากล�าบาก บรษิทัยงัได้มีการปรบัปรงุช่องจราจรบนทางพิเศษ 
ปรับปรุงและขยายช่องทาง EASY PASS และได้น�าระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต VISA  
แบบ PAYWAVE และ MASTER CARD แบบ PAY PASS ด้วยการน�าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตจากธนาคารใดก็ได้ 
มาช�าระค่าผ่านทางพิเศษที่ช่องเงินสดโดยลดกระจกลงและแตะบัตรที่เครื่องอ่านแบบ Contactless ก็ช�าระเงินได้ทันที  
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสัมผัสและเป็นการเพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งได้
เปิดให้บริการแล้วครบ 5 สายทางพิเศษแล้ว
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 (4) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจทางพิเศษ
  •	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจทางพิเศษ

  กทพ. เป็นหน่วยงานหนึง่ของภาครฐัทีร่บัผดิชอบในการก่อสร้างทางพิเศษส�าหรับให้บรกิารต่อการสญัจรของรถยนต์
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งการบรรเทาปัญหาการจราจร โดย กทพ. เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมจัดท�า
ข้อเสนอการลงทนุ บรษิทัจึงท�าการศกึษาถงึความเป็นไปได้ของโครงการ และเข้ายืน่ข้อเสนอขอลงทนุเพ่ือให้ได้มาซ่ึงโครงการ
ที่มีผลตอบแทนและเงื่อนไขที่เหมาะสม
  โครงการทางพิเศษภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 
และสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบ�ารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการในลักษณะ BTO ซึ่งสาระส�าคัญของสัญญา คือ กทพ. ก�าหนดรูปแบบ 
(Characteristic) สายทาง พื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง และท�าการเวนคืนที่ดินเพื่อส่งมอบให้บริษัทท�าการก่อสร้างในเวลา
ที่ก�าหนดตามสัญญา จากนั้นบริษัทจะท�าการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุมัติจาก กทพ. ภายใต้การควบคุมคุณภาพ 
การก่อสร้างของวศิวกรของ กทพ. วศิวกรอิสระและผูต้รวจแบบอิสระ เม่ือก่อสร้างแล้วเสรจ็ วศิวกรอิสระจะท�าการตรวจสอบ
และออกหนังสือรับรองความเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่างานก่อสร้างเสร็จสิ้นตามมาตรฐาน 
  บริษัทศึกษาความเหมาะสมโครงการทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพ่ือร่วมลงทุนในกิจการของ 
ภาครัฐ ตามแผนการด�าเนินงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
ของ กทพ. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และประชากรที่เพิ่มขึ้นมาก และโครงการปรับปรุงระบบทางพิเศษในตัวเมอืงชั้นในของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน 
  ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของหน่วยงานกรมทางหลวง ตามแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับสายวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
ด้านตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง (M9) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับ 
อุตราภิมุขช่วง รังสิต-บางปะอิน (M5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-ปากท่อ (M82) โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอ�า (M8) และโครงการทางยกระดับบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ช่วงศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ (M7) เพื่อระบบการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ในอนาคต 

2. ธุรกิจระบบราง
 (1) ลักษณะบริการ

  บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ�านวน 2 โครงการจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (“รฟม.”) คือโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
•	 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน”)  
   บรษัิทมีหน้าทีด่�าเนนิการจดัหาตดิตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบด�าเนนิการให้บรกิารเพ่ือให้เป็นการเดินรถแบบ

ต่อเนือ่งเป็นโครงข่ายเดียวกนั (Through Operation) และบรษิทัเป็นผูมี้สทิธใินรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การด�าเนนิกจิกรรม
และการพัฒนาเชงิพาณชิย์ ซึง่รวมถงึการโฆษณา การให้เช่าพ้ืนทีใ่นโครงการ และธรุกจิให้บรกิารสือ่สารโทรคมนาคมภายใน
สถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสัมปทาน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เปิดให้บริการครบทั้งสายทาง 
ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประกอบด้วย ช่วงหัวล�าโพง-บางซื่อ (สายสีน�้าเงินเดิม) และ 
ช่วงหัวล�าโพง-บางแค ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (สายสีน�า้เงิน ส่วนต่อขยาย) ดังนี้
๐ 		ช่วงหัวล�าโพง-บางซ่ือ	 (สายสีน�้าเงินเดิม) โครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่งใต้ดินสายแรกของประเทศไทย  

มีระยะทาง 20 กิโลเมตร จ�านวน 18 สถานี เปิดให้บริการเดินรถเม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 บริษัทเป็นผู้มีสิทธิ 
ในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซ่ึงรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพ้ืนที่ 
ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า 
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๐ ช่วงหัวล�าโพง-บางแค	 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	 (สายสีน�้าเงิน	 ส่วนต่อขยาย) เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบผสม 
ทัง้ใต้ดินและยกระดับ โดยมีสถานรีวมทัง้สิน้จ�านวน 20 สถาน ีเป็นสถานใีต้ดิน 4 สถาน ีและเป็นสถานยีกระดับ 16 สถานี 
มีจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงินเดิม) ที่สถานีหัวล�าโพงและสถานีบางซื่อ 
และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ที่สถานีเตาปูน บริษัทเป็นผู้ลงทุน จัดหา  
ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงรักษา โดยให ้
การเดินรถแบบต่อเนื่องกัน (Through Operation) ทั้งนี้ได้แบ่งการด�าเนินงานช่วงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งาน
ระบบเพื่อเปิดให้บริการออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
- ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
- ช่วงที่ 2 สถานีหัวล�าโพง-สถานีหลักสอง ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 
- ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2563 ท�าให ้

การเดนิรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิต่อเนือ่งเป็นโครงข่ายเดียวกนั (Through operation) โดยมีสถานท่ีาพระ
เป็นสถานีร่วมและเชื่อมต่อหลัก (Interchange Station) ซ่ึงจะท�าให้ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนเส้นทางจากสถานี
ท่าพระเพ่ือโดยสารออกนอกเมืองไปทางฝั่งตะวันตกผ่านสถานีบางไผ่ไปยังสถานีหลักสอง หรือเพ่ือโดยสารเข้าใน
เมืองชั้นในผ่านสถานีอิสรภาพไปยังสถานีหัวล�าโพง รวมถึงยังสามารถเดินทางไปสถานีเตาปูน เพื่อเชื่อมต่อไปยัง
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) 

  ทัง้นี ้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี�า้เงนิ) ได้เปิดให้บรกิารครบทัง้สายทางแล้วเป็นระยะ
ทางรวม 48 กม. 38 สถาน ีมีรถไฟฟ้าวิง่ให้บรกิารทัง้หมดจ�านวน 54 ขบวน โดยมีระยะเวลาให้บรกิารทกุวนัไม่มีวนัหยดุ
ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

•	 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	 สายฉลองรัชธรรม	 (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”)	 ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ	 
(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) มีระยะทาง 23 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี เป็นสถานีแบบยกระดับทั้งหมด 
มีสถานีเตาปูน (Interchange Station) เป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีบางซ่ือของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  
(สายสนี�า้เงิน) ซ่ึงจะท�าให้ผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นเส้นทางจากสายสม่ีวงไปยงัสายสนี�า้เงนิได้ทีส่ถานเีตาปูน และในอนาคต
จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) บริษัทได้รับสัมปทานการลงทุน การจัดหาระบบ
รถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ารุงรักษา ลักษณะสัญญาเป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost  
ซึ่ง รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาท้ังหมดและบริษัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการ
การเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ารุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่ก�าหนดไว้ในเง่ือนไขสัญญา โดย รฟม. เป็นผู้มีสิทธ ิ
ในรายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และ 
รฟม. จะทยอยจ่ายคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้บรษิทัเป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบรษิทับรหิารการเดินรถไฟฟ้า
และซ่อมบ�ารุงรักษาตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 4 กันยายน 2556 

   ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่วิ่งบริการ จ�านวน 21 ขบวน มีระยะเวลาให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ในวันจันทร์-วันศุกร์  
ตั้งแต่เวลา 05.30-24.00 น. และในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

 โครงก�รรถไฟฟ้� ส�ยเฉลิมรัชมงคล (ส�ยสีนำ้�เงิน) ส�ยฉลองรชัธรรม (ส�ยสม่ีวง)
 (สถ�นหีวัลำ�โพง-สถ�นบี�งซ่ือ) (สถ�นีหัวลำ�โพง-หลักสอง (สถ�นคีลองบ�งไผ่-สถ�นีเต�ปูน)
  และสถ�นีบ�งซื่อ-ท่�พระ) 

 ประเภทสัมปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost
 ระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี (2560 - 2593) 30 ปี (2556 - 2586)
 จ�านวนสถานี 18 สถานี 20 สถานี 16 สถานี
 ระยะทาง 20 กิโลเมตร 28 กิโลเมตร 23 กิโลเมตร
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  •	 รายได้
  บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง 2 ลักษณะ คือ รายได้ค่าโดยสาร และรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้า  
และซ่อมบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
๐ รายได้ค่าโดยสาร
   ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงิน ระหว่างบรษิทั และ รฟม. บรษิทัมีสทิธใินการให้บรกิารเดินรถ

และจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสัมปทาน โดยบริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสัญญาสัมปทาน 

   บริษัทจัดเก็บค่าโดยสารตามจ�านวนสถานีที่ผู้ใช้บริการเดินทาง โดยอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้า ณ วันที่เริ่ม
ให้บรกิารจะเป็นไปตามอัตราค่าโดยสารพ้ืนฐานอ้างอิงทีใ่ช้บงัคับ คือ วนัทีเ่ริม่บรกิารทีก่่อให้เกดิรายได้ ทัง้นี ้ตามสญัญา
สัมปทานได้ก�าหนดให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารทุก 24 เดือน โดยค�านวณบนพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลงตาม 
ความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคท่ีไม่รวมหมวดอาหารของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer Price 
Index) โดยเทียบจากอัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิง 

๐ รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษา 
   บริษัทได้รับค่าจ้างการบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

สัญญาที่ 4 สัมปทานส�าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถ และซ่อมบ�ารุงรักษา  
(สถานคีลองบางไผ่-สถานเีตาปูน) ระยะที ่2 (ระยะเวลาประมาณ 27 ปี) โดยเริม่เปิดให้บรกิารเม่ือวนัที ่6 สงิหาคม 2559

 (2) การพัฒนานวัตกรรม
  •	 นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ	และการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการบริการ	หรือ	model	ธุรกิจ

  ปัจจบุนันวตักรรมและเทคโนโลยเีริม่มีบทบาทส�าคญัต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั ท�าให้พฤตกิรรมของผูใ้ช้งานระบบ
รถไฟฟ้ามีการเปลีย่นแปลงไป เช่น มีความต้องการด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความรวดเรว็ในการใช้งาน
เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ระบบการช�าระเงินในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Payment 
อย่างชัดเจน เกิดการใช้จ่ายด้วยเงินสดน้อยลง เริ่มเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้พัฒนานวัตกรรมการช�าระเงิน
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการช�าระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกการช�าระเงินแก่ผู้โดยสารและตอบสนอง
ความต้องการของผู้โดยสาร โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ด�าเนินการ ดังนี้ 
- การช�าระค่าโดยสารด้วยบตัร Contactless EMV โดยบรษิทัร่วมกบัธนาคารกรงุไทย พัฒนาระบบการช�าระเงนิค่าโดยสาร

ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชนิด Contactless ตามมาตรฐาน EMV เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
- การเติมเงินบัตรโดยสารด้วยแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet และ Krungthai NEXT เป็นการอ�านวยความสะดวก

แก่ผู้โดยสารในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet และ Krungthai NEXT เติมเงินบัตร
โดยสารแทนการช�าระด้วยเงินสด อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นของแอปพลิเคชั่นในการใช้จ่ายอีกด้วย

- การช�าระค่าโดยสารด้วยแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซ่ึงเป็นโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เช่น โครงการ “คนละครึ่ง”, “ม.33 เรารักกัน” 
หรือ “เราชนะ” เป็นต้น

- การช�าระค่าโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือของภาครัฐแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะได้สิทธิ
ประโยชน์ด้านการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
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 (3) การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจระบบราง
  3.1	ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  กลุม่ลูกค้าเป้าหมายของผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้า คือกลุ่มผูท้ีอ่าศยัอยูร่อบเส้นทางให้บรกิาร และกลุม่ทีมิ่ได้อาศยัอยูร่อบ
เส้นทางแต่มีจุดหมายปลายทางอยู่ในเส้นทางการให้บริการ 
  ปริมาณผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�าแนกได้ดังนี้ 

  ทั้งนี้ พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการมีปัจจัยหลักในการเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้าจากการประหยัดเวลาและ 
ความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือการท�างาน เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการท่องเที่ยว 
เป็นส่วนมาก
  ข้อมูลจากผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร ปี 2564 สามารถแบ่งสัดส่วน วัตถุประสงค์ การเดินทางได้ดังนี้ 

ที่มา : จากการเก็บรวบรวมของบริษัท

  3.2	กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจระบบราง
๐ บริษัทมุ่งเน้นด้านคุณภาพการบริการเป็นส�าคัญ โดยยึดถือการบริการที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และ 

ตรงต่อเวลา เพื่อเป็นตัวเลือกการเดินทางที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
๐ จากสถานการณ์โรคระบาดเชือ้ COVID-19 บรษิทัจึงมุ่งเน้นสร้างความม่ันใจให้กบัผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารรถไฟฟ้าภายใต้

มาตรการความปลอดภัย อาทิ การจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100% การเพ่ิมมาตรการ 
ด้านความสะอาด การพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส รวมถึงการก�าหนดให้ผู ้โดยสารสวมหน้ากากภายในสถานีตลอดเวลา  
งดการพูดคุย และเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ขณะใช้บริการ 

๐ เส้นทางให้บรกิารรถไฟฟ้าครอบคลมุพ้ืนทีศ่นูย์กลางธรุกจิ และพ้ืนทีช่มุชนทีอ่ยูอ่าศยั เพ่ือเพ่ิมความสะดวกการเดินทาง 
ด้วยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน และสถานที่ส�าคัญรอบเส้นทาง

 146.66 26.96

1-27

เพื่อไปทำงาน 
65.46 %

เพื่อไปทำงาน 
50.20 %

เพื่อไปโรงเรียน
/สถานศึกษา
8.67 %

เพื่อไปโรงเรียน
/สถานศึกษา
10.80 %

เพื่อทองเที่ยว
/สันทนาการ 
18.27 %

รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน้ำเงิน)

รถไฟฟามหำนครสายฉลองรัชธรรม
(สายสีมวง)

เพื่อไปทำกิจกรรมพิเศษ 
การสัมมนาหรือการประชุม
5.67 %

เพื่อไปทำกิจกรรมพิเศษ 
การสัมมนาหรือการประชุม
12.60 %

เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ 
1.93 %

เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ 
0.00 %

เพื่อทองเที่ยว
/สันทนาการ 
26.40 %

รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน้ำเงิน)

รถไฟฟามหำนครสายฉลองรัชธรรม
(สายสีมวง)

 146.66 26.96
จำนวนผูโดยสารเฉลี่ย

(พันเที่ยว/วัน)
จำนวนผูโดยสารเฉลี่ย

(พันเที่ยว/วัน)
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  3.3	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจระบบราง

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล
  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
จนท�าให้มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพฯ ในปัจจุบันประสบปัญหาด้านการจราจร 
เป็นอย่างมากและเป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายปี ประกอบกับการเพิม่ขึ้นของประชากร ปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และรถอ่ืนๆ ในกรงุเทพฯ ทีเ่พ่ิมจ�านวนขึน้ทกุปีโดยทีไ่ม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง อีกทัง้ ความต้องการในการเดินทางของประชาชน
ทีส่งูมากขึน้ในขณะทีพ้ื่นทีก่ารจราจรและระบบขนส่งสาธารณะยงัไม่สามารถรองรบัได้อย่างเพียงพอ ซ่ึงถอืว่าเป็นปัญหาหลัก
ที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกับเมืองหลวงทั่วโลกที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบาย 
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายทางด้านการขนส่งสาธารณะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
จ�านวนประชากร รวมถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณการเดินทาง การใช้บริการขนส่งสาธารณะลดลงก็ตาม แต่การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะยังคงต้องด�าเนินต่อไป
  ทั้งนี้ การเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขนส่งส่วนบุคคลและระบบ
ขนส่งสาธารณะ

1.	 ระบบขนส่งส่วนบุคคล
  จากโครงสร้างที่อยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลที่มีการกระจายโดยรอบการเดินทาง 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีรายได้สูง ผนวกกับความไม่เพียงพอของระบบขนส่งมวลชนนั้น รถยนต์ส่วนบุคคล
จึงได้รับความนิยม หากเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางกับการเดินทางโดยรถยนต์ ตลอดจนคุณภาพการให้บริการ
และความปลอดภัย ส่งผลให้การใช้รถยนต์ส่วนบคุคลยงัเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและสะดวกสบายต่อการเดินทาง แต่การขยายตวั
ของพื้นที่การจราจรในเขตกรุงเทพฯยังเป็นไปอย่างจ�ากัด และไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

2.	 ระบบขนส่งสาธารณะ
  ปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์รายรอบเส้นทางส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะบางประเภท 
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรถไฟฟ้าซ่ึงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเลือกที่อยู ่อาศัยและการเดินทางของประชาชนในเขตเมืองที่ให้ความส�าคัญกับ 
ความสะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างมีนัยส�าคัญ

 ๐ รถโดยสารประจ�าทาง
  ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�าทางหลากหลายรูปแบบให้บริการประชาชน โดยมีอัตราค่าบริการที่แตกต่างกัน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลอืกแก่ผูโ้ดยสารแต่รถโดยสารประจ�าทางทีใ่ห้บรกิารประชาชนในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
ยังมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ สาเหตุอยู่ในช่วงการน�ารถโดยสารบางส่วนมาปรับปรุงและการปฏิรูปจัด
ระเบียบเส้นทางเดนิรถใหม่ โดยแม้ว่าในปัจจุบันรถที่สามารถให้บริการมีจ�านวนทั้งสิ้น 7,575 คัน เป็นรถตู้โดยสาร
ประจ�าทางกว่า 2,241 คัน ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการเดินทาง นอกจากนี ้ขสมก.ยงัได้มีการน�าเทคโนโลยมีาพัฒนาคุณภาพบรกิารโดยการน�าระบบ E-Ticket หรอื
การช�าระเงินผ่าน QR-Code Mobile Banking และเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ประชาชนจะต้องใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
จึงได้ปรับแนวทางด�าเนินงานภายใต้แนวคิด “New BMTA New Normal” ผู้โดยสารรถประจ�าทางแบบวิถีใหม่ 
โดยการสวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ การล้างท�าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม และการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะภายในรถโดยสาร เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 
ในการให้บรกิาร แต่จากปัญหาการจราจรโดยรวมบนถนนทีย่งัมีความแออัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาเร่งด่วน
ระหว่างเวลาในช่วงเช้า 6:30-8:30 น. และช่วงเยน็ 16:30-18:30 น. และในช่วงฤดูฝนท�าให้ใช้เวลาในการเดินทางมาก 
(ที่มา : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)
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๐ รถไฟ
  ในช่วงทีผ่่านมา ภาครฐัมีนโยบายในการช่วยเหลอืประชาชนผูมี้รายได้น้อยให้สามารถใช้จ่ายผ่านบตัรสวสัดิการ 
แห่งรัฐ ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการได้ทั้งรถโดยสารประจ�าทาง (รถเมล์) รถโดยสาร บขส. รถไฟ และรถไฟฟ้า 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อระบบต่อเดือน แต่ทั้งนี้การให้บริการด้วยระบบรถไฟยังขาด 
สิ่งอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากสภาพรถไฟที่ใช้งานในปัจจุบันไม่เอ้ืออ�านวย  
ไม่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร และยงัใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนาน อีกทัง้เป็นการขนส่งในทศิทาง
ที่จ�ากัดไม่ครอบคลุมทั้งตัวเมือง ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงได้เร่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
เพ่ิมเติมหลากหลายเส้นทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและรองรับการซ่อมบ�ารุงขบวนรถไฟที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือพัฒนาระบบ
รางรถไฟไทยตามแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ทัง้นี ้การให้บรกิารรถไฟของ รฟท. 
ไม่ถือเป็นคู่แข่งของบริษัทโดยตรง เนื่องจากเส้นทางการให้บริการที่มีความแตกต่างกัน โดยเน้นการให้บริการ 
นอกเมืองเป็นหลัก

๐ รถไฟฟ้า	BTS
  รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่วิ่งบนรางคู่ยกระดับแยกทิศทางไปและกลับ โดยเริ่ม
เปิดให้บรกิารครัง้แรกเม่ือวนัที ่5 ธนัวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ สายสขุมุวทิ และสายสลีม เม่ือวนัที ่16 ธนัวาคม 
2563 ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเพ่ิมในส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ครบทุกสถานี  
โดยยังไม่คิดค่าบริการ และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เปิดให้บริการสถานีเซนต์หลุยส์ ท�าให้มีระยะทางให้
บริการรวม 68 กม. จ�านวน 60 สถานี การเดินทางโดยรถไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกที่อ�านวยความสะดวกแก ่
ผูเ้ดินทาง อีกทัง้รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าทีมุ่่งสูใ่จกลางของเมือง จึงได้รบัความนยิมจากประชาชนเป็นอย่างมาก 
และเป็นปัจจัยให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๐ รถไฟฟ้า	ARL
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport Link) หรือแอร์พอร์ต 
เรลลิงก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบ
รถไฟฟ้าชานเมือง ด�าเนินการก่อสร้างโดย รฟท.ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จ�ากัด เป็นผู้บริหารจัดการ
เดินรถไฟฟ้า เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่รองรับการเดินทางจากชานเมืองด้านตะวันออกเข้าสู่กลางเมือง โดยเชื่อม 
การเดินทางและขนส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าเขตกรุงเทพฯ ที่สถานีพญาไท เป็นระบบรถไฟฟ้า
ที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ รวมทั้งสิ้น 8 สถานี ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2553 
  จากการเติบโตของจ�านวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การปรับตัวจาก 
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ บ่งบอกได้ถึงการพัฒนา ทั้งใน 
ด้านของความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และการให้บริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการเดินทางให้สามารถเดินทาง 
เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ในปัจจุบัน ซ่ึงจากปัญหาทางจราจรที่ติดขัด และการต้องเผชิญหน้ากับมลภาวะ
ทางอากาศและเสียง และความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุ ระบบขนส่งทางรางจึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงและ 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลครัง้ส�าคญั ทีจ่ะช่วยให้ปัญหาการจราจรบรรเทาลง ประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ย่นระยะเวลาในการเดินทางและยังส่งผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจและ 
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ระบบรถไฟฟ้าจึงเป็นตัวเลือกส�าคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตการเดินทางของคนเมืองและ 
ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและทรัพยากรของชาติ 
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  3.4	ภาวะอุตสาหกรรมและนโยบายภาครัฐของธุรกิจระบบราง
  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.2  
ในปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�าคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว  
การขับเคล่ือนการลงทุนจากภาครัฐ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออก ซ่ึงมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 
ในเกณฑ์สงูร้อยละ 18.8 จากปีก่อนหน้า รวมทัง้การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2564 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าในการจัดหาและการกระจาย
วคัซนีให้กบัประชาชน ท�าให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมต่างๆภายในประเทศ รวมทัง้การเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้น
  ปัจจุบันแม้ว่าแนวโน้มสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงเพ่ิมขึ้นนั้น แต่การเข้าถึงวัคซีนของประชาชน 
ในประเทศมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยมีประชาชนผู้รับวัคซีนแล้ว สะสมทั้งหมด 104,444,169 โดส  
(ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 : ศบค.) 
ซ่ึงวัคซีนจะสามารถช่วยลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตลงได้ และเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนในการ 
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ท�าให้ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ และการออกมาตรการเยียวยาต่างๆ เพ่ือช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจ (ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
  ในด้านของการพัฒนาระบบคมนาคม กระทรวงคมนาคมมุ่งเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ให้เป็น
กลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและม่ันคง ซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการคมนาคมจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รองรับการขนส่งและการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เชื่อมถึงกันได้หลากหลาย
รปูแบบ ทัง้การเดินทางหลัก การเดินทางรอง และการเดินทางย่อยภายในพ้ืนที ่โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
ซ่ึงเป็นหนึง่ในแผนงานยทุธศาสตร์ในการพัฒนาระบบคมนาคม และเป็นอีกหนึง่กลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและ
ฟื้นฟูประเทศ ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย) ช่วงหัวล�าโพง-บางแค  
(สถานีหลักสอง) และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการครบทั้งสายทางแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ท�าให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงินให้บริการเดินรถไฟฟ้าครบทั้ง
สายทางเต็มรูปแบบต่อเน่ืองเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ 
ที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลางเมือง ให้เป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งและการเดินทาง  
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ  
โดยไม่คิดค่าโดยสาร เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟฟ้าส�าคัญๆ ที่ถูกผลักดันหลากหลาย
โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน�้าตาล ช่วงแคราย-ล�าสาลี (บึงกุ่ม) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเทา ช่วงที่ 2 ช่วงพระราม 3-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้า สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในขณะนี ้
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอของบประมาณและการศึกษารายละเอียดของโครงการ รวมถึงรูปแบบการลงทุน ซึ่งโครงการ
ทั้งหมดภาครัฐได้เร่งรัดด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ เพ่ือสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าทีค่รอบคลุมพ้ืนทีม่ากขึน้ และเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางทีส่ามารถก�าหนดเวลาได้ 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท�าให้ประเทศเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ช่วงบางซื่อ	-	รังสิต	10	สถานี	ระยะทาง	26.30	กม. 
- เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโดยไม่คิดค่าโดยสาร เม่ือวันท่ี  
 8 สิงหาคม 2564
- เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ช่วงบางซื่อ	-	ตลิ่งชัน	3	สถานี	ระยะทาง	15	กม. 
- เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโดยไม่คิดค่าโดยสาร เม่ือวันท่ี  
 8 สิงหาคม 2564
- เปิดให้บริการอย่างเป็นทางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ช่วงตลิ่งชัน	-	ศาลายา	4	สถานี	ระยะทาง	14.8	กม.	
- ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
- ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดรูปแบบการให้ 
 เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)
ช่วงตลิ่งชัน	-	ศิริราช	3	สถานี	ระยะทาง	5.7	กม. 
- ได้รับอนุมัติโครงการจาก ครม. แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
- ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดรูปแบบการให้ 
 เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)
ช่วงหัวล�าโพง	–	มหาชัย	17	สถานี	ระยะทาง	37	กม.
- ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดรูปแบบการให้ 
 เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)
ช่วงรงัสติ	-	ม.ธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	4	สถาน	ีระยะทาง	8.84	กม.	
- ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
- ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดรูปแบบการให้ 
 เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)

ช่วงแคราย	-	ล�าสาลี	(บึงกุ่ม)	20	สถานี	ระยะทาง	22.1	กม.
-  วันที่ 3 มกราคม 2562 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
 (คจร.) มีมติให้ สนข. บรรจุแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสาย 
 สีน�้าตาล ช่วงแคราย - ล�าสาลี (บึงกุ่ม) ในแผนแม่บทระบบขนส่ง 
 มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 
-  ปัจจุบันโครงการอยู ่ในระหว่างพิจารณารายงานผลกระทบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
-  คาดว่าจะเปิดประมูลภายในปี 2566 และคาดว่าเริ่มก่อสร้างได้ 
 ในปี 2567

ช่วงเตาปูน	-	ราษฎร์บูรณะ	(วงแหวนกาญจนาภิเษก)	17	สถานี	
ระยะทาง	23.6	กม. 
-  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มติ ครม.อนุมัติให้ รฟม. ด�าเนินงาน 
 ก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -  
 ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
-  ปัจจบุันโครงการอยู่ในขั้นตอนเปิดจ�าหน่ายเอกสารประกวดราคา  
 TOR คัดเลือกเอกชนส�าหรับงานก่อสร้างโยธา โดยคาดว่าจะ 
 แล้วเสร็จได้ผู้ชนะการประมูลในไตรมาสแรก ปี 2565

สายสีแดง

ความคืบหน้าของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครัฐ	

สายสีน�้าตาล

สายสีม่วงส่วนต่อขยาย 
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สายสีเทา ช่วงวัชรพล	-	ทองหล่อ	39	สถานี	ระยะทาง	39.91	กม.
-  ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนท�าการศึกษาและจัดท�ารายงาน 
 การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) 

ระยะที่	1	ช่วงบางนา	-	ธนาซิตี	้12	สถาน	ีระยะทาง	14.6	กม.
ระยะที	่2	ช่วงธนาซต้ีิ	-	สวุรรณภูมิใต้	2	สถาน	ีระยะทาง	5.1	กม.
-  ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนท�าการศึกษาและจัดท�ารายงาน 
 การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP)

สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 (4) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจระบบราง
  บริษัทได้ด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผู้ผลิตบัตรโดยสาร โดยการประกวดราคาเพ่ือสรรหาว่าจ้างผู้ผลิตบัตรโดยสาร 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก
  บริษทัออกรปูแบบตัว๋โดยสารรถไฟฟ้าให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ตรงกบัการใช้งานและเป็นอีกทางเลอืกในการเดินทาง
ที่สะดวกและคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ
• เหรียญโดยสาร เป็นเหรียญอัจฉริยะไร้สัมผัสใช้ส�าหรับเดินทางเที่ยวเดียว
• บัตรโดยสาร ชนิดเติมเงิน เป็นบัตรโดยสารที่สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรและสะสมมูลค่าไว้เพ่ือใช้ส�าหรับเดินทาง 
 หลายเที่ยวในระบบรถไฟฟ้า

- บัตรบุคคลทั่วไป (Adult Card) ส�าหรับบุคคลทั่วไป คิดอัตราค่าโดยสารปกติตามระยะทาง
- บัตรนักเรียน นักศึกษา (Student Card) ส�าหรับนักเรียน (อายุไม่เกิน 23 ปี) จะมีส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสาร 
 ปกติทุกเที่ยวการเดินทาง
- บัตรผู้สูงอายุ (Elder Card) ส�าหรับผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จะมีส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกต ิ
 ทุกเที่ยวการเดินทาง
- บัตรเด็ก (Child Card) ส�าหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91-120 ซม. จะมีส่วนลด 50%  
 จากอัตราค่าโดยสารปกติทุกเที่ยวการเดินทาง
- บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ เป็นบัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร การใช้งานเหมือนบัตรบุคคลทั่วไป

  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดโปรโมชั่นบัตรเที่ยวโดยสารรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้โดยสาร ส�าหรับบัตรโดยสาร MRT PLUS และบัตรโดยสาร MRT ประเภทบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งของการเดินทาง ดังนี้
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 ประเภท  ร�ยละเอียด
  จำ�นวนเที่ยว ร�ค� (บ�ท) เฉลี่ยต่อเที่ยว
  15 เที่ยว 450 30 บาท
  25 เที่ยว 700 28 บาท
 PL Adult Pass 40 เที่ยว 1,040 26 บาท
  50 เที่ยว 1,100 22 บาท
  60 เที่ยว 1,200 20 บาท
  15 เที่ยว 450 30 บาท
 BL Adult Pass 25 เที่ยว 700 28 บาท
  40 เที่ยว 1,040 26 บาท
  50 เที่ยว 1,250 25 บาท
  15 เที่ยว 810 54 บาท
 ML Adult Pass 25 เที่ยว 1,300 52 บาท
  40 เที่ยว 2,000 50 บาท
  50 เที่ยว 2,250 45 บาท

3. ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
 (1) ลักษณะบริการ และการพัฒนานวัตกรรม
  • การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ 

  ส�าหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทางพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL ได้ให้บริษัทเอกชนและ
บุคคลเช่าพื้นที่เพื่อด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ดังนี้
๐ ติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
   อนุญาตให้บริษัทเอกชนติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรบนสายทางหลักและบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

พิเศษ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณต่างๆ เช่น หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เสาตอม่อทางพิเศษ และก�าแพง 
กันตกของทางพิเศษ เป็นต้น 

๐ ร้านค้าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
   อนุญาตให้บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไปเช่าพ้ืนที่ร้านค้าเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษบริเวณด่านเก็บค่าผ่าน

ทางพิเศษประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และด่านบางปะอิน
๐ ด�าเนินธุรกิจอ่ืนๆ
   อนุญาตให้บริษัทเอกชนใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ 3G เป็นต้น

  • การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
  บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทย่อย คือ BMN เป็นผู้แทนบริหารการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) แต่เพียงผู้เดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๐ จัดหา	และ/หรือจัดท�าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ

  การเลือกรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย ถือเป็นโจทย์ของ
นักการตลาดที่ส�าคัญที่จะวางแผนการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่เหมาะสม ซ่ึงโจทย์ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้ 
(Awareness) ผ่านสื่อโฆษณา ช่องทาง และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ลูกค้าใช้บริการ ผู้บริโภคจะสามารถรับสื่อโฆษณาจาก
แบรนด์ได้มีทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันคงไม่อาจมองข้ามช่องทางออนไลน์ไปได้ 
เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลสามารถรับข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียมาเป็นอันดับหนึ่งผ่านแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ดังนั้น BMN ในฐานะผู้แทนของบริษัท จะมีการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้าเพื่อวางรูปแบบ และ
พัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร และก่อให้เกิดประสิทธิภาพของ
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การสื่อสารให้มากที่สุด โดยจะท�างานร่วมกับเอเจนซี่ หรือเจ้าของสินค้าและบริการ น�าเสนอนวัตกรรม (Innovations) 
การใช้เทคโนโลยี ทั้งป้ายนิ่ง (Static) และสื่อเคลื่อนไหว (Dynamic) มีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ (More Creativity) 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Image) การรับรู้ (Awareness) การเล่าเรื่อง (Storytelling) ผ่านสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า เพื่อให้ 
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าได้รับรู้และเกิดความผูกพันสินค้าและบริการ (Engagement) นอกจากนี้ BMN ยังมองหาพันธมิตร
เพ่ือสร้างความหลากหลาย (Variety) การใช้สือ่โฆษณาในรถไฟฟ้า เช่น การจัดกจิกรรมการตลาดในสถานร่ีวมกนัเจ้าของ
สินค้าและบริการ การเปลี่ยนรูปแบบสื่อโฆษณาจากภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวตามจุดที่ส�าคัญในสถานี 
  นอกจากนี ้เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และเทคโนโลย ีBMN มีการบรูณาการการตลาดแบบ O2O 
(Offline to Online) ไปกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การซื้อของผ่าน QR Code ที่ติดตั้งบนสื่อโฆษณาทั้งในสถานี 
และบนขบวนรถไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยี AR Wall ที่สามารถถ่ายรูปและวีดีโอกับบุคคลที่ผู้โดยสารให้ความสนใจ  
เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก และการใช้เทคโนโลยี Google Lens ให้ผู้โดยสารใช้มือถือสแกน (Scan) เพื่อให้เห็นภาพสามมิติ 
ผ่านหน้าจอมอืถือ และสามารถเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อกีด้วยหรือมีการเชื่อมทั้ง 2 สื่อเข้าด้วยกัน (O2O Marketing) 
  การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายไม่เฉพาะภายในสถานีรถไฟฟ้าเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทด�าเนินการควบคู่กันไป 
เนื่องจากศักยภาพของพ้ืนที่ในสถานีรถไฟฟ้าสามารถขยายฐานลูกค้า (Eye Ball) ไปสู่บนถนนได้ ซ่ึงเป็นการเพ่ิม 
ความคุ้มค่าให้กับลูกค้าของบริษัทได้ อาทิ การพัฒนาสื่อโฆษณาไปยังพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า อาทิ การติดตั้งจอดิจิทัล
ขนาดใหญ่ที่สถานีสีลมซึ่งเป็นท�าเลส�าคญัที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Central Business District) รวมถึง
การบูรณาการพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้เกิด Good Impact กับสินค้าและบริการ เช่น หลังคาสถานีรถไฟฟ้า  
ลิฟท์โดยสาร หรือ พ้ืนที่ว่างบนสถานี สามารถสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่สามารถดึงดูดสายตาของประชาชนที่อยู่บน 
ท้องถนนกลายเป็น Landmark Media ที่สามารถสื่อสาร (Communication) ไปสู่ประชาชนที่บนพื้นที่ภายนอกสถานี
รถไฟฟ้า (Out of Station) ได้เป็นอย่างดี
  ในปี 2565 มีแผนเปล่ียนแปลงสื่อในรูปแบบดิจิทัลในพ้ืนที่ Prime Area เพ่ิมขึ้น เปิดรับการพัฒนา 
ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การบริหารความปลอดภัยตามระเบียบของรถไฟฟ้า การขยายพ้ืนที่ไปสู่บนสถานีรถไฟฟ้า 
อาท ิสือ่บนอาคารระบายอากาศ หรอืปล่องระบายอากาศ รวมถงึการพัฒนาสือ่ใหม่ รวมถงึการปรบัปรงุพ้ืนทีส่ือ่ในสถานี
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในไตรมาส 3 ปี 2565 

๐	 ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า 
  ในปี 2564 นอกจากการให้บริการเช่าพื้นที่ภายในเมโทร มอลล์ (Metro Mall) ของสถานีใต้ดิน (Underground 
Station) ซึ่งประกอบด้วย สถานีก�าแพงเพชร สวนจตุจักร พหลโยธิน ลาดพร้าว ศูนย์วัฒนธรรม พระราม 9 เพชรบุรี 
สุขุมวิท และคลองเตยแล้ว บริษัทได้ศึกษาและขยายขอบเขตการให้การเช่าและบริการพื้นที่ไปยังพื้นที่ภายนอก Metro 
Mall พ้ืนที ่unpaid Area สถานอ่ืีนๆ รวมถงึการขยายพ้ืนทีใ่ห้บรกิารไปสูส่ถานยีกระดับ (Elevated Station) โดยลูกค้า
สามารถรับบริการในรูปแบบการเช่าพ้ืนที่ระยะสั้นหรือระยะยาวตามเง่ือนไขและข้อก�าหนดที่ได้จัดวางไว้ ทั้งนี้ บริษัท 
ยังคงคัดสรรประเภทสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและเหมาะกับวิถีการใช้บริการของผู้โดยสารรถไฟฟ้า  
โดยแต่ละพ้ืนที่จะมีการจัดแบ่งโซนให้เหมาะสมในขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับปรุงพ้ืนที่ในเมโทร มอลล์ ให้เป็น 
จุดแวะพัก หรือจุดนัดหมายส�าหรับผู้ใช้บริการ 
  นอกจากการขยายพ้ืนที่การให้บริการแล้ว บริษัทได้ใช้รูปแบบบูรณาการพ้ืนที่ร้านค้า และพ้ืนที่โฆษณาเข้าไว ้
ด้วยกนั โดยวเิคราะห์ Customer Journey และสร้างการรบัรู ้(Awareness) จากสือ่โฆษณาประชาสมัพันธ์ภายในสถานี 
สร้างประสบการณ์ (Experience) หรือความผูกพัน (Engagement) กับลูกค้าไปสู่การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 
(Purchase) ภายใน Metro Mall ได้ครบวงจรภายในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า

๐	 ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม	
  บริษัทมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือรับส่งกระจายสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
สอดคล้องกับภาครัฐที่ด�าเนินการให้ใบอนุญาตกับภาคเอกชนผู้ประกอบการที่สถานีใต้ดินรวมทั้งสิ้น 22 สถานี โดยได้
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยี 5G สามารถยกระดับประสบการณ์ใช้งานของ
ลูกค้าในการรับบริการ 4G และ 5G อย่างต่อเนื่อง 
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 (2) การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
  •	 นโยบายการตลาดของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

๐ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
  ประเภทสื่อโฆษณาของรถไฟฟ้าจัดอยู่ในกลุ่มสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) ประเภทสื่อเคล่ือนท่ี  
(Transit Media) ซึง่เป็นสือ่ทีอ่ยูใ่นชวีติประจ�าวนัของคนกรงุเทพมหานครเพราะเป็นสือ่ทีร่บัรูไ้ด้จากการเดินทาง ดังนัน้ 
นโยบายการตลาดในธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ มุ่งเน้นการโฆษณาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อเจ้าของสินค้าและ
บริการ โดยพัฒนาสื่อโฆษณา ให้สามารถสร้างการรับรู้ตัวบุคคล จนถึงวงกว้างแบบ Viral ส่งเสริมภาพลักษณ์ เข้าถึง
กลุ่มผู้โดยสาร สามารถสร้างความผูกผัน และประสบการณ์ได้ เพ่ือให้เกิดผลเชิงบวกต่อสินค้าและบริการ และให้ 
ความส�าคัญกับ Long Term Partnership สนับสนุนกิจการของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ 
ผลส�าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  การซ้ือสื่อโฆษณาของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการซ้ือสื่อโฆษณาจากผู้แทนซ้ือสื่อโฆษณา (Agency) มากกว่ากลุ่ม
เจ้าของสนิค้าและบรกิาร ในปีนี ้สดัส่วนจากเอเจนซ่ีต่อเจ้าของสนิค้าและบรกิารอยูท่ี ่60 : 40 โดยกลุม่สนิค้าและบรกิาร
ที่ใช้สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT 5 อันดับแรกประกอบด้วยกลุ่มโทรคมนาคม (สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่) รองลงมา
เป็นกลุ่มบัตรเครดิต/บัตรเดบิต กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มเว็บไซด์ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ตามล�าดับ

๐ ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า 
  นโยบายการตลาดการให้เช่าพ้ืนทีร้่านค้าในสถานรีถไฟฟ้า ยงัคงมุ่งเน้นการคัดเลอืกสนิค้าและบรกิารให้สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า การอ�านวยความสะดวก และส่งเสริมภาพลักษณ์ ภายใต้การให้บริการด้วย 
ความปลอดภัยต่อโครงการรถไฟฟ้า MRT ผู้โดยสาร และผู้เกี่ยวข้องทุกองค์กร
  โดยที่การจัดให้มีพื้นที่เช่าและบริการภายในสถานีรถไฟฟ้ามีพื้นที่ให้บริการหลายขนาด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่ง
เน้นเรื่องการปรับปรุงพ้ืนที่ให้ผู ้โดยสารสามารถใช้บริการเป็นจุดพักคอย หรือแวะพัก หรือจุดนัดหมายระหว่าง 
การเดินทาง (Rest Area) ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารแล้ว ยังส่งผลดีต่อร้านค้าในพื้นที่ Metro Mall ด้วย
  นอกจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้ว การสร้างความสัมพันธ์ (Relation) และความร่วมมือ (Collaboration) 
ทางการตลาดระหว่างบรษิทั และลูกค้า เป็นอีกประการหนึง่ทีบ่รษิทัให้ความส�าคญัมากเช่นเดียวกนั เพราะเป็นการเสรมิ
สร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงในระยะยาวของการด�าเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทมีการท�าการตลาดร่วมกันกับ 
Citi Bank, J&T Express เป็นต้น 

๐ ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อผู้โดยสารเมื่อเข้ามาใช้บริการในโครงการรถไฟฟ้าโดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) ในการให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนประกอบด้วย AIS, DTAC, TRUE MOVE H, TOT และ CAT 

  •	 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
๐ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ	์

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 การประกาศใช้มาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพ่ือควบคุมหรือ
หยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการต่างๆ 
ได้ปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว อาทิ ลดงบประมาณการบริหารจัดการ งบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์  
การประกาศใช้นโนยายให้พนกังานการปฏบิตังิานอยูท่ีบ้่าน (Work from Home) ซ่ึงส่งผลให้จ�านวนผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้า
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของเชื้อ COVID-19
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  จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564  
เม่ือเทยีบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2563 สือ่ทีไ่ด้รบัผลกระทบและมีอัตราการลดลงมากทีส่ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สือ่ในโรงภาพยนตร์ สือ่เคล่ือนที ่สือ่หนงัสอืพิมพ์ สือ่นติยสาร และวทิย ุซ่ึงมีอัตราลดลงเม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่านมา มากกว่า
ร้อยละ 10 โดยที่สื่อในโรงภาพยนตร์มีอัตราการลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 31 และสื่อเคลื่อนที่ลดลงร้อยละ 24 ส่งผลต่อ
การใช้งบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรถไฟฟ้าด้วยเช่นกัน 
  ในไตรมาสที่ 4 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากมาตรการผ่อนคลาย โดยการอนุญาตให้เปิดร้านค้าและบริการต่างๆ 
การยกเลิกลอ็กดาวน์ และการเปิดประเทศ รวมไปถงึอัตราการฉดีวคัซนีทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะกรงุเทพและ
ปริมณฑล เจ้าของสินค้าและบริการเริ่มกลับมาใช้งบประมาณเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเพ่ือกระตุ้นยอดขาย
ในช่วงสดุท้ายของปี อย่างไรกต็าม การระบาดของเชือ้ COVID-19 ยงัคงปรากฏอยู ่ซ่ึงส่งผลให้เจ้าของสนิค้าและบรกิาร
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการวางแผนการใช้งบประมาณระยะสั้นแทนระยะยาว 
  ตลอดปี 2564 บริษัทได้เน้นการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าสื่อโฆษณาให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ อาทิ  
การเล่ือนระยะเวลาหรือการขยายระยะเวลาการเผยแพร่สื่อโฆษณา และการจัดสื่อในราคาพิเศษ เป็นต้น เพ่ือเป็น 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรในระยะยาว 

๐ พื้นที่ให้เช่าและบริการ
  พื้นที่ให้เช่าและบริการเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
ท�าให้ร้านค้าต้องปิดการให้บรกิารชัว่คราวตามระยะเวลาการประกาศของภาครฐัซึง่รวมถงึร้านค้าทีใ่ห้บรกิารอยูใ่นสถานี
รถไฟฟ้า และจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคจะมีการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก โดยหันมาใช้บริการ 
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือบริการส่งของแทนการเข้าไปใช้บริการในพื้นที่ศูนย์การค้า 
  บรษิทัใช้มาตรการสนบัสนนุและการเยยีวยาต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้ช่าและบรกิารสามารถด�าเนนิธรุกจิผ่านวกิฤตกิารณ์
ที่เกิดขึ้นไปได้ อาทิ การงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและบริการ การลดค่าเช่าและบริการ การขยายพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เช่า 
เพ่ือสามารถกระจายสนิค้าได้เพ่ิมขึน้ เป็นต้น มาตรการต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยเสรมิสร้างความสมัพันธ์ทีเ่ข้มแขง็ทางธรุกจิ
ระหว่างบริษัทกับพันธมิตรคู่ค้าเป็นอย่างดี
  ในช่วงไตรมาสที่ 4 ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น
ประกอบกับการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ท�าให้จ�านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับระยะเวลาก่อนหน้า เกิดการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการภายในสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ท�าให้รายได้จาก
การขายสนิค้าและบรกิารเริม่ปรบัตวัดีขึน้ รวมถงึการมีผูส้นใจมาเช่าพ้ืนทีจั่ดกจิกรรมขายสนิค้าและบรกิารในช่วงสดุท้าย
ของปี 
  ในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเช่าพื้นที่
และบริการ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ Metro Mall สถานีพหลโยธิน และเตรียมเปิดให้บริการ
พ้ืนที่ Metro Mall สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยให้ความส�าคัญกับการให้บริการที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ความสะดวก ภาพลักษณ์ ความปลอดภัย และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นพันธมิตร คู่ค้ากับบริษัทในระยะยาว

 (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
  บริษัทเป็นผู้ได้รับสัมปทานจาก รฟม. ในการให้บริการเดินรถและพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในด้าน 1) จัดหา และ/หรือจัดท�าสื่อโฆษณา 
ในรูปแบบต่างๆ 2) ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT 3) ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
และ 4) กิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น โดยมี BMN เป็นผู้แทนด�าเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์
  ส�าหรับในส่วนของทางพิเศษนั้น บริษัท และ NECL ได้ให้เอกชนเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อติดตั้งป้ายรายงานสภาพ
จราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้เช่าพื้นที่ร้านค้าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการด�าเนินธุรกิจอื่นๆ อาทิ 
ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบในประเทศไทย



ชื่อบริษัท มูลค่�ต�มบัญชีสุทธิ
(ล้�นบ�ท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภ�ระผูกพัน
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 (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
  4.1	ทรัพย์สินหลัก 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

  ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดจ�าแนกตาม
ประเภทของสินทรัพย์และจ�าแนกตามบริษัท ดังนี้ 

   4.1.1	 อาคารและอุปกรณ์	
   มูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์แยกตามรายบริษัท ดังนี้ 

  BEM 360 เจ้าของ * ไม่มี
  NECL 10 เจ้าของ * ไม่มี
  BMN 14  เจ้าของ ไม่มี
 		 รวม 384  

หมายเหต:ุ * บริษัทและบริษัทย่อยเช่าพ้ืนที่อาคารเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ส�าหรับอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
  บรษิทัและบรษิทัย่อยได้สทิธใินการใช้อาคารซ่ึงเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ห้สมัปทานตามเง่ือนไขในสญัญา

	 	 	 4.1.2	 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน 
  สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน เป็นต้นทุนในการก่อสร้างทางพิเศษและตัดจ�าหน่ายตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาสัมปทาน มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้าง
ทางด่วน แยกตามรายบริษัท ดังนี้

 ชื่อบริษัท มูลค่�ต�มบัญชีสุทธิ
  (ล้�นบ�ท)
  BEM 27,242
  NECL  4,679
   รวม 31,921

  เมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ์ 2563 บรษิทั NECL และ กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 
(ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) โดยมีก�าหนดระยะเวลาสัมปทาน 
15 ปี 8 เดือน นบัตัง้แต่วันที ่20 กมุภาพันธ์ 2563 และสามารถต่อระยะเวลาออกไปได้ตามสทิธทิีเ่หลือในสญัญาเดิม 

1-40

รวม 77,674 ลานบาท

ลานบาท

อาคารและอุปกรณ 

 384
สิทธิในการใชประโยชน

บนงานกอสรางทางดวน

 31,921
ลานบาท

45,369
ลานบาท

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
มูลคาตามบัญชีสุทธิ มูลคาตามบัญชีสุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตน
ภายใตสัญญาสัมปทานโครงการ

รถไฟฟาสายสีน้ำเงิน
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 สาระส�าคัญของการแบ่งรายได้และต่อขยายระยะเวลาสัมปทานตามสัญญา (ฉบับแก้ไข)  

 ท�งพิเศษ ส่วนแบ่งร�ยได้ ระยะเวล�ที่ขย�ย สิทธิต่อขย�ย
  บริษัท/NECL : กทพ.  ที่เหลือ *

 ศรีรัช (ส่วนเอบี ซี และดี) ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 15 ปี 8 เดือน 4 ปี 4 เดือน
  ส่วนเอบี 40 : 60 ถึง ต.ค. 2578
  ส่วนซี 100 : 0  
  ส่วนดี 100 : 0 8 ปี 6 เดือน  11 ปี 6 เดือน
      ถึง ต.ค. 2578 
 อุดรรัถยา   100 : 0 9 ปี 1 เดือน  10 ปี 11 เดือน
 (บางปะอิน-ปากเกร็ด)     ถึง ต.ค. 2578 

หมายเหตุ: * ระยะเวลาที่เหลือตามสิทธิต่อระยะเวลาสัญญาให้ครบตามที่ระบุในสัญญาเดิม

  สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ปรับขึ้นค่าผ่านทางแบบคงที่ทุกระยะเวลา 10 ปี นับจาก 
วนัที ่1 กนัยายน 2561 และส�าหรบัสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกรด็ ปรบัขึน้ค่าผ่านทางทกุระยะเวลา 
10 ปี นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

4.1.3	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน
  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิเป็นต้นทนุในการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ และการตดิตัง้ปรบัปรงุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาเชงิพาณชิย์ และตดัจ�าหน่ายตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาสมัปทาน มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�า้เงิน แยกตามรายบริษัท ดังนี้

 ชื่อบริษัท มูลค่�ต�มบัญชีสุทธิ
  (ล้�นบ�ท)
  BEM 45,096
  BMN 273
   รวม 45,369

4.2	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 
768 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนใน NECL 154 ล้านบาท และเงินลงทุนใน BMN 614 ล้านบาท รายละเอียดของบริษัทย่อย
ตามเอกสารแนบ 4 

บริษัทก�าหนดนโยบายการลงทุน ดังนี้
- เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้าง 
 โอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�าเนินงานของบริษัท
- เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ด�าเนินโครงการในลักษณะการลงทุนระยะยาว 
- สัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนขั้นต�่าที่ท�าให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบ 
 การด�าเนินงานของบริษัทที่ลงทุน
- ไม่ลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

 (5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ   
  -ไม่มี-

ศึึกษาข้อมููลเพิ่่มเติิมได้ตามเอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1. นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ NECL และ BMN โดยมีลักษณะการด�าเนินงาน ดังนี้

1. NECL เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพ่ือด�าเนินการก่อสร้างและบริหาร
ทางพิเศษอุดรรัถยา ตามสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด

2. แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

BEM
กอสรางและบริหารทางพิเศษ
บริหารจัดการโครงการระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟฟา
การพัฒนาเชิงพาณิชย

กอสรางและบริหารทางพิเศษ

NECL
99.99%

BMN
99.67%

พัฒนาเชิงพาณิชย

BEM
Expressway Business
Metro Business
Commercial Development Business

Business of Construction 
and Operation of Expressway

NECL
99.99%

BMN
99.67%

Business of Commercial 
Development

2. BMN เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพ่ือด�าเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเชงิพาณชิย์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสญัญา
สัมปทานที่บริษัทมีอยู่ ทั้งในระบบรถไฟฟ้า และทางพิเศษ
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3. การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
 -N/A-

4. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

บริษัท	 	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จ�ากัด 
  Northern Bangkok Expressway Company Limited 
  (เรียกชื่อย่อว่า “NECL”)
ประกอบธุรกิจ  ด�าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบียน  6,000 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 5,250 ล้านบาท
จ�านวนหุ้น  หุ้นสามัญจ�านวน 294 ล้านหุ้น
  หุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 306 ล้านหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 99.99 
โทรศัพท์   0 2641 4647 
โทรสาร   0 2641 4646 

บริษัท	 	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส	์จ�ากัด
  Bangkok Metro Networks Company Limited 
  (เรียกชื่อย่อว่า “BMN”)
ประกอบธุรกิจ  จัดหาและจัดท�าสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้าและทางพิเศษ
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  832 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ทุนจดทะเบียน  254 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 254 ล้านบาท
จ�านวนหุ้น  หุ้นสามัญจ�านวน 25.4 ล้านหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 99.67 
โทรศัพท์   0 2690 8200
โทรสาร   0 2690 8212 
เว็บไซต์  www.bmn-mrt.com

บริษัท	 	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	
  TTW Public Company Limited (เรียกชื่อย่อว่า “TTW”)
ประกอบธุรกิจ  ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุนในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจ
  สาธารณูปโภคอื่น 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขิง 
  อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ทุนจดทะเบียน  3,990 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 3,990 ล้านบาท
จ�านวนหุ้น  หุ้นสามัญจ�านวน 3,990 ล้านหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 18.47 
โทรศัพท์   0 2811 7526
โทรสาร   0 2420 6064
เว็บไซต์  www.ttwplc.com
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บริษัท	 	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
  CK Power Public Company Limited (เรียกชื่อย่อว่า “CKP”)
ประกอบธุรกิจ  ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
  จากพลังงานประเภทต่างๆ
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ทุนจดทะเบียน  9,240 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 8,129 ล้านบาท
จ�านวนหุ้น  หุ้นสามัญจ�านวน 9,240 ล้านหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 17.59 
โทรศัพท์   0 2691 9720
โทรสาร   0 2691 9723 
เว็บไซต์  www.ckpower.co.th

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
  -ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
  บริษัทมีบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) (“CK”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 CK ถือหุ้นอยู่ในบริษัท
จ�านวน 4,787,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.32 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท โดยในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีการว่าจ้าง CK 
เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ เนื่องจาก CK เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศที่มีศักยภาพมีความรู้
ความช�านาญ และมีประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างพ้ืนฐานทางโยธาของทางพิเศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์งานระบบ
ต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ CK ยังมีประสบการณ์ในการด�าเนินการสัญญาในลักษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงาน
ที่มีคุณภาพภายในก�าหนดเวลา อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท ท�าให้ CK มีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะด�าเนิน
โครงการให้ประสบความส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  ดงันัน้ ในอนาคตจงึมีโอกาสทีบ่รษิทัจะว่าจ้าง CK เป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้างหรอืผูบ้รหิารโครงการ ในการเข้าท�ารายการกบั CK 
ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

CK

BEM

ถือหุน                         จายเงินปนผล

ได�รับบร�การ
ดำเนินการก�อสร�าง
หร�อบร�หารโครงการ

ที่มีคุณภาพ

จ�ายค�าบร�การ
ดำเนินการก�อสร�าง
หร�อบร�หารโครงการ
ที่สมเหตุสมผล
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

 ลำ�ดับ ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น (หุ้น)  สัดส่วนก�รถือหุ้น
    (ร้อยละ)
 1. กลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) (1) 4,923,781,781 32.21
 2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 1,074,854,135 7.03
 4. ธนาคาร กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 815,356,075 5.33
 5. ส�านักงานประกันสังคม 581,811,900 3.81
 6. นายวิชัย วชิรพงศ์ 349,802,957 2.29
 7. ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
 8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 299,047,369 1.96
 9. STATE STREET EUROPE LIMITED 295,908,582 1.94
 10. นายมิน เธียรวร 188,000,000 1.23
  ยอดรวม 10,088,271,092 66.01
  อื่นๆ 5,196,728,908 33.99
  รวมทั้งสิ้น 15,285,000,000 100.00

หมายเหตุ:
(1) กลุ่ม ช.การช่าง ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 32.21 ของทุนช�าระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 กลุ่ม	ช.การช่าง	 จ�านวนหุ้น	 %	ของทนุช�าระแล้ว
 1.  บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) (2) 4,787,121,829 31.32
 2.  บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (3) 136,659,952 0.89
   4,923,781,781 32.21
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(2)  บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) (“CK”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป และมีกลุ่มตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นร้อยละ 34.27  
 ของทุนช�าระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 กลุ่มตรีวิศวเวทย์	 จ�านวนหุ้น	 %	ของทนุช�าระแล้ว
 1.  บริษัท มหาศิริ สยาม จ�ากัด (4) 247,512,365 14.612
 2.  บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จ�ากัด (5) 189,396,530 11.181
 3.  บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ�ากัด (6) 86,048,212 5.080
 4.  นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ 15,383,225 0.908
 5.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 14,231,497  0.840
 6.  นางปราณี ทองกิตติกุล 4,614,342 0.272
 7.  นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย ์ 6,061,142 0.358
 8.  นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 3,177,484 0.187
 9.  นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ 2,465,785 0.146
 10. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 1,700,000 0.100
 11. นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ 1,650,000 0.097
 12. นายกฤษดา ตรีวิศวเวทย์ 1,366,145 0.081
 13. นายกฤษ ตรีวิศวเวทย์ 1,363,070 0.080
 14. นายภูวเนศวร์ ตรีวิศวเวทย์ 1,114,855 0.066
 15. นางสาวกันต์ธนัท ตรีวิศวเวทย์ 1,067,600 0.063
 16  นางกรกช ตรีวิศวเวทย์ 1,050,000 0.061
 17. นางสาวธนัชสรศ์ ตรีวิศวเวทย์ 780,040 0.046
 18. นางสาวสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ 700,025 0.041
 19. นางสาวพรรษนันท์ ตรีวิศวเวทย์ 374,600 0.022
 20. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 204,285 0.012
 21. นางอรอนงค์ ตรีวิศวเวทย์ 102,775 0.006
 22. นางสรัญธร ตรีวิศวเวทย์ 100,000 0.005
 23. นางสาวสุรัฐา ตรีวิศวเวทย์ 61,100 0.004
 24. นายสมพล ตรีวิศวเวทย์ 25,500 0.001
 25. นางบังอร ตรีวิศวเวทย์ 20,000 0.001
 26. นางชญานิชฐ์ ตรีวิศวเวทย ์ 1,742 0.000
   580,572,319 34.270

 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมของ CK ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ได้จาก Website  
 ของส�านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
(3) บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จ�ากัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด มีหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น และ 
 โครงสร้างการถือหุ้น คือ บมจ.ช.การช่าง ถือหุ้นจ�านวน 549,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55
(4)  บริษัท มหาศิริ สยาม จ�ากัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 9,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ  
 กลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นจ�านวน 7,782,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.48
(5)  บริษัท ช.การช่าง โฮลด้ิง จ�ากัด ประกอบธุรกิจลงทุน และที่ปรึกษา มีหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 8,400,000 หุ้น และโครงสร้าง 
 การถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จ�ากัด ถือหุ้นจ�านวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์  
 ถือหุ้นจ�านวน 5,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.50 
(6)  บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจลงทุน และที่ปรึกษา มีหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 3,000,000 หุ้น และโครงสร้าง 
 การถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จ�ากัด ถือหุ้นจ�านวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์  
 ถือหุ้นจ�านวน 1,875,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.50

2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
 -ไม่มี-
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

1.4.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 15,285 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,285 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท

1.4.2 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 หุน้สามัญของบรษิทัมีการออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรอื NVDR จ�านวน 
870,212,730 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของจ�านวนหุน้บรษิทัทัง้หมด โดยหุน้ดังกล่าวมีสทิธใินการรบัเงินปันผลตอบแทน
จากการลงทุนเท่ากับจ�านวนเงินปันผลที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้รับจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถ
ใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้ นกัลงทนุสามารถตรวจสอบจ�านวนหุน้ทีเ่ป็น NVDR ได้จากเวบ็ไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/nvdr

1.5  การออกหุ้นกู้ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน จ�านวน 40,085  
ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยรายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ สรุปดังนี้

 หุ้นกู้ วันที่ออก วนัครบกำ�หนด อ�ย ุ จำ�นวน อัตร� เงื่อนไข
     (ล้�นบ�ท) ดอกเบี้ยต่อป ี
 BEM236A 24 มิ.ย. 59 24 มิ.ย. 66 7 ปี 2,000 3.00% -
 BEM266A 24 มิ.ย. 59 24 มิ.ย. 69 10 ปี 3,335 3.30% -
 BEM286A 24 มิ.ย. 59 24 มิ.ย. 71 12 ปี 2,750 3.61% -
 BEM286B 11 ส.ค. 59 24 มิ.ย. 71 12 ปี 500 3.61% -
 BEM25OA 21 ต.ค. 59 21 ต.ค. 68 9 ปี 2,500 3.78% -
 BEM27OA 21 ต.ค. 59 21 ต.ค. 70 11 ปี 3,000 3.95% -
 BEM229A 7 ก.ย. 60 7 ก.ย. 65 5 ปี 2,000 2.65% -         
 BEM249A 7 ก.ย. 60 7 ก.ย. 67 7 ปี 3,000 3.10% -
 BEM234A 5 เม.ย. 61 5 เม.ย. 66 5 ปี 3,500 2.46% -
 BEM254A 5 เม.ย. 61 5 เม.ย. 68 7 ปี 3,500 3.01% -
 BEM225A 9 พ.ค. 62 9 พ.ค. 65 3 ปี 1,000 2.65% -
 BEM245A 9 พ.ค. 62 9 พ.ค. 67 5 ปี 2,000 3.18% -
 BEM265A 9 พ.ค. 62 9 พ.ค. 69 7 ปี 1,000 3.59% -
 BEM295A 9 พ.ค. 62 9 พ.ค. 72 10 ปี 1,000 3.84% -
 BEM246A 10 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 67 4 ปี 1,000 2.88% -
 BEM306A 10 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 73 10 ปี 1,300 3.50% -
 BEM326A 10 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 75 12 ปี 700 3.78% ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
       ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
       ณ วันครบรอบ 5 ปี นับจากวันที่
       ออกหุน้กู ้หรอืในวนัใดๆ หลงัจากนัน้
 BEM244A 28 เม.ย. 64 28 เม.ย. 67 3 ปี 2,000 1.56% -
 BEM264A 28 เม.ย. 64 28 เม.ย. 69 5 ปี 2,000 2.24% -
 BEM284A 28 เม.ย. 64 28 เม.ย. 71 7 ปี 1,000 2.91% -
 BEM314A 28 เม.ย. 64 28 เม.ย. 74 10 ปี 1,000 3.33% -
    รวม 40,085  
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของแต่ละปี โดยค�านึงถึงผลประกอบการ โครงสร้าง 
และภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม�า่เสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เม่ือเห็นว่า บริษัทมีก�าไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้  
และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

 ก�รจ่�ยเงนิปันผล เงินปันผลจ�่ย จ่�ยเงินปันผล กำ�ไรสุทธิ กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น % เงินปันผล
 จ�กก�รดำ�เนนิง�น (ล้�นบ�ท) หุ้นละ (บ�ท) (ล้�นบ�ท) (บ�ท) ต่อกำ�ไรสุทธิ
    งบเฉพ�ะ งบก�รเงิน งบเฉพ�ะ งบก�รเงิน งบเฉพ�ะ งบก�รเงิน
    กิจก�ร รวม กิจก�ร รวม กิจก�ร รวม
ปี 2560        
-  งวดคร่ึงปีแรก  917 0.06 1,442 1,425    
- งวดคร่ึงปีหลัง   1,070 0.07 1,533 1,698    
 รวมปี 2560  1,987 0.13 2,975  3,123 0.20 0.20  67%  64%
ปี 2561 
-  งวดคร่ึงปีแรก 917 0.06 1,695 1,714    
- งวดคร่ึงปีหลัง  1,376 0.09 1,412 3,603    
 รวมปี 2561 2,293 0.15 3,107 5,317 0.20 0.35 74% 43%
ปี 2562 
-  งวดคร่ึงปีแรก 917 0.06 1,626 3,977    
- งวดคร่ึงปีหลัง   1,376 0.09 1,298 1,458    
 รวมปี 2562  2,293 0.15 2,924 5,435 0.19 0.36 79% 42%
ปี 2563  1,529 0.10 1,698 2,051 0.11 0.13 90% 75%
ปี 2564 (1)  1,223 0.08 772 1,010 0.05 0.07 158% 121%

หมายเหตุ:  (1) เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 

2. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
  NECL และ BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักเงินส�ารองต่างๆ  
ตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี และตามเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยเห็นสมควร
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2 การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน 
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารกิจการ
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเป็นส่วนทีเ่สรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั อีกทัง้ยงัเป็นปัจจัยส�าคญั
ของการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ (Good Corporate Governance) บรษิทัจงึได้จดัให้มีการบรหิารความเสีย่งอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวงั 
และการใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือลดความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง โดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่งเพ่ือพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมในระดับนโยบาย และฝ่ายบรหิารท�าหน้าทีดู่แลกระบวนการบรหิารความเสีย่งของ
องค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวันแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในการติดตาม ประเมินผล และ 
จัดท�ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ
  บริษัทก�าหนดให้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน  
และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป
อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มีการจัดท�าแผนส�ารองฉกุเฉนิส�าหรบัใช้ปฏบิตัเิม่ือเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิในกรณต่ีางๆ เพ่ือให้สามารถเข้าด�าเนนิการ
แก้ไขปัญหาได้ทันทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้บนเว็บไซต ์
ของบริษัท www.bemplc.co.th 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
  ปัจจัยความเสีย่งทีอ่าจท�าให้เกดิผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญั
ต่อการบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีดังนี้

2.2.1 ความเสีย่งต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั 
ปัจจัยความเสี่ยงในปัจจุบัน
•	 ความเสี่ยงจากการนโยบายของรัฐบาล

  บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู ่ 
ภายใต้การก�ากับดูแลของ กทพ. และ รฟม. อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข ้อก�าหนดและเ ง่ือนไขในสัญญาสัมปทาน 
เนือ่งจากนโยบายภาครฐั ซ่ึงท�าให้บริษทัอาจต้องเปลีย่นแปลง
การปฏิบัติงาน หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท

  ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมือง และ 
การเปลีย่นแปลงการบรหิารงานของภาครฐัจากฝ่ายการเมือง
ทีเ่ข้ามาก�ากบัดูแล ท�าให้มกีารเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อเง่ือนไข 
ตามสญัญาทีก่�าหนดไว้แล้ว แต่ กทพ. หรอื รฟม. อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามสัญญา หรือมีความประสงค์อื่นให้บริษัทปฏิบัติ
ที่นอกเหนือจากสัญญาหรือข้อตกลง
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  ทั้งนี้ บริษัทได้สร้างระบบการบริหารงานร่วมกัน 
กบัหน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดับบรหิารและปฏบิตักิาร มีการให้
ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดี 
ต ่อกันรวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและ 
การเปล่ียนแปลงด้านนโยบายอย่างใกล้ชิดสม�่าเสมอ และ
ทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
อย่างสมเหตุสมผลและได้รับประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

•	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
  บริษัทมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ�านวนมากจาก 
การลงทนุในโครงการตามสญัญาสมัปทาน ดังนัน้ ดอกเบีย้จ่าย
จึงเป็นค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ของบริษัท หากอัตราดอกเบี้ย
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส�าคัญอาจส่งผลต่อต้นทนุทางการเงิน
และการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงได้มีการบริหาร 
ความเสี่ยง โดยจัดโครงสร้างของเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ย
ลอยตวั และเงินกูอั้ตราดอกเบีย้คงทีใ่ห้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม 
มีการจัดท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามสภาพตลาด นอกจากนี้ 
บริษัทยังมีการติดตามสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยเพ่ือปรับปรุงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

•	 ความเส่ียงเกีย่วกบัความผนัผวนของต้นทนุธรุกจิระบบราง
  ต้นทุนค่าโดยสารถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการด�าเนิน
ธรุกจิบรหิารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
ของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วย ค่าซ่อมแซม และบ�ารงุรกัษาระบบ
รถไฟฟ้า และโครงสร้างพ้ืนฐานทางโยธา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร 
  ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า (M&E  
Contract) บริษัทมีสัญญาเป็นเงินสกุลต่างประเทศ และ 
เงินบาท ต้องปรับเปล่ียนตามดัชนีราคาผู้บริโภคตามที่ระบ ุ
ในสัญญา เนื่องจากเป็นสัญญาระยะยาวท�าให้บริษัทจะมี 
ความเสีย่งอันเกดิจากการเปลีย่นแปลงของดัชนรีาคาดังกล่าว
  ส�าหรับค่าสาธารณูปโภคซ่ึงประกอบด้วยค่าไฟฟ้า 
ทีใ่ช้ในสถานแีละใช้ในการเดินรถจะมีการปรบัเปลีย่นตามอัตรา 
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่อาจส่งผลให้บรษิทัมีภาระ
ต้นทุนที่สูงขึ้น

  ส�าหรับสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวงนัน้ 
ได้มีการก�าหนดค่าจ้างส�าหรับการให้บริการการจัดการเดิน 
รถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุงรักษาที่ รฟม. จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท 
โดยอ้างอิงและค�านวณจากประมาณการค่าใช ้จ ่ายใน 
การด�าเนินงานที่คาดการณ์โดยบริษัท ซ่ึงค่าจ้างดังกล่าว 
จะสามารถปรบัเปล่ียนได้ตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีการที่ก�าหนดในสัญญาสัมปทานเท่านั้น  
ดังนัน้ ก�าไรทีเ่กดิจากการให้บรกิารการเดินรถไฟฟ้าจะขึน้อยูก่บั
ความสามารถของบริษัทในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริงให้ใกล้เคียงกับประมาณการที่ก�าหนด ซ่ึงหาก
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจ�านวนแตกต่างจาก
ประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั
ในกรณทีีบ่รษิทัไม่สามารถขอเงินชดเชยหรอืปรบัขึน้ค่าบรกิาร
จาก รฟม. ได้
  อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
จากการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน บริษัทมี 
ความม่ันใจว่าจะสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน 
การด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ประมาณการ 
ที่ก�าหนดไว้

•	 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเป็น 
	 ผู้รับเหมาหลักในการจัดหาและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์งาน 
	 ระบบรถไฟฟ้า

  บริษัทท�าสัญญาจัดหาอุปกรณ์งานระบบ และสัญญา
บ�ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ากับ ผู้รับเหมาภายนอก 
ได้แก่ Siemens Thailand Ltd. และ Japan Transportation 
Technology (Thailand) ดังนั้น ในกรณีที่ผู ้รับเหมา 
จากภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญาแก่บริษัท  
หรือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาบ�ารุงรักษา อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท และกรณีรถไฟฟ้า 
ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ 
ของบริษัท
  ทั้งนี้ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการศึกษาข้อมูล
จากสมาชิกในสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในระดับ
สากล เช่น UITP, APTA, NOVA Group of Metros รวมทั้ง
การเรียนรู ้จาก Lloyd’s Register Rail ซ่ึงเป็นผู ้ที่มี
ประสบการณ์ มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์
งานระบบจากผู ้ผลิตอุปกรณ์รายอ่ืนที่สามารถใช ้งาน 
ร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้ พร้อมทั้งมีนโยบาย พัฒนาคุณภาพ 
ของบุคลากรของบริษัทให้มีความสามารถเพียงพอใน 
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การท�างานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้รับเหมาทั้งในและ 
ต่างประเทศในการบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบ
และระบบรางรถไฟฟ้าให้มีประสทิธภิาพโดยมิต้องพ่ึงพาผูผ้ลิต
รายเดิมเพียงรายเดียว 

•	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ
  บริษัทด�าเนินธุรกิจการให้บริการทั้งทางพิเศษและ
รถไฟฟ้า ดังนั้น รายได้หลักของบริษัทจะมาจากค่าผ่านทาง
และค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกที่บริษัท
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขยายโครงข่ายของระบบ
รถไฟฟ้า การมีระบบขนส่งต่อเนื่องที่ดี อัตราค่าโดยสารของ
ระบบขนส่งอ่ืน ทีผู่โ้ดยสารสามารถเลือกใช้ได้ ความหนาแน่น
ของการจราจรบนท้องถนน ราคาน�้ามัน การขยายตัวของ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคอนโดมิเนียม และธุรกิจรอบเส้นทาง
รถไฟฟ้าทีจ่ะท�าให้เกดิเป้าหมายในการเดินทางของประชาชน 
การเกิดโรคระบาดร้ายแรง เป็นต้น ซ่ึงส่งผลต่อจ�านวน 
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทจะมีรายได้จากการพัฒนา 
เชิงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นรายได้ที่อาจเปล่ียนแปลงไปตามภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขันในธุรกิจ 
สือ่โฆษณาและธรุกจิการให้เช่าพ้ืนทีค้่าปลกี รวมทัง้ระยะเวลา
ในการเปิดให้บริการร้านค้าในสถานี ซึ่งหลายปัจจัยเป็นสิ่งที่
บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น หากรายได้ของบริษัท 
แตกต่างจากผลการศึกษาหรือประมาณการที่คาดการณ์ไว้
อาจส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถใน 
การช�าระเงินตามข้อผูกพันที่มีต่อสถาบันการเงินผู้ให้กู้ หรือ
เจ้าหนี้ตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 
  เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน
ในการตดิตามผลกระทบทีอ่าจมีผลต่อปัจจัยต่างๆ อย่างใกล้ชดิ 
และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท 
ยงัสามารถจ�ากดัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากปัจจัยเสีย่ง ได้แก่ 
ราคาน�า้มนั ความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน และอัตรา
ค่าโดยสารของระบบขนส่งอ่ืนที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ 
เนือ่งจากบรษิทัมีการให้บรกิารทีค่รบวงจรทัง้บรกิารทางพิเศษ
และรถไฟฟ้า ซึ่งวิธีการเดินทางทั้ง 2 แบบน้ีถือเป็นสินค้า
ทดแทนซึ่งกันและกันได้ (Substitute product) และในส่วน
ของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทได้มีการพัฒนาสื่อโฆษณา
รูปแบบใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการพัฒนา 
เชิงพาณิชย์ 

  บรษิทัได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ COVID-19 รฐับาลได้ออกมาตรการควบคุมระดับสงู 
และประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉนิเพ่ือให้ประชาชนหยดุการเดินทาง เพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาด โดยในปี 2564 ปริมาณการเดินทางที่ลดลงอย่าง 
ต่อเนือ่งตัง้แต่เดือนเมษายน 2564 ทัง้ในธรุกจิทางพิเศษและ
ธุรกิจรถไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทลดลงจาก 
ปีที่ผ่านมา และต�่ากว่าประมาณการที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่า 
รายได้ของบรษิทัจะได้รบัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่บริษัทได้มีการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการได้รับเงินปันผลรับ
จากการลงทุนในบริษัทอ่ืน ท�าให ้มีรายได ้เพียงพอ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจ 

•	 ความเสี่ยงจากอุบัติภัยร้ายแรง	 เหตุการณ์ความไม่สงบ	 
	 หรือภัยธรรมชาติ

  ธรุกจิของบรษิทั ทัง้ก่อสร้างและบรหิารงานทางพิเศษ
และรถไฟฟ้า มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ หรือปัจจัยภายนอก
ทีก่่อให้เกดิเหตสุดุวสิยักะทนัหนั เช่น ภัยพิบตั ิอุบตัเิหตรุ้ายแรง 
แผ่นดินไหว และเหตทุีอ่าจเกดิจากการก่อการร้าย วนิาศกรรม 
เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมท่ีเกิดจาก 
กลุ ่มผู ้ก ่อความไม่สงบ ซึ่งอาจท�าให ้บริษัทต้องระงับ 
การให้บรกิารท�าให้สญูเสยีรายได้ ทรพัย์สนิได้รบัความเสยีหาย 
สูญเสียภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ บริษัท 
จึงมีการก�าหนดแผนส�ารองฉกุเฉนิเพ่ือรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจ
เกิดขึ้น รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้พนักงาน 
ทีร่บัผดิชอบปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ทนัทใีนการเข้าแก้ไขปัญหาเม่ือเกดิ
กรณีฉุกเฉินขึ้น โดยการฝึกรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ด้วยการจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการขู ่วางระเบิดและเหตุระเบิด
ภายในสถานีรถไฟฟ้า หรือขบวนรถไฟฟ้า เหตุเพลิงไหม้ 
ในขบวนรถไฟฟ้า เหตนุ�า้ท่วมขงัในอุโมงค์ เป็นต้น การตดิตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ กล้อง CCTV และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และการจัดตั้งหน่วยงาน
ตดิตามการเตอืนภัยและประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพ่ือป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตรุ้ายแรงและพร้อมปฏบิตักิารกูภั้ย
  ทัง้นี ้บรษิทัมีการโอนความเสีย่งด้วยการท�าประกนัภัย
เพ่ือคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ 
ในการประกอบธุรกิจ คุ้มครองรายได้ที่หายไปจากการหยุด 
ชะงักของการประกอบธุรกิจการประกันความเสียหายที่เกิด 
กับบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
เป็นต้น 
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•	 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
  เนือ่งจากรฐับาลได้ให้ความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหา
การเดินทางและจราจรในกรงุเทพมหานคร  โดยใช้ระบบขนส่ง
มวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) จึงมี 
การเร่งขยายโครงข่ายการให้บรกิารรถไฟฟ้า และระบบเชือ่มต่อ
กับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะ
มีองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาด�าเนินการ
ประกอบธุรกิจขนส่งมวลชนที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู ้
ความช�านาญ และทกัษะด้านเทคนคิในธรุกจิระบบรางมากขึน้ 
จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดึงตัวบุคลากรหลักออกไป 
จากบริษัท
  ความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มี
คุณภาพถอืเป็นอีกหนึง่ความเสีย่งของบรษิทั บคุลากรถอืเป็น
ปัจจัยหลกัในการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ จงึจ�าเป็น
ท่ีจะต้องให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านบุคลากร เริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้
บคุลากรทีดี่มีคุณสมบตัเิหมาะสมกบับรษิทั การฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
ในด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิานตามต�าแหน่งหน้าทีข่อง
พนักงานแต่ละคน การสร้างขวัญและก�าลังใจ การพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและ 
เป็นธรรม การจดักจิกรรมนอกงานเพ่ือให้พนกังานมีความรกั
สามัคคี รูส้กึผกูพันกบัองค์กร การทบทวนปรบัปรงุกระบวน 
การปฏิบัติงานและระบบงานให้มีความพร้อมตลอดเวลา  
รวมถึงจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession plan) 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมแผนการสืบทอดต�าแหน่งและแต่งตั้ง
คณะท�างานซ่ึงประกอบด้วยผูบ้รหิารระดับสงูเพ่ือวางแนวทาง
ในการคัดสรร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งใน
ระดบัผู้บริหารและหัวหนา้งาน ส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง
เนือ่งจากการขาดแคลนบคุลากรทีมี่ความรู ้ความช�านาญและ
ทักษะทางด้านเทคนิคเฉพาะงาน ได้จัดให้มีการรวบรวมองค์
ความรู้เฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) และเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานอย่างต่อเนื่อง 

•	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
  บรษิทัได้ค�านงึถงึความเสีย่งด้านการปฏบิตังิานทัง้ใน
ธรุกจิทางพิเศษ และธรุกจิรถไฟฟ้า ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้จากปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอก ทั้งของกระบวนการท�างาน 
พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เหตกุารณ์หรอืปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกดิความเสยีหาย
ที่เป็นตัวเงิน และความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน มีผลต่อ 
การให้บริการ ท�าให้บริษัทสูญเสียรายได้ และมีผลต่อ 
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของบริษัท ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่น 
จึงจ�า เป ็นอย ่างยิ่ งที่ จะต ้องมีระบบการควบคุมดูแล 
อย่างละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง เช่น ระบบ
จัดเกบ็อาจเกดิการขดัข้อง เกดิปัญหาจราจรตดิขดับนทางพิเศษ 
ความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากผู้ใช้บริการที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมขับขี่
ยานพาหนะ โครงสร้างสถานี อุโมงค์ เวียร์ดัก ตอม่อพัง 
เนื่องจากโครงสร้างผุกร่อน รถไฟฟ้าชนกันเนื่องจากระบบ
เบรกบกพร่องหรือไม่ท�างาน รถไฟฟ้าตกราง ซ่ึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท�างานที่ลดลง หรือขัดข้อง พนักงานได้รับ
บาดเจบ็ ผูโ้ดยสารได้รบับาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ ต้องปิดบรเิวณ
ที่เกิดเหตุเป็นเวลานาน
  ทั้งนี้ บริษัทได้มีการศึกษาปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ 
หาสาเหตุ ส�าหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแบบเชิงป้องกัน  
(Preventive Maintenance) ในทุกกรณีที่อาจมีผลท�าให้ 
ระบบล่ม หรอืหยดุชะงักเป็น เวลานาน เพ่ือเตรยีมแผนป้องกนั
และมาตรการแก้ไขไว้ล่วงหน้า สร้างแนวทางการแก้ไขให้เป็น 
Knowledge Management (KM) ให้ครบถ้วนทุกประเด็น
ความเสี่ยง ได้แก่ ปรับปรุงประสิทธิภาพช่องเก็บค่าผ่านทาง 
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 
การส่งรายการผ่านทางให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็
และไม่เกิดปัญหาปริมาณจราจรติดค้างสะสม ปรับปรุงรถ
คุ้มครองให้มีขนาดใหญ่ขึน้สามารถคุ้มครองพนกังานทีท่�างาน
บนทางพิเศษได้ดีขึ้น และปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง ปรับปรุงวิธี
การปฏิบัติงานคุ้มครองโดยปรับให้มีรถบล็อคหน้า-หลัง  
จัดอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยส�าหรบัพนกังาน เช่น หมวกนริภัย 
เสื้อสะท้อนแสง ก�าหนดการตรวจสอบอุโมงค์ด้วยสายตา 
เป็นประจ�า ตรวจสอบการกระเทาะของผิวและรอยแตกร้าว
ของคอนกรีต รถไฟฟ้าและระบบขับเคล่ือนถูกออกแบบให้มี
ระบบ ATP ก�าหนดแผนการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกันระบบ 
ขับเคลื่อน และเจ้าหน้าที่ควบคุมรถต้องผ่านการฝึกอบรม/
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ทบทวนความรู ้ความสามารถ โดยควบคุม Qualified Person 
ตาม License ก�าหนดขัน้ตอนการจัดการเม่ือเกดิเหตฉุกุเฉนิ 
ติดตามตรวจวัดค่า Stray Current ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
ตรวจสอบสภาพรางตามก�าหนดโดยใช้สายตา และเครือ่งมือ
ตรวจวัด ตรวจสอบโครงสร้างความเสียหายของอุโมงค์ 
โครงสร้างเสา และโครงสร้างทางวิ่ง

• ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนใน 
	 บริษัทต่างๆ	ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการ

  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทน 
การลงทนุในบรษิทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณไว้ ในกรณี
ที่ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทถือหุ้นไม่เป็นไป
ตามทีค่าดการณ์อาจส่งผลต่อแผนการลงทนุ และการด�าเนนิงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวบริษัท
จะค�านึงถึงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
นโยบายการลงทุนของบริษัทที่ท�าให้บริษัทได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนในระยะยาวโดยการเข ้าไปมีส ่วนร ่วม 
ในการก�าหนดนโยบาย และตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิงาน
ของบรษัิททีล่งทนุ หรอืพิจารณาเปล่ียนประเภทการลงทนุจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
เพ่ือลดความเสีย่งจากการรบัรูส่้วนได้เสยีจากผลประกอบการ
ที่อาจมีผลขาดทุนเป็นการรับรู้รายได้จากเงินปันผล
  ท้ังนี้  การลดสัดส ่วนการลงทุนเป ็นเ งินลงทุน 
ในหลักทรัพย์เผื่อขายถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการที ่
ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่บริษัทถือหุ้นไม่เป็น
ไปตามประมาณการในกรณทีีผ่ลประกอบการของบรษิทันัน้ๆ 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่ง 
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทที่ลงทุนด้วย เพ่ือให้มี 
ส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ และรบัทราบผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัทที่เข้าไปลงทุนอย่างสม�า่เสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
•	 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง

  การเกิดโรคระบาดร้ายแรงเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ 
เม่ือเกดิแล้วจะขยายเป็นวงกว้างมีผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ 
และความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้ระยะเวลานาน 
ในการแก้ไข โดยต้องได้รบัความร่วมมือจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

  บริษัทได ้ก�าหนดขั้นตอนติดตามสถานการณ์
โรคระบาดร้ายแรง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด วิธีการ
แก้ไข และมาตรการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ก�าหนดรายละเอียดการป้องกันโรคระบาด การควบคุม 
โรคระบาด และการตดิตามพนกังานภายหลงัการรกัษาเพ่ือยนืยนั
ความปลอดเชื้อโรคระบาด ระบุในระเบียบปฏิบัติงาน  
เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย และ จัดท�า
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ท�าให้บริษัทสามารถให้
บรกิารลกูค้า ดูแลพนกังานและผูเ้กีย่วข้องในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี 

•	 ความเสีย่งด้านความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการท�างานการปฏิบัติงาน 
ที่ต ้องอาศัยพ่ึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ส่งมอบบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงอาจเกิดความเสี่ยงกรณีระบบงานท่ี
ส�าคัญขดัข้อง อาท ิอุปกรณ์ระบบควบคุมการจัดเกบ็ค่าผ่านทาง 
ระบบควบคุมการจราจร ระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ (ระบบ
ไฟฟ้าก�าลัง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบควบคมุ
และเก็บข้อมูล ระบบประตูกั้นชานชาลา ระบบจัดเก็บ 
ค ่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบป ้ายสัญญาณ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ภายในบรษิทั จึงมีความเสีย่งด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ รวมไปถึงการโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์  
อาจส่งผลให้อุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางใช้งานไม่ได้ 
ระบบรถไฟฟ้า หยุดชะงัก ท�าให้ไม่สามารถให้บริการได้  
หรือเกิดความล่าช้าในการให้บริการเนื่องจากต้องใช้เวลาใน
การแก้ไข ท�าให้บรษิทัสญูเสยีภาพลักษณ์ และความน่าเชือ่ถอื
  บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการใช ้งานระบบ
สารสนเทศ และจัดท�าคู่มือระบุขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ
เก่ียวกบัการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ซ่ึงสอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยจัดท�าตามกรอบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 มีระบบป้องกัน/ควบคุม 
การเข ้าถึงข ้อมูลสารสนเทศจากการบุกรุกหรือโจมต ี
เครือ่งแม่ข่าย (Server) จากภายใน และจากภายนอก (Firewall) 
รวมทั้งได้จัดท�าแผนฉุกเฉิน พร้อมฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์
การกูคื้น เพ่ือรองรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์
งานระบบทีอ่าจเกดิขึน้ เพ่ือเตรยีมความพร้อมให้กบัพนกังาน
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สามารถเข้าด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
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  พร้อมทัง้พัฒนาบคุลากรด้านบรหิารจดัการความม่ันคง
สารสนเทศ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการ / 
ระบบงานที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งมีการติดตามข่าวสารด้านภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือเฝ้าระวัง และเตรียมการรับมือ 
อยู่เสมอ
  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตาม
ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม ครอบคลมุการเคารพ
สิทธิมนุษยชน ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงด้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจหรือ 
สง่ผลตอ่กลยุทธอ์งค์กร หรือเป้าหมายของบรษิัท เพือ่เตรยีม
ความพร้อมในการป้องกันและปรับตัวรับความเสี่ยงต่างๆ 
รวมถึงแสวงหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจจากความเสี่ยง 
เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และจะทบทวนแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัท เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมประเด็นต่างๆ  
อย่างครบถ้วน และมีประสทิธภิาพสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ของธุรกิจ 

2.2.2  ความเสีย่งต่อการลงทนุของผูถื้อหลักทรพัย์  
   การที่บริษัทมีการออกตราสารทางการเงิน เช่น หุ้นกู้ นั้น 
ผู้ถือหลักทรัพย์อาจได้รับความเสี่ยง ดังนี้

•	 ความเสี่ยงด้านเครดิต
  เป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู ้ออกตราสารทางการเงิน 
อาจไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถช�าระคืนเงินต้น  
หากผู้ออกตราสารทางการเงินประกาศล้มละลายหรือผิดนัด
ช�าระหนี้ ซึ่งตราสารทางการเงินที่เสนอขายนั้นไม่ได้รับ 
การคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ถือตราสาร
ทางการเงินจะมีสทิธใินการขอรบัช�าระหนีเ้ท่าเทยีมกบัเจ้าหนี้
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม  

ในการประเมินความเสีย่งด้านเครดิตของผูอ้อกตราสารหนีน้ัน้ 
ผู ้ถือหลักทรัพย์สามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ทีจ่ดัท�าโดยสถาบนัจัดอันดับความเสีย่งประกอบการตดัสนิใจ
ลงทุนได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลก่อน 
การลงทนุ ได้แก่ ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงินของ
ผู้ออกตราสารทางการเงิน และควรติดตามข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้จาก
เวบ็ไซต์ส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืสถาบนัจดัอันดับความน่าเชอืถอื 
โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับ
เครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

•	 ความเสี่ยงด้านราคา
  เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเม่ือผู ้ถือหลักทรัพย์
ต้องการไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอน  
ซ่ึงหลักทรัพย์อาจขายได้มากกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคา 
ทีซ้ื่อมา ท�าให้ผูถ้อืหลักทรพัย์ไม่ได้รบัดอกเบีย้และผลตอบแทน 
หรือได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทนในอัตราที่ต�่ากว่า

•	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเม่ือผู ้ถือหลักทรัพย์
ต้องการไถ่ถอนหลักทรพัย์ก่อนวนัครบก�าหนดไถ่ถอน ซึง่ผูถ้อื
หลักทรพัย์สามารถขายต่อให้แก่ผูส้นใจรายอ่ืนในตลาดรองได้ 
โดยมีความเสีย่งจากการทีผู่ถ้อืหลักทรพัย์อาจไม่สามารถขาย
หลักทรัพย์ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

2.2.3  ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรัพย ์
  ต่างประเทศ
  - ไม่มี -
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  บรษิทัในฐานะผูใ้ห้บรกิารทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า มุ่งม่ันพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการเดินทาง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ใช้บริการ บริษัทมีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�าคญักับความปลอดภยั ความสะดวก
และรวดเร็วในการเดินทาง อันจะเป็นการส่งมอบบริการที่มีโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชน เพื่อส่งมอบ “เส้นทางแห่งความสุข	เพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” ภายใต้การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเสมอมา และเป็นแนวทางปฏิบัติที่บริษัทยึดถือในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3 การขับเคลื่อน

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

  บริษัทมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามเจตนารมณ์
ของบรษิทัทีค่�านงึถงึหลักธรรมาภิบาล ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญัเพ่ือการเตบิโตทางธรุกจิและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสานประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกัน
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้าง
ผลประกอบการที่ดีในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งบริษัทวางแผนพัฒนา
นวตักรรมโดยมีเป้าหมายลดผลกระทบต่อการเปล่่ียนแปลงสภาพ
ภููมิอากาศและการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่่ยั่่งยืน 

(SDGs) ร่วมกับภาคีหุ้นส่วนในสายห่วงโซ่อุุปทานขององค์กร  
จึงได้มีการก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนอันถือเป็นหัวใจของ
การขบัเคล่ือนธรุกจิในฐานะต้นทางแห่งความสขุ เพ่ือให้พนกังาน
น�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการท�างาน 
ส่งมอบคุณภาพของการบรกิารทีมุ่่งเน้นในเรือ่งของความปลอดภัย
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ดังนี้

ประเด็นที่มีสาระส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่มีสาระส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย 5 ประเด็นที่ส�าคัญ ได้แก่

  ส�าหรับประเด็นเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับการประเมินอยู่ใน
ระดับกลาง เนื่องจากปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้บริษัทต้องมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยและมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

การน�าองค์กรด้วยแนวคิด
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท

สร้างวัฒนธรรมแนวคิด
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผสานเข้ากับทุกกระบวนการท�างาน และกระบวนการตัดสินใจ
ของบริษัท

ด�าเนินการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

โดยการฝึกอบรม และการให้ค�าแนะน�าที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตาม
แนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการด�าเนินงาน 

เผยแพร่แนวทางปฏบิตัแิละสร้างความร่วมมอืในระดับภมูภิาค รวมถงึ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
  บริษัทให้ความส�าคัญในทุกขั้นตอนในการได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพราะบริษัทเชื่อว่า 
การบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการเพ่ิมคุณค่าด้านความปลอดภัย รวมถึงความสะดวก และรวดเร็วใน
การให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง 
  โดยบริษัทด�าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน�้า คือการคัดเลือกคู่ค้าให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดท�าให้มั่นใจได้ว่าคู ่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัทด�าเนินงานด้วยการค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อความยั่งยืนในการท�าธุรกิจร่วมกัน พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับบริษัทในการเข้าไป
มีส่วนร่วมประกอบธุรกรรมการค้าอย่างเป็นธรรมไว้ ทั้งเรื่องของการว่าจ้าง การท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึง
ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  นอกจากนี ้บรษิทัมีนโยบายการปฏบิตัต่ิอคู่ธรุกจิอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิให้เกดิความรูค้วามเข้าใจการปฏบิตักิารพัฒนาตาม
กรอบแนวคดิด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจของบริษัท การสร้างความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับ
คู่ค้าและผู้สนับสนุนทางการเงินถือเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษและ 
ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้แม้ในยามวิกฤต บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมให้ 
การได้มาซ่ึงสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยดึม่ันทีจ่ะพัฒนาและรกัษาสมัพันธภาพทีย่ัง่ยนืกบัคู่ค้า โดยมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน
ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางของการให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด�าเนินการด้วยความซื่อสัตย์  

มีจริยธรรม เชื่อถือได้ สุจริตโปร่งใส และตรวจสอบได้
2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่

ชัดเจน สร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอย่างมีคุณภาพ  
ตรงเวลา และมีความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง

3. สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่ถูกกฎหมาย  
และผลิตภายในประเทศเป็นอันดับแรก โดยค�านึงถึง 
ความปลอดภัย สิง่แวดล้อม และอาชวีอนามัยในการท�างาน

4. สนบัสนนุและส่งเสรมิการจัดซ้ือจดัจ้างทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
(Green Procurement)

5. เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน

มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
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• การคัดเลือกคู่ค้าและวางนโยบายด้านสินค้าและบริการ 
  บรษิทัจัดให้มีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่สมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทกุระดับและด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ เป็นไป
ตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรอืข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม ตามข้อก�าหนดตามระบบบรหิารคุณภาพ 
ISO 9001 ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. ก�าหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีการด�าเนินกิจการ 
อย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. มกีารแข่งขันบนฐานข้อมูลทีไ่ด้รบัอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มีลกัษณะทีเ่ป็นการเลือกปฏบิตั ิหรอืกดีกนัไม่ให้คู่ค้ารายหนึง่
รายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ

3. จัดท�ารูปแบบสัญญา หรือข้อตกลงที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. จดัให้มีระบบการจัดการ ตดิตาม เฝ้าระวงั รวมถงึทบทวน เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการปฏบิตัติามสญัญา หรอืข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. จ่ายค่าตอบแทนให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระที่ได้ตกลงกัน
6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวหรืออาศัยความเป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
7. จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและ

งานบรกิารอย่างต่อเนือ่ง ในขณะเดียวกนักเ็ปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถตดิต่อผูบ้รหิารเพ่ือแจ้งข้อร้องเรยีนได้ กรณทีีพ่บว่าได้รบั
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

8. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของคู่ค้าด้วยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิบนให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของคู่แข่ง

9. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง

  รวมถึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ  
และมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชดิท�าให้มัน่ใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานทีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกิจด้วยมีการค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เพ่ือความยัง่ยนืในการท�าธรุกจิร่วมกนั และส�าหรบักลุ่มผูส้นบัสนนุทางการเงิน ได้แก่ ผูใ้ห้กู ้ผูถ้อืหุน้กู ้เจ้าหนี ้บรษิทัยดึม่ันปฏิบัตติาม
สัญญาและข้อผูกพัน รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

• การจดัล�าดบัความส�าคญัของ Supplier แบ่งเป็น  
 4 กลุ่ม โดยสรุปดังนี้

1. Q-AVL : Quality Approved Vendor List = กลุ่ม 
Supplier ที่เป็นคู่ค้า/ให้บริการกับบริษัท ขึ้นทะเบียนใน
ระบบ SAP และผ่านเกณฑ์การพิจารณาพิเศษ ตามระบุ
ในระเบียบปฏิบัติงาน สามารถสั่งซ้ือ/สั่งจ้างได้โดยไม่
ต้องเปรียบเทียบกับ Supplier รายอื่น

2. AVL : Approved Vendor List = กลุ่ม Supplier  
ทีเ่ป็นคู่ค้า/ให้บรกิารกบับรษิทั ขึน้ทะเบยีนในระบบ SAP

3. PVL : Potential Vendor List = กลุ่ม Supplier ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการกับบริษัท

4. BVL : Blacklist Vendor List = กลุ่ม Supplier ที่เป็น
คู่ค้า/ให้บริการกับบริษัท ขึ้นทะเบียนในระบบ SAP  
แต่มีผลการให้บริการ/ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และ
พิจารณาระงับการสัง่ซือ้/สัง่จ้าง จนกว่าจะพิสจูน์ได้ว่ามี
การพัฒนา/ปรับปรุง และผ่านการพิจารณาให้ออกจาก
กลุ่มนี้ได้

• การตรวจสอบการท�างานของคู่ค้า
  บริษัทมีระบบการจัดการ ติดตาม เฝ้าระวัง รวมถึง
ทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลง
อย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
โดยให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจ�าทกุปี และแจ้งผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและ 
งานบริการอย่างต่อเนื่อง 
  ทัง้นี ้บรษิทัได้เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถตดิต่อผูบ้รหิาร
เพ่ือแจ้งข้อร้องเรียนได้ กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม
  บริษัทให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชน 
ด้วยรถไฟฟ้า การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ภายใต้การด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย เพ่ือส่งมอบการบริการที่มี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
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• ความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา 
  บริษัทมีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับ
กฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ  
และระดับสากล ได้แก่ 

- ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย และระบบจัดการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 ISO/IEC 27001:2013 
และ ISO 14001:2015 มาประยกุต์ใช้และได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานดังกล่าวจากผู้ให้การรับรองภายนอกอย่าง 
บรษิทั ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั และ บรษิทั เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มุ ่งเน้น 
การออกแบบกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน  
การพัฒนากระบวนการ การก�าหนดมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขเพ่ือควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่
อาจเกดิขึน้ในการปฏบิตังาน และการให้บรกิาร ครอบคลุม
ผู้โดยสารรถไฟฟ้า ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ลูกค้าพัฒนา 
เชิงพาณิชย์ พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ขาย และบุคคลอื่นๆ 
ทีเ่ข้ามาในพ้ืนที ่บรษิทั รวมถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด

• การรณรงค์ให้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  บรษัิทมีนโยบายการจัดซ้ือสนิค้าหรอืบรกิารทีเ่ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยประกาศชัดเจนผ่าน www.bemplc.co.th  
รวมทั้งได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างอีกด้วย โดยก�าหนด
เกณฑ์การจัดหาเบื้องต้นดังนี้

1. ใช้วสัดุทีมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย เช่น วสัดุไม่มีพิษ 
วัสดุหมุนเวียนทดแทนได้ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใช้
พลังงานต�่าในการจัดหามา เป็นต้น

2. ใช้วัสดุน้อย เช่น น�้าหนักเบา ขนาดเล็ก มีจ�านวนประเภท
ของวัสดุน้อย เป็นต้น

3. มี เทคโนโลยีการผลิตที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด เช ่น  
ใช้พลังงานสะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต เป็นต้น

4. มีระบบขนส่งและจัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
ลดการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท�า
จากวัสดุที่ใช้ซ�้าหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ และเลือกใช ้
เส้นทางการขนส่งที่ประหยัดพลังงานที่สุด เป็นต้น

5. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดในช่วงการใช้งาน เช่น 
ใช้พลงังานต�า่ มกีารปล่อยมลพิษต�า่ในระหว่างการใช้งาน 
ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และลดการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่จ�าเป็น

6. มคีวามคุ้มค่าตลอดชวีติการใช้งาน เช่น ทนทาน ซ่อมแซม
และดูแลรกัษาง่าย ปรบัปรงุต่อเตมิได้ ไม่ต้องเปลีย่นบ่อย 
เป็นต้น

7. มีระบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพสูง เช่น การเก็บรวบรวมที่ก่อผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีการออกแบบให้สามารถน�าสินค้า 
หรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ�้า หรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย  
หรอืหากต้องก�าจดัทิง้สามารถน�าพลังงานกลับคืนมาใช้ได้
และมีความปลอดภัยส�าหรับการฝังกลบ เป็นต้น

8. สนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ด้รบัฉลากสิง่แวดล้อม หรอืฉลากเขยีว
9. สินค้าหรือบริการที่มาจากองค์กรที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพสิง่แวดล้อม จากสถาบนัหรอืหน่วยงานของรฐัใน
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ

10. สินค้าหรือบริการที่มีในทะเบียน Green Product ของ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ

11. จัดหาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ได้รับ ISO 14001 หรือ
มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานได้ 
เป็นต้น หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานได้ เช่น น�าเงิน
รายได้มอบให้องค์การกุศลที่รักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การปลูกป่า สนับสนุนการ Reuse–Refill–Recycle  
ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานได้ เป็นต้น

• กลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  บริษัทประชาสัมพันธ ์ข ้อมูลเกี่ยวกับการให ้บริการ 
ทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ 
ได้แก่ อัตราค่าบรกิาร การแนะน�าเส้นทาง สิง่อ�านวยความสะดวก 
เผยแพร่ผ่านทาง www.bemplc.co.th
  การสร้างและการบรหิารความสัมพันธ์กบัลูกค้า (Customer 
Relations Management - CRM) โดยการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลลูกค้า และสร้างเครือข่ายให้เป็นไปตามกระบวนการ  
CRM ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคัญเพ่ือสร้างความภักดีและการรกัษาลกูค้า 
(Loyalty Marketing) โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการมุ่งตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยใช้กลยุทธ์การจัดกิจกรรม และแบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออก
เป็นกลุ่มต่างๆ ท�าให้สามารถก�าหนดกลยทุธ์การส่งเสรมิการขาย
ให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายโดยรวม และ
วางแผนการส่งเสริมการขายและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  บริษัทด�าเนินกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการขายของ
ธรุกจิทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ซ่ึงประกอบ
ด้วยรายละเอียดดังนี้
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• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ 
 ทางพิเศษ

๐ บริษัทได ้มอบส ่วนลดค ่าผ ่านทางในบางเส ้นทาง  
เพ่ือส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาใช้บริการทาง
พิเศษอย่างสม�่าเสมอจนเกิดความเคยชินและเป็นลูกค้า
ประจ�าในทีส่ดุ ในปี 2564 NECL ยงัคงให้ส่วนลดค่าผ่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยาแก่ผู้ที่ใช้บริการที่ด่านเมืองทองธานี
จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และได้จัดท�าโปรโมชัน่ใหม่ 
คูปองราคาพิเศษ มอบส่วนลด 10 บาท ระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
ให้กบัรถทกุประเภท นอกจากนีจ้ากการปรบัอัตราค่าผ่าน
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ตั้งแต่วันที่ 15 
ธันวาคม 2564 ตามสัญญาสัมปทานการลงทุนใน 
การออกแบบก่อสร้าง บรหิาร และการบ�ารุงรกัษาโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับ กทพ.  
โดยปรับอัตราค่าผ ่านทางจาก 50/80/115 บาท  
เป็น 65/105/150 บาท ส�าหรับรถประเภท 4 ล้อ  
รถประเภท 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ ตามล�าดับ 
ทัง้นี ้บรษิทัสนบัสนนุนโยบายภาครฐั ลดภาระค่าครองชพี
ให ้กับประชาชนโดยการคงอัตราค ่าผ ่านทางเดิม  
ด้วยการช�าระค่าผ่านทางในรูปแบบคูปอง เป็นระยะเวลา 
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 
2565 โดยคูปองดังกล่าวจ�าหน่ายเป็นเล่ม เล่มละ 20 ใบ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 ณ อาคารด่านทั้ง 9 แห่ง ของทางพิเศษสาย 
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซ่ึงบริษัทมีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ผ่านทางสื่อออฟไลน์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ใบปลิว 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าได ้
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนและทั่วถึง

๐ บริษัทร่วมกับ กทพ. จัดตั้งจุดอ�านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยรองรบัการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และร่วมรณรงค์ขับ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 “เดินทาง
ปลอดภัยก�าลัง	 3	 ใส่ใจตนเอง	 ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง	
ใส่ใจประชาชน” และเทศกาลปีใหม่ 2565 “ไปกลับ
สะดวกปลอดภัย	 ร ่วมใจวางแผนก่อนเดินทาง”	
นอกจากนีไ้ด้ร่วมกบั กทพ. แจกของทีร่ะลกึแก่ผูใ้ช้บรกิาร
ทางพิเศษในช่วงเทศกาลวันปีใหม่เป็นประจ�าทุกปี

๐ บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่าน 
ทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ในช่องทางที่ 2 เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเปิดให้บริการเพียง 1 ช่องทาง ณ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษพระราม 9-1 ทางพิเศษศรีรัช เพ่ือลดปัญหา 
การจราจรตดิขดับรเิวณหน้าด่าน และอ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ อีกทั้งยังช่วยลดการสัมผัส  
ลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ บริษัทได้
เปิดให้บริการเติมเงิน Easy Pass ผ่านบัตรเครดิต  
และ QR Code ได้ทีอ่าคารด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
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• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจระบบราง 
  บริษัทได้แบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ท�าให้สามารถก�าหนดกลยุทธ์การส่งเสริม การขายให้เกิดประสิทธิภาพ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวม โดยบริษัทได้วางแผนการส่งเสริมการขายและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
สิ่งแวดล้อมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

๐ บริษัทมุ่งเน้นด้านคุณภาพการบริการเป็นส�าคัญ โดยยึดถือการบริการที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา 
เพื่อเป็นตัวเลือกการเดินทางที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

๐ จากสถานการณ์โรคระบาดเชือ้ COVID-19 บรษิทัจึงมุ่งเน้นสร้างความม่ันใจให้กบัผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารรถไฟฟ้าภายใต้มาตรการ
ความปลอดภัย อาทิ การจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100% การเพ่ิมมาตรการด้านความสะอาด  
การพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส รวมถึงการก�าหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากภายในสถานีตลอดเวลา งดการพูดคุย และเว้นระยะห่าง 
(Social Distancing) ขณะใช้บริการ 

๐ เส้นทางให้บริการรถไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนที่ศูนย์กลางธุรกิจ และพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกการเดินทาง  
ด้วยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน 2 ประเภท 1.ทางเชื่อมต่ออาคารห้างร้านหรือสถานที่ส�าคัญ (คือ นับเฉพาะสถานีที่มี 
การสร้างทางเชื่อมต่อกันทั้งระดับบนดินหรือใต้ดิน) 2.จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งประเภทต่างๆ

ทางเชื่อมต่อสถานที่ส�าคัญหรืออาคารห้างร้านที่เปิดใช้บริการแล้ว 
- สถานีสามย่าน เชื่อมต่ออาคารจัตุรัสจามจุรีและอาคารสามย่านมิตรทาวน์
- สถานีพระรามเก้า เชื่อมต่อห้าง Central Plaza Grand พระรามเก้า และอาคาร G Tower
- สถานีเพชรบุรี เชื่อมต่ออาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
- สถานีสุขุมวิท เชื่อมต่ออาคาร Interchange
- สถานีภาษีเจริญ เชื่อมต่อห้าง Seacon บางแค
- สถานีหลักสอง เชื่อมต่อห้าง The Mall บางแค
- สถานีตลาดบางใหญ่ เชื่อมต่อห้าง Central Plaza Westgate และห้าง Bing C Extra บางใหญ่
- สถานีบางกระสอ เชื่อมต่อห้าง Big C รัตนาธิเบศร์

ทางเชื่อมต่อสถานที่ส�าคัญหรืออาคารห้างร้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
- สถานีบางโพ ทางเดินยกระดับ (skywalk) เชื่อมต่อห้าง Gateway บางซื่อ (คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565)
- สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เปิดให้บริการปี 2565)
- สถานีลุมพินี ทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อโครงการ One Bangkok (คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565)
- สถานีสีลม ทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อโครงการ Dusit Central Park (ยังไม่ทราบก�าหนดเปิดให้บริการ)

จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งประเภทต่างๆ
- สถานีบางขุนนนท์ เชื่อมต่อป้ายหยุดรถไฟจรัญสนิทวงศ์ (รฟท.)
- สถานีบางโพ เชื่อมต่อท่าเรือบางโพ
- สถานีบางซื่อ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าชานเมืองสถานีกลางบางซื่อ (สายสีแดง) และรถไฟทางไกลสถานีชุมทางบางซื่อ (รฟท.) 
- สถานีสวนจตุจักร เชื่อมต่อ BTS สถานีหมอชิต
- สถานีพหลโยธิน เชื่อมต่อ BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว
- สถานีเพชรบุรี เชื่อมต่อ ARL สถานีมักกะสัน ท่าเรืออโศก และป้ายหยุดรถไฟอโศก (รฟท.)
- สถานีสีลม เชื่อมต่อ BTS สถานีศาลาแดง
- สถานีหัวล�าโพง เชื่อมต่อสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง)
- สถานีสนามไชย เชื่อมต่อท่าเรือราชินี
- สถานีบางหว้า เชื่อมต่อ BTS สถานีบางหว้า และท่าเรือบางหว้า
- สถานีพระนั่งเกล้า เชื่อมต่อท่าเรือพระนั่งเกล้า (ไม่ต้องมีค�าว่าสะพาน)
- สถานีบางซ่อน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟทางไกล สถานีบางซ่อน
- สถานีเตาปูน หรือสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน�า้เงิน
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๐ บริษัทวางแผนและจัดท�าการออกบัตรโดยสารชนิดต่างๆ 
ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
และดึงดูดกลุม่ลูกค้าทีใ่ช้บรกิารเป็นครัง้คราวให้หนัมาใช้
บัตรโดยสารในการเดินทางมากขึ้น 

๐ การน�าเสนอการประชาสมัพันธ์ผ่านบตัรโดยสารแก่ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจองค์กร โดยสามารถจัดท�าหน้าบัตรเฉพาะเป็น
สัญลักษณ์ขององค์กรหรือกิจกรรมส�าคัญ เพ่ือเป็น 
การประชาสมัพันธ์และส่งเสรมิการขายท�าให้เกดิการกระจาย
ของบัตรโดยสารถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ที่ใช้บริการ
เดิมและกลุ่มผูโ้ดยสารทีย่งัไม่เคยใช้บรกิารมาก่อนให้เกดิ
การทดลองใช้

๐ บริษัทมีกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ�านวนผู้ใช้บริการที่เดินทาง
ด้วยบัตรโดยสาร เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง  
ลดการสมัผสั ด้วยการมอบสทิธปิระโยชน์ส�าหรบัผูถ้อืบตัร
โดยสาร ผ่านโครงการความร่วมมือร่วมกบัพันธมิตรธรุกจิ 
อาทิ โครงการมอบส่วนลดเติมเงินบนบัตรโดยสาร 

โครงการมอบเครดิตเงินคืนรวมถงึการแลกคะแนนสะสม
ของบตัรเครดิต โครงการมอบส่วนลดร้านค้า ศนูย์สรรพสนิค้า 
โรงภาพยนตร์ หรืองานแสดงสินค้ารอบเส้นทาง

๐ การสร้างและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้
ลกูค้าเกดิความพึงพอใจ รวมถงึรกัษาฐานลูกค้าเดิม อาทิ 
การบรหิารจัดการระบบข้อมูลผูโ้ดยสารในรปูแบบสมาชกิ 
MRT Club การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดี 
กับผู ้ใช้บริการทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารและ 
สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท

๐ เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลการให้บริการที่เป็นปัจจุบัน 
รวดเร็ว เชื่อถือได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์จุดหมาย
ปลายทาง ให้เข้าถงึกลุม่ลูกค้าเป้าหมายส�าหรบัการวางแผน
การเดินทาง 

๐ บรษิทัมีการจัดท�าการส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการ
และความคาดหวงัของผูโ้ดยสารประจ�าปีเพ่ือน�าผลส�ารวจ
มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
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• การเดนิทางด้วยบัตรโดยสาร ส�าหรบัผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT
  “เดนิทางสะดวก	รวดเรว็กว่า	ด้วยบตัรโดยสารรถไฟฟ้า	MRT”	
บตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ส�าหรบัการช�าระมลูค่าการเดินทางส�าหรบัระบบ
รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม โดยสามารถ
สะสมมลูค่าไว้เพื่อใช้ส�าหรับเดนิทางหลายเที่ยว บัตรโดยสารม ี4 ประเภท 
คือ บัตรบุคคลทั่วไป (Adult Card) บัตรนักเรียน นักศึกษา (Student Card) บัตรผู้สูงอายุ (Elder Card) และบัตรเด็ก (Child Card) 
โดยมูลค่าการออกบตัรครัง้แรก 180 บาท (มูลค่าในการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจ�าบตัร 50 บาท และค่าธรรมเนยีมการออกบตัร 30 บาท)
   การจัดท�าบัตรโดยสารส�าหรับกลุ่มธุรกิจ ในรูปแบบบัตรโดยสารหน้าบัตรลายพิเศษ ส�าหรับเป็นบัตรที่ระลึกในโอกาสต่างๆ  
เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น เฉพาะธรุกจิ รวมถงึการอ�านวยความสะดวกด้วยบตัรโดยสารร่วมธรุกจิร่วมกบัสถาบนัการเงิน 
ที่สามารถใช้เป็นบัตรประจ�าตัว บัตรเดบิต และบัตรรถไฟฟ้าได้ในบัตรใบเดียว

 นอกจากนี้ บริษัท ร่วมกับ รฟม. สนับสนุนนโยบายภาครัฐใน 
การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร 30 วัน 
เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และ MRT สายสีน�้าเงิน  
ได้ไม่จ�ากัดระยะทางในราคาประหยัด ซึ่งผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT 
PLUS และ MRT ประเภทบตัรบคุคลทัว่ไป บตัรโดยสารธรุกิจ และบตัรร่วม
ธุรกิจ สามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการ ทั้งแบบ 
เดินทางในรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (PL Adult Pass) เดินทางในรถไฟฟ้า 
MRT สายสนี�า้เงนิ (BL Adult Pass) หรอืเดินทางข้ามทัง้ 2 สาย (ML Adult 
Pass) รายละเอียดดังนี้

o PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT 
สายสม่ีวง สามารถเตมิเทีย่วโดยสารได้ที่
ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT  
สายสีม่วง เริ่มจ�าหน่ายตั้งแต่วันที	่ 
1	กมุภาพันธ์	2564	-	30	เมษายน	2565	
 - 15 เที่ยว ราคา 450 บาท 
  เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว 
 -  25 เที่ยว ราคา 700 บาท 
  เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
 -  40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท 
  เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
 -  50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท 
  เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว
 -  60 เที่ยว ราคา 1,200 บาท 
  เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว 
  (**ใช้เดินทางได้นานถึง 60 วัน**)
 (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)

  ทัง้นี ้โปรโมชัน่เทีย่วโดยสารมีก�าหนดการใช้งานภายใน 45 วนันบัจาก
วนัทีซ้ื่อเทีย่วโดยสาร หากพ้นก�าหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถ
ใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก (ยกเว้น 
PL Adult Pass 60 เที่ยว 60 วัน จะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา  
60 วนั นบัจากวนัทีใ่ช้เดินทางครัง้แรก) นอกจากนี ้โปรโมชัน่เทีย่วโดยสารไม่
สามารถคืนเงินได้ ส�าหรับบัตรนักเรียน นักศึกษายังคงได้รับส่วนลด 10% 
เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทุกเที่ยวเดินทางเช่นเดิม

o BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT 
สายสีน�้าเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสาร
ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT 
สายสีน�้าเงิน เริ่มจ�าหน่ายต้ังแต่วันที	่ 
1	มีนาคม	2564	-	30	เมษายน	2565
 - 15 เที่ยว ราคา 450 บาท 
  เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว 
 -  25 เที่ยว ราคา 700 บาท 
  เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว 
 -  40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท
  เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว 
 -  50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท 
  เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว 

 (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)

o ML Adult Pass ใช้เดินทางข้าม 
สายระหว่าง MRT สายสีน�้าเงินและ 
สายสม่ีวง สามารถเตมิเทีย่วโดยสารได้ที่
ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง
สายสนี�า้เงนิและสายสม่ีวง เริม่จ�าหน่าย
ต้ังแต่วนัที	่1	มนีาคม	2564	-	30	เมษายน	
2565
 -  15 เที่ยว ราคา 810 บาท 
  เฉลี่ย 54 บาท/เที่ยว 
 -  25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท 
  เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว 
 -  40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท 
  เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว 
 -  50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท
   เฉลี่ย 45 บาท/เที่ยว

 (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 70 บาท) 
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• การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปี 2564
 o วันสงกรานต์

 กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
- กิจกรรม “รถไฟฟ้า	MRT	พาเที่ยว	เทศกาลสงกรานต์” เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารได้ร่วมท�าบุญตาม

ประเพณีปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยการสรงน�้า
พระพุทธรูปภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงิน จ�านวน 19 สถานี และ MRT สายสีม่วง  
ทั้ง 16 สถานี

- กิจกรรม “ผู้โดยสารที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	โดยสารรถไฟฟ้า	MRT	ฟรี”	ในวันที่ 13-15 เมษายน 
2564 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

 
 o วันแม่แห่งชาติ

- กิจกรรม “12	 สิงหา	 พาแม่ขึ้น	 MRT	 ฟรี” เป็นกิจกรรมให้คุณแม่โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี  
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

 
 o วันพ่อแห่งชาติ

- กิจกรรม “5	ธันวา	พาพ่อข้ึนรถไฟฟ้า	MRT	ฟรี” เป็นกิจกรรมให้คุณพ่อโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

 
 o วันขึ้นปีใหม่

- กจิกรรม “MRT	เปิดให้บรกิารข้ามปีถึง	ต	ี2” เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 
โดยขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. ของวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565

• การเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
  โดยเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน�้าเงิน เพื่อให้บริการ และอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป
และผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า ดังนี้

- เปิดบริการศูนย์การค้า Metro Mall จ�านวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีก�าแพงเพชร สถานีสวนจตุจักร สถานีพหลโยธิน  
สถานพีระราม 9 สถานศีนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย สถานสีขุมุวทิ สถานเีพชรบรุ ีและสถานคีลองเตย ซ่ึงเปิดให้บรกิารทกุวนั 
ตั้งแต่เวลา 6.00 - 2.00 น. ยกเว้นสถานีก�าแพงเพชร เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 7.00 - 22.00 น.  
มีร้านค้าที่เปิดให้บริการมากกว่า 170 ร้านค้า

- Gourmet Market เปิดให้ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น. บริเวณช้ันใต้ดินอาคารจอดและจร สถานีลาดพร้าว 
- ร้านรับส่งพัสดุ J&T Express เปิดให้บริการ 32 สถานี รับส่งพัสดุทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.00-20.00 น. และวันเสาร์- 

วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 20.00 น. 
- บริการเครื่องอัตโนมัติภายในสถานีของสถานบันการเงินต่างๆ มากกว่า 200 เครื่อง
- เปิดให้บริการส�านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว กรมการกงสุล ที่สถานีคลองเตย ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
- กจิกรรมและสนิค้าราคาพิเศษตามสถานต่ีางๆ เช่น งาน Good Food Good Fair, งาน Season Market, งาน Export Code, 

งานต้อนรับเปิดเทอม
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• การรับสิทธิประโยชน์ส่วนลดการเติมเงิน 
 ผ่านระบบ QR Code
   พัฒนาวิ ธี การรั บสิทธิ์ ส ่ วนลด 
การเติมเงินที่ห ้องออกบัตรโดยสาร  
ด ้วยการสแกน QR code หรือ  
Barcode ส�าหรับผู้ถือบัตรโดยสาร
รถไฟฟ้า MRT สามารถแสดงรหัส
การรับสิทธิ์ในรูปแบบ QR Code 
หรือ Barcode ผ่านแอปพลิเคชั่น 
ของสิทธิประโยชน์นั้นๆ เพื่อรับสิทธิ์
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
การรับสิทธิ์

• การจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกผ่านช่องทางออนไลน์
   สินค้าที่ระลึก M Shop จากรถไฟฟ้า MRT ส�าหรับ 
นักสะสมหรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ ผู ้โดยสาร
สามารถเลือกดูรายละเอียดสินค้า หรือสั่งซ้ือได้อย่างสะดวก  
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทีเ่วบ็ไซต์ https://metro.bemplc.co.th/
MRT-Shop หรือ Bangkok MRT Application พร้อมบริการ
จัดส่งถึงบ้าน 
  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ในระบบรถไฟฟ้า เช่น ห้องน�้า, Free Wi-Fi, ที่นั่งพักคอย  
และการให้บริการสื่อโทรคมนาคมด้วยสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 5G ภายในสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า และใน
ช่วงสถานการณ์ของ COVID-19 บริษัทได้จัดท�ามาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามนโยบายภาครัฐ 
อย่างเคร่งครัด เพ่ิมรอบความถี่ในการท�าความสะอาดพื้นท่ี
ต่างๆ ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับ 
การฉีดวัคซีน สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ Metro Mall จะต้องสวมหน้ากาก
อนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพ้ืนที่ Metro 
Mall ทุกครั้ง
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• การพฒันาระบบช�าระค่าผ่านทาง EMV Contactless
  บริษัทด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology  
Development) เพื่อสนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพและ
อ�านวยความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น บริษัทได้ร่วมกับ
กระทรวงคมนาคม กทพ. และธนาคารกรุงไทย พัฒนา 
ระบบช�าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร EMV Contactless หรือ 
Europay MasterCard and VISA ซึ่งเป็นระบบการช�าระเงินที่
ออกแบบมาเพ่ือเป็นทางเลือกในการช�าระค่าผ่านทางให้ผู้ใช้
บริการทางพิเศษได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เพียงแค่  
แตะ จ่าย ด้วยบัตรเครดิต หรือ เดบิต มาสเตอร์การ์ด หรือวีซ่า 
ทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์ Contactless ลดการใช้และสัมผัส
เงินสด ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการช�าระเงินที่เป็นมาตรฐาน
ระดับสากล โดยเปิดให้บรกิาร 5 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลมิ
มหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) 
ทางพิเศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอกฯ (ฉมิพลี-จตจัุกร) ทางพิเศษ 
อุดรรถัยา (บางปะอิน - ปากเกรด็) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(วงแหวนใต้) และในปี 2565 มีแผนจะขยายบริการไปยังระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า  
  นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ “Happy	Journey	with	
BEM” ขอบคุณผู้ใช้ทาง แจกหน้ากากอนามัยฟรี เพื่อส่งมอบ
ความห่วงใย และสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ในการเดินทางอย่างปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ซึ่งได้แจก
หน้ากากอนามัยให้กับผู้ใช้ทางทั้ง 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษ
ศรีรัช (ขั้นที่ 2) ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ พร้อมประชาสัมพันธ์การช�าระค่าผ่านทาง
ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

• การให้บริการกรณีฉุกเฉินบนทางพิเศษ
  ในกรณีที่ผู ้ใช้บริการทางพิเศษประสบอุบัติเหตุ หรือ
เครือ่งยนต์ขดัข้องบนทางพิเศษ พนกังานกูภั้ยจะให้ความช่วยเหลือ 
และแก้ไขเครือ่งยนต์จนสามารถวิง่ต่อไปได้ หรอืหากไม่สามารถ 
แก้ไขได้ก็จะช่วยลากจูงรถจากบนทางพิเศษลงไปยังบริเวณ  
ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้อง
เตมิน�้ามนั หรือค่าผงเคมขีจดัคราบน�า้มนัจากการเกิดอบุัติเหตุ 
ค่าน�้ามัน ในกรณีน�้ามันหมดเจ้าหน้าที่กู ้ภัยจะเติมน�้ามันให้  
100 บาท เพ่ือให้สามารถน�ารถลงไปจากทางพิเศษ และหาสถานี
บริการน�้ามันได้ ค่าผงเคมี ในกรณีรถมีปัญหาและมีคราบ 
น�้ามันไหลออกมาบนถนน ทางพนักงานจ�าเป็นต้องใช้สารเคมี
ขจัดคราบน�้ามันดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
ทางพิเศษคนอื่นๆ
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสียใน 
  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
  บรษิทัมีนโยบายทีช่ดัเจนในการให้ความส�าคญั 
และค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการด�าเนิน
ธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดย
บรษิทัได้จ�าแนกกลุม่มีส่วนได้เสยีเป็น ผูมี้ส่วนได้เสยี
ภายใน และผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอก ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดไว้ในโยบายก�ากับดูแลกิจการว่า 
บริษัทจะดูแลผู ้ มีส ่วนได ้เสียตามสิทธิที่ มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการด�าเนินงานโดย
เคารพสทิธมินษุยชนอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีบ้รษิทั
ยังด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงปัจจัยภายในองค์กร 
อาทิ เป้าหมาย ทิศทางองค์กร และความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ เพ่ือใช้ก�าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อ
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท 
  การสร้างความสมดุล ผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้บริษัทสามารถเดินหน้า เติบโต  
ได้อย่างยั่งยืน ในสภาวะวิกฤตการณ์ ซึ่งบริษัท
ตระหนักถึงความสนใจ (Interest) ความคาดหวัง 
(Expectation) และความกังวล (Concern) ของผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพราะจะท�าให้บริษัท
สามารถก�าหนดแนวทางการตอบสนองเพ่ือสร้าง
ความสมดุลในการสร้างคุณค่าร่วมกัน โดยได้
ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงานด้านการเชือ่มโยง
ผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

 ผลกระทบที่มีต่อ BEM ประเด็นสำ�คัญ ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
-  รายได้ลดลง ผลประกอบการ -  การสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
-  การด�าเนินกิจการหยุดชะงัก ความปลอดภัยในการเดินทาง -  การติดโรคระบาด COVID-19
-  เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง/   -  การบาดเจ็บ เสียชีวิต
 ถูกเพิกถอน	License	to	Operate 
-  การด�าเนินงานหยุดชะงัก ความปลอดภัยในการท�างาน -  การติดโรคระบาด COVID-19
-  เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง  -  ความเจ็บป่วย เสียชีวิต
-  กจิการไม่เติบโตหรอือาจล้มละลายได้ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี -  พนักงานไร้จรรยาบรรณ 
-  เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง   วินัยในการปฏิบัติงาน
   -  เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
-  การใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพ -  ผลกระทบต่อการให้บริการ
  มีแนวโน้มการจ่ายภาษีสูงขึ้น  ภูมิอากาศอย่างรุนแรง
 (Carbon	Tax)  
-  ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงหรือ การบริหารจัดการความเสี่ยง -  การบาดเจ็บ  
 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้   เสียชีวิตจากการเดินทาง 
-  การด�าเนินกิจการหยุดชะงัก   ท�างาน 
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การใหความรวมมือ
การปฏิบัติ

เพื่อสร�างให�เกิดการพัฒนา
ซ�่งเป�นการเปล่ียนแปลง

ทั�งพฤติกรรมในระดับป�จเจก
และการเป�นส�วนหนึ่งของระบบ

และกระบวนการ

การสรางความเขาใจ
ความรู� ความเข�าใจ
 ถึงประเด็นที่สำคัญ

ภายใต�สถานการณ�ที่เกิดข�้น 
ที่มีผลกระทบร�วมกัน
ระหว�างผูู�มีส�วนได�เสีย

กับบร�ษัท การยอมรับ
ยอมรับถึงผลกระทบที่เกิดข�้น

มีทัศนคติที่มองเห็น ความสำคัญ
พร�อมที่จะนำ ไปสู�การร�วมมือ

ในการปรับปรุง
พัฒนาและเปล่ียนแปลง

Understanding
Knowledge and 

understanding of material 
issues in any such 

circumstances happened 
which have combined 

impacts between 
stakeholders and 
the Company. Buy-in

Accepting impacts which 
occurred, having the right 

attitudes to see the 
importance, being ready 
to foster cooperation in 

improvement, development 
and change.

On-board 
Practices to pursue 

development which is a 
change in behavior at an 
individual level and being 

part of systems and 
processes.

ความสนใจ

ความคาดหวัง ความกังวล

การใหความรวมมือ การเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย

การสรางความเขาใจ

การยอมรับ

ความสนใจ

ความคาดหวัง ความกังวล

On-Board Stakeholder Engagement

Understanding

Buy-In
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1)	ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

2)	ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

• การสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

 ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นสำ�คัญ ก�รสร้�งคว�มเข�้ใจ ก�รให้คว�มร่วมมือ
   และก�รยอมรับ 
ผู้โดยสาร  ความปลอดภัยในการเดินทาง การสื่อสาร การใช้บริการ กิจกรรมร่วม 
ผู้ใช้ทางพิเศษ   ช่องทางให้ความคิดเห็น
ชุมชน   และค�าแนะน�า
พนักงาน ความปลอดภัยในการท�างาน นโยบาย มาตรการ การสร้างจิตส�านึกด้าน
คู่ค้า   การสร้างความรู ้และการฝึกอบรม ความปลอดภัย กิจกรรมด้าน
   ความปลอดภัยในองค์กร
ผู้บริหาร การก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย โครงสร้าง ช่องทางการสื่อสาร / ร้องเรียน
พนักงาน   และแนวปฏิบัติการก�ากับดูแล และการจัดการข้อร้องเรียน 
   การปฏิบัติด้านจริยธรรม
   และจรรยาบรรณ
พนักงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพ แนวปฏิบัติและมาตรฐาน การสร้างนวตักรรมในการกระบวน
ชุมชน ภูมิอากาศอย่างรุนแรง  ด้านสิ่งแวดล้อม การด�าเนินงาน กิจกรรม
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยง การอบรม / แนวปฏิบัติที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง
พนักงาน    ในการปฏิบัติงานทุกระดับ

• การประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
  บริษัทได้มีการประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงล้วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขององค์กร อันถือเป็น 
กระบวนการทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยสร้างความเชือ่ม่ันแก่ผูมี้ส่วนได้เสยีและบรษิทั รวมไปถงึความม่ันใจในระยะยาวว่าบรษิทัจะปฏบิตัแิละดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

 ผูบร�หาร พนักงาน  ผูถือหุน

B

ลูกค�า ผูู�มีความสัมพันธ�
ทางธุรกิจ

คู�ค�า / ผู�รับเหมา ผู�ให�กู� / ผู�ถือหุ�นกู� สังคม ชุมชน
โรงเร�ยนที่อยู�บร�เวณ
ใกล�เขตทางพิเศษ

และเส�นทางโครงการรถไฟฟ�า

 ผูบร�หาร พนักงาน  ผูถือหุน

B

ลูกค�า ผูู�มีความสัมพันธ�
ทางธุรกิจ

คู�ค�า / ผู�รับเหมา ผู�ให�กู� / ผู�ถือหุ�นกู� สังคม ชุมชน
โรงเร�ยนที่อยู�บร�เวณ
ใกล�เขตทางพิเศษ

และเส�นทางโครงการรถไฟฟ�า
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 กลุ่มผู้มีส่วน ช่องท�งก�รสื่อส�ร คว�มถี่ คว�มค�ดหวัง/ ก�รตอบสนอง
 ได้เสีย   ข้อกังวล

- ระบบสื่อสาร
 อิเลคทรอนิกส์ภายใน 
- เสียงตามสาย
- การประชุมคณะกรรมการ
 สวัสดิการและผู้บริหาร
- วารสารภายใน
- สื่อโซเซียลมีเดีย 
- กจิกรรม Big Cleaning Day 
- โครงการบริหารจัดการ
 ความรู้ (Knowledge 
 Management)
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ 
 (Kaizen)
- กิจกรรมปรับปรุง
 กระบวนการท�างาน
- การอบรมพัฒนาสมรรถนะ
 ในระดับผู้บริหาร และ
 พนักงาน
- การสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ 
- การรับฟังข้อร้องเรียนและ 
 ข้อคิดเห็นพนักงาน
- การประเมินผลรายปี
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจ�าปี 
- รายงานประจ�าปี 
- การรายงานผล
 การด�าเนนิงานตามไตรมาส
- การจัดกิจกรรมบริษัท
 จดทะเบียนพบนักลงทุน
- การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
 ผ่านเว็บไซต์บริษัท

- การส�ารวจความพึงพอใจ 
 ความต้องการ และ
 ข้อเสนอแนะในการให้บรกิาร 
- กิจกรรมกระชับ
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 (ผ่านระบบ online)
- การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
 ช่องทางต่างๆ 
- การเยีย่มชมกจิการของบรษิทั

- การประชุมรายกรณี
 ร่วมกับบริษัท
- การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
 ภาครัฐเพื่อความเข้าใจ
 ร่วมกัน 

- ก�าหนดโครงสร้าง
 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
- จัดสวัสดิการที่เหมาะสม
 มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด
- สร้างบรรยากาศการท�างาน
 แบบมีส่วนร่วม
- ให้ความส�าคัญต่อการเคารพ
 สิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ
- ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
 ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
 ผ่านการฝึกอบรมต่างๆ

- การก�ากับดูแลกิจการ
 อย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
 และตรวจสอบได้
- จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
 อย่างเหมาะสม
- มีช่องทางการสื่อสารให้
 ผู้ถือหุ้นได้ติดตามและ
 รับทราบข้อมูลหลายช่องทาง
- ข้อมูลของนักลงทุนในเว็บไซต์
 มีความทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน
- มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
 สร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน
- ให้บริการที่มีคุณภาพ 
 ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
 สอดคล้องกับความคาดหวัง
 ของผู้ใช้บริการ
- ตอบสนองด้วยความถูกต้อง 
 รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
- ให้ผู้ใช้บริการได้เข้าเยี่ยมชม
 การด�าเนินงาน การบริหาร
 จัดการของบริษัท
- ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้
 ในจรรยาบรรณของบริษัท

- การก�าหนดค่าตอบแทนและ
 ค่าผลประโยชน์อืน่ๆ ทีเ่ป็นธรรม
- การจัดการสวัสดิการที่ไม่น้อย
 กว่ากฎหมายก�าหนดหรือ
 มากกว่าตามความเหมาะสม
- การดูแลสุขอนามัยและ
 ความปลอดภัยในการท�างาน
- การอบรมให้ความรู้ พัฒนา
 ศักยภาพและส่งเสริม
 ความก้าวหน้า
- การเปิดโอกาสให้พัฒนา
 ทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นที่
 เกี่ยวข้องกับการท�างานหรือ
 ด้านอื่นๆ

- ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 (Capital Gain)
- การจ่ายเงินปันผลที่น่าพอใจ
 และสม�า่เสมอ
- มีผลประกอบการที่ดี
- มีโครงการต่อเนื่องในอนาคต

- ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 ตลอดเส้นทาง

- ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อ
 ภาครัฐ กทพ. และ รฟม. 
 ในฐานะคู่สัญญาอย่างเคร่งคัด
 และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ด้วยความเสมอภาคและ
 ไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อเนื่องทั้งปี

2 ครั้งต่อวัน
3 ครั้งต่อปี

ทุกเดือน
ต่อเนื่องทั้งปี
1 ครั้งต่อปี
ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี

ต่อเนื่องทั้งปี
ต่อเนื่องทั้งปี

กลางปีและสิน้ปี
1 ครั้งต่อปี 

1 ฉบับต่อปี
4 ครั้งต่อปี

4 ครั้งต่อปี

ต่อเนื่องทั้งปี

1 ครั้งต่อปี

อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปี

ต่อเนื่องทั้งปี

รายครั้ง

ทุกเดือน
 
ต่อเนื่องทั้งปี

ผู้บริหาร
และพนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

ผู้มี
ความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ
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 กลุ่มผู้มีส่วน ช่องท�งก�รสื่อส�ร คว�มถี่ คว�มค�ดหวัง/ ก�รตอบสนอง
 ได้เสีย   ข้อกังวล

    

คู่ค้า / 
ผู้รับเหมา

ผู้ให้กู้ / 
ผู้ถือหุ้นกู้

สังคม ชุมชน 
โรงเรียนที่อยู่
บริเวณใกล้เขต
ทางพิเศษและ

เส้นทางโครงการ
รถไฟฟ้า

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 และโครงการของภาครัฐ
 อย่างต่อเนื่อง
- การประเมินความพึงพอใจ
 ในการปฏิบัติงาน
- การประเมินคุณภาพ
 และความพึงพอใจใน
 การท�างาน
- การสื่อสารผ่าน เว็บไซต์
 บริษัท เมนูจัดซื้อจัดจ้าง 
- การเยี่ยมชมกระบวน
 การผลิต

- การประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
 ผ่านช่องทางการสื่อสาร
 ของบริษัท

- การจัดประชุมรับฟัง
 ความคิดเห็น
- กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
 สังคมและสิ่งแวดล้อม
- การประเมินผลรายกิจกรรม
- การพบปะ พูดคุย และ
 เยี่ยมเยียนชุมชน
- การรับเรื่องร้องเรียน
- การร่วมกับภาครัฐใน
 การก่อสร้างโครงการที่
 เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ต่อเนื่องทั้งปี

ทุกเดือน

รายครั้ง

ต่อเนื่องทั้งปี

รายครั้ง

รายครั้ง
ต่อเนื่องทั้งปี

รายครั้ง

อย่างน้อย12 ครั้ง
ต่อปี
ทุกกิจกรรม
รายครั้ง

ต่อเนื่องทั้งปี
รายครั้ง

- มีกระบวนจัดซื้อจัดจ้างที่
 เสมอภาค
- มีความเป็นธรรมแก่คู่ค้า
 ทุกระดับและด�าเนินกา
 รอย่างเป็นระบบเป็นไปตาม
 เงื่อนไขสัญญาและข้อตกลง
 ที่เป็นธรรม

- ปฎิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
 สินเชื่อ การค�้าประกัน และ
 การบริหารเงินทุนอย่าง
 เคร่งครัดครบถ้วน

- ด�าเนินธุรกิจด้วย
 ความปลอดภัยและค�านึงถึง
 ผลกระทบต่อสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม
- มีการสื่อสารที่รวดเร็วใน
 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ

- ก�าหนดหลักเกณฑ์ใน
 การคัดเลือกคู่ค้า
- ก�าหนดให้มีการแข่งขันที่
 เท่าเทียมและเป็นธรรม
- จัดท�ารูปแบบสัญญาที่
 เหมาะสมและเป็นธรรม
- มีระบบการจัดการ ติดตาม 
 เฝ้าระวังและทบทวนเพื่อให้
 มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
 สัญญาหรือข้อตกลง
 อย่างครบถ้วน
- มีระบบการควบคุมภายใน
 เพื่อป้องกันการทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน
- จ่ายค่าตอบแทนให้คู่ค้าตรง
 เวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข
 ที่ได้ตกลงร่วมกัน 
- มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ / 
 ผู้บริหาร และพนักงานเรียก
 รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า
- จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็น
 ประจ�าทุกปีและแจ้งผลประเมิน 
 พร้อมข้อเสนอแนะ
- ปฏิบัติตามสัญญาสินเชื่อ
 เงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้
 อย่างเคร่งครัดครบถ้วน
- จัดท�ารายงานข้อมูลทาง
 การเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 และน่าเชื่อถือ 
- หากมีข้อมูลถึงการทุจริตใน
 การท�างานจะเปิดเผย
 รายละเอียดต่อผู้ให้กู้เพื่อ
 ร่วมกันแก้ไขปัญหา
 อย่างยุติธรรมและรวดเร็ว
- การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
 สาธารณประโยชน์
- การสร้างจิตส�านึกให้กับ
 พนักงานในการเป็นจิตอาสา
 เพือ่ท�างานทีป่ระโยชน์ต่อชมุชน
 และสังคม
- จัดโครงสร้างให้ชุมชน ได้แก่ 
 ด้านการศกึษา ด้านสิง่แวดล้อม 
 ด้านคุณภาพชีวิต ด้านกีฬา 
 และด้านสาธารณประโยชน์



3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
  การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมกบัการลดผลกระทบ (More 
Quality and Less Impact) โดยบริษัทได้ค�านึงถึงการด�าเนิน
ธุรกิจบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการป้องกันและควบคุมมลภาวะผล 
กระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 2. ด้านสงัคมโดยการดูแลต้นทางแห่งความสขุ
ให้มีคุณภาพชวีติทีดี่ พร้อมทีจ่ะส่งต่อคุณค่าให้กบัสงัคมโดยรอบ
และในวงกว้าง 3. ด้านการก�ากับกิจการที่ดีโดยด�าเนินธุรกิจด้วย
การยึดหลักคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ และความโปร่งใสใน 
การด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้การมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพของการบรกิารที่
ยดึม่ันในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม บรษิทัจึงได้มีการก�าหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล ้อมเผยแพร ่ภายในให ้กับผู ้บริหาร  
และพนักงาน และเผยแพร่ภายนอกใน www.bemplc.co.th 
  นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน  
ผูใ้ช้บรกิาร รวมไปถงึสงัคมบรเิวณโดยรอบทางพิเศษและรถไฟฟ้า 
MRT รวมไปถงึผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุ่ม บรษิทัจงึได้มีการปรบัปรงุ 
ทบทวนกระบวนการด�าเนินงานภายในเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางที่บริษัทให้ความส�าคัญ
เพื่อการจัดการและการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
1. ให้ความส�าคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชน เพ่ือลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และสอดคล้องกับกฏหมาย

2.  ให้ความรู ้และสร้างจิตส�านึกแก่พนักงานและผู ้รับเหมา  
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ในบทบาทหน้าที่และงานที่รับผิดชอบใน
เรือ่งการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิการใช้
พลังงานทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

4.  ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มาตรการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มั่นใจได้ว่าได้ถูกน�า
ไปปฏิบัติ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดล้อมต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วข้อง

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
  นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของ 
บริษัท เป็นความรับผิดชอบของพนักงานและคู่ค้าทุกคนที่จะน�า
ไปปฏบิตัอิย่างจรงิจังและสม�า่เสมอ เพ่ือให้มีคุณภาพสิง่แวดล้อม
ทีดี่ และดูแลสงัคมในทกุกลุม่อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้านการบรหิาร
จัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ถือหุ้น  
และการให้ความส�าคัญกับผู้ใช้บริการ พนักงาน คู่ค้า ชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3.3.2 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  ปี 2564 บรษิทัมีการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม โดยเน้น
การป้องกันและควบคุมมลภาวะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการด�าเนินการทั้ง 3 ธุรกิจ ได้แก่  
ธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง และธุรกิจพัฒนาเชิงพานิชย์ 

• ธุรกิจทางพิเศษ
  การให้บริการทางพิเศษนั้นเริ่มต้นเม่ือบริษัทได้รับ
สัมปทานจากรัฐบาลให้เข้าไปด�าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงบริษัท
ตระหนักดีว่าทันทีที่เริ่มการด�าเนินงานย่อมส่งผลกระทบถึงท้ัง
ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพแวดล้อมทั้งในแง่ของฝุ่น 
เสียง และมลภาวะด้านอ่ืนๆ หรือแม้เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ
พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชน การด�าเนินงานในส่วนของ 
การดูแล รกัษา การซ่อมบ�ารุง ตลอดจนปรมิาณรถยนต์ทีใ่ช้บรกิาร
ทางพิเศษนั้น ต่างล้วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น  
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการป้องกันและควบคุม
มลภาวะอันอาจเกิดจากผลกระทบดังกล ่าวอย ่างจริงจัง  
โดยก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส�าคัญต่อ 
การป้องกัน และควบคุมมลพิษ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจในเรือ่งการบรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อมแก่พนกังาน
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
  เริ่มตั้งแต่การด�าเนินการก่อสร้างทางพิเศษ บริษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมลภาวะตามมาตรฐานข้อบังคับที่
ก�าหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ทั้งนี้ได้ใช้มาตรการ
รวมถึงวิธีการต ่างๆ ในการปฏิบัติอย ่างเหมาะสม อาทิ  
การก่อสร้างในเขตเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู ่มาก ได้น�า
เทคโนโลยกีารก่อสร้างระบบคานรปูตดัเหลีย่มกลวง (Segmental 
Box Girder) ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และตาม
มาตรฐาน AASHTO (American Association of State  
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Highway Transportation Officials) ซึ่งมีความทันสมัย ท�าให้
เ กิ ดผลกระทบต่อการจราจรพ้ืนล่างน้อยที่สุดช่วยลดปัญหาฝุ่น
ล ะอ องและเสียงรบกวนระหว่างการก่อสร้าง ท�าให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนงาน ไม่มีการต่อต้านจากสงัคมและชมุชน ทางพิเศษ
มีค วามปลอดภัยได้มาตรฐานสนองตอบต่อความต้องการใน 
ก าร เดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ช่วยลดผลกระทบต่อ 
สิ่ งแวดล้อมอันเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ 
บ ริ ษัทยังไม่เคยมีประวัติการด�าเนินงานที่ผิดพลาดอันก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
  บริษัทยังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทีส่�าคัญต่างๆ ทีอ่าจมีโอกาสเกดิขึน้ และเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยมาตรการจดัการด้านพลงังานทีบ่รษิทั
ด�าเ นิ นการอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบ ง า นคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบจัดการ 
สิ่ง แ ว ดล้อม ISO 14001 : 2015 จากบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) ส�าหรับธุรกิจทางพิเศษ

1) การจัดการด้านพลังงาน
  บริ ษัทได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลส์แสงอาทิตย์ 
(Sol a r  Cell) โดยมีบริเวณจุดติดตั้ง 3 จุด ดังนี้ อาคารศูนย์
ควบคุ ม ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(CCB7)  อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา (CCB5) และ
อาคา ร ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก  
จ�านวน 9 ด่าน 
  อาคาร CCB7 ติดตั้งระบบ Solar Cell แล้วเสร็จเมื่อ 
วันที่ 21 มีนาคม 2563 ลดการซื้อไฟจากการไฟฟ้าฯ ขนาด 75 
กิโลวัตต์สูงสุดของแผง Solar Cell (kWp) จากการติดตามผล

การผลิต ไฟฟ้าของระบบ Solar cell ในปี 2564 สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ 113,366 กิโลวัตต์ชั่วโมง มากกว่าที่ค�านวณไว้ 
3.5% ( ค�านวณไว้ ปีละประมาณ 109,500 กิโลวัตต์ชั่วโมง)  
และคืนทุนภายในระยะเวลา 7 ปี 8 เดือน หรือประหยัดพลังงาน
ได้ประมาณ 17% และทัง้นีย้งัสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 
ได้ประมาณ 65,899.65 กิโลกรัม หรือ 65.89 ตัน/ปี
  อาคาร CCB5 ติดตั้งระบบ Solar Cell แล้วเสร็จเมื่อ 
วันที่  4  กันยายน 2564 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการซ้ือไฟฟ้าจาก 
การไฟฟ้าฯ ขนาด 50 กิโลวัตต์สูงสุดของแผง Solar cell (kWp) 
โดยจา ก ก า รค�านวณหากสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ
ประมาณ 73,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 200 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน 
คืนทุนภายในระยะเวลา 7 ปี 11 เดือน หรือ ประหยัดพลังงานได้
ประมาณ 15% และทั้งนี้ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 
ได้ประมาณ 42,434.9 กิโลกรัม หรือ 42.43 ตัน/ปี  
  อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
รอบนอ ก  จ�านวน 9 ด่าน ติดตั้งระบบ Solar Cell เพ่ือลด 
ค่าใช้จ่ายการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อาคารด่านละ 25 กโิลวตัต์
สูงสุดของแผง Solar cell จากการติดตามผลการผลิตไฟฟ้าของ
ระบบ S o l a r cell ในปี 2564 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 
294.514 กโิลวตัต์ชัว่โมง น้อยกว่าทีค่�านวณไว้ 1.83% (ค�านวณไว้ 
ปีละประมาณ 300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง) คืนทุนภายในระยะเวลา 
6 ปี 1 1  เ ดือน หรือประหยัดพลังงานได้ประมาณ 25% ทั้งนี้ 
ยงัสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ประมาณ 171,200.98 
กิโลกรัม หรือ 171.2 ตัน/ปี
  นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดท�าระบบควบคุม
เครื่ องปรับอากาศอัตโนมัติในอาคารส�านักงาน โดยท�าการเปิด
ก่อนเวลาเข้างาน 15 นาที และปิดก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที  
เพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า หลังจากปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ

การใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อวันท�างาน มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
1. มาตรการ Work from Home เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
2. ลด ก า ร ใ ช้งานเครื่องปรับอากาศโดยการเปล่ียนเวลาเปิด-ปิด เริ่มวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จะเห็นว่ามีการลดลงตามล�าดับ  
 18.75 % และ 5.49 % 
หมายเหตุ:  เดือนกรกฎาคม 2564 ค�านวณเป็นค่าเฉล่ียวันท�างานทั้งเดือน โดยไม่ได้แยกตามวันที่เริ่ม Work from Home  
    และปรับเวลา เปิด-ปิด แอร์ใหม่

3-25

จำนวนการใชไฟฟาเฉลี่ยตอวันทำงาน อาคาร CCB2 ป 2564
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2) การจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Management) 
  จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบทางเสียง 
บริเวณพ้ืนที่ใกล้แนวเขตทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทาง  
ในทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และ
ทางพิเศษอุดรรถัยา ภายใต้การบรหิารจัดการของบรษิทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2564 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไข ผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ในมาตรฐานอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  
ด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียงรบกวน ด้านคุณภาพน�้าคลอง
ประปา ด้านความสั่นสะเทือน ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้
มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซลัแตนท์ จ�ากัด ในฐานะบรษิทัทีป่รกึษาด้านสิง่แวดล้อมของ
โครงการ ด�าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ 1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 2. ระดับเสียง
โดยทั่วไป และ 3. คุณภาพน�้าในคลองประปา

•	 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	(Air	Quality	Management)
 ผลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณทางพิเศษ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564

  ร�ยก�รตรวจวัด ค่�เฉลี่ย จำ�นวนจุดวัด ค่�มลภ�วะ
     (มก./ลบ.ม.)
1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม 24 ชม. 7 จุด 0.031-0.100
2. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 1 ชม. 7 จุด 1.1973-3.1477
3. ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด 1 ชม. 7 จุด 0.9550-3.2850
4. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 24 ชม. 7 จุด 0.0014-0.0039
5. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ 1 ชม. 7 จุด 0.0054-0.0545
6. ปริมาณสารตะกั่ว 24 ชม. 11 จุด <0.002-0.058
    (ไมโครกรัม/ลบ.ม.)

  สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

•	 ด้านการจัดการผลกระทบทางเสียง	(Noise	Management)
  ผลการตรวจติดตามระดับเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนบริเวณใกล้แนวเขตทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทาง 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 

 ลำ�ดับ ก�รวัดระดับเสียง ค่�ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 51.2-67.2
 2 ระดับเสียงที่ 95 % 34.4-67.5
 3 ระดับเสียงที่ 50 % 38.1-69.0
 4 ระดับเสียงที่ 10 % 46.1-72.1
 5 ระดับเสียงที่ 5 % 41.6-74.6
 6 ระดับเสียงสูงสุด 52.3-91.9
 7 ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน 55.5-72.3

  สรุปผลการตรวจติดตามระดับเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ กรณีตรวจพบพ้ืนที่ที่มี 
ค่าเกนิมาตรฐาน บรษิทัมีมาตรการในการด�าเนนิการตรวจวดัระดับเสยีง ตรวจสอบข้อมูลและประเมินหาสาเหต ุ เพ่ือด�าเนนิการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
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•	 ด้านคุณภาพน�้าในคลองประปา	 (Water	 Quality	 
	 Management)

  ผลการตรวจติดตามคุณภาพน�้าในคลองประปา 
ซึ่งบริเวณใกล้แนวเขตทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) 
และด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ระหว่างเดือนสงิหาคม-ธนัวาคม 
2564 จ�านวน 6 จุด ดัชนีสารตะกั่วมีค่าระหว่าง <0.003-
0.004 มิลลิกรัม/ลิตร โดยผลการตรวจสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน�า้ในแหล่งน�า้ประเภทที ่3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเรือ่งก�าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน�า้ในแหล่งน�า้ผวิดิน ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
โดยได้ทวนสอบข้อมูลจากการประปานครหลวง ณ จุดทีท่�า 
การตรวจสอบอยู่แล้วประกอบกัน พบว่าผลการตรวจวัด
สารตะกั่วมีความสอดคล้องกัน

3) การจัดการด้านมลพิษ
  บริษัทด�าเนินการการปรับปรุงและพัฒนาบริการและ
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจทางพิเศษ เพ่ือลดผลกระทบทางมลพิษ 
ทางอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

•	 การปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ	 
	 (Easy	Pass)	

  บริษัทได้ปรับปรุงช ่องเก็บค่าผ่านทางระบบ
อัตโนมัติ (Easy Pass) ในทางพิเศษศรีรัช ทั้งหมด  
32 ด่าน จ�านวน 72 ช่องทาง ให้เป็น Fast Lane เพื่อให้
รองรับการผ่านช่องทางที่เร็วขึ้น ช่วยลดเวลาการรอคอย 
ท�าให้ปรมิาณจราจรสะสมบรเิวณหน้าด่านเกบ็เงินค่าผ่านทาง 
รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศ โดยสามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ 243.03 ตัน/ปี

•	 การปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดรองรับ 
	 การช�าระค่าผ่านทางด้วยระบบ	EMV	Contactless	

  บริษัทได้ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด 
ในทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษ 
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ให้สามารถรองรบัการช�าระ
ค่าผ่านทางด้วย EMV Contactless ทั้งหมด 51 ด่าน 
จ�านวน 173 ช่องทาง เพ่ือให้รองรับการผ่านช่องทางที่ 
เรว็ขึน้ ทางเลอืกการช�าระค่าผ่านทางด้วยบตัรเครดิต หรอื
เดบิต ลดการสัมผัสเงินสด ลดความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาดของCOVID-19 ได้เปิดให้บริการแล้ว 5 สายทาง 
ได้แก่ ทางพิเศษเฉลมิมหานคร ทางพิเศษศรรีชั ทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ทางพิเศษอุดรรัถยา 
(บางปะอิน-ปากเกร็ด) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(วงแหวนใต้) รวมถงึลดมลภาวะทางอากาศ โดยสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ปีละ 1.96 ตนั/ปี

• ธุรกิจระบบราง 
  บริษัทได้ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
ภายใต้มาตรฐาน ISO 14000 โดยได้มีการด�าเนนิการป้องกนัและ
ควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ ดี นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
และด้านสิง่แวดล้อม ตามแนวทางของพระราชบญัญัตกิารส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก�าหนด
มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถงึด�าเนนิงานตามคู่มือ
การจัดการพลังงานขององค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
  จากพันธกิจหลักที่บริษัทมีความมุ่งม่ันให้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว  
เชือ่ถอืได้ ตรงเวลา และมีประสทิธภิาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชวีติ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและประสทิธภิาพของโครงข่ายระบบ
คมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหา
จราจร ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
จึงได้ก�าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม และนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
เพ่ือให้ด�าเนินการและปฎิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่อง 
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

1) การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ คือ กฎหมาย
ด้านอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และน�ามาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน 
(Energy Management Systems-Requirements with  
Guidance for Use หรือ ISO 50001) รวมถึงระบบการจัด 
การสิ่งแวดล้อมตามสากล (ISO 14001) มาใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดให้
บรกิารเดินรถควบคู่ไปกบัการจัดกจิกรรมการมีส่วนร่วมและรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง อันน�าไปสู่การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน ดังนี้

- ระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015

- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001:2015 

- ระบบการจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO 45001:2018
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  นอกจากนี ้บรษิทัได้ใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
คณุภาพชวีติ และความเป็นอยูข่องประชาชนและชมุชนข้างเคียงด้วยการด�าเนินการตดิตาม ป้องกนั และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
ตามแผนมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและแผนการตรวจตดิตามคุณภาพสิง่แวดล้อมในระยะการด�าเนนิงานของ
โครงการรถไฟฟ้า MRT (Environmental Impact Mitigation Measures and Monitoring Program-EMP) ที่เปิดให้บริการ ได้แก่ 
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงินส่วน
ต่อขยาย ช่วงบางซ่ือ-เตาปูน พร้อมทัง้น�าส่งรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการฯ ให้กบัส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งมีการตรวจวัดติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ดังนี้ 
1)	 คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่รอบโครงการ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวมทั้งหมด 

(TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
และปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด 

2)	 คณุภาพอากาศภายในสถานรีถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในสถานรีถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า
ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ พบว่า ปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรารวม อัตราการระบายอากาศ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด

3)	 ระดับเสียงท่ัวไป ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปภายในสถานีรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบ�ารุง พบว่า มีระดับเสียง
ทั่วไปเฉลี่ยไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dB(A)) โดยมีระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ (dB(A)) อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด 

4)	 แรงสั่นสะเทือน ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด
5)	 คุณภาพน�้าทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน�า้ทิ้งในสถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบ�ารุง และอาคารบริหาร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตาม

มาตรฐานก�าหนด และระบบบ�าบัดน�้าเสียสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ 
6)	 การจัดการของเสีย ผลการติดตามการคัดแยกของเสีย การจัดเก็บ การเก็บรวบรวมและการส่งก�าจัด เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่

กฎหมายก�าหนด

  นอกจากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว รถซ่อมบ�ารุงที่ใช้ภายในศูนย์ซ่อมบ�ารุงยังเป็นระบบเครื่องยนต์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน EURO IV ซึ่งเป็นมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะ จึงมั่นใจได้ว่าการใช้งานรถซ่อมบ�ารุงและการบ�ารุงรักษาจะ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในระดับอันตราย

 •	 โครงการจัดท�าพื้นที่สีเขียว
  โครงการรถไฟฟ้า จัดเป็นโครงการระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ ที่ต้องมีการประเมินผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment 
Report: EIA) และด�าเนินการตามแผนมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Mitigation Measures and Monitoring Program : 
EMP) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  บริษทัจงึได้ปฏบิตัใิห้สอดคล้องตามแผนมาตรการฯ 
ในระยะด�าเนินการ ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตามแนว 
เส้นทางรถไฟฟ้า เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ ลดผลกระทบ 
ด้านทศันยีภาพ และลดทอนความแขง็กระด้างด้านมุมมอง
ของโครงสร้างรถไฟฟ้า

o โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายฉลองรัชธรรม
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o โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	(สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล�าโพง	-	หลักสอง)

2) การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  บรษัิทให้ความส�าคญักบัการจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยการด�าเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและ
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ในแต่ละปีบริษัทจะมีการคิดค้นหา
แนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และด�าเนินการโครงการประหยัด
พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือลดภาวะสิ่งแวดล้อม และให้มี 
ผลการใช้พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ด้านค่าไฟฟ้าให้กับบริษัท เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ 
ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 
ถือเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนบริษัท จึงมีมาตรการเพ่ือ 
การประหยัดพลังงานในปี 2564 ลดการใช้พลังงาน เพ่ือรักษา 
สิง่แวดล้อมและลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทัง้นี้ 
บริษัทมีการจัดท�าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
โดยมีส่วนบรหิารคุณภาพเป็นตวักลางในการประสานงานรวบรวม 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  บริษัทตระหนักถึงการลดการใช ้พลังงานเพ่ือรักษา 
สิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆ ตัวเราไม่ว่าจะเป็นน�้า 
อากาศ แสงแดด รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรพัยากรดิน และทรพัยากรแร่ เป็นต้น ล้วนมีบทบาทต่อการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นบริษัทจึงขอมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  
เพ่ือให้ธรรมชาตคิงอยูคู่่กบัประเทศ ซ่ึงบรษิทั มีแนวทางการปฎบิตัิ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม เช่น การปลูก

ต้นไม้รอบๆอาคาร เพ่ือลดอุณหภูมิของแสงสว่างที่เกิดจาก
ธรรมชาติที่สาดส่องกระทบสู่ตัวอาคาร จึงท�าให้ระบบปรับ
อากาศท�างานน้อยลง เป็นต้น

2. การใช้พลงังานอันเกดิจากธรรมชาตอิย่างประหยดั เช่น ช่วยกนั
ประหยดัไฟฟ้าโดยการใช้เท่าทีจ่�าเป็นโดยเน้นใช้แสงสว่างจาก
ธรรมชาติ การช่วยกันประหยัดน�้ามัน การใช้น�้าประปา 
อย่างรู้คุณค่าโดยน�าน�้าที่ถูกทิ้งจากการใช้แล้วน�ามารดน�้า
ต้นไม้ และรณรงค์เรื่องการปิดก็อกน�า้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น

3. การช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางอากาศ โดยการลด
มลพิษในอากาศ เช่น การไม่เผาขยะ หรอืการกระท�าใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ของรถยนต์ของบริษัท ให้อยู่ในสภาพปกติ 
เพื่อไม่ให้ปล่อยควันพิษสู่อากาศ เป็นต้น

4. การช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะทรัพยากร 
ธรรมชาติล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านอุปโภค
บริโภค ดงันั้นเราจงึควรชว่ยกนัอนรุักษธ์รรมชาติของเรา
โดยใช้วัสดุอ่ืนทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  
ลดการใช้โฟม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ไม่ทิ้งขยะ
และน�้าเสียลงสู่แม่น�้าล�าคลอง และการใช้พลังงานที่เกิด
จากแสงอาทติย์เพ่ือการบ�าบดัน�า้ในคลองธรรมชาต ิ เป็นต้น

5. การก�าหนดแผนงานด้านการซ่อมบ�ารงุอุปกรณ์เครือ่งจักร
ให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและนโยบาย 
การอนุรักษ์พลังงาน 

 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการ 
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ มาตรการการควบคุม  
และมาตรการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคนิค เป็นต้น  
และมีการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีการควบคุมการเปิดปิด
ระบบต่างๆเช่น ระบบแสงสว่าง ระบบบันไดเลื่อน และ
ระบบปรับอากาศ เป็นต้นอย่างเหมาะสม และเปล่ียน
หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานที่สถานีรถไฟฟ้า รวมถึงที่
ศนูย์ซ่อมบ�ารงุระบบรถไฟฟ้า และมีการน�าพลงังานทีเ่กดิ
แสงอาทิตย์มาใช้เพ่ือการบ�าบัดน�้าในคลองธรรมชาติ 
เป็นต้น จนเกิดผลอย่างยิ่งต่อบริษัท และสามารถลด 
การการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปี 2564  
มีแผนงานและกิจกรรมในการด�าเนินการมาตรการดังนี้ 
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1. มาตรการเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง (หลอดไฟชนิด LED) 
ทดแทนหลอดไฟเดิมในพ้ืนทีส่ถานแีละพ้ืนทีศ่นูย์ซ่อมบ�ารงุโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ 
สามารถลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 1,956 ตัน/ปี

2. มาตรการเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง (หลอดไฟชนิด LED) 
ทดแทนหลอดไฟเดิมในพ้ืนที่สถานีและพ้ืนที่ศูนย์ซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
สามารถลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 600 ตัน/ปี

3. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการบ�าบัดน�้าในคลองธรรมชาติพ้ืนที ่
ศูนย์ซ่อมบ�ารุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก
เชือ้เพลิง 100% สามารถลดการการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 11 ตนั/ปี

4. มาตรการควบคุมการเปิดและปิดระบบปรับอากาศตามฤดูกาล (ฤดูกาลหนาว) พ้ืนที ่
สถานีสายสีน�้าเงินและสายสีม่วง เพ่ือให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสอดคล้องกับการใช้จริง
และตามฤดูกาล เพ่ือการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดการการปล่อย 
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 188 ตัน/ปี

กิจกรรมที่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ	ปี	
1. มีการทบทวนกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย  

แผนการด�าเนนิงาน และการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือให้กระบวนการท�างาน
มีประสิทธิภาพ

2. ปรับปรุงตารางการเดินรถให้เหมาะสมกับจ�านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นตามช่วงเวลา
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน เพ่ือการน�าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. น�้าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่บริษัทให้ความส�าคัญและน�ามาใช้อย่างรู้คุณค่าบริษัทเลือก 
ติดตั้งระบบล้างท�าความสะอาดรถไฟฟ้าที่สามารถน�าน�้าที่ผ่านการใช้งานแล้วหมุนเวียน
กลับมาใช้งานใหม่ โดยที่ระบบดังกล่าวสามารถหมุนเวียนน�้ากลับมาใช้งานใหม่ได้ถึง  
3 ลูกบาศก์เมตร และบริษัทได้ใช้งานระบบล้างท�าความสะอาดดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่
เดินรถไฟฟ้าจนปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อการบ�าบัดน�้าในคลองธรรมชาติ

  การด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมและด้านอนรุกัษ์พลงังาน บรษิทัได้ปฏบิตัติาม
กฎหมายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด อาทิ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย 
ด้านอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้รับการรับรองการบริหาร 
จัดการตามมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามสากล (ISO 14001)  
และน�ามาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) มาใช้ตั้งแต่เริ่ม 
เปิดให้บริการเดินรถ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
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3) การจัดการน�า้
  น�้าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่บริษัทให้ความส�าคัญและน�ามาใช้อย่างรู้คุณค่า บริษัทเลือกติดตั้งระบบล้างท�าความสะอาด
รถไฟฟ้าทีส่ามารถน�าน�า้ทีผ่่านการใช้งานแล้วหมุนเวยีนกลบัมาใช้งานใหม่ โดยทีร่ะบบดังกล่าวสามารถหมุนเวยีนน�า้กลบัมาใช้
งานใหม่ได้ถึง 3 ลูกบาศก์เมตร และบริษัทได้ใช้งานระบบล้างท�าความสะอาดดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่เดินรถไฟฟ้าจนปัจจุบัน

4) การจัดการขยะ
  บริษัทด�าเนินการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในบริษัท โดยคัดแยกประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย  
ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล ซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ขยะแต่ละประเภทได้รับการก�าจัด 
อย่างถูกวิธี และลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการก�าจัดขยะ นอกจากนั้น ยังสามารถน�าขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้กลับมา 
ใช้ใหม่ เช่น การท�าปุ๋ยชีวภาพ การน�ากระดาษใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้ซ�า้ เป็นต้น และยังน�าขยะรีไซเคิลไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 
ท�าให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สะสมอยู่ที่ 5,318 ตัน ในเดือนธันวาคม 2564 ซ่ึงเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
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• ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
  บริษัทให้การใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใน 
พื้นที่ชั้นร้านค้าในระบบรถไฟฟ้าเช่นกัน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน 
และชุมชน

การด�าเนินการจัดการขยะได้ด�าเนนิการผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

  โครงการ	1	ฝา	1	ฝันปันขาเทยีม เป็นการรวบรวม
ขยะอลูมิเนียม เพ่ือน�าไปรีไซเคิลเป็นวัสดุในการผลิ 
ตขาเทียมให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่วมกับมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ 
กรมควบคุมมลพิษ

  โครงการเพื่อนร ่วมก ๊วน	 ชวนเก็บกล ่อง  
เป็นการรวบรวมขยะประเภทกล่องเครื่องด่ืม ได้แก่  
กล่องนม กล่องน�า้ผลไม้ เพ่ือน�าไปรีไซเคิลเป็น กรนีบอร์ด 
ซ่ึงใช้เป็นวัสดุแทนไม้ ส�าหรับน�าไปผลิตเป็นอุปกรณ์ 
การเรียน เช่น ชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อน�าไปบริจาคให้โรงเรียน 
ที่ขาดแคลน ร่วมกับศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม 

  โครงการส่งพลาสติกกลบับ้าน เป็นการรวบรวม
ขยะประเภทขวดพลาสติก เพ่ือส่งมอบให้กรมควบคุม
มลพิษในการร่วมสมทบทุน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 
พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและส่งมอบให้วดัจากแดง 
เพ่ือน�าไปแปรรปูเป็นจีวรพระสงฆ์ และชดุ PPE ให้บคุลากร
ทางการแพทย์ 

	 	 โครงการเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล	 (PRECIOUS	
WASTE) ดังนี้
- โครงการบริจาคกล่องกระดาษ เพ่ือผลิตเป็นเตียง

สนามให้ผู้ป่วย COVID-19 = 356 กิโลกรัม
- โครงการ PRECIOUS WASTE รวบรวมและส่งต่อ

ขยะรีไซเคิล เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งประโยชน์
ให้แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง = 
2,351.16 กิโลกรัม

- โครงการแยกขวดช่วยหมอ โดยน�าขวดพลาสติก  
(ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติกยืด) มอบให้สังคมเพื่อน�า
ไปรีไซเคิลเป็นชุด PPE ทางการแพทย์ที่ท�าจาก 
ขวดพลาสติก = 2,537.96 กิโลกรัม
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3.3.3 ภาพรวมของการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  บริษัทมีระบบติดตามปริมาณการใช้พลังงานเพื่อให้สามารถควบคุมหรือลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้
น�้ามันเชื้อเพลิง การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น�้าประปา การใช้กระดาษ และปริมาณขยะ โดยจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน  
ซ่ึงมีการก�าหนดเป้าหมาย และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ตดิตามการใช้พลังงานทกุเดือน และจัดท�าสรปุรายงานผลต่อฝ่ายบรหิาร 
โดยในปี 2564 มีผลการใช้พลังงานได้ ดังนี้ 

    ก�รใช้ทรัพย�กร ปี 2564  ผลก�รเปรยีบเทียบ
 ประเภท หน่วยวัด     ก�รใช้ทรัพย�กร
   เป้�หม�ย ธุรกิจท�งพิเศษ ธุรกิจระบบร�ง ใช้จริงรวม เปรียบเทียบ
       กับเป้�หม�ย

การใช้น�า้มัน ลิตร - 602,485.15 153,135.00 755,620.15
เชื้อเพลิง  
การใช้กระแสไฟฟ้า  กิโลวัตต์-ชั่วโมง - 17,128,525.20 190,052,615.00 207,181,140.20 ลดลงจากปีก่อน
      ร้อยละ 1.91
การใช้น�้าประปา ลูกบาศก์เมตร - 61,447.50 474,888.00 536,335.50 ลดลงจากปีก่อน 
      ร้อยละ 20.22
การใช้กระดาษ แผ่น 3,133,800.00 1,059,240 1,485,000.00 2,544,240.00 การใช้กระดาษ
      ลดลงจากเป้าหมาย 
      ร้อยละ 18.81
ปริมาณขยะและ กิโลกรัม - - 94,685.00 94,685.00 ลดลงจากปีก่อน
ของเสยีไม่อนัตราย       ร้อยละ 11.12
ปริมาณขยะและ กิโลกรัม - - 65,880.00 65,880.00 ลดลงจากปีก่อน 
ของเสียอันตราย      ร้อยละ 37.36
การปล่อย ตัน/ปี - 9,956.81 115,432.18 125,388.99 ลดลงจากปีก่อน
ก๊าซเรือนกระจก      ร้อยละ 5.35

หมายเหตุ:  เป้าหมายการก�าหนดการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งเป้าหมายเฉพาะอาคารส�านักงานที่สามารถจัดการลดการใช้ไฟฟ้าได้  
    ส�าหรับการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า ไฟส่องสว่างบนทางพิเศษ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง  
    มีความจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
1) ด้านสิทธิมนุษยชน
  บรษิทัมีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธมินษุยชน โดยการปฏบิตัต่ิอผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชมุชน 
และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพและค�านงึถงึความเสมอภาคและเสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมิดสทิธขิัน้พ้ืนฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึง
จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ 
บรษิทัได้ส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านสทิธมินษุยชนปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยจดัให้มีการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนผ่านทางแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ แผนกต้นสังกัดของผู้ร้องเรียน 

นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
  บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยก 
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นก�าเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นๆ รวมถึงตระหนักในสิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอ่ืน โดยในการจัดท�านโยบายได้น�าแนวปฏิบัติมาตรฐานแรงงานไทย  
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ของกระทรวงแรงงานมาประกอบการจัดท�านโยบายมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับ 

การอบรม การเล่ือนต�าแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ 
สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

3. บรษิทัเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนมีสทิธเิท่าเทยีมกนัในการท�างาน ภายใต้กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ และค�าสัง่ต่างๆ ของบรษิทั
4. บรษิทั ก�าหนดให้มแีผนพัฒนาความผกูพันของพนกังาน เพ่ือให้พนกังานทกุคนเกดิความรูส้กึผกูพันเป็นครอบครวัเดียวกบัองค์กร 

ในปีที่ผ่านมาก�าหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
  บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัด้านความปลอดภัยและสขุอนามัยของสถานประกอบการ ดูแลให้พนกังานมีคุณภาพงานและ
คุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยในการท�างาน โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้
1. บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของ

พนักงานทุกคน รวมทั้งจะจ�ากัด และจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อันเกิดจากการท�างานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ
2. บริษัทจัดให้มีมาตรการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดท�าระเบียบปฏิบัติ การอบรม และการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยค�านึง

ถึงความปลอดภัยของชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงส่วนรวมที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่
3. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัในสถานที่ท�างานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อค้นหาความเสี่ยง และจัดการให้มีสภาพแวดล้อม 

และสุขอนามัยในสถานประกอบการ ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงาน และบริษัท
4. บรษัิทค�านงึถงึความปลอดภัย และสขุอนามัยของผูใ้ช้บรกิาร ด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กบัพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีบ่นอาคารเกบ็

ค่าผ่านทาง พนักงานที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและจัดการจราจรบนทางพิเศษอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ

5. บริษัทให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ด้วยการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�าปี เพ่ือให้
พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโดยประกอบด้วย 
3 มาตรการส�าคัญ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการแก้ไข และมาตรการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่พนักงาน 
และส่งผลให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันพนักงานทุกคน (100%) ในบริษัทได้รับวัคซีน 2 เข็ม  
และรณรงค์พนักงานให้ได้รับการฉีดกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ได้ 100% ภายในปี 2565
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3) ด้านการดูแลและพัฒนาพนักงาน 
• การปฏิบัติด้านแรงงาน

  พนักงานเป็นหัวใจของการขับเคล่ือนธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน และด้วยความตั้งใจที่จะสร้างเส้นทางแห่ง 
ความสุขจึงต้องเริ่มจาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซ่ึงหมายถึงพนักงานของบริษัท เพ่ือให้พนักงานสามารถส่งมอบบริการได้ 
อย่างมีคุณภาพ สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
  บริษัทเชื่อม่ันว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งต่อการน�าองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความส�าเร็จท่ี
ยั่งยืน จึงได้มีการก�าหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนเพ่ือให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและมีความเหมาะสม และได้มีการทบทวน พัฒนาให้นโยบายมีความสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และสถานการณ์ปัจจุบนั
ของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการพัฒนาพนักงานใน 2 ส่วนส�าคัญ ดังนี้ 

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  บริษัทมุ่งหวังให้การบริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง จึงด�าเนินการปลูกฝังแนวคิดและวิธีปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งความตระหนักด้านความปลอดภัย ความตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการสื่อสารผ่านกระบวนการปฏิบัติงานและการสนับสนุนจากหัวหน้างาน กระทั่งก่อเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีวิธีปฏิบัติและแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

• การบริหารจัดการสมรรถนะในการท�างาน
  พนกังานคือทรพัยากรล�า้ค่าซ่ึงจะสนบัสนนุให้บรษิทัมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยดุยัง้และมีศกัยภาพการแข่งขนัในเชงิธรุกจิ 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับโดยการก�าหนดสมรรถนะหลักของธุรกิจ สมรรถนะ 
เชงิการท�างาน และสมรรถนะเชงิการบรหิารของแต่ละต�าแหน่งงาน กระบวนการประเมินความสามารถ และการจัดการฝึกอบรม
ให้เหมาะสมกับพนักงานตามต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในเชิงลึกและกว้าง ซ่ึงจะ
ส่งผลให้บรษิทัมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนธรุกจิเพ่ือน�าไปสูก่ารเป็นผูใ้ห้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งทีค่รบวงจรของประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน
  โดยนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มสรรหาพนักงานใหม่ให้เพียงพอกับการขยายตัว 
ทางธรุกจิ การพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนกังานใหม่และพนกังานปัจจุบนั การปรบัเปล่ียนลกัษณะงานให้มีความเหมาะสม 
รวมไปถงึการโอนย้ายพนกังานเพ่ือให้มีความเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ และเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าในการท�างาน
มากยิ่งขึ้น
  บริษัทมีความตั้งใจในการดูแลพนักงานทุกระดับครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงาน ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งให้โอกาสและ 
ความก้าวหน้าในการท�างาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ผ่านการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเติบโตตาม 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานและอาชีพและการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างสม�่าเสมอ การสร้างบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วมและการท�างานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้
มีสภาพแวดล้อมในสถานทีท่�างานท่ีปลอดภัยและมีสขุอนามัย และการเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงออกซ่ึงศกัยภาพ เป็นต้น
  การให้ความส�าคัญและพัฒนาพนักงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท�างานร่วมกับบริษัท 
เกิดแรงบันดาลใจในการท�างานจนบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายของบริษัท และด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า 
และบริษัทเชื่อม่ันในศักยภาพที่มีอยู่ภายใน ท�าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานตลอดจนเกิด 
การปรับปรุงการท�างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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• ค่าตอบแทนพนักงาน
  เพื่อให้การก�าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับ
องค์กร บรษิทัได้เข้าร่วมส�ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษทัเพ่ือเปรยีบเทยีบกบัตลาดแรงงานและบรษิทัอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนั รวมทัง้มีการทบทวนค่าจ้างเริม่ต้นส�าหรบัผูท้ีจ่บใหม่และเงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่านสถาบนั
ที่ด�าเนินการส�ารวจค่าจ้างเป็นประจ�าและผลที่ได้รับคือ บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานที่อยู่ในระดับมาตรฐาน  
เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
  และในการพิจารณาปรับค่าจ้างประจ�าปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท
ผ่านตัวชีว้ดัระดับองค์กร (Competency KPIs) และความสามารถในการจ่าย นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้จัดตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี
ส�าหรบัดูแลพนกังานในระยะยาว เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้กบัพนกังานในการร่วมงานกบับรษิทั อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างวนิยั
การออมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่พนักงานจะได้มีเงินออมจ�านวนมากพอเมื่อถึงวันเกษียณอายุ และมีชีวิตใน 
วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ซึ่งพนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน
ตามความสามารถในการออม และบรษิทัสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถงึ 10 ตามอายงุานและข้อก�าหนดของกองทนุ ซึง่พนกังาน
ที่เป็นสมาชิกของกองทุนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุนอีกท้ัง 
ยังได้จัดท�าประกันกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานด้วย 

• สวัสดิการพนักงาน
  นอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้กับพนักงาน 
คือ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์ม สิทธิลาบวช ลาแต่งงาน ลาไปจัดงานศพ ลาคลอด และ
เงินช่วยเหลือต่างๆ และยังได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่การจัดให้มีการเลือกตั้ง 
อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดเพื่อท�าหน้าที่ร่วมให้ค�าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท ในการจัดสวัสดิการ
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดยส่วนรวม และร่วมกันดูแลสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
น�ามาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงสวัสดิการของบริษัทในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม แม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทยังคงดูแลพนักงานด้านสวัสดิการเช่นเดียวกับในช่วงเวลา
ปกติ และเน้นย�้าการดูแลใส่ใจพนักงานด้านการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน 
การตดิเชือ้แจกจ่ายให้กบัพนกังาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และชดุตรวจ ATK เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีนโยบาย
ให้พนักงานตั้งครรภ์ หรือพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตลอดช่วงเวลาที่
สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย

• คุณภาพชีวิตของพนักงาน
  บริษทัส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศแห่งความปลอดภัยในการท�างาน โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตส�านกึเรือ่งความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยให้เกิดขึ้นในบริษัท นอกจากน้ี ยังเชื่อมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวน 
การท�างานด้วยเช่นกนั เพราะบรษิทัไม่ใช่แค่ค�านงึถงึความปลอดภัยของผูใ้ช้บรกิารเพียงเท่านัน้ แต่ต้องการสร้างความปลอดภัย
ส�าหรบัทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั โดยได้ออกนโยบายความปลอดภัยและสขุอนามัยเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ซ่ึงได้เผยแพร่ใน www.bemplc.co.th รวมทั้งบริษัทยังจัดการให้มีสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยในสถานประกอบการให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท โดยบริษัทได้จัดท�าคู่มือในด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการบรหิารจัดการทีเ่หมาะสมส�าหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดท�าคูมื่อการจัดการความปลอดภัย การแต่งตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการท�างาน
ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน 
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• แรงงานสัมพันธ์ 
  บรษิทัก�าหนดนโยบายในการดูแลพนกังานผ่านสายการบงัคับบญัชาโดยหน่วยงานด้านทรพัยากรบคุคลท�าหน้าท่ีเป็นที่
ปรกึษา สนบัสนนุ และจัดให้มีการอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งการบรหิารงานบคุคลและความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งข้อบงัคับเกีย่วกบั
การท�างานของบริษัทแก่หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทได้ก�าหนดขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานกระท�าผิด
ทางวนิยัอย่างชดัเจน เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมและการน�าไปสูก่ารแก้ไขปรบัปรงุมิให้เกดิการกระท�าซ�า้เดมิ รวมทัง้การก�าหนด
วธิปีฏิบตัใินการร้องทกุข์ทีช่ดัเจนและรวดเรว็ นอกจากนี ้บรษิทัยงัจัดกจิกรรมเชือ่มความสมัพันธ์และเป็นประโยชน์ให้กบัพนกังาน
เป็นประจ�าทุกปีประกอบด้วย กิจกรรมการท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และท�าบุญครบรอบจัดตั้งบริษัท กิจกรรม 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมการออกก�าลังกาย กิจกรรมฝึกสติเจริญสมาธิ 
กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ ซึ่งนอกจากกิจกรรมภายในดังกล่าวข้างต้นที่บริษัทจัดให้มีแล้ว บริษัทยัง 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุงบประมาณในการท�ากจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทีมี่ความสนใจในการท�ากจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์รวมตัวกันขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมกีฬา ชมรมถ่ายภาพ และชมรมดนตรี  
โดยชมรมกฬีาได้มีการจัดกจิกรรมตลอดทัง้ปี ทัง้การแข่งขนัฟุตบอล การเดิน-วิง่ออกก�าลงักายเพ่ือสขุภาพ รวมทัง้การเข้าร่วม
กิจกรรมกับภาครัฐในรายการเดิน-วิ่งการกุศลในวาระต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายของ
พนักงานและการคัดสรรนักกีฬาของบริษัทเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างหน่วยงาน ส�าหรับชมรมดนตรีได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีเพ่ือการสันทนาการ และการส่งเสริม 
การแสดงออกทางด้านศลิปะและการแสดง พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงในงานพิธต่ีางๆ ของบรษิทัรวมท้ังแบ่งปัน
ความสุขให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมด้อยโอกาส
  ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้ด�าเนินการตามประกาศของภาครัฐ ที่ก�าหนดมิให้มีการชุมนุม หรือท�า
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยออกค�าสั่งงดการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคคลภายนอกที่มีการชุมนุมคนจ�านวนมาก 
เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ชมกีฬา ในปี 2564 บริษัท
จึงงดจัดกิจกรรมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นการบริจาคโลหิต โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติก�าหนด ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเคร่งครัด

• การพัฒนาบุคลากร
  ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการทั้งระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ท�าให้บริษัทพัฒนาองค์
ความรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทเอง โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะส�าหรับ
ธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานของเรา ทั้งการฝึกอบรมและ On The Job Training นอกจากนี้ บริษัทยังได้ริเริ่มที่จะส่งต่อ
ความรู้เฉพาะทางเหล่าน้ีออกไปสู่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการระบบทางพิเศษ  
และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าสูน่กัเรยีน นกัศกึษา เพ่ือสร้างทรพัยากรบคุคลทีอ่าจจะได้เข้ามาเป็นก�าลงัส�าคัญของบรษิทั
ในอนาคต
  จากการที่บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร ในแต่ละปีจึงได้จัดท�าแผนฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงาน
ทุกระดับ โดยด�าเนินการตามกรอบของ “Academy Framework” ซ่ึงมีทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง  
ซึ่งจะมีการอบรมทบทวนให้กับพนักงานทุกปี โดยจะมีการสอบวัดผลการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย และหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะทาง 
ด้าน Soft Skill เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  บริษทัเชือ่ม่ันว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีมี่คุณค่า เป็นปัจจัยส�าคญัประการหนึง่ทีช่่วยขบัเคลือ่นให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มุ่งสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน และด้วยความเชื่อม่ันดังกล่าว บริษัทจึงให ้
ความส�าคัญกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร ใน 4 ด้าน
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1.	 เก่งงาน	: บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐาน ด้วยให้ความส�าคัญ
กบัสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน (Functional Competency) ทีส่อดคล้องกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยบคุลากรต้องได้รบั
การพัฒนาให้มีสมรรถนะตามต�าแหน่งงานที่ได้มาตรฐานตามที่องค์กรคาดหวัง 

   การประเมินสมรรถนะตามต�าแหน่งงาน (Functional Competency Evaluation) ของผูด้�ารงต�าแหน่ง และผูบ้งัคับ
บัญชาเป็นประจ�าจึงมีความส�าคัญ เพ่ือทราบถึงความสามารถตามต�าแหน่งงานที่เป็นจริง และช่องว่างของการพัฒนา 
(Functional Competency Gap) เพื่อบริษัทจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 70 20 10 (70 : 20 : 10 Learning Model) โดยให้ความส�าคัญกับ 
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (70) การให้ค�าแนะน�า/เสนอแนะจากหัวหน้างาน หรือรุ่นพ่ี (20) และการฝึกอบรม 
รูปแบบทางการ (10) ตามล�าดับ เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง

2.	 เก่งคน	 : การพัฒนาบุคลากรไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เท่านั้น การพัฒนาทักษะใน 
การบริหารจัดการ การท�างานร่วมกับผู้อื่น การบริหารทีมงาน รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้น�า ก็เป็นเรื่องส�าคัญที่บริษัทไม่ได้
ละเลย การประเมินความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency Evaluation) ส�าหรับพนักงานที่
มีผูใ้ต้บงัคับบญัชา รวมถงึการทดสอบความพร้อมในการบรหิาร (Managerial Readiness Test) ของผูจั้ดการ ท�าให้บรษิทั
สามารถส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ (Management Development) และการพัฒนาภาวะผู้น�า  
(Leadership Development) เป็นเรื่องที่บริษัทได้น�ามาพิจารณาและส่งเสริมให้กับพนักงานโดยเฉพาะในต�าแหน่งที่มี 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ (Management Development Program) และโครงการพัฒนา
ภาวะผู้น�า (Leadership Development Program) เป็นต้น

3.	 ทันโลก	: ปัจจบุนัโลกเราเผชญิกบัเหตกุารณ์ทีเ่ตม็ไปด้วยความไม่แน่นอน ความผนัผวน ความซบัซ้อน และความคลมุเครอื
ทีย่ากจะอธบิาย (VUCA World) โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น AI (Artificial Intelligence) 
หรือปัญญาประดิษฐ์ Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง และ Agile (รูปแบบการท�างานส�าหรับองค์กร 
ยุคใหม่) เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่คาดคิด และรุนแรง หรือที่เรียกว่า Disruption ดังนั้น การเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง    

   ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้บุคลากรสามารถรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามาได้
ทัง้ในการท�างาน และการด�ารงชวีติ บรษิทัจึงได้ส่งเสรมิความรูด้้านเทคโนโลยสีมัยใหม่ต่างๆ ให้กบับคุลากร ผ่านโครงการ 
Half Day Talk / Half Day Talk On Tour โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงความรู้ ในด้านต่างๆ น�าเสนอความรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เป็นประจ�าทุกเดือน (On site) นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโลกทัศน์ ด้วยการน�าพนักงานศึกษาดูงาน (รวมถึง 
การศึกษาดูงานด้านอ่ืนๆ ด้วย) ให้พนักงานได้เห็นการน�าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้จริงขององค์กรชั้นน�าและมีชื่อเสียงใน 
ด้านนั้น โดยวัตถุประสงค์โครงการ Half Day Talk / Half Day Talk On Tour เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) 
และปรับตัวรับมือเท่ากันการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลกปัจจุบัน และมีความพร้อมส�าหรับอนาคต และในขณะเดียวกัน
พนักงานยังจะสามารถปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการท�างาน และส่งเสริมองค์กรให้พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีต่อไป
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4.	 ตอบโจทย์องค์กร	: สาระส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการท�างานแล้ว 
(เก่งงาน) มีทักษะการบริหารจัดการ/ภาวะผู้น�า (เก่งคน) และมีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ (ทันโลก)  
การพัฒนาบุคลากรยังต้องเป็นไปเพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้วยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบโจทย์องค์กร  
จึงให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิพัฒนาให้บคุลากรมีความรู ้ความสามารถพร้อมน�าองค์กรสูเ่ป้าหมายสงูสดุ ด้วยความยัง่ยนื 
สมรรถนะหลักหรือพฤติกรรมหลักขององค์กร (Core Competency) เป็นเรื่องหนึ่งที่บริษัทใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บคุลากรให้มีพฤตกิรรมหลักตามทีอ่งค์กรก�าหนด พฤตกิรรมหลักเหล่านีจ้ะช่วยส่งเสรมิให้องค์กรบรรลเุป้าหมายสงูสดุของ
องค์กร การส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจองค์กร (Business Acumen) ผ่าน โครงการ Show Share Shine มุ่งเผยแพร่
ความรูท้ีส่�าคญัขององค์กร เช่น ภาระกจิงานของแผนกต่างๆ ให้กบับคุลากร และท้ายทีส่ดุแล้ว หวงัว่าความรูเ้หล่านีจ้ะเป็น
ประโยชน์สามารถน�าไปต่อยอดในการท�างานต่อไปได้

• การผลิตสินค้าและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
  บริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า มุ่งเน้นในการสนองตอบความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการทางพิเศษในการเดินทางผ่านโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อเเละครอบคลุมพ้ืนที่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของ
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ด้วยการบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งความปลอดภัย ซ่ึงถอืเป็นความส�าคญัสงูสดุ
ที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติตามข้อก�าหนดความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เรือ่งความปลอดภัยผ่านสือ่เเละกจิกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัประชาชนทัว่ไป นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ศกึษา
แนวเส้นทางใหม่ๆ เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตของเมือง (Urbanization) ที่จะขยายตัวในอนาคต
  ด้านธุรกิจทางพิเศษ บริษัทมีการศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล รวมถึงการเพ่ิม
จ�านวนช่องทางการช�าระค่าผ่านทางอัตโนมัต ิ(Easy Pass) และการปรบัย้ายต�าแหน่งช่องทางเข้าใช้บรกิารเพ่ือลดการตดักระแส
จราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซ่ึงจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่หนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง การเพ่ิมระบบ 
การช�าระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิต และเครดิต EMV Contactless รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการจราจรผ่าน 
ป้ายจราจรอัจฉริยะและป้ายสลับข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทราบถึงสภาพจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งปรับปรุงป้าย
แนะน�าการใช้ทางพิเศษบนถนนพ้ืนราบทั้งที่เป็นถนนสายหลักและถนนซอยอย่างต่อเนื่องเพ่ืออ�านวยความสะดวกและเพ่ิม 
ความมั่นใจในการเข้าใช้บริการทางพิเศษ
  ส�าหรับธุรกิจระบบราง บริษัทมุ่งเน้นคุณภาพการบริการโดยถือว่า “การบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด” รวมทั้งมีนโยบายให้
รถไฟฟ้า MRT เป็นส่วนหนึง่ในชวีติของคนกรงุเทพ ภายใต้การด�าเนนิงานอย่างมืออาชพี บรษิทัได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงาน
ด้านคุณภาพการบรกิาร ได้แก่ ความปลอดภัยซ่ึงเป็นความส�าคญัสงูสดุ ความสะดวกโดยให้ความส�าคญัในการดูแลการท�างาน
ของอุปกรณ์ความสะดวกต่างๆ ให้ท�างานได้ตามเป้าหมาย ความรวดเร็วโดยควบคุมความเร็วเฉล่ียของรถไฟฟ้าและตาราง
การให้บรกิารให้สามารถรองรบัความต้องการทัง้ในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ความเชือ่ถอืได้โดยดูแลให้รถไฟฟ้าและระบบ
อาณตัสิญัญาณอยูใ่นสภาพดี และการตรงต่อเวลา โดยควบคุมให้ตารางการเดินรถไฟฟ้าและการเทยีบจอดในสถานคีลาดเคล่ือน
ไปจากที่เวลาก�าหนดน้อยที่สุด 
  ในส่วนธรุกจิพัฒนาเชงิพาณชิย์ ถอืเป็นส่วนต่อยอดทีบ่รษิทัให้ความส�าคญันอกเหนอืจากธรุกจิหลกั ซ่ึงท�าให้การบรกิาร
ของบริษัทมีความหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจ�าเป็นของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาพื้นที่
ส�าหรับร้านค้าปลีก เเละพื้นที่ส�าหรับส่งเสริมการขายรวมทั้งหมดประมาณ 19,490 ตารางเมตร โดยบริษัทได้พัฒนาพื้นที่ชั้น
ใต้ดนิ อาคารจอดเเล้วจร ที่สถานีลาดพร้าวร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์ เปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตระดบัพรีเมีย่ม ภายใต้เเบรนด์ 
“กูร์เมต์ มาร์เก็ต” (Gourmet Market) เพ่ือเป็นการเติมเต็มวิถีชีวิตคนเมือง สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ  
และเป็นการขยายพ้ืนที่รองรับปริมาณการใช้รถไฟฟ้าที่จะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ที ่
เกี่ยวกับระบบทางพิเศษ โดยให้บริษัทเอกชนและบุคคลด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่ทางพิเศษ เพ่ือติดตั้งป้ายรายงาน
สภาพจราจร และป้ายโฆษณารูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้ใช้พื้นที่ท�าร้านค้าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น



92  / รายงานประจ�าปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

• การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  ๐	 ธุรกิจทางพิเศษ	

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ใช้ทางพิเศษ คือ ผู้ใช้ทางที่มุ่งหวังความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ต้องการ 
ลดระยะเวลาในการเดนิทางไปยังจดุหมาย รวมทั้งตอ้งการหลกีเลีย่งปัญหาการจราจรตามเสน้ทางปกติทีก่ารจราจรติดขัด
ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  ๐ ธุรกิจระบบราง
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อาศัยอยู่รอบเส้นทาง  
และกลุ่มที่มิได้อาศัยอยู่รอบเส้นทางแต่มีความจ�าเป็นต้องเดินทางผ่านหรือมีจุดหมายปลายทางอยู่ในเส้นทาง 

โดยทั้ง 2 ธุรกิจ และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ดังนี้
1. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท�างาน
2. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปโรงเรียน/สถานศึกษา
3. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว (Tourists) / การพักผ่อน
4. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท�ากิจกรรมพิเศษ เช่น การสัมมนา หรือการประชุม
5. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ เช่น การติดต่อกิจธุระ

  ๐ ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในธุรกิจทางพิเศษ และธุรกิจระบบราง มีลักษณะลูกค้า 
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกันตามประเภทการให้บริการ 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
 “เราดูแลทั้งสังคมใกล้และไกล	ให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดไป”

สังคมและชุมชน
  บริษทัตระหนกัถงึการเป็นส่วนร่วมทีส่�าคญัของการพัฒนา
โครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่มุ ่งม่ันด�าเนินงานเชื่อมต่อ 
ระบบคมนาคมขนส่งเเบบครบวงจร เพ่ืออ�านวยความสะดวกใน
การเดินทาง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ 
โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย ความรวดเร็วและการให้
บรกิารทีมี่ประสทิธภิาพ อันจะเป็นการส่งมอบบรกิารด้วยโครงข่าย
ระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย เพราะในปัจจุบันระบบคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับวิถีชีวิต
คนเมือง ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือรถไฟฟ้าล้วนมีบทบาทส�าคัญใน 
การเชื่อมโยงการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเข้าด้วยกันจาก
พ้ืนที่หนึ่งสู่พ้ืนที่หนึ่ง และด้วยความมุ่งม่ันสู่ “การเป็นเส้นทาง
แห่งความสุขเพ่ือวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” บริษัทมีความตั้งใจใน
การสร้างรอยยิ้ม และความปลอดภัยส�าหรับการเดินทางร่วมกัน

ของครอบครัวในทุกช่วงเวลา เพราะถือว่าการสร้างประสบการณ์
และความสมัพันธ์อันดีให้เกดิขึน้ในครอบครวัได้ นบัเป็นอีกวธิหีนึง่
ที่จะสร้างความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพให้เกิดขึ้น และ 
ยงัเป็นการสร้างคุณภาพชวีติทีดี่ให้กบัประชาชนภายใต้การด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา  
และเป็นแนวทางปฏิบัติที่บริษัทยึดถือในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน
  นอกจากนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือเป็น
เส้นทางแห่งความปลอดภัยและความสุขแล้ว บริษัทยังให้ 
ความส�าคัญกับการศึกษาของเยาวชน ด้วยการมุ่งส่งเสริม
ประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
และยังมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน 
ทุนทรัพย์โดยมอบเป็นทุนการศึกษาเพ่ือเป็นต้นทุนส�าหรับ 
การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
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3.4.2 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
1) พนักงานและแรงงาน
  บรษิทัมุ่งม่ันในการปฏบิตัต่ิอพนกังานและแรงงานโดยค�านงึถงึสทิธมินษุยชน ประกอบด้วยการจ้างงาน และการจ่ายค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนกังาน การพัฒนาความผกูพันและความพึงพอใจของพนกังาน การจดัการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

 • การจ้างงาน 
  บริษัทในฐานะผู ้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า มีการจ้างบุคลากรสายงานหลักเพ่ือให้มุ ่งเน้นคุณภาพและ 
ความปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีทักษะความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้มี 
ความพร้อมในการดูแลลูกค้า และช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ภาพรวมเรื่องการบริหารบุคลากร	ปี	2564	ประกอบด้วย

    

  ๐ การส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม 
  ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัปฏบิตัติามพระราชบญัญัติ
ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ โดยการส่งเงินเข้ากองทนุ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 และเม่ือ
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัทร่วมกับกรมการจัดหางาน ลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น 
การส่งเสริมให้คนพิการหรือผู ้ดูแลคนพิการมีงานท�าและเป็น 
การสนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ให้สิทธ ิ

จัดจ้างเหมาช่วงงานแก่คนพิการหรอืผูดู้แลคนพิการ 
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. 2550 ในการลงนาม
ความร่วมมือในครัง้นี ้เป็นการร่วมมือกบัภาครฐัใน
การส่งเสรมิการจ้างงานคนพิการเชงิสงัคม และเป็น
ส่วนหนึง่ในการช่วยเหลอืดูแลสงัคม โดยบรษิทัเหน็
ถงึส�าคัญของการมีงานท�าของประชาชน โดยเฉพาะ
กลุม่คนพิการทีย่งัมีทัง้ศกัยภาพ และความต้องการ
ในการท�างาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้าง
โอกาสให้คนพิการ ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ 
 

3-48

2,256 
พนักงานประจำ ชาย

คน 1,620
พนักงานประจำ หญิง

คน
พนักงานผูพิการ- คน

2,256
Permanent staff Male

Persons
1,620

Permanent staff Female

Persons

Disabled Staff-
Persons
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 • การฝึกอบรมพนักงาน
  ในปี 2564 บรษิทัจัดหลกัสตูรอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพในการท�างานแก่พนกังาน โดยมีจ�านวนช่ัวโมง
อบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 37.31 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ค่าใช้จ่าย
ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนา จ�านวน 2 ล้านบาท โดยมีหลักสูตรที่ส�าคัญ อาทิ 

๐ หลักสูตรการจัดฝึกอบรมความรู้เฉพาะทาง
  พนกังานของบรษิทัทกุคน ต้องเข้ารบัการอบรม
หลักสูตรพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 
กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ ของบริษัท และหลังจาก
นัน้ พนกังานทีส่งักดักลุม่งานปฏบิตักิารและวศิวกรรม 
จะต้องเข้ารบัการอบรมในหลักสตูรการฝึกอบรมประจ�า
ต�าแหน่ง (Functional Training Course) ซ่ึงจะมีวชิา
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง ดังนี้ 

๐ งานกู้ภัยและจัดการจราจร 
  พนักงานท่ีปฏิบัติงานกู ้ ภัยบนทางพิเศษ  
จะต้องได้รับการฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลือ
อุบัติเหตุบนทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัย
ทุกปี การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการช่วยเหลือ
บนทางพิเศษ อบรมทกัษะการขบัขีป่ลอดภัย การอบรม
อาสาจราจร การอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง รวมถึง
บรษิทัยงัได้มีการอบรมพนกังานใหม่ก่อนขึน้ไปปฏบิตัิ
งานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน และ 
การอบรมด้าน Service Mind

๐ งานจัดเก็บค่าผ่านทาง
  พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บค่าผ่านทาง
ของบรษิทั คือ พนกังานจัดเกบ็ค่าผ่านทางในทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ โดยบริษัทจัดให้มี 
การอบรมทักษะในด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางให ้
ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผูใ้ช้บรกิารทางพิเศษในการช�าระค่าผ่านทางได้สะดวก

รวดเร็ว และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านรายได้ค่าผ่านทาง
ของทางพิเศษศรรีชั และทางพิเศษอุดรรถัยา มีหน้าทีค่วบคุม
การจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้องโปร่งใสและเที่ยงตรง  
โดยท�างานร่วมกับภาครัฐ คือ กทพ.ซึ่งมีหน้าที่ในการจัด
เก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยบริษัทจัดให้
มีการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริงในเรื่องบทบาทและหน้าที่
ของพนกังานควบคุมการจัดเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษทีส่�าคญั
คือ ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบข้อมูลการนับรถและ
บันทึกการปฏิบัติงานต้องถูกต้องและแม่นย�า 
  นอกจากนี ้ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เกบ็ค่าผ่าน
ทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพ่ือความถูกต้อง
ของการจัดเกบ็ค่าผ่านทาง ซ่ึงส่งผลต่อรายได้ทีม่ั่นคงของ
บริษัทเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้
ได้มีโอกาสศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางใน 
ต่างประเทศอีกด้วย

๐ งานด้านบ�ารุงรักษาโครงสร้าง
  เพือ่ให้ทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย 
บริษัทจึงมีการอบรมให้ความรู ้ด้านโครงสร้างส�าหรับ
พนักงานที่ดูแลด้านวิศวกรรมอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้มี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงโครงสร้าง 
Segmental Box Girder ตามมาตรฐานสากล

๐ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง 
  บริษัทร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายรวม 72 หน่วยงาน
ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาระบบราง ท�าการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบรางเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมระบบราง โดยลงนามบันทึกข ้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ด้านระบบรางเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” ในการ
สนับสนุนส่งเสริมและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบรางในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  
กรมการขนส่งทางราง ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมแห่งชาต ิสถาบนัวจิยัและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หน่วยงาน
วชิาชพีและหน่วยงานวจิยัและรบัรองด้านระบบราง สถาบนั
การศกึษาทีมี่หลักสตูรด้านระบบรางระดับอุดมศกึษาภาครฐั
และเอกชน สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบราง
ระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบกิจการ
ด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน
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๐	 การอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุม 
การเดินรถไฟฟ้าใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,100 ชั่วโมง โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่มีการฝึกขับ
รถไฟฟ้าจรงิ และฝึกกบัเครือ่งจ�าลองขบัรถไฟฟ้า (Train Simulator) การฝึกกบัอุปกรณ์ต่างๆทีอ่ยูใ่นห้องควบคุมการเดินรถ 
การทดสอบ การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกงานในหน้าที่ซ่ึงในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ 
ความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมีผู้ฝึกสอนเป็นผู้ดูแลการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการอบรม
ทบทวนหลักสูตรดังกล่าวให้กับพนักงานเป็นประจ�าทุกปี เช่น การอบรมด้านระเบียบปฏิบัติงาน การใช้งานอุปกรณ์  
การฝึกหัดขับรถไฟฟ้า การซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ภายในระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งวิชาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น 
การดับเพลิงและการปฐมพยาบาล การจัดการเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ และยังมีหลักสูตรด้านงานบริการต่างๆ  
เพื่อให้พนักงานสามารถบริการผู้โดยสารได้อย่างประทับใจโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย 
  นอกจากความรู้เฉพาะทางที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการบริหารจัดการองค์
ความรู้ของบริษัทเพ่ือการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถส่งต่อความรู้เหล่านั้นให้แก่พนักงานทุกคนได้อย่างทั่วถึงรวม
ไปถึงการจัดอบรมความรู้ในด้านอื่นๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๐ MRT	ร่วมกบั	รถไฟฟ้าสายสแีดง	ฝึกซ้อมจดัการเหตุการณ์เตรยีมความพร้อมเปิดทางเดนิเชือ่มต่อสถานกีลางบางซ่ือ
  กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-
ตลิ่งชัน ณ สถานีกลางบางซื่อ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัท ร่วมกับ รฟม. และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
ร่วมฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์เสมือนจริง ณ พื้นที่ทางเดินเชื่อมต่อระหว่าง MRT สถานีบางซื่อ กับสถานีกลางบางซื่อ 
ซึ่งเป็นการจ�าลองเหตุการณ์ กรณีฉุกเฉินต่างๆ อาทิ กรณีช่วยเหลือผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารได้รับอุบัติเหตุ กรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ กรณนี�า้ท่วม เป็นต้น เพ่ือเตรยีมความพร้อมของเจ้าหน้าทีข่องทัง้ 3 หน่วยงานให้เกดิความช�านาญ ในการสือ่สาร
และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปิดทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า 
สายสีแดง โดยทั้ง 3 หน่วยงานมีความมุ่งมั่น ในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้การให้บริการผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย “เดินทาง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยรถไฟฟ้า MRT”

 

๐ โครงการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
  การอบรมหลักสตูรนีไ้ด้จัดท�าขึน้เพ่ือเป็นแนวทางให้พนกังานทกุคนได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการท�างานใน
หน้าทีข่องตนเอง โดยมีความรู ้ความเข้าใจ และปฏบิตัติามแนวทางเบือ้งต้นทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณและจรยิธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัฒนธรรมขององค์กร ที่ต้องการ
จะบรรลเุป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชวีติของพนกังาน และมีการทบทวนเนือ้หาของหลักสตูรและทดสอบ
ความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning & E-Exam) โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมในหลักสูตรนี้และจัดให้มี
การทดสอบความรู้ให้แก่พนักงานปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี

การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์เตรียมความพร้อมเปิดทางเดินเชื่อมต่อสถานีกลางบางซื่อ
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๐ การฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของ 
	 บุคลากรประจ�าปี 

  บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานด้วยการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงาน
ทุกระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานมีความรู ้
พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติ
งาน ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติ
งานเฉพาะต�าแหน่ง (Technical Skill) และทักษะ 
การบริหารและจัดการทั่วไป (Soft Skill) ซึ่งทั้ง  
2 หลักสูตรได้รับการก�าหนดเป็นหลักสูตรพ้ืนฐาน 
ภาคบงัคับ (Mandatory Program) ส�าหรบัพนกังานใหม่ 
ได้แก่ หลักสูตรปฐมนิเทศ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
“เส้นทางแห่งความสุขเพ่ือวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” 
รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ หลักสูตรความรู้
เกีย่วกบัความปลอดภัยในการท�างาน หลักสตูรเกีย่วกบั
ระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น 
  พนักงานประจ�าของบริษัทจะได้รับการฝึก
อบรมหลักสตูรทบทวนความรูต่้างๆ ทกุปี ซ่ึงทัง้หมด
นี้ก็เพ่ือให้พนักงานได้น�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร ซ่ึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับ 
การเรียนรู้และพัฒนาของบุคลกร และสร้างองค์กร 
สู่ความยั่งยืน บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการการจัดการ
ความรู ้ (Knowledge Management: KM) ขึ้น  
เพ่ือรวบรวม จดัเกบ็ และน�าความรูไ้ปใช้เพ่ือประโยชน์
ขององค์กร ความรู้ ได้แก่ ความรู้ภายในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรู้ถ่ายทอด/ความรู้
กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) และยังได้จัดท�า 
KM Website เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร  
และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพ่ือการท�างานต่อไป 
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่นความรู ้สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรูไ้ด้ โดยจ�านวนองค์ความรูต้ัง้แต่ 
ปี 2560 - 2564 มีดังนี้ 

  และด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
COVID-19 บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานปรับตัว
และเรยีนรูผ่้านเครือ่งมือสมัยใหม่ ได้แก่ การอบรมใน
รูปแบบ Virtual Training ผ่านเครื่องมือประชุม
ออนไลน์ และการอบรมผ่านระบบ E-Learning ของ
สถาบันอบรมต่างๆ เช่น Thaimooc ของกระทรวง
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม หรอื
ระบบ E-learning ของส�านักงาน ก.พ. เป็นต้น

 • ด้านความปลอดภยัและชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม 
  ในการท�างาน 

  บริษทัพัฒนาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนิน
งานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดแูลคณุภาพ
ชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการ
ด�าเนินงานที่ส�าคัญมีดังนี้

๐ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี	2564 
  บริษัท จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ประจ�าปี 2564 วันที่ 11 พ.ย. 64 ณ อาคาร CCB 2 
ตกึ B มีพนกังานร่วมฝึกซ้อมท้ังหมด 30 คน ประเมินผล
ครบ 100 % ภาพรวมของการจัดฝึกซ้อมดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟ อยู่ในระดับ ดีมาก (96.53 %) และ
วันที่ 12 พ.ย. 64 ณ โรงซ่อมบ�ารุง อาคาร CCB 7 
มีพนักงานร่วมฝึกซ้อมทั้งหมด 11 คน มีผู ้ร ่วม
ประเมินผล 81.82 % ภาพรวมของการจัดฝึกซ้อม 
ดับเพลิงและอพยพหนไีฟ อยูใ่นระดับดีมาก (96.60 %)

3-53

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

307 687 303
หัวขอ หัวขอ หัวขอ

479
หัวขอ

426
หัวขอ

ธุรกิจทางพิเศษ 

จำนวนอุบัติเหตุ      ครั้ง7
ธุรกิจระบบราง

จำนวนอุบัติเหตุ      ครั้ง2

จำนวน
อุบัติเหตุ
ในป 2564
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๐ การเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน	
  บริ ษัทมีมาตรการป ้องกัน และควบคุม 
ความปลอดภัยในการท�างาน จัดประชุมสอบสวน
อุบัติเหตุ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุและก�าหนดมาตรการ
ป้องกันการประสบอันตรายจากการท�างาน โดยมี
แผนกต้นสังกัดของพนักงานที่ประสบเหตุเข้าร่วม
ประชุม การสอบสวนอุบัติเหตุจากการท�างาน ในปีที่
ผ่านมา บริษัทมีสถิติการเกิดอบุัติเหตุจากการท�างาน
บนทางพิเศษจ�านวน 7 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานที ่
เสียชีวิตแต่อย่างใด และ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก
การท�างานเกีย่วกบัการให้บรกิารเดินรถไฟฟ้า จ�านวน 
2 ครั้ง 

๐ การจัดอบรมด้านความปลอดภัย 
  บริษัทจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับ
พนักงานในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการแพร ่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 และอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรบั
ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท�างานใหม่” 

๐ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในส�านักงาน	
  บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศใน
เรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกจิ สงัคม ความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรม
อันดีของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร ่วมกับ 
คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงงานสขีาวของกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ด้วยการเข้าร่วมกจิกรรมกบัองค์กรภายนอก 
และการให้ความร่วมมือในการตรวจสารเสพติด
พนักงานทั้งบริษัท ซ่ึงในการด�าเนินการโครงการ 
ดังกล่าว บริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งม่ัน และเป็นแนวทางในการด�าเนินการ ได้แก่
1. ให้ความส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิ โดยการให้ความรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบั
พิษของยาเสพติด และการดูแลสุขภาพพนักงาน
ด้วยการตรวจสขุภาพเป็นประจ�าทกุปี หรอืเฉพาะกจิ

2. สนบัสนนุส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและร่วมกันสอดส่องบริเวณภายในและ
ภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเข้ามาภายในบริษัท

3. ให้ความร่วมมือกับทางราชการส�าหรับมาตรการ
ต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด

4. แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นคณะท�างาน
เพื่อรับผิดชอบด�าเนินการโครงการโรงงานสีขาว
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการและสอดคล้อง
กับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ

  ทั้งนี้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
สวัสดิการของบริษัทเป็นคณะกรรมการโครงการ
โรงงานสีขาวโดยต�าแหน่งเพ่ือให้โครงการโรงงาน 
สขีาวด�าเนนิได้อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงคณะท�างานโครงการ
โรงงานสีขาวมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1. เสนอแนะแนวทางการด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
2. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง

จิตส�านึกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริษัท
4. เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งยาเสพตดิ

และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องให้กับพนักงาน
5. ตดิตามและประเมินผลการด�าเนนิการและรายงาน

ต่อบริษัท

  บรษิทัได้รบัมอบเกยีรตบิตัรสถานประกอบการ
สขีาวจากกรมสวสัดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะ
บริษัทที่มี “ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการระดับที ่1” จากจ�านวนผ่านเกณฑ์ทัง้หมด 
258 แห่ง เพ่ือเป็นแบบอย่างทีดี่แก่สถานประกอบการ
อ่ืนที่บริษัทสามารถกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ต้านยาเสพติดในสถานประกอบการจนประสบ 
ความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
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 • ด้านความผูกพันของพนักงาน
  ทรัพยากรบคุคล เป็นปัจจยัส�าคัญในการขบัเคล่ือน
องค์กรให้พัฒนาและประสบความส�าเร็จ ดังนัน้ การรกัษา
พนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาวและเกิดความภักดีต่อ
องค์กรจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่องค์กรตระหนักถึง บริษัทจึงได้
ท�าการส�ารวจความตอ้งการ/ความคาดหวังของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กรปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริษัท
จะได้ทราบถงึความตอ้งการ ความคาดหวงัของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กร และทราบข้อมูลว่าบริษัทควรส่งเสริม
พนักงานในด้านใดบ้างที่จะช่วยสร้างความมีส่วนร่วม 
ความสขุ ความภาคภูมิใจการท�างาน ตลอดจนความผกูพัน
กับองค์กรในระยะยาวได้ ซึ่งการท�าส�ารวจเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดของ ISO 9001 & ISO 14001 โดยค�าถาม
แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
1. งานท่ีรับผิดชอบ 
2. เพื่อนร่วมงาน
3. หัวหน้างาน
4. องค์กร 

  เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
คือ การรกัษาพนกังานทีมี่คุณภาพให้อยูก่บัองค์กร เม่ือพนกังาน
แจ้งความประสงค์ในการลาออก บรษิทัจะด�าเนนิการสมัภาษณ์
ความคิดเหน็กบัพนกังานทีล่าออก โดยให้พนกังานกรอกข้อมูล
ในแบบสอบถาม พร้อมการสัมภาษณ์ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 
เหตุผลในการลาออก รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ โอกาสใน
การเรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพ ความรู้สึกต่อหัวหน้างาน 
เพ่ือนร่วมงาน และวัฒนธรรมองค์กร และค�าแนะน�าเชิง
สร้างสรรค์ส�าหรับองค์กรเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือน�า
ข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ ปรึกษา ส่งต่อให้แต่ละ 
ฝ่ายจดัการดูแล ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลกบัผูบ้รหิารระดับสงูที่
สามารถด�าเนินการปรับปรุง สร้างแนวทางในการรักษา
พนักงานที่มีให้อยู่กับบริษัทต่อไป 
  โดยในปี 2564 บริษัทได้ประเมินผลความผูกพันของ
พนกังานทีมี่ต่อบรษิทัจากสดัส่วนพนกังานลาออกจากงานโดย
สมัครใจ โดยธุรกิจทางพิเศษร้อยละ 5.65 ธุรกิจระบบราง 
ร้อยละ 6.11 จากเป้าหมายร้อยละ 5

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่โดดเด่นปี 2564
  ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ด�าเนินจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน และส่งเสริมจริยธรรมให้กับพนักงาน  
ผ่านกิจกรรมดังนี้

๐ BEM	ชวนฟังธรรม
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมุ่งสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ก�าลังใจพนักงานใน 
ช่วงภาวะวิกฤต โดยการน้อมน�าหลักธรรมของพุทธศาสนามาปฏิบัติ เพื่อการเผชิญหน้ากับความกังวลด้วยสติและปัญญา 
โดยได้นิมนต์พระเมธีวชิโรดม ผู้อ�านวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และผู้อ�านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย  
(ว.วชิรเมธี) มาบรรยายธรรมะในหัวข้อ ‘ธรรมะชุบชูใจ ในยามวิกฤต’

๐ กิจกรรมบริจาคโลหิต
  เพือ่ช่วยบรรเทาสถานการณ์
ขาดแคลนเลือดทุกหมู่จากวิกฤต 
COVID-19 บริษัทได ้ร ่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   
มหา วิทยาลัยนวมินทราธิ ราช  
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์
ควบคุมทางพิ เศษสายศรี รั ช -
วงแหวนรอบนอกฯ จ�านวน 3 ครั้ง
ต่อปี โดยได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน 
ผู้ที่อยู่ใกล้เขตทางเข้าร่วมบริจาค
เป็นจ�านวนมาก
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๐ งานทอดกฐินประจ�าปี	2564
  บริษัทร่วมกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน และสายสีม่วง 
บริษัทในเครือ CK Group และบริษัทพันธมิตร ร่วมท�าบุญทอดกฐิน
สามัคคี ประจ�าปี 2564 ณ วัดสนามนอก อ�าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบรุ ีซ่ึงอยูใ่กล้กบัสถานสีรินิธร (สายสนี�า้เงนิ) และด่านเกบ็ค่าผ่าน
ทางพิเศษ บางบ�าหรุ ทั้งนี้ได้รวบรวมปัจจัยเงินท�าบุญ เพื่อสมทบทุน

บูรณะเสนาสนะของพระภิกษุ สามเณร และ
ท�านบุ�ารงุพระพุทธศาสนา นอกจากนีย้งัมอบทนุ
การศกึษาให้แก่โรงเรยีนวดัสนามนอก โดยการ
จัดงานครั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการ 
การป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

2) ลูกค้า
  บรษิทัพัฒนาสนิค้าและบรกิารอย่างต่อเนือ่งเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารทางพิเศษ และผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT 
ด้วยความรับผดิชอบ ซือ่สตัย์และมีจรยิธรรม โดยในปี 2564 บรษิทัได้รบัความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับ “ดมีาก” และมีข้อร้องเรยีน
จากลูกค้าในเรื่องส�าคัญ โดยแยกเป็น
  ธุรกิจทางพิเศษ	 จ�านวน	 14	 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนส�าคัญเก่ียวกับระบบการช�าระเงินด้วย EMV Contactless  
ณ ด่านพระราม 9 ทางพิเศษศรีรัช ขัดข้อง ผู้ใช้บริการทางพิเศษจึงไม่สามารถช�าระค่าผ่านทางได้และบัตรเครดิตมีการตัดเงิน  
โดยบริษัทได้ด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนด้วยการแก้ไขระบบดังกล่าว พร้อมทั้งท�าการคืนเงินเข้าบัตรของผู้ใช้ทางแล้ว 
  ธุรกิจระบบราง	 จ�านวน	 43	 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนส�าคัญเกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารในขบวนรถไฟฟ้าในช่วง 
เร่งด่วน (Rush Hour) ทางบริษัทจึงได้ปรับตารางการเดินรถให้เหมาะสมและจัดเตรียมรถขบวนส�ารอง เพื่อรองรับการเดินทางของ 
ผู้โดยสารในช่วง Peak เช้าและเย็น ตลอดจนดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19

จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน�าความปลอดภัย
ป้องกันการคุกคามทางเพศบนบันไดเลื่อน

และในขบวนรถไฟฟ้า

 • กลยุทธ์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับ 
  ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

  บริษัท ด�าเนินการจัดกิจกรรมด้าน 
ความปลอดภัยให้กบัผูใ้ช้บรกิารในระบบรถไฟฟ้า 
เป ็นหนึ่งในมาตรการเพ่ือลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุการตกบันไดเล่ือนในกลุ่มผู ้สูงอายุ 
ในปี 2564 จัดกิจกรรม Safety Share Take 
Care On Tour 2021 มุ่งเน้นให้เกดิความเข้าใจ
ในการใช้งานในระบบที่ถูกต้องและปลอดภัย 
กับผู ้ใช ้บริการกลุ ่มผู ้สูงอายุและกลุ ่มเสี่ยง  
โดย บริษัท จัดทีมอาสาคอยดูแล กลุ่มผู้ใช้งาน
ดงักล่าว ด้วยการลงพืน้ที่ให้ค�าแนะน�า 4 สถานี 
ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีลาดพร้าว สถานี
พหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร เพ่ือให้สถิติ 
การเกิดอุบัติเหตุการตกบันไดเลื่อนในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงมากที่สุด และเป็น 
การเชิญชวนผู้ใช้บริการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่
มอบความห่วงใยและส่งเสรมิสงัคมไทยช่วยกนั
ดูแลผูส้งูอาย ุรวมถงึการจัดท�าสือ่ประชาสมัพันธ์
แจ้งเตือนการใช้งานในระบบให้กับผู้ใช้บริการ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

   

จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ Sticker 
Balustrade สายสีน�า้เงินส่วนต่อขยาย 

และสายสีม่วง ครอบคลุมทุกสาย

กิจกรรม Safety Share Take Care On Tour 2021
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3) ชุมชนและสังคม
  ในปี 2564 บริษัทได้ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ โดยมีกิจกรรมใน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 • การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2564 ในด้านมิติชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความส�าคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลีกเลี่ยงการด�าเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรายรอบทางพิเศษ และรถไฟฟ้า รวมถึงกลุ่มที่
มิได้อาศัยอยู่รอบเส้นทางแต่มีจุดหมายปลายทางอยู่ในเส้นทางการให้บริการ โดยได้มีการท�ากิจกรรมช่วยเหลือสาธารณะ
ประโยชน์ กิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ อย่างสม�า่เสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการท�ามวลชนสัมพันธ์กับ
ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ซึ่งในปี 2564  
มีข้อร้องเรียนโดยแยกเป็น
  ธุรกิจทางพิเศษ	 จ�านวน	 21	 เรื่อง โดยมีเรื่องส�าคัญ คือ ไฟฟ้าใต้ทางพิเศษศรีรัชดับ โดยแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า 
ได้เข้าด�าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อย และเรื่องบริเวณทางด่วนช่วงพระราม 6 และบริเวณแยกมหานคร ได้รับผลกระทบจากน�า้
ที่ไหลลงมาใต้ทางเป็นจ�านวนมากเวลาฝนตก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัยบริษัทดังกล่าว ทางแผนกรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมได้เข้าด�าเนินการติดตั้งท่อระบายน�า้
  ธุรกิจระบบราง	จ�านวน	13	เรื่อง โดยมีเรื่องส�าคัญ คือ ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณสถานีท่าพระ ได้รับความเดือด
ร้อนเรื่องเสียงดังจากการเคล่ือนที่ของรถไฟฟ้า ปัจจุบันทางโครงการได้ด�าเนินการติดตั้งก�าแพงก้ันเสียง เป็นที่เรียบร้อย  
และบริเวณช่วงรอยต่อโครงสร้างรถไฟฟ้าเม่ือฝนตกหนักพบน�้าไหลลงมาจากโครงสร้างของรถไฟฟ้าไหลเข้าบ้านผู้ร้องเรียน  
จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณช่วงรอยต่อของโครงสร้างมีน�้ารั่วไหล ซึ่งบริษัทได้เข้าไปติดตั้งรางระบายน�้าเรียบร้อย
  นอกจากนี้บริษัทยังมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของเยาวชน
๐ MRT	ส่งความสุขรับวันเด็ก	ประจ�าปี	2564	

  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กและเยาวชนผู้เป็นก�าลังส�าคัญของชาติ บริษัทก�าหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน 
วันเด็กแห่งชาติ ในกิจกรรม MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก ซึ่งเป็นช่วงสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท
จึงน�าของขวัญกว่า 2,000 ชิ้นไปส่งมอบให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ทั้งสาย
สีน�้าเงิน และสายสีม่วง จ�านวน 23 แห่ง เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ 

๐ BEM	สร้างฝัน	ปันน้อง	สู่ห้องแห่งการเรียนรู้
  บริษัทจัดกิจกรรม “BEM สร้างฝัน ปันน้อง 
สู ่ห้องแห่งการเรียนรู ้” เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พร้อมส่งมอบ 
สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก พร้อมมอบทุนการศึกษา และให้
น้องๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการและ 
เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน 
วัยเรียน ชุมชนริมคลองสามเสน เขตราชเทวี 
กรงุเทพมหานคร ซ่ึงตัง้อยูใ่กล้กบัโครงการรถไฟฟ้า 
MRT สถานพีระราม 9 และทางพิเศษ (ด่านอโศก 2) 
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๐	 โครงการ	MRT	พาน้องพิชิต	TCAS	ปีที่	13
  บริษัทร่วมกับ รฟม. และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ�ากัด (BMN) 
จัดโครงการ “MRT พาน้องพิชิต TCAS” โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 ซึ่งใน
ปีนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ไปทั่ว
ประเทศ เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ภายใต้ Concept TCAS Winner Online ติวทะลุจอ พิชิต TCAS 65 
อัพเดทเทรนด์ข้อสอบใหม่ล่าสดุกบัตวิเตอร์สดุ Exclusive แบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย โดยแนะแนวเทคนิคการเตรียม
ตัวก่อนสอบ TCAS ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ 
ส�าหรับจุดเด่นของโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS คือ การสรุปเนื้อหาที ่
เข้มข้น เทคนิคในการท�าข้อสอบที่เข้าใจง่ายและรวดเร็ว สนุก และไม่น่าเบื่อ  
รวมถึงการแนะน�าเคล็ดลับการท�าโจทย์ข้อสอบในวิชาต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ทุกคน
เตรยีมพิชติได้ทกุสนามสอบ โดยได้รบัเกยีรตจิากคุณครผููท้รงคุณวฒุแิละมีชือ่เสยีง
ในการถ่ายทอดเคลด็ลบัความรู ้ได้แก่ คุณครสูมศร ีธรรมสารโสภณ ในการแนะน�า
เทคนิคฟิตสมองกับวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูวิเศษ กี่สุขพันธ์ (ครูพี่เอ๋) ในการเพิ่ม
สกิลความรู้วิชา PAT 1 และคณิต 1 สามัญ แบบง่ายๆ และคุณครูสุรเชษฐ์  
พิชติพงศ์เผ่า (ครพ่ีูย)ู ในการแนะน�า GAT เชือ่มโยง ทีพ่าน้องๆเตรยีมตวัให้พร้อม
เพื่อมุ่งสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝันอย่างมั่นใจ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนทั่วประเทศ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live รวมทั้ง 3 วิชากว่า 27,000 คน 
พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกมอบคอร์สเรียนพิชิต TCAS ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกว่า 45 คอร์ส และของรางวัลที่เป็นของ
ที่ระลึกจากรถไฟฟ้า MRT อีกมากมาย ทั้งนี้หลังการจัดกิจกรรม MRT ยังได้ส่งมอบความรู้ให้แก่โรงเรียนทุกภูมิภาค 
ทั่วประเทศกว่า 70 โรงเรียน ด้วยการจัดส่งหนังสือ MRT พาน้องพิชิต TCAS ทั้ง 3 รายวิชา เพื่อให้นักเรียนในต่างจังหวัด
สามารถเข้าถึงการแนะแนวเตรียมตัวก่อนสอบ TCAS ได้มากยิ่งขึ้น ส�าหรับน้องๆ นักเรียนที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันจริงสามารถดูวิดีโอการสอนย้อนหลังพร้อมดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการเตรียมสอบทั้ง 3 รายวิชา เพ่ือน�าไปทบทวน 
ก่อนสอบได้ที่ www.mrttcas.com

ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

๐ BEM	ห่วงใยสู้ภัยน�้าท่วม
  บรษิทัได้ร่วมมอบถงุยงัชพีส่งต่อความหว่งใย
แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์
อุทกภัย โดยส่งมอบถงุยงัชพีจ�านวน 500 ชดุ ประกอบ
ไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และหน้ากากอนามัยให้แก่
ผู้ประสบอุทกภัย โดยบริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเหลือสังคม ส่งต่อความห่วงใย พร้อมอยู่ 
เคียงข้าง ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๐ กิจกรรม	BEM	แบ่งปันน�้าใจสู่สังคม	
  บรษิทัร่วมกบัผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT แบ่งปัน
น�า้ใจสูส่งัคม สานต่อโครงการ “HEALTHY JOURNEY 
WITH BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหวัใจ” 
โดยมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือ มูลนิธิธรรมิกชน 
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มูลนิธิฯ) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของ
เด็กตาบอดพิการซ�า้ซ้อน โรงเรยีนบ้านเด็กรามอินทรา
ให้มีชวีติความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้ พร้อมให้ก�าลงัใจนกัเรยีน
และคุณครูโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
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 • การด�าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
  การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อธรุกจิ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั 
เช่น พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสังคมในวงกว้าง บริษัทมีแนวทางใน 
การบรรเทาผลกระทบหรือใช้โอกาสนี้เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น 
ระยะยาว และเป็นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการแสดงบทบาทของบริษัทในการเป็น
พลเมืองที่ดีอีกด้วย

1.  พนักงานและครอบครัว 
๐ จดักิจกรรม “BEM ชวนฉดีช่วยชาต ิจัดพนกังานเข้ารบัวคัซีน สร้างความม่ันใจให้ผูใ้ช้บรกิาร” เพ่ือให้พนกังานพนกังาน

ปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า และพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่น ความปลอดภัย ในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของประชาชน ณ ศูนย์บริการวัคซีน (Chula COVID-19 
vaccine program) อาคารจามจุรีสแควร์ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มตาม
นโยบายของกระทรวงคมนาคม ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ และด�าเนินการจัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 ให้ครบภายในปี 2565 

 

๐ BEM	แบ่งปันน�้าใจให้สัตว์เล้ียง
  บรษัิทร่วมกบัผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT แบ่งปัน
น�า้ใจสูส่งัคม สานต่อโครงการ “HEALTHY JOURNEY 
WITH BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหวัใจ” 
มอบเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ 
(ในความอุปถมัภ์ของหลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) 
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีเพ่ือช่วยเหลอืดูแลสตัว์เจบ็ป่วย 
และพิการกว่า 1,000 ตัว ในความดูแลของมูลนิธิให้
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๐ BEM	บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา	 
	 “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

  BEM บริจาคคอมพิวเตอร ์ให ้กับมูลนิธิ
กระจกเงา ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จ�านวน 
128 เครื่อง เพ่ือทางมูลนิธิจะน�าไปบริจาคให้กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลน
คอมพิวเตอร์ ส�าหรบัใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนต่อไป 
ณ มูลนิธิกระจกเงา
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๐ บริษัทได้ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทอย่างเข้มงวด มีการจัดอบรมให้ความรู ้พนักงาน  
เรือ่งมาตรการป้องกนัและดูแลการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 อย่างถกูต้อง มีจุดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย จดัหา
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแจกจ่ายให้กับพนักงาน เช่น แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น

๐ การท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งงดใช้งานพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
๐ ประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อวางแผนในการให้บริการ อาทิ จ�านวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารด่าน

เก็บค่าผ่านทาง จ�านวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการและจ�านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเตรียมแผนรองรับการด�าเนินงานของบริษัท 

๐ การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การท�ากรมธรรม์ COVID-19 ให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการเลิกจ้างหรือ
ปรับลดเงินเดือน/สวัสดิการของพนักงาน อันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

๐ ท�าประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19 แบบกลุ่มให้กับพนักงาน เพ่ิมเติมจากสวัสดิการการรักษาพยาบาล  
ให้กับพนักงาน

๐ พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้ เพ่ือสนับสนุนมาตรการของรัฐในการเว้นระยะห่าง 
ทางสงัคม (Social Distancing) ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งในการตดิเชือ้และแพร่เชือ้ได้ ทัง้นี ้บรษิทัได้สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เนต็ให้กบัพนกังานทีต้่องท�างานทีบ้่าน นอกจากนี ้ยงัปรบัวธิกีารท�างานของพนกังาน เพ่ือลดโอกาสในการแพร่
กระจายเชือ้ ได้แก่ การพิจารณาแยกกลุม่พนกังานท�างานประจ�าต่างพ้ืนทีก่นั ลดการพบปะใกล้ชดิ เพ่ือให้สามารถท�างาน
ทดแทนกันได้ การใช้ Teleconference หรือการสื่อสารทางโทรศัพท์แทนการพบปะ 

๐ ออกข้อปฏิบัติส�าหรับพนักงานเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น นโยบายเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกัน 
เชื้อไวรัส COVID - 19 นโยบายเกี่ยวกับการให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จ�าเป็นไปในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น 
หรือ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคน ตลอดจนเฝ้าติดตามสถานการณ์ และมาตรการต่างๆของภาครัฐ เพ่ือพร้อมปรับ
มาตรการด�าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.  ลูกค้า
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง บริษัทเห็นใจ 
และห่วงใยทกุคนในสถานการณ์เช่นนี ้จึงได้แบ่งเบาภาระค่าครองชพีของประชาชน ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในทางด่วน 
3 สาย “ทางพิเศษเฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา” ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ลดค่าผ่านทางพิเศษที่  
"ด่านอาจณรงค์ 1" จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาท ต่อเที่ยว ส�าหรับรถทุกประเภท 
เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 
  นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ 
COVID-19 รองรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” โครงการ “เพ่ิมก�าลังซ้ือ” และโครงการ “ม 33 เรารักกัน”  
โดยผู้มีสิทธิ์ในโครงการดังกล่าว สามารถน�ามาใช้ช�าระค่าตั๋วโดยสารในการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้งสายสีน�า้เงิน 
และสายสีม่วง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม -  
31 ธันวาคม 2564  พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยได้เตรียมพร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ”  
ออกเหรียญโดยสาร (Token) เพ่ือเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน�้าเงิน) และรถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 โดยประชาชน 
ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  

3. ผู้ถือหุ้น 
  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้ด�าเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) โดยไม่มีการจัดประชมุแบบเข้านัง่ฟัง เพ่ือลดความเสีย่งของการแพร่กระจายเชือ้ไวรสั COVID-19 และท�าการเผยแพร่
วิดีโอการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.  คู่ค้า
๐ กรณีคู่ค้าแจ้งขอผ่อนผันการส่งสินค้า หรือขอขยายระยะเวลาด�าเนินงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19 หากการส่งสินค้าหรือการด�าเนินงานนั้นๆ มีการก�าหนดค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้าไว้ บริษัทจะพิจารณา
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับให้กับคู่ค้าตามความเหมาะสม 

๐ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการของบริษัท ในการป้องกันโรคระบาดให้สาธารณะ กทพ.  
และผู้รับเหมารับทราบ รวมถึงรณรงค์ให้ผู้มาติดต่อใช้หน้ากากอนามัย และมาตรการป้องกันอื่นๆ
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5.  ชุมชนหรือสังคม 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทตระหนักถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่
ประชาชน จึงได้ก�าหนดจัดโครงการ “BEM	ห่วงใย	สู้ภัย	COVID-19” โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

•	 BEM	มอบอปุกรณ์ป้องกนัการติดเชือ้	COVID-19	และ 
	 อาหารแห้งให้แก่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ	

  เนื่องด ้วยการแพร ่ระบาดของสถานการณ์ 
COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้การด�าเนินชีวิต
ของประชาชนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทั้งขาดแคลน
รายได้ และปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 
บริษัทจึงได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 
และอาหารแห้ง ให้กับ 3 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ได้แก่ 
ชุมชนวัดอุทัย ชุมชนวัดสร้อยทอง และชุมชนหลังตลาด
ศรีเขมา 

 

•	 BEM	มอบเครื่องบริโภค	อปุกรณป้์องกันเชือ้โรคให้แก่ 
	 ส�านักงานเขตและชุมชนคลองเตย

  บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสั COVID-19 พร้อมทัง้ของใช้จ�าเป็น เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ที่ก�าลังได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อ COVID-19 ในชุมชนคลองเตย โดยได้จัดสิ่งของ
สนบัสนนุเป็น 2 ส่วนให้สอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็น
เร่งด่วน ส่วนที่ 1 น�าส่ิงของไปมอบให้แก่ส�านักงาน 
เขตคลองเตย เพ่ือสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ใน 
การเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน อาทิ ชุดป้องกัน
การตดิเชือ้ส่วนบคุคล (PPE) หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย 
น�้ายาฆ่าเชื้อโรค ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ ส่วนที่ 2 ได้น�า
สิง่ของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน
ชุมชนคลองเตยผ่านมูลนิธิดวงประทีป เช่น หน้ากากผ้า 
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ข้าวสาร นมกล่อง บะหม่ี 
กึง่ส�าเรจ็รปู อาหารกระป๋อง ถงุขยะส�าหรับบรรจุขยะตดิเชือ้ 
รวมมูลค่ากว่า 840,000 บาท โดยมีคุณปิยธิดา นิยม  
ผูอ้�านวยการเขตคลองเตย และคุณครปูระทปี อ้ึงทรงธรรม 
ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้แทนรับมอบ
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•	 กิจกรรมมอบลังกระดาษเปลี่ยนเป็นเตียงสนาม
  บริษัทร่วมบริจาคกล่องกระดาษเพ่ือน�าไปเปลี่ยน
เป็นเตียงสนามช่วยผู้ป่วย COVID-19 โดยรวบรวมกล่อง
กระดาษที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน BEM กว่า 400 
กิโลกรัม ส่งต่อเพ่ือน�าไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามส�าหรับ
บริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ในการรองรับ
ผูป่้วย COVID-19 โดยส่งมอบให้แก่ องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้(ส�านกังานกลาง) ถนนราชด�าเนินนอก และหน่วยงาน
เอกชนอีกหลายแห่ง ซึง่กจิกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ของ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคม  
โดย บริษัท ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริม
ให้พนกังาน แยกขยะ น�าขยะท่ีผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้า
สู ่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อคืนประโยชน์ให้กับ
สังคมในรูปแบบต่างๆ 

 

•	 กิจกรรมส่งมอบก�าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์	 
	 ภายใต้โครงการ	BEM	ห่วงใย	สู้ภัยโควิด-19

  บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบก�าลังใจ 
และความห่วงใย แก่บคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงานที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน  
ในพื้นที่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ภายใต้โครงการ 
BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19  โดยเข้าร่วมดูแลทั้งในส่วน
ของงานบริการประชาชนและสนับสนุนสิ่งของต่างๆ 
ตลอดจนอาหารและน�า้ดืม่ ซ่ึงเป็นโครงการทีบ่รษิทัจัดขึน้
เพ่ือช่วยเหลอื สนบัสนนุการท�างานของภาครฐัและเอกชน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควคิ-19  จ�านวน 13 ศนูย์ 
เช่น ศูนย์บริการวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์บริการ
วัคซีนอาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่นดินแดง 
ศนูย์บรกิารวคัซนีจามจุรสีแควร์ ศนูย์บรกิารวคัซีนโรงแรม
เบอร์เคลย์ี ประตนู�า้ ศนูย์บรกิารวคัซนีอาคารสงิห์คอมเพล็กซ์ 
ฯลฯ บริษัทขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ 
และจติอาสาทกุท่านทีทุ่ม่เทท�างานอย่างหนกัเพ่ือพวกเรา 
และขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
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•	 กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนเพื่ออุปกรณ์การแพทย์	 
	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 300,000 บาท 
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช ่วยเหลือผู ้ป ่วย 
COVID-19 พร ้อมมอบหน้ากากผ้า BEM และ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์  
ก ้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการ  
โรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ 

 

• กิจกรรมมอบความห่วงใยจากใจผ่าน	 “PETE	 
	 เปลปกป้อง”

  บริษัท ส่งมอบความห่วงใยจากใจ ด้วยการมอบ 
PETE เปลปกป้อง (Patient Isolation and Transportation 
Chamber) เปลเคล่ือนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ให้กับ  
4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการท�างาน
ของบุคลากรด่านหน้า ในภาวะวิกฤตที่มีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดความเสี่ยงต่อการแพร่
กระจายของเชื้อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง “PETE เปลปกป้อง” เป็นนวัตกรรม 
ที่ พัฒนาและผลิตในประเทศด ้วยฝ ี มือนักวิ จัยไทย  
จาก MTEC-NSTDA เป็นอุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้ป่วยที่
สามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด
ได้มากในสถานการณ์เร่งด่วน เพราะมีน�า้หนกัเบา เคลือ่นย้าย
สะดวก ภายในมีระบบกรองอากาศและฆ่าเชือ้ก่อนปล่อยสู่
ภายนอก สามารถน�าเข้าเครือ่งซีทสีแกนได้โดยไม่ต้องย้าย

ผู้ป่วยออกจากเปล ทั้งยังท�าความสะอาดง่าย น�ากลับมาใช้ใหม่ได้รวดเร็ว โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งโครงการ  
“เฮลท์แคร์ 2021” ที่ บริษัท ได้ร่วมกับบริษัทเครือมติชน มอบ “PETE เปลปกป้อง (Patient Isolation and Transportation 
Chamber)” ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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•	 กจิกรรมบรจิาคต้นฟ้าทะลายโจรเพือ่ผลิตยาสมนุไพร	 
	 ให้แก่วัดจากแดง	จ.สมุทรปราการ

  บ ริษัทส ่ งมอบต ้นฟ ้ าทะลายโจรสดให ้แก ่
วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ จ�านวน 120 กิโลกรัม  
โดยมีพระทิพากร อรโิย เป็นผูแ้ทนรบัมอบ ซ่ึงวดัจากแดง
จะน�ามาแปรรูปเป็นยาฟ้าทะลายโจรผงบรรจุในแคปซูล 
เพ่ือมอบให้กบัผูป่้วย COVID-19 ทีมี่ความรนุแรงของโรค
น้อยและผู้ที่ต้องการ ส�าหรับ “โครงการปลูกสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจรเพ่ือพนกังานและสงัคม” โดยโครงการดังกล่าว
ได้ใช้พ้ืนที่ว่างในบริเวณโดยรอบอาคารส�านักงานของ 
บรษิทั ซ่ึงมีขนาดพ้ืนทีป่ระมาณ 0.5 ไร่ ปลูกฟ้าทะลายโจร
ได้กว่า 5,000 ต้น โดยท�าการปลูกจากต้นกล้าและเมล็ด 
ซึ่งมีการดูแลรักษาโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี 
เพ่ือความปลอดภัยในการน�าไปแปรรูปเป็นยา เพ่ือไว้ใช้
ส�าหรับการพ่ึงพาตนเองยามจ�าเป็นและเพียงพอที่จะ 
แจกจ่ายแบ่งปันให้กับพนักงานและสังคมต่อไป 
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•	 BEM	ห่วงใย	สู้ภัย	COVID-19	มอบวัคซีน	 "ซิโนฟาร์ม"	 
	 ให้แก่ประชาชนฟรี!

  บริษัทร่วมกับ รฟม. และบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด 
(มหาชน) (CK) สนับสนุนมาตรการภาครัฐในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 สร้างภูมิคุ ้มกันให้กับ
ประชาชน มอบวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จ�านวน 4,000 โดส ให้ฟรี
แก่ประชาชนทัว่ไปทีมี่สญัชาตไิทยและชาวต่างชาต ิมีภูมิล�าเนา
และพักอาศยัอยูใ่นประเทศไทย อาย ุ18 ปีขึน้ไป และยังไม่เคย
ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ รถไฟฟ้า MRT สถานี
รัชดาภิเษก
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4 การวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

4.1  วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะการเงิน

สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มเมื่อปี 2563 กลับมารุนแรงเป็นระลอกอีกครั้งในปี 2564 
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมการเดินทาง เป็นผลให้ปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
การเดินทางฟื้นตัวอย่างมีนัยส�าคัญหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมของภาครัฐ อัตราการฟื้นตัวของปริมาณผู้ใช้ทางด่วน
และผู้โดยสารรถไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2564 เมื่อเทียบกับจุดต�่าสุดของปีในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 77.6 และ 226.4 ตามล�าดับ
 ส�าหรับปี 2564 แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของ COVID-19 แต่ด้วยการบริหารจัดการ
ต้นทุนประกอบกับการมีเงินลงทุนที่ดีมีรายได้เงินปันผลสม�่าเสมอ ท�าให้ในปี 2564 บริษัทมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
1,010 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 1,041 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.8 
 รายได้จากการด�าเนินงาน 10,726 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,764 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 จากผลกระทบ COVID-19 
โดยรายได้ค่าผ่านทางลดลง 1,695 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรับจ้างเดินรถลดลง 1,066 ล้านบาท และรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์
ลดลง 3 ล้านบาท ในส่วนของรายได้อื่น 755 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 สาระส�าคัญจากการลดลงของ
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ รฟม.ที่มีการทยอยช�าระเงินคืนเงินต้นตามสัญญา
 ต้นทุนการให้บริการ 6,989 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,160 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,437 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 17.1 และ 187 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 ตามล�าดับ จากการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 ต้นทนุทางการเงิน 1,948 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 128 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.0 เนือ่งจากในช่วงต้นปี 2563 ดอกเบีย้จ่าย
บางส่วนยังถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ประกอบกับการวัดมูลค่าเงินกู้และหุ้นกู้ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย 
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ท�าให้การบันทึกดอกเบี้ยในงบก�าไรขาดทุนมากกว่าดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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(หน่วย : ล้านบาท)

    ปี 64 เทยีบปี 63  ปี 63 เทยีบปี 62
 ร�ยก�ร ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง ปี 2562 เปลี่ยนแปลง
    ร้อยละ  ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 6,450 8,145  -20.8 10,302  -20.9
รายได้จากธุรกิจระบบราง 3,454 4,520 -23.6 5,022 -10.0
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 822 825 -0.4 783 5.4
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 10,726 13,490 -20.5 16,107 -16.2
รายได้อื่น     
  ดอกเบี้ยรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 218 277 -21.3 380 -27.1
  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน - 4 -100.0 181 -97.8
  ก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - - - 3,409 -100.0
  อื่นๆ  537 552 -2.7 327 68.8
รวมรายได้อื่น 755 833 -9.4 4,297 -80.6
รวมรายได้ทั้งสิ้น 11,481 14,323 -19.8 20,404 -29.8
ต้นทุนการให้บริการ 6,989 8,426 -17.1 10,311 -18.3
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,160 1,347 -13.9 1,336 0.8
รวมค่าใช้จ่าย 8,149 9,773 -16.6 11,647 -16.1
ก�าไรจากการด�าเนินงาน 3,332 4,550 -26.8 8,757 -48.0
ต้นทุนทางการเงิน 1,948 1,820 7.0 1,343 35.5
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  239 293 -18.4 380 -22.9
ก�าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,145 2,437 -53.0 7,034 -65.4
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 134 382 -64.9 1,755 -78.2
ก�าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 1,011 2,055 -50.8 5,279 -61.1
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ - - - 173 -100.0
NCI   (1)  (4) 75.0  (17) 76.5
ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัท 1,010 2,051 -50.8 5,435 -62.3

ผลการด�าเนินงานตามส่วนงาน 
1. ธุรกิจทางพิเศษ
 รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 6,450 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,695 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่งของเชือ้ไวรสั COVID-19 และการกลายพันธุใ์หม่ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี ท�าให้สถานการณ์กลับมารนุแรง
เป็นระลอกๆ ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้ทางด่วนลดลง โดยปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 849,700 เที่ยวต่อวัน ลดลงจาก
ปีก่อน ร้อยละ 19.1 
 ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงาน
ก่อสร้างที่เสร็จแล้ว 2,185 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 943 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.1 สาระส�าคัญจากการลดลงของค่าตัดจ�าหน่าย
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนที่สัมพันธ์กับปริมาณจราจรที่ลดลง และการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์

2. ธุรกิจระบบราง
 รายได้จากธรุกจิระบบราง 3,454 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,066 ล้านบาท หรอืร้อยละ 23.6 โดยรายได้รบัจ้างเดินรถโครงการ
สายสีม่วงเป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา ในส่วนของรายได้ค่าโดยสารโครงการสายสีน�า้เงินลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 ที่มี
ความรุนแรงเป็นระลอกๆ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2564 ปริมาณผู้โดยสารเฉล่ียทุก
ประเภทวันอยู่ที่ 146,700 เที่ยว ลดลงร้อยละ 43.7 และปริมาณผู้โดยสารในวันท�าการเฉลี่ยอยู่ที่ 172,300 เที่ยว ลดลงร้อยละ 44.2 
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 ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ารุง  
และค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน 4,520 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 489 
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 

3. ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
 รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 822 ล้านบาท ไม่ได้เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 รวมถึงบริษัท 
ยังคงมาตรการเยียวยาให้กับคู่ค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในส่วนต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 284 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 115,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,472 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 
เมือ่เทียบกบัสิน้ปี 2563 สาเหตหุลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย์ภายใต้สมัปทานรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงินล่วงหน้า
ค่าตอบแทนแก่ รฟม. ตามสัญญาสัมปทาน สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทร้อยละ 76.2 เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน ร้อยละ 
13.8 เป็นเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 หนี้สินรวม 77,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,807 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 จากปีก่อน โดยในระหว่างปีบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้
เพ่ือความยัง่ยนืมูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท โดยน�าเงนิทีไ่ด้มาช�าระคนืหุน้กูเ้ดิมทีค่รบก�าหนด หนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ไม่นบัรวมเงินกูย้มื
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ รฟม.เป็นผู้ช�าระคืน ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 64,282 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3,716 ล้านบาท  
ในปี 2564 บริษัทมีเงินรับสุทธิจากการด�าเนินงาน 2,870 ล้านบาท ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 มีกระแสเงินสดจ่ายที่ส�าคัญ 
5,733 ล้านบาท จากรายจ่ายลงทุนและการลงทุน 2,223 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 1,981 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 1,529 ล้านบาท 
บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญา ได้แก่ รายจ่ายฝ่ายทุน สัญญาบริการ สัญญาเช่าด�าเนินงาน การค�้าประกัน  
และภาระผูกพันอื่นๆ ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,699 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ตามบัญชีเท่ากับ 2.47 บาทต่อหุ้น 

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ * 
 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้หลักของบรษิทัซึง่เกีย่วข้องกับการเดินทาง ท�าให้อัตราส่วน
ทางการเงินปรับลดลงตามรายได้และก�าไรที่ลดลง ส�าหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทได้รับเงินสดทุกวันจากการให้บริการ
ที่เป็นรายได้หลักประมาณร้อยละ 85 ของรายได้รวม บริษัทจึงไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่องในการด�าเนินงาน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD/E) ปี 2564 เท่ากับ 1.65 สูงขึ้นจากปีก่อน แต่ต�า่กว่าอัตราส่วนในสัญญาสินเชื่อและหุ้นกู้
ที่ก�าหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า
 * อ้างอิงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อ 4.3

สินทรัพยรวม หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน

115,088

2564 2563 2562 2564 2563 2562

113,616 111,697 115,088 111,697113,616
สินทรัพยหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

สวนของผูถือหุน

เงินลงทุนระยะยาว

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยภายใตสัมปทาน
โครงการทางดวน

สินทรัพยภายใตสัมปทาน
โครงการรถไฟฟา

4,540 5,044 4,448

17,097

32,314

48,070

9,768

15,841

31,702

52,652

8,377

15,910

31,921

55,822

6,895

10,645 13,734 11,429

61,445

38,823

61,848

38,034

66,744

37,699

Total Assets Total liabilities and shareholders' equity

115,088

2021 2020 2019 2021 2020 2019

113,616 111,697 115,088 111,697113,616
Current assets

Current liabilities

Non-current liabilities

Shareholders' equity

Long-term investments

Other non-current assets

Asset under concession
agreement of Expressway project

Asset under concession
agreement of Rail project

4,540 5,044 4,448

17,097

32,314

48,070

9,768

15,841

31,702

52,652

8,377

15,910

31,921

55,822

6,895

10,645 13,734 11,429

61,445

38,823

61,848

38,034

66,744

37,699

(หน่วย : ล้านบาท)
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4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงาน 
 อย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต
 
 รายได้หลกัของบรษิทัมีความสมัพันธ์กบัปรมิาณการเดินทางของประชาชน ดังนัน้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลกระทบที่มี
ต่อปริมาณผู้ใช้ทางบนทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้าหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนพบว่าผลกระทบ 
ไม่รุนแรงเหมือนช่วงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในปี 2564

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
(หน่วย : บาท)

สนิทรพัย์            
สนิทรพัย์หมุนเวียน            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,131,367,911 0.98 1,613,584,108 1.42 703,750,307 0.63
เงินฝากธนาคารส�าหรับรายได้ค่าโดยสารรบัล่วงหน้า 225,201,031 0.20 224,486,696 0.20 205,697,086 0.18
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 473,252,353 0.41 548,903,316 0.48 481,786,671 0.43
ส่วนของลูกหนีภ้ายใต้สญัญาสมัปทานทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 1,649,683,274 1.43 1,649,683,274 1.45 1,649,683,274 1.48
สนิทรพัย์ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบนั 120,971,846 0.11 125,377,096 0.11 128,148,743 0.11
สนิทรพัย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 765,670,719 0.67 761,275,133 0.67 1,157,746,702 1.04
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน      
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 92,564,380 0.09 90,825,229 0.08 83,599,640 0.08
 เงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญาบรกิาร 44,566,316 0.03 17,783,816 0.02 24,639,141 0.02
 อะไหล่ 26,633,266 0.02 - - - -
 อืน่ๆ 10,729,409 0.01 11,835,188 0.01 12,526,757 0.01
รวมสนิทรพัย์หมนุเวียน 4,540,640,505 3.95 5,043,753,856 4.44 4,447,578,321 3.98
สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน            
ลกูหน้ีภายใต้สญัญาสมัปทาน - สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 5,911,365,066 5.14 7,561,048,340 6.65 9,210,731,614 8.25
สนิทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,909,924,565 13.82 15,840,737,472 13.94 17,096,827,328 15.31
อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุ 120,357,493 0.10 120,357,493 0.11 120,357,493 0.11
อาคารและอุปกรณ์  383,984,663 0.33 379,278,437 0.33 311,376,837 0.28
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 139,696,152 0.12 86,514,411 0.08 - -
สทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน  31,920,531,506 27.74 31,701,521,503 27.90 32,253,366,737 28.88
สิทธใินการใช้พ้ืนทีก่่อสร้างทางด่วน - - - - 61,467,080 0.06
สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ 45,368,623,475 39.42 44,683,719,344 39.33 42,338,899,443 37.91
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 676,752,990 0.59 660,436,487 0.58 644,950,810 0.58
ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 9,775,518,134 8.49 7,307,904,942 6.43 5,086,367,785 4.54
สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 48,351,411 0.04 63,165,051 0.06 74,027,004 0.06
สนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัช ี 16,310,587 0.01 13,651,112 0.01 6,951,994 0.01
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 276,442,889 0.25 153,669,851 0.14 43,867,537 0.03
รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน 110,547,858,931 96.05 108,572,004,443 95.56 107,249,191,662 96.02
รวมสินทรพัย์ 115,088,499,436 100.00 113,615,758,299 100.00 111,696,769,983 100.00

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
2564 2563 2562
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(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            
หนี้สินหมุนเวียน            
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,000,000,000 1.74 3,000,000,000 2.64 3,250,000,000 2.91
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,492,413,420 1.30 1,744,651,781 1.53 1,938,481,838 1.74
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,544,204,069 3.08 3,745,161,069 3.30 3,166,120,069 2.83
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 44,749,169 0.04 45,512,736 0.04 - -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,000,000,000 2.61 4,615,000,000 4.06 2,500,000,000 2.24
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า 2,216,885,631 0.19 228,290,262 0.20 212,234,424 0.19
เงินมัดจ�าค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า 86,567,897 0.08 87,727,497 0.08 79,946,797 0.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 27,693,411 0.02 41,623,582 0.04 25,467,515 0.02
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ถึงก�าหนดภายในหนึ่งปี - - 11,860,783 0.01 - -
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 102,555,542 0.09 64,602,760 0.06 56,227,880 0.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น      
 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 52,830,593 0.05 64,913,271 0.06 61,238,396 0.05
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�าส่ง 39,536,369 0.03 59,123,553 0.05 99,118,066 0.09
 อื่นๆ 33,041,963 0.02 25,094,642 0.02 40,071,839 0.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,645,478,064 9.25 13,733,561.936 12.09 11,428,906,824 10.23
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 25,609,412,070 22.25 23,670,054,666 20.83 21,745,560,898 19.46
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 92,659,628 0.08 40,912,590 0.03 - -
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  37,057,371,553 32.20 34,057,924,287 29.98 35,670,826,818 31.94
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดภายในหนึ่งปี 95,880,794 0.08 173,936,021 0.15 112,685,174 0.10
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 770,896,288 0.67 932,330,697 0.82 886,390,430 0.79
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 3,108,954,593 2.70 2,959,530,701 2.60 3,025,459,610 2.71
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 9,014,047 0.01 13,782,769 0.02 3,758,883 0.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 66,744,188,973 57.99 61,848,471,731 54.43 61,444,681,813 55.01
รวมหนี้สิน 77,389,667,037 67.24 75,582,033,667 66.52 72,873,588,637 65.24

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
2564 2563 2562

 จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน %



114  / รายงานประจ�าปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

2564 2563 2562

 จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน %

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ทนุเรอืนหุน้            
 ทนุจดทะเบยีน            
  หุน้สามัญ 15,285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 13.28 15,285,000,000 13.45 15,285,000,000 13.68
 ทนุท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มูลค่าแล้ว      
  หุน้สามัญ 15,285,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 13.28 15,285,000,000 13.45 15,285,000,000 13.68
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 5,816,938,084 5.05 5,816,938,084 5.12 5,816,938,084 5.21
ส่วนต�า่กว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (346,046,294) -0.30 (264,641,165) -0.23 (256,942,521) -0.23
ก�าไรสะสม       
 จดัสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 1,502,600,000 1.31 1,464,000,000 1.29 1,379,090,000 1.23
 ยงัไม่ได้จัดสรร 15,193,997,725 13.20 15,572,592,087 13.71 15,052,068,973 13.48
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้อืหุน้ 244,792,547 0.21 117,510,065 0.10 1,504,565,153 1.35
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 37,697,282,062 32.75 37,991,399,071 33.44 38,780,719,689 34.72
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสยีทีไ่ม่มีอ�านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,550,337 0.01 42,325,561 0.04 42,461,657 0.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,698,832,399 32.76 38,033,724,632 33.48 38,823,181,346 34.76
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 115,088,499,436 100.00 113,615,758,299 100.00 111,696,769,983 100.00

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในปี 2563

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
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รายได ้        
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 6,450,160,064 56.18 8,144,975,668 56.87 10,302,412,750 50.49
รายได้จากธุรกิจระบบราง 3,454,408,377 30.09 4,519,840,374 31.56 5,022,100,349 24.61
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย ์ 822,153,949 7.16 824,644,414 5.76 782,564,040 3.84
รายได้อื่น      
 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน - - 3,530,367 0.02 181,078,813 0.89
 ก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - - - - 3,408,628,533 16.71
 ดอกเบี้ยรับ  227,222,451 1.98 296,044,829 2.07 392,633,384 1.92
 เงินปันผลรับ  492,182,682 4.29 482,715,660 3.37 257,868,552 1.26
 อื่นๆ 35,461,769 0.30 50,809,869 0.35 56,312,532 0.28
รวมรายได้ 11,481,589,292 100.00 14,322,561,181 100.00 20,403,598,953 100.00
ค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนธุรกิจทางพิเศษ 1,498,829,128 13.05 1,738,365,018 12.14 1,991,458,088 9.76
ต้นทุนธุรกิจระบบราง 4,335,390,944 37.76 4,713,365,429 32.91 3,796,981,929 18.61
ต้นทุนธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 223,855,683 1.95 226,069,501 1.58 210,292,457 1.03
ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
 และค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 686,150,894 5.98 1,389,661,862 9.70 4,048,131,964 19.84
ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการ
 รถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน 245,443,987 2.14 359,429,944 2.51 263,394,239 1.29
ค่าใช้จ่ายในการขาย 91,863,188 0.80 169,847,473 1.19 139,622,388 0.68
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,068,048,787 9.30 1,176,670,273 8.21 1,196,759,191 5.87
รวมค่าใช้จ่าย 8,149,582,611 70.98 9,773,409,500 68.24 11,646,640,256 57.08
ก�าไรจากการด�าเนินงาน 3,332,006,681 29.02 4,549,151,681 31.76 8,756,958,697 42.92
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - 172,910,981 0.85
ต้นทุนทางการเงิน  (2,187,044,061) -19.05 (2,112,506,968) -14.75 (1,723,062,346) -8.45
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,144,962,620 9.97 2,436,644,713 17.01 7,206,807,332 35.32
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (133,911,711) -1.16 (381,919,095) -2.66 (1,754,942,103) -8.60
ก�าไรส�าหรับปี 1,011,050,909 8.81 2,054,725,618 14.35 5,451,865,229 26.72
      
การแบ่งปันก�าไร            
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,010,097,493 8.80 2,051,090,045 14.32 5,434,819,325 26.64
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 953,416 0.01 3,635,573 0.03 17,045,904 0.08
   1,011,050,909 8.81 2,054,725,618 14.35 5,451,865,229 26.72
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      
 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.07  0.13   0.36 

งบกำ�ไรข�ดทุน
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ก�าไรส�าหรับป ี 1,011,050,909 8.81 2,054,725,618 14.35 5,451,865,229 26.72
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 
 - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 71,932,808 0.63 (58,489,304) -0.41 (72,701,199) -0.36
ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - - - - 482,287,536 2.36
บันทึกรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม เนื่องจาก
 การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - - - - (9,019,502) -0.04
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม  - - - - (1,929,640) -0.01
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 - สุทธิจากภาษีเงินได้ 71,932,808 0.63 (58,489,304) -0.41 398,637,195 1.95
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 55,349,674 0.48 (1,359,788,928) -9.49 - -
ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 - สุทธิจากภาษีเงินได้ 178,424,063 1.55 26,618,808 0.18 (77,357,601) -0.38
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 233,773,737 2.03 (1,333,170,120) -9.31 (77,357,601) -0.38
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 305,706,545 2.66 (1,391,659,424) -9.72 321,279,594 1.57
      
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี 1,316,757,454 11.47 663,066,194 4.63 5,773,144,823 28.29
      
การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,315,788,120 11.46 659,430,621 4.60 5,755,875,433 28.21
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 969,334 0.01 3,635,573 0.03 17,269,390 0.08
     1,316,757,454 11.47 663,066,194 4.63 5,773,144,823 28.29

2564 2563 2562

 จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน %
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน     
ก�าไรก่อนภาษ ี 1,144,962,620 2,436,644,713   7,206,807,332
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)   
 จากกิจกรรมด�าเนินงาน   
 ค่าตัดจ�าหน่ายและค่าเสื่อมราคา 1,128,606,378 1,857,979,562 4,026,462,692
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 2,809,203 (548,274) (3,971,546)
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ�าหน่าย 1,060,664 605,265 -
 ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน - (3,530,367) (181,078,813)
 ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (4,395,586) (14,508,454) (24,997,738)
  ก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - - (3,408,628,533)
 ก�าไรจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
  สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน   
  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน (6,071,738) (2,876,113) (1,331,425)
  ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า 220,635,284 350,690,055 393,651,735
 ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน - 61,467,080 397,839,441
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 93,139,079 109,639,862 102,201,396
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (172,910,981)
 (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (283,854) 22,541 276
 ผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่า (3,381,343) (19,715) -
  ดอกเบี้ยรับ (227,222,451) (296,044,829) (392,633,384)
 เงินปันผลรับ (492,182,682) (482,715,660) (257,868,552)
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,163,893,619 2,080,911,700 1,670,220,735
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์   
 และหนี้สินด�าเนินงาน 4,021,569,193 6,097,717,366 9,353,762,635
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
 เงินฝากธนาคารส�าหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า (714,335) (18,789,610) (55,680,976)
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 106,486,620 (55,567,070) (7,760,875)
 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 1,649,683,274 1,649,683,274 1,649,683,274
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (42,050,038) 12,089,492 (11,393,416)
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (2,232,967) 11,443,912 (3,048,985)
 จ่ายช�าระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า (2,679,657,407) (2,559,221,912) (1,894,886,245)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (186,562,594) 157,100,847 181,841,193
 รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า (6,404,631) 16,055,838 49,117,295
 เงินมัดจ�าค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า (1,159,600) 7,780,700 14,681,511
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14,230,241 (41,394,911) 34,359,081
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (4,768,722) 11,563,379 (2,134,042)
 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (31,543,409) (36,876,553) (11,000,415)
 จ่ายช�าระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน - - (1,616,000,000)
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,836,875,625 5,251,584,752 7,681,540,035
 รับดอกเบี้ย 227,222,838 296,045,709 392,634,064
 จ่ายภาษีเงินได้ (194,699,585) (196,270,863) (332,798,583)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,869,398,878 5,351,359,598 7,741,375,516

งบกระแสเงินสด 2564 2563 2562



งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 2564 2563 2562
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(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ก�าหนดให้วัด   
 มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน - 3,904,702,827 -
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่ก�าหนดให้วัดมูลค่า   
 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน - (3,492,504,112) -
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ก�าหนดให้วัด   
 มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 2,310,374 -
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่ก�าหนดให้วัดมูลค่า   
 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (526,342,927) -
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - - 17,447,889,696
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - - (17,290,610,050)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (123,149,687) (11,470,313) (269,240,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 398,386,200
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 78,219,853
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น - - (400,000,000)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์   
 ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน 7,848,476 5,355,862 1,695,689
ซื้ออุปกรณ์  (87,435,912) (127,506,633) (46,552,497)
รับเงินปันผล 492,182,682 482,715,660 488,801,682
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน (845,461,302) (827,337,637) (706,974,948)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน    
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�า้เงิน (1,102,154,189) (2,987,424,067) (6,840,809,764)
เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (61,270,758) (39,120,693) (29,307,405)
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ - (90,275,175) (378,623,301)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น (11,515,081) (17,419,060) (15,722,417)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,730,955,771) (3,724,315,894) (7,562,847,262)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,200,000,000 9,300,000,000 4,882,000,000
เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (6,200,000,000) (9,550,000,000) (4,448,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,000,000,000 5,299,998,000 6,530,000,000
เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (3,403,941,069) (2,853,940,069) (3,041,760,069)
ช�าระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (67,283,541) (44,427,542) -
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 6,000,000,000 3,000,000,000 5,000,000,000
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู ้ (4,615,000,000) (2,500,000,000) (5,000,000,000)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (25,042,356) (8,815,078) (11,516,532)
จ่ายดอกเบี้ย (1,980,892,338) (1,984,375,214) (1,618,951,836)
จ่ายเงินปันผล (1,528,500,000) (1,375,650,000) (2,292,750,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,620,659,304) (717,209,903) (978,437)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (482,216,197) 909,833,801 177,549,817
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,613,584,108 703,750,307 526,200,490
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,131,367,911 1,613,584,108 703,750,307
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 อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน หน่วย 2564  2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง	
(LIQUIDITY RATIO)     
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  0.32  0.28  0.28
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า  0.29  0.26  0.26
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า  0.09  0.31  0.50
    
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร	
(PROFITABILITY RATIO)    
4. อัตราก�าไรขั้นต้น %  34.84  37.53  35.99
5. อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 39.33 45.21 56.59
6. อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม % 6.70 5.93 5.34
7. อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร %  23.74  56.16  62.66
8. อัตราก�าไรสุทธ ิ %  8.97  14.60  18.66
9. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %  2.67  5.35  8.38
    
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)    
10. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %  0.95  2.00  3.24
11. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร %  2.77  5.16  9.80
12. อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า  0.11  0.14  0.17
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	
(FINANCIAL POLICY RATIO)    
13. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.87 1.76 1.62
14. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.65 1.52 1.39
15. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า  2.17  3.38  7.06
16. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เท่า 16.16 10.56 6.65
17. อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน เท่า 1.15 1.98 3.48
18. อัตราการจ่ายเงินปันผล %  121.06  74.52  42.19
    
ข้อมูลต่อหุ้น	(ส่วนของบริษัท	ไม่รวม	NCI)
(PER SHARE DATA)    
19. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท  2.47  2.49  2.54
20. ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาท  0.07  0.13  0.36
21. เงินปันผลต่อหุ้น บาท  0.08 (1)  0.10  0.15

หมายเหตุ : (1) เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565
  บริษัทไม่ได้แสดงอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ระยะเวลา 
  ช�าระหนี้ และ Cash Cycle เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการพิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัท  
  เนือ่งจากบรษิทัมีลกูหนีก้ารค้า และเจ้าหนีก้ารค้าอยูใ่นระดับทีไ่ม่มีนยัส�าคญั ซ่ึงสอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
  ของบริษัท
  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินข้างต้นไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญา 
  สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซ่ึงเป็นหนีท้ี ่รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช�าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตาม 
  ข้อก�าหนดของสัญญาสัมปทาน และก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
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5 ข้อมูลทั่วไป

และข้อมูลส�าคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

(1)	 นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ : 0 2009 9382 
  โทรสาร  :  0 2009 9476 

(2)	 ผู้สอบบัญช ี บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด 
  193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์  :  0 2264 0777
  โทรสาร  :  0 2264 0789

(3)	 ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท์	กรุ๊ป
  อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 
  เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ :  0 2636 1111 
  โทรสาร  :  0 2636 0000

(4)	 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท	แอดไวเซอรี	่พลัส	จ�ากัด
  1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ :  0 2652 7858-64
  โทรสาร  :  0 2652 7867

(5)	 นายทะเบียนหุ้นกู ้ ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
  อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ
  9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์  : 0 2128 2326-9
  โทรสาร :  0 2128 4625

  ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
  977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์  : 0 2298 0831 
  โทรสาร  : 0 2298 0835
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(6)	 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
  อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 ฝั่งปีกเหนือ
  9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ :  0 2128 2316-7
  โทรสาร :  0 2128 4621

5.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น  

  -ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย   

  -ไม่มี-

5.4 ตลาดรองกรณีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น  

  -ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า

  ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	
  333 ถนนสีลม แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท ์ : 0 2230 1036
  โทรสาร :   0 2230 2722

  ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
  35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์  : 0 2208 4631-9 
  โทรสาร  : 0 2256 8619

 	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	
  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมทอง
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท ์ : 0 2299 2469
  โทรสาร : 0 2299 2758

 	 ธนาคารไทยพาณิชย	์จ�ากัด	(มหาชน)
  9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์  : 0 2256 2323
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ส่วนที่ 2

นโยบาย

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

6.1	 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ 
	 	 การก�ากับดูแลกิจการ
 
	 คณะกรรมการและฝา่ยจดัการตระหนกัถงึความสำาคญัของ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งประกอบด้วย	 บทบาทและความ 
รบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ำาองคก์รทีส่รา้งคุณค่าให ้
แก่กิจการอันจะนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 การมีระบบ
การบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี	 การมีกลไกการ 
ควบคุมและการถว่งดุลอำานาจเพือ่ใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่ง 
โปร่งใสตรวจสอบได้	การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของ 
ผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น	 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ 
เปิดเผยข้อมูล	และการบริหารกิจการท่ีคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน	

	 ทั้งนี้	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำาให้เกิดการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งรวมถึง 
ความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	 โอกาส	 และความเสี่ยงที่มี 
ผลกระทบตอ่การดำาเนนิกจิการ	คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการการกำากับดูแลกิจการ	 โดยมีการทบทวน
อย่างสม่ำาเสมอทุกปี	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยบริษัทได้ 
เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ 
ของบริษัทที่	 http://www.bemplc.co.th	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ
และการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และส่ือสารไปยังกรรมการ	 
ผู้บรหิาร	และพนกังานของบริษทั	เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดำาเนนิ
ธุรกิจและการบริหารจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
	 บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคัญ	และประโยชน์ของการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	เพือ่ใหบ้รษิทัมีระบบการบรหิารจัดการทีมี่ประสทิธภิาพ
โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ช่วยสร้างความเชื่อม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 นำาไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท	 โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการ	8	หมวด	คือ

1.	 บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กร
	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำา	 กำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการ 
	 ทีดี่	สรา้งคุณค่าใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื	พรอ้มทัง้ตดิตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติามขอบเขตหนา้ทีแ่ละความ 
	 รับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง	และซื่อสัตย์สุจริต	ดำาเนินงานตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติการประชุม

2.		วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทเพื่อความยั่งยืน
	 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่สอดคล้องและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และ 
	 สังคม	พรอ้มทัง้ตดิตามดูแลการกำาหนดกลยทุธเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางธรุกจิ	โดยการนำานวตักรรม 
	 และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

3.		เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	 กำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเพ่ือให้มีขนาด	 องค์ประกอบ	 และสัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม	 
	 มีกระบวนการสรรหาโปรง่ใสและชดัเจน	มโีครงสรา้งค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ	มกีารสง่เสรมิการพัฒนาทกัษะ 
	 ความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำาเสมอ	 รวมถึงการกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำารง 
	 ตำาแหน่ง	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารทรัพยากรบุคคล
	 มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการ 
	 ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย	 มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 และมีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี 
	 องค์ความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์		

5.		ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างวัฒนธรรม	การพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร	เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจตามสภาพแวดล้อม 
	 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน	และภายนอก	

6.		ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
	 ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม	 กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้บรรลุ 
	 วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	มีกระบวนการจัดการความขัดแย้งและป้องกันการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน	ข้อมูล	 โอกาส	 
	 และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

7.		ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
	 การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญทางการเงิน	 และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 ทันเวลา	 
	 โปร่งใส	ตามกฎเกณฑ์	มาตรฐาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียโดยนำาเทคโนโลยีมาใช้ใน 
	 การเผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม	รวมทัง้มีการปกป้องขอ้มูลทีมี่ผลตอ่ราคาหลกัทรพัย	์เพือ่ใหข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยสามารถสะทอ้นการ 
	 ปฏิบัติหรือการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน	
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8.		สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	 กำากับดูแลให้มีกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำาคัญของบริษัท	 ส่งเสริมให้ 
	 ผูถ้อืหุน้ได้รบัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิัน้พ้ืนฐาน	ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายได้รบัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั	มมีาตรการป้องกนั 
	 การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ	 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	 
	 พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ได้ใชส้ทิธขิัน้พ้ืนฐานของผูถ้อืหุน้	และดแูลผูถ้อืหุน้มากกวา่สทิธติามทีก่ฎหมายกำาหนด	ไมก่ระทำา 
	 การใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

6.1.1	นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำาหนดนโยบาย	 และกำากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี 
ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค	์เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	กลยุทธ	์นโยบายการดำาเนินงาน	การจัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญและเพียงพอ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	 ตลอดจนติดตาม	 ประเมินผล	 และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงาน
ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 อันนำาไปสู่การดำาเนินงานและสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน	
	 คณะกรรมการได้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนในด้านต่างๆ	ดังนี้
1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 บริษัทได้พิจารณาถึงขนาด	 องค์ประกอบ	 สัดส่วน 
กรรมการอิสระ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 การศึกษา	 ความสามารถ
และคุณลักษณะเฉพาะด้าน	 ตลอดจนเพศและอายุ	 ที่เหมาะสม
และจำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
บริษัทได้กำาหนดไว้	
- คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย	กรรมการอย่างน้อยหา้	(5)	คน	 
	 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ 
	 ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และกรรมการของ 
	 บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด
-  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 
	 1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทัง้หมด	แตต่อ้งไม่นอ้ยกวา่	3	คน	 
	 ซึง่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการทำางานของฝา่ยบรหิารได้ 
	 อยา่งอิสระ	โดยมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑคุ์ณสมบตั ิ
	 ของ	 “กรรมการอิสระ”	 ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ 
	 กำากับตลาดทุนและมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ 
	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	กำาหนด
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตัวแทนตาม 
	 สัญญาสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง 
	 ประเทศไทย	 (รฟม.)	 และกรรมการตัวแทนตามสัญญา 
	 สัมปทานจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)		
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	 บุคคลในวงการธุรกิจ 
	 และจากหลายสาขาอาชีพ	มีคุณสมบัติ	ทักษะ	ประสบการณ์ 
	 ในงานบริหารและงานปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	 
	 มีความรูด้้านสญัญาสมัปทาน	โดยมกีรรมการอยา่งนอ้ย	1	คน	 
	 ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท 
	 ดำาเนินการอยู่

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการไม่เป็นบคุคลเดียวกนั 
	 เพ่ือเป็นการแบง่แยกหนา้ทีใ่นการกำาหนดนโยบาย	กำากบัดูแล	 
	 และการบรหิารงานประจำา	โดยคณะกรรมการได้กำาหนดอำานาจ 
	 หน้าที่ของประธานกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการอย่าง 
	 ชดัเจน	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมาย 
	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	 กับ 
	 ฝ่ายบริหาร	

2.	การท�าหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการ 
	 ผู้จัดการ
	 	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคล
เดียวกนั	เพือ่เป็นการแบง่แยกหนา้ทีใ่นการกำาหนดนโยบายกำากบั
ดูแล	 และการบริหารงานประจำา	 โดยคณะกรรมการได้กำาหนด
อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการอย่าง
ชดัเจน	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่ายบริหาร	

3.	พิจารณาก�าหนดการด�ารงต�าแหน ่งกรรมการ 
	 ในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	 	 เพ่ือใหก้รรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ	และผู้บรหิารระดับสงู	
แต่ละคนสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ	
และมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการพิจารณากำาหนดจำานวนบริษัท 
จดทะเบยีน	สำาหรบัการเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ	ของกรรมการ	
กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน	ดังนี้
- การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของ 
	 กรรมการ
	 	 	 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน	 
	 เมือ่รวมบรษิทัแลว้จะตอ้งไม่เกนิ	5	แหง่	เพือ่ใหเ้กดิการบรหิาร 
	 งานอย่างมีประสิทธิภาพ	
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- การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของ 
	 กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูง
	 	 	 การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท 
	 จดทะเบียนเม่ือรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน	 5	 แห่ง	 
	 โดยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความ 
	 เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	

4.	การสรรหากรรมการ	
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะสรรหา 
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านทักษะ	และประสบการณ์ 
ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท	 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการทีพ้่นตำาแหน่งทัง้กรณทีีล่าออกกอ่นครบวาระและทีค่รบ
กำาหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์	โดยจะพิจารณาคุณสมบัติ
ทีต่อ้งการสรรหาจากทกัษะทีจ่ำาเป็นทีย่งัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ
และคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั

5.	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	
	 ตามขอ้บงัคับบรษิทักำาหนดวา่	ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน	 1	 ใน	 3	 
ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้
ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	ดังนั้นกรรมการบริษัท
จึงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 โดยกรรมการซ่ึงพ้น
จากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	 ซึ่งบริษัทไม่ได้กำาหนด
จำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการหรือจำานวนบริษัท
จดทะเบียนอ่ืนที่กรรมการจะดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 แต่จะ
พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้า
ดำารงตำาแหน่งอีก

6.	การประชุมคณะกรรมการ
	 ตามข้อบั ง คับของบริษัทกำ าหนดให้ มีการประชุม 
คณะกรรมการอย่างน้อย	3	เดือนต่อคร้ัง	โดยบริษัทได้แจ้งกำาหนดการ
ประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระหลักประจำาปีให้ 
คณะกรรมการได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า	 และในการประชุม
ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม	 โดยระเบียบวาระ 
การประชมุจะกำาหนดขึน้โดยการพิจารณารว่มกนัระหวา่งประธาน
กรรมการบริษัท	 และกรรมการผู้จัดการ	 รวมทั้งจะจัดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม	 1	 ครั้ง	 ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม	 และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูล 
ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง	

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการ	 และ 
ผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระ
ที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น	 โดยฝ่าย
บริหารจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ 
เขา้รว่มประชมุหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ	ทราบเป็นการล่วงหนา้ 
ทั้งนี้	 การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย	 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสีย	 
ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำารายงานดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำา
รายงานการมีส่วนได้เสีย	 เพ่ือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธาน
กรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 ในปี	 2564	 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม	 7	 คร้ัง	 
โดยบริษทัจะสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ	
ซึ่งมีการกำาหนดชัดเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า	7	วัน	และมีการ
ส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	 5	 วัน
ทำาการก่อนการประชุม	 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อน
เข้าประชุม	

7.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	/	
	 คณะกรรมการชุดย่อย	/	คณะกรรมการรายบุคคล
	 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้วยตนเอง	 (Self-Assessment)	 ของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชดุยอ่ยโดยรวมอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้	ตามแนวทาง
การกำากบัดแูลกจิการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีน	ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ยังได้กำาหนดให้มีการทบทวนหัวข้อประเมินเพ่ือให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และสอดคล้องกับ 
แนวนโยบายที่กำาหนดไว้
	 ในปี	 2564	 บริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้กรรมการ
แต่ละคณะ	 สำาหรับประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมทั้งคณะ	 และแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล	 เพื่อนำาผลประเมินเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน	 
ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
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ปี 2564
ร้อยละ

ปี 2563
ร้อยละ

ผลประเมิน / ผลส�ำรวจ

1.	 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม
 •	 คณะกรรมการบริษัท	 97.33	 96.33
 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 100.00	 97.76
 •	 คณะกรรมการบริหาร	 97.48	 97.68
 •	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 100.00	 97.12
 •	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 92.23	 94.44
2.		ผลประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล	 96.75	 -
3.		ผลสำารวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 •	 ปฏิบัติครบถ้วน	 97.69	 96.31
 •		ปฏิบัติบางส่วน	 2.31	 3.69

	 ผลประเมินการปฏบิตังิานโดยรวมของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุยอ่ยอยูใ่นระดับ	ด-ีดีเยีย่ม	การประเมนิตนเอง
ของกรรมการรายบุคคล	อยู่ในระดับ	 ดี-ดีเยี่ยม	 สำาหรับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท	พบว่ากรรมการโดยส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ
ครบถ้วนแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	97.69

8.	การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท
	 คณะกรรมการได้กำาหนดจรรยาบรรณบริษัท	 เพื่อเป็นหลักการและเป้าหมายของการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และแนวทาง 
การปฏบิตังิานของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานจะประเมินการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
บริษัทอย่างต่อเนื่องทุกป	ี
	 ในปี	 2564	 บริษัทได้จัดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนมีการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท	 ทั้งนี้	 
เพื่อเป็นการโน้มน้าว	 กระตุ้น	 และจูงใจให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ	 พร้อมทั้งเป็นการ 
สรา้งความเชือ่ม่ันวา่	สทิธติามกฎหมายของผูมี้สว่นได้เสยีได้รบัความคุ้มครอง	และมีการปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นได้เสยีตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกฝ่าย	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	และเป็นธรรม	รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบ
ที่จะทำาความคุ้นเคยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่จะออกมาเพิ่มเติม

9.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 คณะกรรมการทกุคนยกเวน้กรรมการผูจั้ดการจะทำาการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจั้ดการทกุปี	ตามหลกัเกณฑท์ี ่
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนกำาหนด	และคณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมสำาหรับกรรมการผู้จัดการ	 โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร	 
(Corporate	KPIs)	เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี	เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ	

10.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
  ค่าตอบแทนกรรมการ	 : บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน	 หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย	 ท้ังนี้	 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง	 ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและ
สูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	
  คา่ตอบแทนกรรมการผูจั้ดการ	: คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ
ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร	 (Corporate	 KPIs)	 และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้จัดการเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละปี
  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร	:	คา่ตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจั้ดการเป็นไปตามหลักการ	และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิาร
กำาหนด	ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท	และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน		
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11.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
• การอบรมสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 คณะกรรมการมีนโยบายในการสง่เสรมิและอำานวยความสะดวกใหมี้การฝกึอบรมและการใหค้วามรูแ้กก่รรมการและผูบ้รหิาร 
	 ของบริษัท	 เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท	 
	 โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม	เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ	
	 	 	 โดยคณะกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	หรือ 
	 พัฒนาความรู้ความสามารถ	 โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 
	 ได้แก	่หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	หลักสูตร	Board	Performance	 
	 Evaluation	หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	(RCP)	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	หลักสูตร	Role	of	Compensation	 
	 Committee	(RCC)	
	 	 	 ในปี	2564	มกีรรมการบรษิทัจำานวน	1	คน	คอื	นางทศานชุ	ธรรมโชต	ิไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร	Director	Accreditation	 
	 Program	(DAP	186/2021)		

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 	 	 คณะกรรมการกำาหนดแนวปฏบิตัใิหบ้รษิทัจัดใหมี้การปฐมนเิทศกรรมการทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ใหม่	โดยบรษิทัจัดเอกสารหรอื 
	 จัดบรรยายสรุป	 (Briefing)	 เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ	 และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ	 
	 ซ่ึงคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	 และสำานักกรรมการและงานกำากับดูแลมีหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการ 
	 ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	 โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ	 และ/หรือผู้บริหาร	 และ/หรือเจ้าหน้าที่ ท่ีเกี่ยวข้อง 
	 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม
	 	 	 ในปี	 2564	 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	 3	 คน	 ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติ	 โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท	 
	 พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ	 เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 
	 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณของบริษัท	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 กำาหนดการประชุมคณะกรรมการ 
	 ทั้งปี	 พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 ซึ่งจัดโดยสมาคม 
	 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

12.		แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
	 คณะกรรมการได้กำาหนดใหมี้การจัดทำาและรายงานเกีย่วกบัแผนการทดแทนตำาแหนง่งาน	(Succession	Plan)	สำาหรบัตำาแหน่ง
กรรมการผูจั้ดการและผูบ้รหิารระดับสงู	และตำาแหนง่งานในสายงานหลกั	โดยพิจารณาจากผลการปฏบิตังิาน	ศกัยภาพและความพรอ้ม 
ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก	 ทั้งนี้	 บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำาหรับบุคคลที่เป็น	 Successor	 ในการพัฒนาความรู้	 
ความสามารถ	 และทักษะที่จำาเป็นตามตำาแหน่งงาน	 เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำาแหน่งสำาคัญ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้
	 โดยแต่ละปีจะกำาหนดให้มีการพิจารณาเล่ือนตำาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด	 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน 
ที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำาแหน่งที่สูงขึ้นตามลำาดับขั้นของทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน	 โดยคณะกรรมการ
พิจารณาประกอบด้วย	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป	 หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน	 ในส่วนของการดำาเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 ของ 
ผูบ้รหิารระดับสงูทีอ่าจจะมีการเปลีย่นแปลง	หรอืหมดวาระการดำารงตำาแหนง่หรอืเกษยีณอาย	ุทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลักการ	 ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม	 โดยมีคณะกรรมการเป็น 
ผู้พิจารณาแต่งต้ังในระดับกรรมการผู้จัดการ	และคณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารต้ังแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการข้ึนไป

13.	การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
• การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำารายงานการมีส่วนได้เสีย	 โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำารง 
	 ตำาแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในนติบิคุคลอ่ืน	และขอ้มลูการถอืหุน้ในนติบิคุคลอ่ืน	กรณทีีถ่อืเกนิกวา่รอ้ยละ	25	ของจำานวนหุน้ทีมี่ 
	 สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด	ทัง้ของผูร้ายงานและบคุคลท่ีเกีย่วขอ้งกบัผูร้ายงาน	ทัง้นี	้เพือ่ใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนมัุต ิ
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	 การเข้าทำารายการต่างๆ	ของบริษัท	และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารพร้อมทั้งจัดส่งสำาเนา 
	 รายงานให้ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันทำาการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน	
• การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
	 	 	 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้า 
	 ร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนั้น	โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารที่มสี่วนได้เสียให้แสดงเจตนาขอไมเ่ข้าร่วม 
	 ประชมุ	หรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ	ทราบเป็นการลว่งหนา้	ทัง้นี	้การพิจารณาวา่บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูมี้สว่นได้เสยี	คณะกรรมการ 
	 จะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซ่ึงกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำาและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธาน 
	 กรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

14.		การก�ากับดูแลบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำากับดูแล	 รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อย	 เพื่อให้การ
ดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยเป็นไปตามนโยบายการดำาเนนิธรุกจิสอดคลอ้งกบัหลกัการกำากับดูแลกจิการ	รวมถึงเพ่ือดูแลรกัษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	บริษัทได้กำาหนดให้บริษัทย่อยดำาเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ
และเหมาะสมเป็นประจำาทกุปี	โดยสำานกัตรวจสอบภายในของบรษิทัจะเป็นผูส้อบทาน	ตดิตาม	และประเมินผลการปฏบิตัติามหลกัการ
ควบคุมภายในที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ	โดยกำาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำาปี	
	 ในปี	2564	คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวปาหนัน	โตสุวรรณถาวร	รองกรรมการผู้จัดการ	บัญชีและการเงิน	และนายอนวัช
สวุรรณฤทธิ	์รองกรรมการผูจั้ดการพัฒนาธรุกจิและปฏบิตักิารทางพิเศษ	เป็นตวัแทนบรษิทัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการของ	NECL	และ	
BMN		เพื่อไปดูแลบริษัทย่อยให้มีหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท	รวมถึงกำากับดูแล
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนด

15.	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
	 บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้งได้จัดทำาแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัทโดยหลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือประโยชน์ใดๆ	 จากคู่ค้า	 
คูส่ญัญา	หรอืผูมี้สว่นได้เสยีกบัธรุกจิของบรษิทั	รกัษาไวซ้ึง่การดำาเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรมบนหลักเกณฑก์ารตดัสนิใจและเปรยีบเทยีบ
เงื่อนไขราคา	คุณภาพ	รวมไปถึงการบริการต่างๆ	อย่างโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

6.1.2	นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย	  
•	 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
	 	 	 คณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามสำาคัญตอ่สทิธขิัน้พ้ืนฐานของผูถ้อืหุน้ในการกำาหนดทศิทางการดำาเนนิธรุกจิ	หรอืตดัสนิใจ 
	 ในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัท	รวมไปถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	โดยสนับสนุนให้ 
	 ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น	และไม่กระทำาการใดๆ	อันเป็นการละเมิด	หรือลิดรอนสิทธิ	ดังนี้
 กำาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน	 4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	 
	 และในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
	 หรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์	 กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว	 บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ 
	 ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
	 	 	 ในปี	2564	เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ	19	ในประเทศไทย	ซึง่มีการแพรร่ะบาดเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	 
	 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2564	 ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-AGM)	 เมื่อวันที่	 
	 28	เมษายน	2564	ถ่ายทอดจากห้องออดิทอเรียม	ชั้น	G	อาคาร	A	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(สาขา	2)	 
	 เลขที่	189	ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
	 	 	 ทั้งนี้	 แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมิน 
	 คุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น	 (AGM	 Checklist)	 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 สมาคมบริษัทจดทะเบียน	 และสำานักงาน 
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คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 
โดยในป	ี2564	บรษิทัได้รบัคะแนนเตม็	100	คะแนน	เชน่เดียวกบั 
ปี	2563	ซึ่งบริษัทได้มีการดำาเนินการ	ดังนี้
	 1)	 การดำาเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 	 1.1		การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 	 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งกำาหนดการ 
	 	 	 ประชุมพร้อมวาระ	 และความเห็นของคณะกรรมการ 
	 	 	 ในแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ตามเกณฑ์การ 
	 	 	 เปิดเผยขอ้มูลและเผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
	 	 	 ภายในวันทำาการถัดไป	 พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทจัดทำา 
	 	 	 หนังสือเชิญประชุม	 ซึ่งมีรายละเอียดคำาชี้แจง 
	 	 	 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ	วนั	เวลา	 
	 	 	 สถานท่ีรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหรือหลักฐาน 
	 	 	 ประกอบการเข้าร่วมประชุม	 โดยเอกสารจะจัดทำาทั้ง 
	 	 	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 
	 	 	 ที่เป็นชาวต่างชาต	ิซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถรับรู้และ 
	 	 	 เข้าใจได้อย่างชัดเจน	พร้อมกันนี้ได้แจ้งกฎเกณฑ์และ 
	 	 	 ขอ้บงัคับตา่งๆ	ทีใ่ชใ้นการประชมุ	ขัน้ตอนการออกเสยีง 
	 	 	 ลงมติ	 รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
	 	 	 	 	 ในปี	2564	บริษัทได้กำาหนดให้มีการเผยแพร่ 
	 	 	 หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า	 
	 	 	 30	วัน	โดยได้เผยแพร่ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	2564	 
	 	 	 พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษัท	ศูนย์รับฝาก 
	 	 	 หลักทรพัย	์(ประเทศไทย)	จำากดั	ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ 
	 	 	 ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	 21	 วัน 
	 	 	 ก่อนประชุม	คือวันที่	5	เมษายน	2564	และได้ทำาการ 
	 	 	 ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทย 
	 	 	 และภาษาอังกฤษ	 ติดต่อกันต่อเนื่อง	 3	 วัน	 ก่อน 
	 	 	 วนัประชมุ	คอืวนัที	่7	-	9	เมษายน	2564	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ 
	 	 	 มีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ	 และ 
	 	 	 ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับระเบียบวาระที่ 
	 	 	 ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 โดยไม่มีการเพ่ิม 
	 	 	 ระเบียบวาระที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
	 	 	 ในที่ประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล 
	 	 	 ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ	
 
	 	 1.2	การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 	 	 	 		 เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการเสนอเรือ่ง 
	 	 	 ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท	บริษัท 
	 	 	 มีนโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายใชส้ทิธใินฐานะ 
	 	 	 ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอ 

	 	 	 ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และเสนอชื่อ 
	 	 	 บคุคลทีมี่คุณสมบตัเิหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการพิจารณา 
	 	 	 แต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านช่องทางที่ประกาศไว้บน 
	 	 	 เวบ็ไซตข์องบรษิทั	โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธไิด้ 
	 	 	 ล่วงหน้า	3	 เดือน	ก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	ทั้งนี้ 
	 	 	 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ 
	 	 	 การบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตาม 
	 	 	 ที่ผู้ถือหุ้นเสนอและสำาหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
	 	 	 เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายบริหาร 
	 	 	 จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
	 	 	 ค่าตอบแทน	เพือ่พิจารณานำาเสนอคณะกรรมการและ 
	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลสำาหรับ 
	 	 	 วาระแต่งตั้งกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน 
	 	 	 เสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
 1.3	การส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 	 	 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิ 
	 	 แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น 
	 	 โดยคณะกรรมการได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับ 
	 	 ดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่า	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
	 	 ทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
	 	 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั 
	 	 ได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่จำากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมาย 
	 	 กำาหนดเท่านั้น	โดยบริษัทไม่กระทำาการใดๆ	อันเป็น 
	 	 การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	และส่งเสริม 
	 	 ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ 
	 	 เปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั	โดยดำาเนนิการใหผู้ถ้อืหุน้ได้รบั 
	 	 ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ	 ซึ่งบริษัทได้ 
	 	 จัดทำาเอกสารเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 
	 	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถรับรู้และเข้าใจได้อย่าง 
	 	 ชัดเจน		
 1.4	การมอบฉันทะเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกมาเขา้รว่มประชมุด้วย 
	 	 ตนเอง	บริษัทได้อำานวยความสะดวก	โดยจัดเตรียม 
	 	 หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเป็น 
	 	 ผู้กำาหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได้	 และ 
	 	 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
	 	 ที่บริษัทเสนอชื่อไว้	 เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับการ 
	 	 มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม	และ 
	 	 ออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ	 โดยจัดทำา 
	 	 หนังสือมอบฉันทะทั้ง	 3	 รูปแบบตามที่กฎหมาย 
	 	 กำาหนด	ดังนี้	
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	 	 	 -	 หนังสือมอบฉันทะแบบ	 ก	 เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย	 
	 	 	 	 ไม่ซับซ้อน	(ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
	 	 	 -	 หนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข	 เป็นแบบที่กำาหนด 
	 	 	 	 รายการตา่งๆ	ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดและชดัเจน
	 	 	 -	 หนังสือมอบฉันทะแบบ	 ค	 เป็นแบบที่ใช้เฉพาะ 
	 	 	 	 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง 
	 	 	 	 ให้คัสโตเดียน	 (Custodian)	 ในประเทศไทยเป็น 
	 	 	 	 ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
	 	 	 	 พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั	เพือ่ให ้
	 	 ผูถ้อืหุน้เลือกใชต้ามความเหมาะสม	นอกจากนี	้บรษิทั 
	 	 ยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ 
	 	 มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
	 	 	 	 โดยในปี	 2564	นี	้ เนื่องจากสถานการณ์การ 
	 	 แพร่ระบาดของเชื้อ	 COVID-19	 บริษัทดำาเนินตาม 
	 	 แนวนโยบายของตลาดหลกัทรพัยฯ์	โดยไดส้ง่เสรมิให ้
	 	 ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	 ซึ่งมี 
	 	 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	 1,071	 ราย	 
	 	 เป็นจำานวน	2,051,547,084	หุ้น
 1.5	การอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน 
	 	 การเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
	 	 	 	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ	 
	 	 COVID-19	 บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ	 
	 	 E-Meeting	ซึง่เป็นการจัดประชมุตามพระราชกำาหนด 
	 	 ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2563	 
	 	 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
	 	 เรือ่งมาตรฐานการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของการ 
	 	 ประชมุผา่นสือ่อิเล็กทรอนกิส	์พ.ศ.	2563	โดยผูถ้อืหุน้ 
	 	 หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ 
	 	 อิเล็กทรอนิกส์	 ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	 และ 
	 	 ยืนยันตัวตน	 โดยยื่นแบบคำาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน 
	 	 Web	browser	หรอืสแกน	QR	Code	เพือ่เขา้สูร่ะบบ	 
	 	 โดยการยืน่คำารอ้งล่วงหนา้	7	วนัทำาการกอ่นวนัประชมุ 
	 	 จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น	 ซึ่งในปี	 2564	 บริษัทได้ 
	 	 เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่	 
	 	 19	ถึง	28	เมษายน	2564	(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
 1.6	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเป็นการ 
	 	 ล่วงหน้า		
	 	 	 	 เพ่ือเป็นการสือ่สารและสร้างการมีส่วนร่วมกบั 
	 	 ผูถ้อืหุน้	บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอ 
	 	 ระเบียบวาระหรือส่งคำาถาม	 หรือข้อคิดเห็นเป็นการ 
	 	 ล่วงหน้า	 โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว ้

	 	 บน เว็ บ ไซต ์ 	 www.bemp lc .co . t h 	 หรื อที ่
	 	 E-mail	address	:	companysecretary	@bemplc.co.th	 
	 	 โทรศพัท์	:	0	2641	4611	โทรสาร	:	0	2641	4610	หรอื 
	 	 ทางไปรษณย์ีมายงัสำานกักรรมการและงานกำากบัดแูล	 
	 	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 
  (สาขา	 1)	 เลขที่	 238/7	 ถนนอโศก-ดินแดง	 
	 	 แขวงบางกะปิ	 เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ	 10310	 
	 	 ซ่ึงบริษัทจะพิจารณาตอบคำาถามผ่านทางช่องทาง 
	 	 ตามความเหมาะสม	 หรือชี้แจงเพ่ิมเติมในที่ประชุม 
	 	 ผู้ถือหุ้น	
	 	 	 	 สำาหรบัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2565	 
	 	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ 
	 	 หรือส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
	 	 ตัง้แตว่นัที	่1	ตลุาคม	2564	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	 
	 	 และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยทัว่กนัผา่นทางเวบ็ไซต ์
	 	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

 2)	 การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ	 
	 	 COVID-19	 การดำาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	 
	 	 2564	ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	 
	 	 โดยเป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้		
 2.1	การนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม	
	 	 	 	 บริษัทใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 
	 	 (Cisco	Webex	 Meeting)	 และระบบ	 Inventech	 
	 	 Connect	 รองรับ	Web	 browser,	 PC,	 iOS	 และ	 
	 	 android	การเข้าใช้ระบบ	Cisco	Webex	Meeting	 
	 	 และระบบ	 Inventech	 Connect	 และประมวลผล 
	 	 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้า 
	 	 รว่มประชมุและการนบัคะแนน	ทัง้นี	้เพือ่ความถกูตอ้ง 
	 	 แม่นยำา	 และความสะดวกรวดเร็ว	 ซึ่งสามารถแสดง 
	 	 ผลการนับคะแนนได้ทันทีแบบรวดเร็ว
 2.2	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ
	 	 	 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2564	 
	 	 มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมจำานวน	 14	 คน	 
	 	 จากกรรมการทั้งหมด	14	คน	(สัดส่วนของกรรมการ 
	 	 ที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ	100)	โดยประธานกรรมการ	 
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการชดุยอ่ย 
	 	 ตา่งๆ	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะผูบ้รหิารของบรษิทั 
	 	 ได้เขา้รว่มประชมุเพ่ือตอบขอ้ซกัถามในประเด็นตา่งๆ	 
	 	 และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	
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	 2.3	การดำาเนินการประชุม
	 	 	 	 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทจะแนะนำา 
	 	 คณะกรรมการ	 คณะผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 
	 	 และที่ปรึกษากฎหมาย	ซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลางและ 
	 	 สักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบ	 แล้วจึงชี้แจงกติกา 
	 	 ทั้งหมด	 รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
	 	 ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท	 
	 	 รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
	 	 อย่างชัดเจน	และเม่ือมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว	 
	 	 ประธานฯ	 จะเ ปิดโอกาสให้ผู้ เข้ าร่ วมประชุม 
	 	 ทุกรายแสดงความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และถาม 
	 	 คำาถามในแต่ละวาระ	 โดยประธานฯ	 และผู้บริหารจะ 
	 	 ตอบขอ้ซักถามอยา่งชดัเจน	ตรงประเดน็	และใหค้วาม 
	 	 สำาคัญกับทุกคำาถาม	 แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียง 
	 	 ลงมติในวาระนั้นๆ
	 	 	 	 ในการออกเสียงลงคะแนน	 ใช้วิธีลงคะแนน 
	 	 โดยหุ้น	1	หุ้น	มีเสียง	1	เสียง	(one	share	one	vote)	 
	 	 จะเป็นการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่าน 
	 	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง 
	 	 ลงคะแนน	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	หรือ	“งดออกเสียง”
	 	 	 	 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
	 	 ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 
	 	 ในวาระการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผ่านด้วย 
	 	 คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่	2	ใน	3	ของจำานวนเสยีงทัง้หมด 
	 	 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ	สำาหรบักรณอ่ืีนคะแนนเสยีงให ้
	 	 เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท	 กฎหมาย	 และระเบียบที่ 
	 	 เกี่ยวข้อง	และวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติิ	
 2.4	การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ 
	 	 ประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 เพ่ือความโปร่งใส	 ถูกต้องตามกฎหมาย 
	 	 และข้อบังคับบริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย 
	 	 ทำาหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบการนบัคะแนน	 
	 	 เพ่ือความโปรง่ใส	ถกูตอ้งตามกฎหมาย	และขอ้บงัคับ	 
	 	 โดยบริษัทจะมีการแนะนำาผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 
	 	 ต่อที่ประชุมและจัดให้มีการบันทึกไว้ในรายงาน 

	 	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 ในการออกเสียงลงคะแนนใน 
	 	 แต่ละวาระ	 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ 
	 	 บันทึกข้อมูลเพ่ือให้สามารถแสดงผลมติต่อท่ีประชุม 
	 	 ภายในเวลาที่รวดเร็ว	 และจะแสดงผลทั้งเห็นด้วย	 
	 	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 และบัตรเสีย	 โดยบริษัท 
	 	 เปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ 
	 	 ประชุม	 และเผยแพร่มติดังกล่าวผ่านระบบของ 
	 	 ตลาดหลกัทรพัยฯ์	รวมท้ังเผยแพรม่ตแิละรายงานการ 
	 	 ประชมุบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและ 
	 	 สามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว	
 
 3)	 การจัดทำารายงานการประชมุผูถื้อหุ้น	และการเปดิเผย 
	 	 มติการประชุม 
	 	 	 	 บ ริ ษั ท เ ปิ ด เ ผ ย ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น 
	 	 ในแต่ละวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผ่านระบบ	SETLink	 
	 	 ภายในวนัทีมี่การประชมุผูถ้อืหุน้	รวมถงึเปิดเผยผา่นทาง 
	 	 เว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ 
	 	 ตรวจสอบผลการลงมตพิรอ้มคะแนนเสยีงได้อยา่งรวดเรว็	
	 	 และบรษิทัจัดทำารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้	โดยแยกวาระ 
	 	 ชัดเจน	 ซึ่งจะเน้นความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ประกอบด้วย 
	 	 ขอ้มูล	รายชือ่กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ	/	จำานวนผูถ้อืหุน้	/	 
	 	 จำานวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	 (ด้วยตนเอง/มอบฉันทะ)	 /	 
	 	 คำาชี้แจงโดยสรุปที่เป็นสาระสำาคัญ	 เช่น	 ขั้นตอนการ 
	 	 ลงคะแนน	 และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 
	 	 ก่อนดำาเนินการประชุม	 ชื่อผู้ถาม	 คำาถาม-ตอบ	 หรือ 
	 	 ข้อคิดเห็นโดยสรุป	และมติที่ประชุม	โดยแยกเป็นคะแนน 
	 	 ที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 และบัตรเสีย	 และ 
	 	 นำาสง่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์	และ	 
	 	 ก.ล.ต.	 ภายในกำาหนด	 14	 วัน	 รวมทั้งเผยแพร่รายงาน 
	 	 การประชุม	และวิดีโอบันทึกการประชุมดังกล่าวผ่านทาง 
	 	 เว็บไซต์ของบริษัทที่	 www.bemplc.co.th	 ตั้งแต่วันที่	 
	 	 11	พฤษภาคม	2564	เพือ่เป็นการเพ่ิมชอ่งทางการรบัทราบ 
	 	 ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานการประชุม
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 • นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
    บรษิทัมีนโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามสำาคญัและ 
	 	 คำานงึถงึสทิธขิองผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่มไม่วจ่ะเป็นผูมี้สว่น 
	 	 ได้เสียภายใน	ได้แก่พนักงาน	และผู้บริหารของบริษัทและ 
	 	 บริษัทย่อย	 หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 ได้แก่	 ลูกค้า	 
	 	 ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจผู้ให้กู้	คู่ค้า	สังคม	และชุมชน 
	 	 ที่บริษัทตั้งอยู่	 โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	 ภาครัฐ	 
	 	 รวมถึงคู่แข่ง	 และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ในกรณีที่ 
	 	 ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ท่ีจะติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อ 
	 	 กรรมการโดยตรง	 หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท	 
	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการได้กำาหนดไว้ในนโยบายการ 
	 	 กำากบัดูแลกจิการวา่	บรษิทัจะดูแลผูมี้สว่นได้เสยีตามสทิธ ิ
	 	 ทีมี่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	ไมก่ระทำาการใดๆ	ทีเ่ป็นการ 
	 	 ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 และกำาหนดมาตรการ 
	 	 ชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการ 
	 	 ละเมิดสิทธิ	 และมุ่งเน้นการดำาเนินงานโดยเคารพสิทธิ 
	 	 มนุษยชน	โดยบริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่อง 
	 	 ตามนโยบาย	ดังนี้	
 1)	 กลุ่มลูกค้า	 :	 บริษัทมีความมุ่งม่ันในการให้บริการ 
	 	 ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเชื่อถือได้	 รวมทั้งคำานึงถึง 
	 	 สุขภาพความปลอดภัย	 ความเป็นธรรม	 การเก็บรักษา 
	 	 ข้อมูลของลูกค้า	 การติดตามวัดผลความพึงพอใจ 
	 	 ของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงบริการรวมทั้งการ 
	 	 โฆษณาประชาสัม พันธ์และการส่ ง เสริมการขาย	 
	 	 โดยมุ่งม่ันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือ 
	 	 เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและเส้นทางที่ลดระยะเวลาใน 
	 	 การเดินทางในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	และมโีครงการ/ 
	 	 แผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการทางพิเศษ 
	 	 และบริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้รับ 
	 	 ความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	 
	 	 ซ่ึงกฎเกณฑ์ต่างๆ	ท่ีนำามายึดเป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการ				
	 2)	 กลุ่มผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 :	 บริษัทได้ปฏิบัติ 
	 	 หนา้ทีต่ามสญัญากบั	กทพ.	และ	รฟม.	ในฐานะคูส่ญัญาอยา่ง 
	 	 เคร่งครัด	 และเป็นธรรมต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
	 	 กับบริษัทด้วยหลักความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือก 
	 	 ปฏบิตั	ิปฏบิตัติามเง่ือนไข	กรอบกตกิา	ธรรมเนยีมปฏบิตั ิ
	 	 ต่างๆ	 ระหว่างกันและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้วย 
	 	 ไมตรีจิต	 ซึ่งได้กำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนไว้ใน 
	 	 จรรยาบรรณของบริษัท	 ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานตาม 
	 	 ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO	 9001	 
	 	 เพ่ือดำาเนินการร่วมกับ	 กทพ.	 และ	 รฟม.	 ในการให้ 
	 	 บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำาเสมอ	 โดยบริษัท 
	 	 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
	 	 ทุกเดือน	 เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
	 	 การทำางาน	 ซึ่งผลการประเมินนั้นพบว่า	 ทั้ง	 กทพ.	 
	 	 และ	 รฟม.	 มีความพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท 
	 	 ในระดับดีเยี่ยม

	 	 	 	 นอกจากนี้	 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกัน 
	 	 ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท	และของ	กทพ.	 
	 	 ทกุไตรมาส	และประชมุรว่มกบั	รฟม.ทกุเดือน	ซึง่นอกจาก 
	 	 จะเพ่ิมประสิทธิภาพ	 และสร้างความพึงพอใจให้กับ 
	 	 ผู้ใช้บริการแล้ว	ยังลดข้อขัดแย้งหรือลดผลกระทบท่ีก่อให้เกิด 
  ข้อพิพาทต่างๆ	จากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน 
 3)	 กลุม่คูค่า้	/	ผูร้บัเหมา	:	บรษิทัมีความประสงค์ใหก้ารได้มา 
	 	 ซ่ึงสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	 โดยยึดม่ัน 
	 	 ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า	 โดยมี 
	 	 วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและ 
	 	 บริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน	 คุณภาพทางเทคนิค	 และมี 
	 	 ความเชือ่ถอืซ่ึงกนัและกนั	บรษิทัจงึได้จดัใหมี้กระบวนการ 
	 	 จัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้า 
	 	 ทุกระดับและดำาเนินการอย่างเป็นระบบ	 และเป็นไปตาม 
	 	 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและเง่ือนไข 
	 	 สญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม	ตามขอ้กำาหนดตามระบบ 
	 	 บริหารคุณภาพ	ISO	9001	และ	ISO	14001	
 4)	 กลุ่มผู้ให้กู้	 :	 บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาสินเชื่อ	 
	 	 การค้ำาประกัน	 การบริหารเงินทุนอย่างเคร่งครัด	 และ 
	 	 ปฏบิตัติอ่ผูใ้หกู้ท้กุรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม	ทัง้นี	้ 
	 	 เพ่ือสรา้งความม่ันใจแกส่ถาบนัการเงิน	ผูส้นบัสนนุเงินทนุ	 
	 	 ตามโครงการของบริษัท	 และไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ 
	 	 ตกลงกัน	 และจัดทำารายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง 
	 	 และรักษาความน่าเช่ือถือให้กับผู้ให้กู้อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	 
	 	 ตรงเวลา	และสม่ำาเสมอ
 5)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ 	 :	 บริษัทดำาเนินการออกหุ้นกู้ตาม 
	 	 ขอ้กำาหนด	กฎหมาย	และประกาศตา่งๆ	ของ	ก.ล.ต.	และ 
	 	 ปฏิบัติตามนโยบาย	 วัตถุประสงค์	 และมติของที่ประชุม 
	 	 ผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด	 และให้ความสำาคัญกับการ 
	 	 รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อกำาหนด 
	 	 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้	 และเงื่อนไขตาม 
	 	 สัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
 6)	 กลุม่พนกังาน	:	บรษิทัตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรพัยากร 
	 	 หลักที่สำาคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจและเป็นปัจจัยสำาคัญ 
	 	 หลักต่อความสำาเร็จและเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน	 
	 	 บริษัทจึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน	 
	 	 เหมาะสมกับตำาแหน่งงาน	 และเคารพสิทธิมนุษยชน 
	 	 เช่น	 การกำาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ	 
	 	 ที่เป็นธรรมการจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย 
	 	 กำาหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม	การดูแลสุขอนามัย 
	 	 และความปลอดภัยในการทำางานของพนักงานการอบรม 
	 	 ใหค้วามรู	้การพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหนา้	 
	 	 รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะ 
	 	 ท่ีสำาคัญและจำาเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการทำางานหรือด้านอ่ืนๆ	ด้วย	 
	 	 เป็นต้น	 โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 
	 	 มีการติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนทุกปี		
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6.2	จรรยาบรรณธุรกิจ		
	 	 บริษัทได้มีการจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจข้ึน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือปฏิบัติ	 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของบริษัท	 รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 จรรยาบรรณฉบับนี้จะได้รับการ
พิจารณาทบทวน	 หรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	 เพื่อให้ม่ันใจว่าแนวทางที่ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปด้วยความสุจริตเยี่ยง 
มืออาชีพ	และมีมาตรฐานในระดับสูงตลอดไป	โดยครอบคลุมถึงประเด็น	ดังนี้	
 การโน้มน้าว	กระตุ้น	และจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน	ร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
 สร้างความเชื่อมั่นว่า	สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย	ได้รับความคุ้มครอง
 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	โปร่งใส	และเป็นธรรม
 การสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนมีความรบัผดิชอบทีจ่ะทำาความคุ้นเคยและปฏบิตัติามจรรยาบรรณ	ตลอดจนนโยบาย 
	 	 ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่จะออกมาเพิ่มเติม

6.3	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	 และ 
	 	 ระบบการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับและควบคุมดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการ
กำากบัดูแลกจิการทีดี่	สง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้รษิทัดำาเนนิธรุกจิทีส่รา้งคุณค่าใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื	ไดก้ำาหนดใหมี้การทบทวนความ
เหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปรับใช	้ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและติดตาม
ดูแลให้การนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ	 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำาเนินงานของ
ฝ่ายบริหาร	และกำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานและผลประกอบการของบริษัท	โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน
และแผนงานต่างๆ	เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้	ทั้งนี้	ในปี	2564	บริษัทมีการดำาเนินการที่สำาคัญ	ดังนี้

6.3.1	บริษัทได้จัดตั้งคณะท�างานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 จากผลการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และด้วยความตระหนักถึงความสำาคัญของการคุ้มครองข้อมูล 
	 สว่นบคุคลและเพ่ือใหก้ารดำาเนินงานด้านการคุ้มครองขอ้มูลเกดิประสทิธภิาพและสอดคล้องตามทีก่ฎหมายกำาหนด	ในปี	2564	 
	 บริษัทได้มีการกำาหนดแนวปฏิบัติด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท	 โดยให้ความสำาคัญถึงสิทธิในความเป็นข้อมูล 
	 ส่วนบุคคล	และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล	และได้แต่งตั้งคณะทำางาน 
	 ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ดังนี	้

1.	 นายอัลวิน	จี	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริหาร			 ประธานคณะทำางาน
2.	 นางมนัสวีร์		ทรัพย์ชวโรจน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		 กรรมการ
	 	 สำานักกรรมการและงานกำากับดูแล 
3.	 นายประชา		อุดมชัยพร	 ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ			กรรมการ
4.	 นายณัฐวุฑฒิ	์	กุตัน	 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย	 กรรมการ
5.	 นายสุรสิทธิ์		อรุณรัตนากุล	 ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายและ	 กรรมการและเลขานุการ
	 	 กำากับการปฏิบัติงาน

	 	 	 โดยบริษัทจะกำาหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 (Personal	 Data	 Protection	Policy)	 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที ่
	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(DPO)	ตามกฎหมายต่อไป
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6.3.2	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนป	ี2560	
	 	 	 	 บรษิทันำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีดี่สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี	2560	ทีอ่อกโดย	ก.ล.ต.	มาปรบัใชต้ามความเหมาะสม 
	 	 ของธุรกิจของบริษัท		
	 	 	 	 ในปี	2564	มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการแทนที	่หรือแผนงานที่เหมาะสม	ดังนี้
	 	 1.	 การกำาหนดวาระดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ	
	 	 	 คณะกรรมการไม่ได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน	 9	 ปี	 เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณา 
	 	 	 แลว้เหน็วา่	การแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหด้ำารงตำาแหนง่ตอ่เนือ่งได้จะเป็นประโยชนต์อ่บรษิทั	และผูถ้อืหุน้	เนือ่งจากกรรมการ 
	 	 	 ที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และสร้างมูลค่าของกิจการให้ 
	 	 	 กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัท	ยังไม่มีกรรมการอิสระคนใดคนดำารงตำาแหน่งกรรมการเกินกว่า	9	ปี
	 	 2.	 ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	
		 	 	 ในปี	2563	ประธานกรรมการบรษิทั	ซึง่เป็นกรรมการอิสระได้ลาออกจากตำาแหนง่และรองประธานกรรมการบรษิทัได้รกัษาการ 
	 	 	 ประธานกรรมการบรษิทัตอ่เนือ่งมาในระหวา่งทีค่ณะกรรมการสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมเพ่ือแตง่ตัง้เป็นประธาน	อย่างไรกต็าม 
	 	 	 ในปี	 2564	 รักษาการประธานกรรมการบริษัทได้ทำาหน้าที่	 โดยเน้นประโยชน์ต่อบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสีย 
	 	 	 เป็นสำาคัญ	และกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
	 	 3.	 การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ	โดยต้อง 
	 	 	 กำาหนดให้มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	บริษัทมีแผนดำาเนินการในปี	2565		

6.3.3	ข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมิน
	 	 	 บรษิทัได้มีการทบทวนนโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	พรอ้มแนวปฏบิตัเิป็นประจำาทกุปี	เพือ่เป็นการสรา้งคุณค่าใหแ้ก ่
	 กิจการอย่างย่ังยืน	 ซ่ึงจากผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา	 บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าวข้างต้น	 
	 เป็นผลให้ในปี	2564	บริษัทได้รับผลการประเมินและได้รับรางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการ	ดังนี้		

 ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	(AGM	Checklist	2021)	จากสมาคมส่งเสริม 
	 	 ผู้ลงทุนไทย	ในระดับ	“ดีเยี่ยม”
 ได้รบัผลการประเมินการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนอยูใ่นระดับ	“ดเีลิศ”	(Excellent	CG	Scoring)	หรอืระดับ	 
	 	 5	ดาว	ติดตอ่กนัอยา่งตอ่เนือ่ง	จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ตามโครงการสำารวจการกำากบัดแูล 
	 	 กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย	ประจำาปี	2564	
 ไดร้ับการประกาศชื่ออยู่ใน	“หุ้นยั่งยืน”	ประจำาป	ี2564	(Thailand	Sustainability	Investment	2021)	ต่อเนื่องเปน็ปทีี่	5	 
	 	 กลุ่มบริการ	 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี	 ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ 
	 	 บรรษทัภิบาล	สง่มอบบรกิารทีมี่ประสทิธภิาพ	ยกระดบัคุณภาพชวีติ	สรา้งความเชือ่ม่ันใหแ้กน่กัลงทนุและมีผูมี้สว่นได้เสยี 
	 	 ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ	์COVID-19
 ได้รับรางวัลสำานักงานสีเขียว	 (Green	 Office)	 ระดับประเทศ	 “ระดับดี”	 จากโครงการส่งเสริมสำานักงานสีเขียว	  
	 	 (Green	Office)	ประจำาป	ี2563	ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ได้รับรางวัล	Thailand’	s	Top	Corporate	Brand	2021	บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด	ในหมวดธุรกิจขนส่งและ 
	 	 โลจสิตกิสป์ระจำาปี	2564	จากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช	ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ในงาน	ASEAN	and	Thailand’s	 
	 	 Top	Corporate	Brands	2021

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ	5	นโยบาย	แนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ	และ	
จรรยาบรรณบริษัท
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ

คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร	พนักงานและอื่น	ๆ

7.1	 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทได้กำาหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท	โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่	ตลอดจนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ำาองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื	นอกจากนี	้ยงักำาหนดให้คณะกรรมการมีหนา้ทีดู่แลใหก้รรมการ 
และผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง	(duty	of	care)	และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร	(duty	of	loyalty)	และ
ดูแลให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
	 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับแต่งตั้ง	เพื่อช่วยกำากับดูแล
การบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ	 อีก	 4	 คณะ	 คือ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 มีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของทีมผู้บริหาร	 
โดยมีผังโครงสร้างองค์กร	ณ	วันที่	1	มกราคม	2565	ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการและวิศวกรรม

ระบบราง

เลขานุการบริษัท

ส�านักตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
พัฒนาธุรกิจและ

ปฏิบัติการทางพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ
บริหาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการ
บัญชีและการเงิน



กรรมการอิสระ
37.50%

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
31.25%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
31.25%
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7.2		ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1		องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	 บริษัทไดพ้ิจารณาถึงขนาด	องคป์ระกอบ	สัดส่วนกรรมการอิสระ	ทักษะ	ประสบการณ์	การศึกษา	ความสามารถและคุณลักษณะ
เฉพาะด้าน	 ตลอดจนเพศและอายุ	 ที่เหมาะสมและจำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กำาหนดไว้	 
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ประกอบด้วย
 กรรมการจำานวน	16	คน		โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ	6	คน	คิดเป็นจำานวนกรรมการอิสระ	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการ 
	 	 ทั้งหมด	ซึ่งไม่น้อยกว่า	3	คน	ตามเกณฑ์ที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	คน	โดยมีกรรมการ	 
	 	 3	คน	ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำาเนินการอยู่	และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	คน
 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย	 กำากับ 
	 	 ดูแล	 และการบริหารงานประจำา	 โดยคณะกรรมการได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการ 
	 	 อย่างชัดเจน	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับ 
	 	 ฝ่ายบริหาร
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ตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของกรรมการ	(skills	matrix)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ

เพศ การศึกษาและประสบการณ์

รายชื่อกรรมการ

1.		 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์		 ช	 • • • •    •
2.		 นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร		 ช	 	 	 	 	 •   •
3.		 พลเอกเชษฐา	ฐานะจาโร		 ช	 	 	 	 	 	 	 •
4.		 ศ.(พิเศษ)	อรรถพล	ใหญ่สว่าง	 ช	 	 	 	 	 	 	 • •
5.		 ดร.อรรณพ	ตันละมัย		 ช	 	 	 	 • •   •
6.		 นางวัลลภา	อัสสกุล		 ญ	 	 	 	 	 • •  •
7.		 ม.ล.ประสบชัย	เกษมสันต์		 ช	 •   •
8.		 นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ		 ช	 • • • •    •
9.		 นายพงษ์สฤษดิ	์ตันติสุวณิชย์กุล		 ช	 • • • •
10.	นางพเยาว	์มริตตนะพร	 ญ	 • • •  •   •
11.		นางสาวอาริศรา	ธรมธัช	 ญ	 	 	 	 	 • •  •
12.		นายปณิต	ตุลย์วัฒนจิต	 ช	 	 	 	 	 • •  •
13.		นายวิทยา	พันธุ์มงคล	 ช	 	 •  •  
14.		นายปิยกร	อภิบาลศรี	 ช	 	 •   • •  •
15.		นางทศานุช	ธรรมโชติ	 ญ	 •    •  • •
16.		ดร.	สมบัต	ิกิจจาลักษณ์	 ช	 • • • •    •
	 	 	 	 	 	 7	 7	 5	 7	 8	 4	 3	 12

(ช	/	ญ)

ระบบทางพ
ิเศษ

ระบบราง

งานสื่อโฆษณ
า/

พ
ัฒ
นาเชิงพ

าณ
ิชย์

ความรู้ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์

ความรู้ด้านการเงิน
และการบัญ

ชี

ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์

ความรู้ด้านรัฐศาสตร์/	
นิติศาสตร์

ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

7.2.2		ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ	 ของธุรกิจ	
โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีกรรมการจำานวน	16	คน

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

1.	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 รักษาการประธานกรรมการบริษัท	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 รองประธานกรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการบริหาร
	 กรรมการสรรหาและ
	 				กำาหนดค่าตอบแทน
2.		นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ
	 กรรมการสรรหาและ
		 			กำาหนดค่าตอบแทน
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

3.		พลเอกเชษฐา	ฐานะจาโร	 ประธานกรรมการสรรหาและ	 กรรมการอิสระ
	 				 			กำาหนดค่าตอบแทน
	 	 กรรมการตรวจสอบ
4.	 ดร.อรรณพ		ตันละมัย	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ
5.		 ศ.(พิเศษ)	อรรถพล		ใหญ่สว่าง	(1)	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ	 กรรมการอิสระ
	 	 			บริหารความเสี่ยง
	 	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
6.	 นางวัลลภา	อัสสกุล	(2)	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 กรรมการอิสระ
7.	 ม.ล.ประสบชัย	เกษมสันต์	 กรรมการบริษัท	 กรรมการอิสระ
8.	 นายสุพงศ	์ชยุตสาหกิจ	(3)	 กรรมการบริหาร	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9.	 นายพงษ์สฤษดิ	์ตันติสุวณิชย์กุล	 กรรมการบริหาร	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
		 	 			บริหารความเสี่ยง
10.	นางสาวอาริศรา		ธรมธัช	 กรรมการบริษัท	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11.	นายปณิต	ตุลย์วัฒนจิต	 กรรมการบริษัท	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12.	นายวิทยา		พันธุ์มงคล	 กรรมการบริษัท	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13.	นายปิยกร		อภิบาลศรี	(4)	 กรรมการบริษัท	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
14.	นางทศานุช	ธรรมโชติ	(5)	 กรรมการบริษัท	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
15.	นางพเยาว	์มริตตนะพร	(6)	 กรรมการบริหาร	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
16.	ดร.	สมบัติ	กิจจาลักษณ์	 กรรมการบริหาร	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
	 	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
	 	 กรรมการผู้จัดการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ	:		รายละเอียดกรรมการบริษัท	ปรากฏตามเอกสารแนบ	1
(1)			 ศ.(พิเศษ)	 อรรถพล	 ใหญ่สว่าง	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 เมื่อวันที่	 27	 ตุลาคม	 2564	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล 
	 และบริหารความเสี่ยงและดำารงตำาแหน่งประธานฯ	และเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564		
(2)	 นางวัลลภา		อัสสกุล	พ้นจากตำาแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564		
(3)	 นายสุพงศ์		ชยุตสาหกิจ	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564		
(4)			 นายปิยกร		อภิบาลศร	ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที	่27	ตุลาคม	2564	แทนนางณฐมณ		บุนนาค	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	 
	 เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2564
(5)	 นางทศานุช		ธรรมโชต	ิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564	แทนนายวิชาญ	เอกรินทรากุล	
	 ซึ่งลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ	์2563		
(6)	 นางพเยาว์		มริตตนะพร	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
	 	 	 บริษัทได้กำาหนดกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำานวน	 5	 คน	 ประกอบด้วย	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 
	 นายสุพงศ	์ชยุตสาหกิจ	นายพงษ์สฤษดิ	์ตันติสุวณิชย์กุล	ดร.สมบัติ	กิจจาลักษณ์	และนางพเยาว์	มริตตนะพร	โดยกรรมการ 
	 สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	 
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท
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7.2.3  ข้อมูล เกี่ ยว กับบทบาทหน้ าที่ ของ 
	 	 คณะกรรมการบริษัท
 
	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.	 กำากบัดูแล	และจดัการใหก้ารดำาเนนิการของบรษิทัเป็นไป 
	 	 ตามกฎหมาย	ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ 
	 	 บรษิทั	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และรกัษาผลประโยชน ์
	 	 ของบริษัท	 บนพื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
	 	 ตลอดจนปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้บงัคับของ
	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำานักงาน 
	 	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 2.	 กำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทัและ 
	 	 กำากบัควบคุมดูแลใหฝ้า่ยบรหิารดำาเนินการใหเ้ป็นไปตาม 
	 	 นโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
	 	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและ 
	 	 ความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 3.	 กำาหนดวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	และกลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิ 
	 	 ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	โดยมกีารทบทวนและอนมัุตริว่ม 
	 	 กับฝ่ายจัดการเป็นประจำา
	 4.	 จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
	 	 ชดุยอ่ย	โดยทบทวนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบักฎระเบยีบ 
	 	 เป็นประจำา
	 5.	 จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลเกี่ยวกับ 
	 	 บริษัท	และข้อมูลทั่วไปที่สำาคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน	 
	 	 ถูกต้อง	 และเพียงพอ	 และยืนยันการตรวจสอบรับรอง 
	 	 ข้อมูลที่รายงาน
	 6.	 จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบ 
	 	 ภายใน	 และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล	 
	 	 รวมทัง้มีการตดิตามการดำาเนนิการในเรือ่งดังกลา่วอยา่ง 
	 	 สม่ำาเสมอ
	 7.	 จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
	 8.	 พิจารณาการกำาหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความ 
	 	 รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ	 คณะกรรมการชุดย่อย	 
	 	 และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน	รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท 
	 	 หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว	 ต่อคณะกรรมการ	 
	 	 คณะกรรมการชดุยอ่ย	ฝา่ยบรหิาร	และพนกังานของบรษิทั 
	 	 อย่างสม่ำาเสมอ
	 9.		แตง่ตัง้บุคคลอ่ืนใดใหด้ำาเนนิกจิการของบรษิทั	ภายใตก้าร 
	 	 ควบคุมของคณะกรรมการบริษัท	หรือมอบอำานาจเพื่อให ้
	 	 บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริษัท 
	 	 เห็นสมควร	 และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
	 	 เหน็สมควร	และคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลิก	เพกิถอน	 
	 	 เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอำานาจนั้นได้ตามความเหมาะสม		 

 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของประธาน 
	 กรรมการบริษัท

1.	 พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ 
	 	 กรรมการผู้จัดการ	 และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ 
	 	 ขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง	ครบถว้น	ชดัเจน	และทนัเวลากอ่นการ 
	 	 ประชุม	 เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง 
	 	 เหมาะสมและกำาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ 
	 	 ฝ่ายบริหาร
	 2.		เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 2.1		 ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม 
	 	 	 	 ระเบียบวาระ	ข้อบังคับของบริษัท	และกฎหมาย
	 	 2.2			 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ	และสง่เสรมิใหก้รรมการ 
	 	 	 	 บริษัททุกคนอภิปราย	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
	 	 	 	 อยา่งเตม็ที	่เป็นอสิระ	และใช้ดุลยพินจิอยา่งรอบคอบ	 
	 	 	 	 โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
	 	 2.3			 กำาหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดยไม่มี 
	 	 	 	 กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
	 3.	 เ ป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เ ป็นไปตาม 
	 	 ระเบียบวาระ	 ข้อบังคับของบริษัท	 และกฎหมาย	 
	 	 โดยจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม	รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
	 	 แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม	และดูแลให้มีการตอบ 
	 	 ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
	 4.	 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลัก 
	 	 บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
	 5.	 เสรมิสรา้งความสมัพันธอั์นดีระหวา่งคณะกรรมการบรษิทั 
	 	 กับฝ่ายจัดการ	 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
	 	 กรรมการผูจ้ดัการและฝา่ยจัดการตามนโยบายของบรษิทั
	 6.	 กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่าง 
	 	 โปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 7.	 กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและ 
	 	 องค์ประกอบที่เหมาะสม
	 8.		กำากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
	 	 โดยรวม	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และกรรมการบริษัท 
	 	 แต่ละคน	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการ 
	 ผู้จัดการ
	 1.	 ดำาเนินการควบคุม	และบริหารธุรกิจหลักของบริษัท	โดย
	 	 ดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและ 
	 	 นโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท	 และตาม 
	 	 คำาแนะนำาของคณะกรรมการบริษัท
	 2.	 ศกึษาความเป็นไปได้สำาหรบัโครงการใหม่ๆ	และมอีำานาจ 
	 	 พิจารณาอนมัุตโิครงการตา่งๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
	 	 คณะกรรมการบริหาร
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	 3.	 ให้มีอำานาจที่จะมอบอำานาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท	 อันได้แก่	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า	ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง	(เช่น	การสั่งซื้อ	การจัดจ้าง	การสั่งจ่ายเงิน)	 
	 	 ได้ตามที่เห็นสมควร
	 4.	 ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ	 หรือบุคคลอ่ืน 
	 	 เป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ	ไป	โดยผู้รักษาการมีอำานาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
	 5.	 มีอำานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท	 ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ	 หรืออาจมอบ 
	 	 อำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจดำาเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร	และมีอำานาจเปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ยกเลิก 
	 	 เพิกถอนอำานาจนั้นๆ	ได้	

7.3		ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 ซึ่งประกอบด้วย	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการบริหาร	โดยกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท	(www.bemplc.co.th)

1.		 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 โดยได้แต่งตั้งให้นายวิฑูร	 
เตชะทัศนสุนทร	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	โดยมีผู้อำานวยการ
สำานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจำานวน	3	คน	ดังนี้

	 1.		 นายวิฑูร	 	 เตชะทัศนสุนทร	*		 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ			 (กรรมการอิสระ)
	 2.		 พลเอกเชษฐา	 ฐานะจาโร		 	 กรรมการตรวจสอบ	 	(กรรมการอิสระ)
	 3.		 ดร.อรรณพ			 ตันละมัย	*		 	 กรรมการตรวจสอบ		 (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ	:			 *		เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสม 
	 	 และมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
	 	 แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหมาย 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 พิจารณา	คดัเลือก	เสนอแตง่ตัง้บคุคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ	เพือ่ทำาหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และรวมถงึเสนอค่าตอบแทน 
	 	 และเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว	การเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อกำาหนดของ 
	 	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
	 	 โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
	 7.	 กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	โดยสอบทานภารกจิ	ขอบเขตการปฏบัิตงิาน	ความเป็นอิสระ	และแผนการพฒันาและฝึกอบรม 
	 	 บุคลากรตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือรองรับทิศทาง 
	 	 การดำาเนินงานของบริษัทและมาตรฐานสากล	รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี
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	 8.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ	 สอดคล้องกับ 
	 	 ข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 9.	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า	 มีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้	 ซึ่งอาจมีผล 
	 	 กระทบอยา่งมีนยัสำาคญัตอ่ฐานะการเงิน	และผลการดำาเนนิงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ 
	 	 ของบริษัท	เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
	 	 (ก)		รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 (ข)		การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
	 	 (ค)		การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
	 	 	 ธุรกิจของบริษัท

2.		คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 เพื่อทำาหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	โดยได้แต่งตั้งให้พลเอกเชษฐา	ฐานะจาโร	ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีซึ่งกำาหนดว่า
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	4	คน	ดังนี้

	 1.		 พลเอกเชษฐา	 	 	 ฐานะจาโร		 	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		 (กรรมการอิสระ)
	 2.		 นายวิฑูร				 	 	 เตชะทัศนสุนทร			 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		 (กรรมการอิสระ)
	 3.		 นายปลิว				 	 	 ตรีวิศวเวทย์		 	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		
	 4.		 ศ.(พิเศษ)	อรรถพล	 ใหญ่สว่าง	*		 	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		 (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ:		 *	ศ.(พิเศษ)	อรรถพล		ใหญ่สว่าง		ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	แทนนายสุพงศ์		ชยุตสาหกิจ	
	 	 	 	 เมื่อวันที	่15	ธันวาคม	2564

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
	 1.	 พิจารณาหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา	รวมทัง้คัดเลอืกบคุคลทีมี่คุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั	 
	 	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
	 	 แต่งตั้ง
	 2.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง		
	 3.	 พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
	 4.	 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 5.	 พิจารณากำาหนดเงินเดือนและการปรบัอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการและนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
	 	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

3.		คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและทิศทางการ
ดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ	 และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติ 
หนา้ทีต่ามแนวทางการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ในการพิจารณาแผนบรหิารความเสีย่ง	กระบวนการบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึการดแูลตดิตาม 
ตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง	 ศ.(พิเศษ)	 อรรถพล		 
ใหญ่สว่าง	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำานวน	4	คน	ดังนี้



142 / รายงานประจำาปี 2564  / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

	 1.		 ศ.(พิเศษ)	อรรถพล	 ใหญ่สว่าง	*	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง		 		(กรรมการอิสระ)
	 2.		 นางวัลลภา			 	 	 อัสสกุล		 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 	 		(กรรมการอิสระ)
	 3.		 นายพงษ์สฤษดิ	์		 	 ตันติสุวณิชย์กุล		 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 4.		 ดร.สมบัติ			 	 	 กิจจาลักษณ	์	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ	:		 *		ศ.(พิเศษ)	อรรถพล		ใหญ่สว่าง		ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง	แทนนางพเยาว์		มริตตนะพร	 
	 	 	 	 และดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	แทนนางวลัลภา	อสัสกลุ	เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	 
	 	 	 	 2564

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
	 1.	 ศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหว	 แนวโน้ม	 การปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
	 	 ความเหมาะสมในการนำามาเป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัท
	 2.	 พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท
	 3.	 ติดตามและประเมินผลตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ		
	 4.	 พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
	 5.	 ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท	 กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง	 และระบบเตือนภัยของความ 
	 	 เสี่ยงทุกประเภท	เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
	 6.	 รายงานความเสี่ยงและการดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
 
4.		คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพ่ือช่วยในการให้คำาแนะนำาคำาปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร	 และดำาเนินการอ่ืนๆ	 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยกรรมการ	จำานวน	5	คน	ดงันี้

	 1.		 นายปลิว				 	 ตรีวิศวเวทย	์	 ประธานกรรมการบริหาร
	 2.		 นายสุพงศ์			 	 ชยุตสาหกิจ		 กรรมการบริหาร
	 3.		 นายพงษ์สฤษดิ	์		 ตันติสุวณิชย์กุล		 กรรมการบริหาร
	 4.		 ดร.	สมบัติ			 	 กิจจาลักษณ	์	 กรรมการบริหาร
	 5.	 	นางพเยาว์			 	 มริตตนะพร		 กรรมการบริหาร

	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ
	 1.	 ให้แนวนโยบาย	กำากับดูแล	ให้คำาแนะนำา	คำาปรึกษา	แก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร		
	 2.	 กำาหนดแผนธุรกิจ	งบประมาณ	และอำานาจการบริหารต่างๆ	ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 3.	 ตรวจสอบติดตามการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ	ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	 ศึกษาความเป็นไปได้สำาหรับการลงทุนโครงการใหม่ๆ	เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจ		
	 5.	 มีอำานาจที่จะอนุมัติการเข้าทำานิติกรรมใดๆ	ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	ต่อการทำานิติกรรมแต่ละครั้ง	 
	 	 ทั้งนี้	ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท	หรือบริษัทย่อยของบริษัท	ตามประกาศของคณะกรรมการ 
	 	 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ 
	 	 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 6.		 มีอำานาจอนุมัติ	แต่งตั้ง	การปลด	การกำาหนดเงินเดือน	และผลตอบแทนอื่นๆ	รวมทั้งค่าใช้จ่าย	และสิ่งอำานวยความสะดวก 
	 	 ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีตำาแหน่งตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป	แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
	 7.		 คณะกรรมการบริหาร	 หรือประธานกรรมการบริหาร	 มีอำานาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร	 และ/หรือกำาหนดระเบียบ 
	 	 ข้อบังคับของการประชุมตามที่เห็นสมควร
	 8.		 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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	 อ�านาจอนุมัติ

ผู้มีอ�านาจอนุมัติ รายละเอียด

คณะกรรมการบริษัท	 มีอำานาจอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 และตามข้อบังคับของบริษัท	 ทั้งนี้	 
	 ไม่รวมถึงการเข้าทำารายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งรายการ 
	 ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริหาร	 วงเงินไม่เกิน	 500	 ล้านบาท	 ต่อการทำานิติกรรมแต่ละครั้ง	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึง 
	 รา ยการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดของ	 ก.ล.ต.	 และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรรมการผู้จัดการ	 วงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท	ต่อการทำานิติกรรมแต่ละครั้ง

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	 ดร.สมบัติ			 กิจจาลักษณ์	 กรรมการผู้จัดการ
2.	 นายวิทูรย์			 หทัยรัตนา	 รองกรรมการผู้จัดการ		ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง
3.	 นายอนวัช			 สุวรรณฤทธิ์			 รองกรรมการผู้จัดการ		พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ
4.	 นายอัลวิน			 จี	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ		บริหาร
5.	 นางสาวปาหนัน		 โตสุวรรณถาวร	 รองกรรมการผู้จัดการ		บัญชีและการเงิน

7.4	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1		 รายชื่อผู้บริหาร					   
	 	 (1)	ผังโครงสร้างผู้บริหาร
	 	 	 ผังโครงสร้างผู้บริหารของบริษัท	ได้รายงานในข้อ	7.1	โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
  (2)		รายชื่อผู้บริหาร
	 	 	 ผู้บริหารตามโครงสร้าง	ณ	วันที่	1	มกราคม	2565	มีจำานวน	5	คน	ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำานิยาม	“ผู้บริหาร”	ของสำานักงาน	 
	 	 	 ก.ล.ต.	(ประวัติผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ	1)	ดังนี้

หมายเหตุ: 
	 1.		 ดร.วิเทศ		เตชางาม		รองกรรมการผู้จัดการ	เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	เกษียณอายุ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
	 2.		 นายสงวน		คุณาธินันท์		รองกรรมการผู้จัดการ	วิศวกรรม	เกษียณอายุ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
	 3.		 นางสุดฤทัย		พรหมมาตร		รองกรรมการผู้จัดการ	ปฏิบัติการ	ลาออก	มีผลวันที่	1	พฤศจิกายน	2564
	 4.		 นายภาคภูมิ		ทวีวิทยรัศมิ์		รองกรรมการผู้จัดการ	บริหาร	ลาออกไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท
	 	 มีผลวันที่	1	พฤศจิกายน	2564

7.4.2		นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำาหนด	 
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท	 และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	
(Performance	Management	System	:	PMS)
	 	 ในปี	2564	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร	ดังนี้ี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	 
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท



กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจทางด่วน	 806	 79.33%	 210	 20.67%	 1,016
กลุ่มธุรกิจรถไฟฟ้า	 2,505	 87.59%	 355	 12.41%	 2,860
รวม	 3,311	 85.42%	 565	 14.58%	 3,876
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ค่าตอบแทน ปี	2562 ปี	2563 ป	ี2564

จำานวนผู้บริหาร	(คน)	 10	 10	 9
ค่าตอบแทนรวม	(บาท)		 120,223,847.00	 103,258,280.70	 61,759,692.00

  (1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 	 	 	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี	2564	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย	เงินเดือนและโบนัส	ให้กับผู้บริหารจำานวน	 
	 	 	 9	ราย	รวมทั้งสิ้น	61.76	ล้านบาท	โดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินย้อนหลัง	3	ปี	ตามรายละเอียด	 
	 	 	 ดังนี้

  (2)		ค่าตอบแทนอื่น
	 	 	 	 	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว	เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท 
	 	 	 หรือเมื่อเกษียณอาย	ุโดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ	5-10	ของเงินเดือนตามอายุงาน	และบริษัทจ่ายสมทบ 
	 	 	 ในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน	 โดยในปี	 2564	 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารที่เป็น 
	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการ	รวม	9	คน	รวมเป็นจำานวน	3,379,437	บาท	ทั้งนี้	อัตราเงินสมทบของบริษัท 
	 	 	 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.4.3		จ�านวนค่าตอบแทนผู้บริหาร
  1.		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 	 	 	 	 ในปี	2564	บรษัิทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย	เงนิเดือน	และโบนสัใหก้บัผูบ้รหิารตัง้แตร่ะดับกรรมการผูจั้ดการ 
	 	 	 ลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการจำานวน	9	คน	รวมทั้งสิ้น	61,759,692	บาท
  2.		 ค่าตอบแทนอื่น
	 	 	 	 	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว	เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทหรือ 
	 	 	 เมื่อเกษียณอาย	ุโดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ	5-10	ของเงินเดือนตามอายุงาน	และบริษัทจ่ายสมทบใน 
	 	 	 อัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน	 โดยในปี	 2564	 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารที่เป็น 
	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการ	รวม	9	คน	รวมเป็นจำานวน	3,379,437	บาท
ท้ังนี	้อตัราเงินสมทบของบรษิทัเป็นไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่พิจารณาตามความสามารถในการดำาเนนิงานของบรษิทั	
และผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ
 

7.5		ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1	 จ�านวนพนักงาน
	 	 ณ	วันที	่ 31	ธันวาคม	2564	มีจำานวนพนักงานทั้งหมด	3,876	คน	 โดยแบ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก	และ 
สายงานสนับสนุน	โดยแยกตามกลุ่มธุรกิจ	ดังนี้

พนักงานสายงานหลัก
(คน)

พนักงานสายงาน
สนับสนุน	(คน)

คิดเป็น	(%) คิดเป็น	(%) รวม
(คน)
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จ�านวนพนักงานของบริษัทย่อย
  NECL	 ไม่มีการจ้างผู้บริหารและพนักงานประจำา	 แต่ประกอบธุรกิจบริหารทางพิเศษอุดรรัถยาโดยจ้างให้	 BEM	 เป็นผู้ดำาเนินการ 
	 	 	 ภายใต้สัญญาจ้างบริหารโครงการ
  BMN	มีพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	จำานวน	202	คน	ประกอบด้วย	ฝ่ายขาย	ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายพัฒนา 
	 	 	 ธุรกิจ	ฝ่ายการเงิน	และฝ่ายปฏิบัติการ		
	 	 ในช่วง	3	ปี	ที่ผ่านมา	จำานวนพนักงานของบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ	และไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

7.5.2	ค่าตอบแทนพนักงาน
	 	 เพ่ือให้การกำาหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กร
บริษัทได้เข้าร่วมสำารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพ่ือเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 
รวมทัง้มีการทบทวนค่าจ้างเริม่ตน้	(Starting	Salary)	สำาหรบัผู้ทีจ่บใหม่และเงินเดือนมูลฐาน	(Base	Salary)	ตามค่าของงานผา่นสถาบนัที ่
ดำาเนนิการสำารวจค่าจ้างเป็นประจำาทำาใหม่ั้นใจได้วา่	บรษิทัมีโครงสรา้งและการกำาหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแกพ่นกังาน
	 	 ในการพิจารณาปรับค่าจ้างประจำาปี	 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา	 โดยคำานึงถึงผลการเนินงานของบริษัทผ่านตัวชี้วัด
ระดับองค์กร	(Competency		KPIs)	และความสามารถในการจ่าย
	 	 นอกจากนี	้บรษิทัยงัได้จัดตัง้กองทนุสำารองเล้ียงชพีสำาหรบัดแูลพนกังานในระยะยาว	เพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน
ในการรว่มงานกบับรษิทั	อกีท้ังยงัเป็นการสรา้งวนิยัการออมใหก้บัพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ทีพ่นกังานจะได้มีเงินออมจำานวนมากพอ 
เม่ือถึงวันเกษียณอายุ	 และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ	 ซึ่งพนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้	 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม
ในอัตราร้อยละ	5	ถึง	15	ของเงินเดือนตามความสามารถในการออม	และบริษัทสมทบให้ในอัตราร้อยละ	5	ถึง	10	ตามอายุงานและ 
ขอ้กำาหนดของกองทนุ	ซึง่พนกังานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทนุจะเป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการบรหิารตามสดัสว่นของเงินทีแ่ตล่ะคน 
มีอยูใ่นกองทนุ	อกีทัง้	บรษิทัยงัได้จัดทำาประกนักลุม่ใหก้บัพนกังานเพ่ือเป็นหลักประกนัใหก้บัพนกังานและครอบครวัของพนกังานด้วย
โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
 
จ�านวนพนักงานและผลตอบแทนแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ
	 	 ในปี	2564	บรษัิทได้จา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นกังาน	จำานวนทัง้สิน้	1,751	ลา้นบาท	ซึง่ผลตอบแทน	ไดแ้ก	่เงนิเดือน	คา่ล่วงเวลา	 
เงินโบนัส	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น	โดยในปี	2562-2564	มีรายละเอียด	ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ

ปี	2562

มี/ไม่มี	PVD

ปี	2563

จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วม	
PVD	(คน)

ปี	2564

สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม	
PVD/พนักงานทั้งหมด	(%)

กลุ่มธุรกิจทางด่วน	(คน)	 1,023	 1,041	 1,016
กลุ่มธุรกิจรถไฟฟ้า	(คน)	 3,041	 2,996	 2,860
รวม	(คน)	 4,064	 4,037	 3,876
ค่าตอบแทนพนักงานรวม	(บาท)	 2,032,585,731.63	 1,891,074,686.37	 1,751,894,402.93

กลุ่มธุรกิจทางด่วน	 มี	 1,027	 100.00
กลุ่มธุรกิจรถไฟฟ้า	 มี	 2,331	 81.11

จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(Provident	Fund	-	PVD)
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7.6		ข้อมูลส�าคัญอื่น	ๆ

7.6.1		บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง	ๆ
   เลขานุการบริษัท	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
	 	 	 	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที	่5/2564	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2564	ได้มีมติแต่งตั้งนางมนัสวีร์	ทรัพย์ชวโรจน์ 
	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สำานักกรรมการและงานกำากับดูแล	ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบและ 
	 	 	 หลักเกณฑต์า่งๆ	ทีบ่งัคับใชก้บับรษิทัจดทะเบยีนเป็นอยา่งดี	ใหด้ำารงตำาแหน่งเลขานกุารบรษิทั	(รายละเอียดประวตัปิรากฏ 
	 	 	 ตามเอกสารแนบ	1)	ทัง้นี	้นางมนสัวรี	์	ทรพัยช์วโรจน	์ยงัดำารงตำาแหนง่หวัหนา้งานกำากบัดูแลการปฏบิตังิานอีกตำาแหนง่ด้วย	 
	 	 	 (รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ	3)	โดยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานเลขานุการบริษัทมี	ดังนี้
	 	 	 1. ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 2.	 จัดให้มีการปฐมนิเทศ	 ตลอดจนให้ข้อมูลท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน	 และกรรมการที่ได้รับการ 
	 	 	 	 แต่งตั้งใหม่
	 	 	 3.	 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 4.	 จดัการประชมุตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคับกำาหนด	จดัทำาและเก็บรกัษารายงานการประชมุ	รวมถงึประสานงานใหมี้การ 
	 	 	 	 ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 	 	 โดยมีการจัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 -	 ทะเบียนกรรมการ
    -  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท
    -  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
	 	 	 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบ 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	 และหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ	 
	 	 	 	 ท่ีต้องการทราบ	โดยติดต่อสอบถามได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์	0	2641	4611	หรือส่งคำาถามผ่านทาง	email	ท่ี	companysecretary@ 
	 	 	 	 bemplc.co.th
	 	 	 8. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
	 	 	 9. ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
	 	 	 10.ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง	นางสาวปาหนัน	โตสุวรรณถาวร	ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน	 
	 	 	 ให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	บัญชีและการเงิน	ซึ่งเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	 
	 	 	 (รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ	1)	โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 	 	 1. วางแผนกลยทุธท์างการเงิน	เพือ่สรา้งความเตบิโตทัง้ภายในและภายนอก	รวมทัง้การจัดหาทรพัยากรเงินทนุเพ่ือรองรบั 
	 	 	 	 การเติบโตเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท	และมูลค่าของกิจการ
	 	 	 2. ควบคุมและบริหาร	Infrastructure	ด้านข้อมูลการเงินและการบริหารการเงินของบริษัท	เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ 
	 	 	 	 ดำาเนินงานของบริษัทให้บรรลุภารกิจ	และเป้าหมายที่วางไว้
	 	 	 3.	 พัฒนาและบริหารเคร่ืองมือทางการเงิน	เพ่ือนำาไปสู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	และการวิเคราะห์มูลค่ากิจการ
	 	 	 4. สือ่สารขอ้มูลทางการเงินทีส่ำาคญัขององค์กร	เพือ่สรา้งความเขา้ใจ	และความเชือ่ม่ันใหก้บันกัลงทนุ	เกีย่วกบัความม่ันคง	 
	 	 	 	 และโอกาสของบริษัท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	 
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท	และเอกสารแนบ	3	
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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	 	 	 	 	 ทั้งนี	้ในปี	2564	นางสาวปาหนัน		โตสุวรรณถาวร		รองกรรมการผู้จัดการ	บัญชีและการเงิน	ได้เข้ารับการอบรม 
	 	 	 หลักสูตรประมาณการกระแสเงินสดคิดลด	 เพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม	 TAS	 36	 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ	 
	 	 	 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	 และหลักสูตร	 TLCA	 CFO	 Professional	 Development	 Program	 
	 	 	 (TLCA	CFO	CPD)	จำานวน	3	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	4/2021	“How	finance	leaders	are	adapting	within	the	new	normal”	 
	 	 	 ครั้งที	่6/2021	“ESG	Integration	in	Sustainable	Investing”	และครั้งที่	9/2021	“ESG	related	Financial	Innovation”	 
	 	 	 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	รวมจำานวน	8	ชั่วโมง

   ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
	 	 	 	 	 บริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร	 คือ	 นางสาวศรัณญา	 เลิศจิระประเสริฐ	 ผู้ซ่ึงมีความรู้ความเข้าใจใน 
	 	 	 ระบบบัญชีของบริษัท	ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีทั่วไป	ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี	(รายละเอียดประวัติ 
	 	 	 ปรากฏตามเอกสารแนบ	1)	โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 	 	 1. กำาหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน	รวมทั้งกำาหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทาง 
	 	 	 	 การดำาเนินงานของบริษัท
	 	 	 2. ควบคุมการจัดทำาบัญชี	และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีได้วางไว้
	 	 	 3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำางบการเงิน	งบดุล	งบกำาไรขาดทุน	และรายงานทางบัญชีต่างๆ
	 	 	 4. ควบคุมและตรวจสอบรายรับ-จ่ายของบริษัท
	 	 	 5. ควบคุมการจัดทำางบประมาณของบรษิทั	และตรวจสอบดูแลการใชง้บประมาณใหถ้กูตอ้ง	และเป็นไปตามแผนงบประมาณ 
	 	 	 	 ที่วางไว้
	 	 	 6. ควบคุมการจัดทำารายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อนำาส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ในปี	 2564	 นางสาวศรัณญา	 เลิศจิระประเสริฐ	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีทั่วไป	 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 
	 	 	 สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำาคัญของ	TFRS	(ฉบับปรับปรุง	2564)	จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ	์ 
	 	 	 จำานวน	6	ชั่วโมง

   ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
	 	 	 	 	 บริษัทได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร	คือ	นางสาวอรทัย	เรืองอัมพร	*	ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน	 
	 	 	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	เป็นผู้มีความรู้ความ	ความสามารถ	และประสบการณ์การทำางานที่มีคุณสมบัต ิ
	 	 	 เหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยในการแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 
	 	 	 และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 (รายละเอียด 
	 	 	 ปรากฏตามเอกสารแนบ	3)
   หมายเหตุ	:  *	นางสาวอรทยั	เรอืงอัมพร	ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการสำานกัตรวจสอบภายใน	แทนนางวาสนา	 
	 	 	 	 	 	 	 	 วัฒนานุกูลชัย	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	 
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	 
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี	และเลขานุการบริษัท

ศกึษาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ตามเอกสารแนบ	3	รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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7.6.2		รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์ (Investor	 Relations)	 เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์	และนักลงทุน	โดยมอบหมายให้นายธนาวัฒน์	วรรณดิษฐ	์ผู้จัดการอาวุโสแผนกนักลงทุนสัมพันธ	์ทำาหน้าที่
ส่ือสารและให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี	 และความน่าเชื่อถือ	 ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ภาพ	 และดูแลทีมงานให้สื่อสารให้ถูกต้อง 
ในทิศทางเดียวกัน	โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 	 -	 เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารและให้ข้อมูล	 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อผู้ลงทุนทั้งสถาบันในประเทศ	 ต่างประเทศ	 
	 	 	 และรายย่อยทั่วไป	ทั้งตลาดเงิน	(หุ้นกู้)	และตลาดทุน	(หุ้นทุน)	เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัทตลอดจนสร้างสัมพันธ์ที่ด ี
	 	 	 ต่อนักลงทุน	และ	Stakeholder	ต่างๆ
	 	 -	 สร้างสัมพันธภาพ	 และความเข้าใจที่ดีกับนักวิเคราะห์/นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น	 ดูแลทีมงานให้สื่อสารถูกต้องเป็นไปในทิศทาง 
	 	 	 เดียวกัน
	 	 สำาหรับปี	2564	บริษัทมีกิจกรรม	Analyst	Meeting,	Conference	Call	แถลงข่าว	และการให้สื่อสัมภาษณ	์(Press	Interview)	
ในรปูแบบออนไลน	์เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้	COVID-19	โดยแผนกนักลงทนุสมัพันธไ์ด้จัดใหมี้การประชมุ
ร่วมกับสถาบันต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ในรูปแบบออฟไลน์จำานวน	32	ครั้ง	และจัดให้มีงานประชุมนักวิเคราะห์	จำานวน	
3	ครั้ง
	 	 ทั้งนี้	เพื่อชี้แจงผลการดำาเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม	เพื่อให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับ
ผู้ลงทุนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน	ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างถูกต้องสำาหรับการตัดสิน
ใจการลงทุนต่อบุคคลทั่วไปรวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์สถาบัน
	 	 บริษัทยังได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นและความต้องการของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนที่มีต่อคุณภาพของการสื่อสารและ 
การดำาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในปี	 2564	 (BEM	 IR	 SURVEY)	 เพื่อนำามาปรับปรุงการทำางาน	 พบว่า	 ผลสำารวจการประเมิน 
ความพึงพอใจของการให้บริการงานนักลงทุนสัมพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ	91.02				
	 	 ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ	์หมายเลขโทรศัพท์	0	2641	4611	หรือสามารถ
ติดต่อนัดหมายเพื่อทำาการประชุมผ่านทางโทรศัพท์	(Conference	Call)	หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารเป็น	Mailing	list	ผ่านทาง
เว็บไซต	์หรือฝากคำาถาม	หรือ	email	ที่	ir@bemplc.co.th		

7.6.3		ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรีว่มกบัฝา่ยบรหิารถงึความนา่เชือ่ถอื	ความเป็นอิสระ	ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญช	ีการให้คำาปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี	การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา	และความเหมาะสม 
ของค่าตอบแทน	 โดยนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 
ซึ่งผู้สอบบัญชี	 ตามรายชื่อที่เสนอมานั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์	 และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ	่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	แยกเป็น	2	ประเภท	คือ
  (1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช	ี(audit	fee)
	 	 	 	 	 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำาหรับปี	 2564	 ให้แก	่บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	 เป็นจำานวนเงิน	 
	 	 	 4,240,000	 บาท	 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกัน 
	 	 	 พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม
	 	 	 	 	 บริษัทย่อย	คือ	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี	2564	เป็นจำานวนเงิน	 
	 	 	 990,000	บาท	และบริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำากัด	เป็นจำานวนเงิน	1,270,000	บาท
  (2)		ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)
	 	 	 	 	 ในปี	 2564	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอ่ืนจากบริษัท	 สำานักงาน	 อีวาย	 จำากัด	 จำานวน	 800,000	 บาท	 
	 	 	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบงบการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยายของบริษัท	 	 โดยเป็นค่าตอบแทนส่วนที่จะต้อง 
	 	 	 จ่ายในอนาคตเนื่องจากยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
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รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1		 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำาหนดนโยบาย	 และกำากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค	์เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	กลยุทธ	์นโยบายการดำาเนินงาน	การจัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญและเพียงพอ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	ตลอดจนติดตาม	ประเมินผล	และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงานให้
มีความสอดคล้องกบักฎหมายขอ้บงัคับของบรษิทั	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	อนันำาไปสูก่ารดำาเนนิงานและสรา้งคุณค่าใหแ้กก่จิการ
อย่างยั่งยืน
	 	 โดยในปี	2564	คณะกรรมการได้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย	กลยุทธ	์และแผนการดำาเนินธุรกิจ	เพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของบริษัท	และเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ	ดังนี้
  พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในการซื้อขายหลักทรัพย	์โดยกำาหนดมาตรการ 
	 	 	 ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ที่รู้ข้อมูล	โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	ในช่วง	1	เดือน 
	 	 	 กอ่นมีการเปิดเผยงบการเงิน	และ/หรือกอ่นทีข่อ้มูลดังกลา่วเผยแพรต่อ่สาธารณชน	และเพิม่เตมิการประเมินผลการปฏบิตั ิ
	 	 	 งานของคณะกรรมการ	โดยมีการประเมินเป็นรายบุคคล
  พิจารณาการสอบทานระบบการควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่งรวมถงึความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ 
	 	 	 ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

พิจารณาการกำาหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัและจัดการการแพรร่ะบาดของเชือ้	COVID-19	สำาหรบังานปฏบิตักิาร	งานบุคลากร	 
	 	 	 ให้สอดคล้องกับประกาศของภาครัฐ	พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องผลกระทบทางการเงิน
  พิจารณาเรื่องการออกหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืน	 (Sustainability	 Bond)	 ซึ่งสอดคล้องกับการดำาเนินโครงการรถไฟฟ้าสาย 
	 	 	 สีน้ำาเงิน	 ซึ่งเป็น	 Clean	 Transportation	 ระบบขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
	 	 	 ที่เกิดจากการเดินทางโดยใช้รถยนต์ได้	 และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวก	 โดยประโยชน์ที่บริษัทได้รับนอกจาก 
	 	 	 อัตราดอกเบีย้ทีดี่	และเพิม่ความหลากหลายของนกัลงทนุแลว้	ยงัเป็นการดึงดูดนกัลงทนุทีใ่หค้วามสำาคญัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม
 
8.1.1		 การสรรหา	พัฒนา	และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
 	 (1)		การสรรหากรรมการอิสระ
	 	 	 	 	 บรษิทักำาหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัโดยมีจำานวนกรรมการอิสระซ่ึงเป็นบคุคลทีส่ามารถแสดงความเหน็ได้ 
	 	 	 อย่างอิสระและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	 3	 ของจำานวน 
	 	 	 กรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า	3	คน
	 	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการ	โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
	 	 	 ของกรรมการตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนฯ	พระราชบญัญัตหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์	รวมถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
	 	 	 ตลอดจนนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีทักษะ	 ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับ 
	 	 	 บริษัท	ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ	ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท	(www.bemplc.co.th)
	 	 	 	 	 จากนัน้จะนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทั	และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิทั 
	 	 	 ต่อไป
	 	 	 	 	 ในปี	2564	บริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน	6	คน	โดยคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ	1	คน	คือ	 
	 	 	 ศ.	(พิเศษ)	อรรถพล		ใหญ่สว่าง	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	และ 
	 	 	 การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
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  (2)	การสรรหากรรมการ
   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	จากจำานวนคณะกรรมการสรรหา 
	 	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน	ทัง้หมด	4	คน	จะพจิารณาสรรหาบคุคล	เพือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นตำาแหนง่ 
	 	 	 	 ทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำาหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้
	 	 	 	 1.	 มีคุณสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนฯ	พระราชบญัญตัหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์	กฎของ 
	 	 	 	 	 สำานักงาน	ก.ล.ต.	และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 	 	 	 2.	 มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า 
	 	 	 	 	 ให้แก่บริษัท
	 	 	 	 3.	 มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท	 อาทิ	 
	 	 	 	 	 ความเป็นอิสระ	กล้าแสดงความคิดเห็น	ความคิดสร้างสรรค	์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	 
	 	 	 	 	 และความซื่อสัตย	์อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่	เป็นต้น
	 	 	 	 4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง	 
	 	 	 	 	 ด้วยความซื่อสัตย	์และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
	 	 	 	 5. ในการสรรหากรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา	 โดยพิจารณาจากทักษะที่จำาเป็นที่ยังขาดอยู่ใน 
	 	 	 	 	 คณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
	 	 	 	 6. กรณีตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นตำาแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก	 กทพ.	 หรือ	 รฟม.	 ตามเง่ือนไขสัญญา 
	 	 	 	 	 สัมปทาน	บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลท่ีหน่วยงานดังกล่าวเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท	โดย 
	 	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามที่กำาหนดหรือไม่
	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ 
	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
	 	 	 	 กรรมการที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

	 	 	 	 	 ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัทกำาหนดว่า	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 
	 	 	 จำานวน	1	ใน	3	ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน	1	ใน	3	ดังนั้น 
	 	 	 กรรมการบริษัท	 จึงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	 
	 	 	 ซ่ึงบริษัทไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการหรือจำานวนบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่กรรมการจะดำารง 
	 	 	 ตำาแหน่งกรรมการ	แต่จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำารงตำาแหน่งอีก
	 	 	 	 	 โดยในปี	 2564	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2564	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2564	 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 
	 	 	 รายเดิมทัง้	5	คน	ไดแ้ก	่ดร.อรรณพ		ตนัละมัย	นายปณิต		ตลุยว์ฒันจิต	นางณฐมณ		บนุนาค	นางวลัลภา	อสัสกลุ	และ	ม.ล.ประสบชยั	 
	 	 	 เกษมสันต์	 กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	 โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 บริษัทให้ผู้ถือหุ้น 
	 	 	 ใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่	เลือกบุคคลที่ได้รับการ 
	 	 	 เสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
	 	 	 	 	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งที่ว่างลงระหว่างกาล	 3	 คน	 คือ	 
	 	 	 ศ.	(พิเศษ)	อรรถพล		ใหญ่สว่าง	นายปิยกร	อภิบาลศรี	และนางทศานุช	ธรรมโชติ	โดยดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน 
	 	 	 ที่กำาหนด

  (3)	การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 	 	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาแตง่ตัง้กรรมการผูจั้ดการ	ผูบ้รหิารระดับสงูสดุ	ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและ 
	 	 	 กำาหนดคา่ตอบแทน	ไดพ้จิารณาสรรหาบคุคลทีมี่คุณสมบตัเิหมาะสม	กลา่วคือ	เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ	มปีระสบการณ ์
	 	 	 ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การบรหิารจัดการใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์	หรอืเป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนดไว้	และมคีวามเขา้ใจ 
	 	 	 ในธรุกจิของบรษิทัอยา่งดี	โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือพิจารณา 
	 	 	 แต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 กรรมการผู้จัดการมีอำานาจหน้าที่หลักในการบริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 
	 	 	 ดังที่ได้ระบุอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	หัวข้อการสรรหา 
	 	 	 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
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  (4)	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 	 	 คณะกรรมการมีนโยบายในการสง่เสรมิและอำานวยความสะดวกใหมี้การฝกึอบรมและการใหค้วามรูแ้กก่รรมการและ 
	 	 	 ผูบ้รหิารของบรษิทั	เพือ่ใหมี้การปรบัปรงุและการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง	ทัง้หลักสตูรการอบรมภายในและภายนอกบรษิทั	 
	 	 	 โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม	เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ	
	 	 	 	 	 โดยคณะกรรมการ	และผูบ้รหิารระดับสงูของบรษิทัใหค้วามสำาคญัในการเขา้รว่มอบรมหรอืสมัมนาในหลักสตูรตา่งๆ	 
	 	 	 หรอืพัฒนาความรูค้วามสามารถ	โดยกรรมการบรษิทัได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 
	 	 	 (IOD)	ได้แก่	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
	 	 	 หลักสูตร	Board	Performance	Evaluation	หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	(RCP)	หลักสูตร	Audit	Committee	 
	 	 	 Program	หลักสูตร	Role	of	Compensation	Committee	(RCC)
	 	 	 	 	 ทั้งนี้	ในปี	2564	มีกรรมการบริษัทจำานวน	1	คน	คือ	นางทศานุช	ธรรมโชติ	ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	Director	 
	 	 	 Accreditation	Program	(DAP	186/2021)
 
  (5)		การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 	 	 	 	 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	 (Self-Assessment)	 ทั้งโดยรวมท้ัง 
	 	 	 คณะ	และแยกเป็นรายบคุคลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยโดยรวมอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้	รวมทัง้การประเมิน 
	 	 	 ผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั	และคณะกรรมการไดม้กีารประเมินผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการทกุปี	 
	 	 	 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกำาหนด	 ทั้งนี้คณะกรรมการยังได้กำาหนดให้มีการทบทวน 
	 	 	 หวัขอ้ประเมินเพ่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบาท	หนา้ที	่ความรบัผดิชอบ	และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัติามหลักการ 
	 	 	 กำากับดูแลกิจการที่ด	ีทั้งนี้เพื่อนำาผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

   ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย
	 	 	 	 	 ในปี	2564	ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยโดยรวมทัง้คณะ	และผลการ 
	 	 	 ประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล	สรุปตามหัวข้อได้ดังนี้
	 	 	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย	:	ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	มีความเหมาะสมกับ 
	 	 	 	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	 โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย 
	 	 	 	 เพียงพอ	และทำาหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 	 	 นอกจากนี	้คณะกรรมการไดมี้การแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย	เพือ่ทำาหนา้ทีช่ว่ยในการกำากับดูแลกจิการ	สรรหาบคุคล 
	 	 	 	 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	 ด้วยความโปร่งใส	 ยุติธรรม	 ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
	 	 	 	 บคุคลใดบคุคลหนึง่	รวมถงึคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมแขง่ขนัได้ในการรกัษากรรมการทีดี่มีความสามารถ	กำาหนดนโยบาย	 
	 	 	 	 และทิศทางการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 รวมถึงการบริหารและจัดการ 
	 	 	 	 ความเสี่ยง	ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายบริหาร	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การกำากับดูแล 
	 	 	 	 กิจการที่ดี
	 	 	 2)	 	บทบาท	หน้าที	่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย		
	 	 	 	 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างดี	 โดย 
	 	 	 	 ได้ให้ความสำาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำาคัญที่เกี่ยวกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 
	 	 	 	 การทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการ 
	 	 	 	 ได้ทบทวนระบบควบคุมภายในอยา่งสม่ำาเสมอ	รวมถงึการตดิตามและดูแลการปฏิบตัหินา้ทีข่องฝา่ยบรหิารใหเ้ป็นไปตาม 
	 	 	 	 นโยบายทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	มกีารดแูลใหก้ารจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป	 
	 	 	 	 มีการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 การพิจารณานโยบายและ 
	 	 	 	 แผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	 การดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท	 กลยุทธ์ที่ใช้ใน 
	 	 	 	 การบรหิารความเสีย่ง	และระบบป้องกนัของความเสีย่งทกุประเภท	ใหแ้นวนโยบาย	กำากบัดูแล	ใหค้ำาแนะนำา	คำาปรกึษา 
	 	 	 	 แก	่กรรมการผู้จัดการ	และฝ่ายบริหาร	การกำาหนดแผนธุรกิจ	งบประมาณ	การตรวจสอบ	ติดตามการดำาเนินงานตาม 
	 	 	 	 นโยบายและแผนงานต่างๆ	ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 	 3)		 การประชุมคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย	:	การประชุมคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ด	ี 
	 	 	 	 โดยบริษัทได้แจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำาปีให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า	 ซึ่งช่วยให้กรรมการ 
	 	 	 	 สามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง	 โดยจำานวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม	 ช่วยให้ 
	 	 	 	 คณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีไ่ด้อยา่งมีประสทิธภิาพและสามารถกำากบัดูแลใหบ้รษิทัดำาเนนิธรุกจิอยา่งประสบความสำาเรจ็	 
	 	 	 	 นอกจากนั้นกรรมการจะไดร้ับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้และมเีวลาเพยีงพอในการศึกษาข้อมลูเพื่อเตรยีมตัว 
	 	 	 	 เข้าประชุม	 ซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ	 ซึ่งคณะกรรมการ 
	 	 	 	 สามารถขอข้อมูลที่จำาเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	 อีกทั้งบรรยากาศในการประชุม 
	 	 	 	 คณะกรรมการเอ้ืออำานวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน	 และไม่ถูกครอบงำา 
	 	 	 	 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม
	 	 	 4)		 การทำาหนา้ทีข่องกรรมการ	/	คณะกรรมการชดุยอ่ย	:	การทำาหนา้ทีข่องกรรมการ	และคณะกรรมการชดุยอ่ยอยูใ่นเกณฑดี์	 
	 	 	 	 มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง	 และเข้าประชุมอย่างสม่ำาเสมอ	 อีกทั้ง 
	 	 	 	 กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	 และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ	 มีอิสระในการตัดสินใจ	 
	 	 	 	 ลงมติ	 รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำาคัญและ 
	 	 	 	 ใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นน้ันๆ	อย่างเหมาะสม	และยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง
	 	 	 5)		 ความสัมพนัธ์กับฝา่ยบริหาร	:	ความสัมพนัธ์กับฝ่ายบริหารอยู่ในเกณฑ์ด	ีกรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการ 
	 	 	 	 ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร	โดยกรรมการผู้จัดการสามารถขอคำาแนะนำาจากกรรมการ 
	 	 	 	 ได้เม่ือจำาเป็น	 ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร	 อีกทั้งคณะกรรมการได้เข้ามา 
	 	 	 	 มีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปญัหาอย่างเหมาะสม	ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่เปน็ไปตามแผนการ 
	 	 	 	 ดำาเนินงาน	และงบประมาณที่กำาหนดไว้
	 	 	 6)	 	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	:	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารอยู่ใน 
	 	 	 	 เกณฑดี์	โดยกรรมการมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการมีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 
	 	 	 	 ธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ	มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำาคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 
	 	 	 	 การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ	 และสภาพการแข่งขัน	 ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ	 
	 	 	 	 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม	เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ	และเมื่อมีกรรมการใหม่	 
	 	 	 	 คณะกรรมการได้ดูแลใหฝ้า่ยบรหิารจัดเอกสารหรอืจดับรรยายสรปุ	(Briefing)	เพือ่ใหก้รรมการใหม่เขา้ใจธรุกจิ	และการ 
	 	 	 	 ปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ	ไดม้กีารกำาหนดแผนการสบืทอดตำาแหนง่	เพือ่ใหก้ารทำาหนา้ทีใ่นตำาแหนง่ 
	 	 	 	 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง		

  (6)	การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท
	 	 	 	 	 คณะกรรมการได้กำาหนดจรรยาบรรณบริษัท	 เพ่ือเป็นหลักการและเป้าหมายของการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และ 
	 	 	 แนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท	 
	 	 	 (www.bemplc.co.th)	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานจะประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
	 	 	 ทุกปี	 ทั้งนี้ผลการประเมินสรุปโดยรวมกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท	 มีการปฏิบัติครบถ้วน	 
	 	 	 ร้อยละ	97.69
 
  (7)		การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 	 	 	 	 คณะกรรมการทุกคนยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี	 
	 	 	 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกำาหนด	 และคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
	 	 	 สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมสำาหรับกรรมการผู้จัดการ	 
	 	 	 โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร	 (Corporate	 KPIs)	 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 เพ่ือให้ 
	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
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8.1.2		การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
 	 (1)		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยปี	2564

รายชื่อกรรมการ

การประชุม
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1.	นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์	 1/1	 	 1/1	 3/7	 4/7	 7/7	 10/11	1/11	11/11	 	 	 	 3/4	 1/4	 4/4
2.	นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร	 1/1	 	 1/1	 3/7	 4/7	 7/7	 	 	 	 1/4	 3/4	 4/4	 3/4	 1/4	 4/4
3.	พลเอกเชษฐา		ฐานะจาโร	 1/1	 	 1/1	 3/7	 4/7	 7/7	 	 	 	 1/4	 3/4	 4/4	 3/4	 1/4	 4/4
4.	ศ.(พิเศษ)	อรรถพล		ใหญ่สว่าง	(1)	 	 	 	 1/2	 1/2	 2/2	
5.	ดร.อรรณพ		ตันละมัย			 	 1/1	 1/1	 1/7	 6/7	 7/7	 	 	 	 1/4	 3/4	 4/4
6.	นางวัลลภา		อัสสกุล	 	 1/1	 1/1	 1/7	 6/7	 7/7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2/2	 2/2
7.	ม.ล.	ประสบชัย		เกษมสันต์	 	 1/1	 1/1	 2/7	 5/7	 7/7
8.	นายสุพงศ์		ชยุตสาหกิจ	 	 1/1	 1/1	 2/7	 5/7	 7/7	 10/11	1/11	11/11	 	 	 	 3/4	 1/4	 4/4
9.	นายพงษ์สฤษดิ์		ตันติสุวณิชย์กุล	 1/1	 	 1/1	 3/7	 4/7	 7/7	 10/11	1/11	11/11	 	 	 	 	 	 	 	 2/2	 2/2
10.	นางพเยาว์		มริตตนะพร	 	 1/1	 1/1	 1/7	 6/7	 7/7	 10/11	1/11	11/11	 	 	 	 	 	 	 	 2/2	 2/2
11.	นางสาวอาริศรา		ธรมธัช	 	 1/1	 1/1	 1/7	 6/7	 7/7
12.	นายปณิต	ตุลย์วัฒนจิต	 	 1/1	 1/1	 1/7	 6/7	 7/7
13.	นายวิทยา		พันธุ์มงคล	 	 1/1	 1/1	 2/7	 5/7	 7/7
14.	นายปิยกร		อภิบาลศร	ี(2)	 	 	 	 1/2	 1/2	 2/2
15.	นางทศานุช		ธรรมโชติ	(3)	 	 	 	 1/4	 3/4	 4/4
16.	ดร.	สมบัติ		กิจจาลักษณ์	 1/1	 	 1/1	 3/7	 4/7	 7/7	 10/11	1/11	11/11	 	 	 	 	 	 	 	 2/2	 2/2

หมายเหตุ:
(1)		 ศ.(พิเศษ)	อรรถพล	ใหญ่สว่าง	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2564
(2)	 นายปิยกร	อภิบาลศร	ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2564	แทนนางณฐมณ		บุนนาค	ซึ่งลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	 
	 เมื่อวันที	่20	ตุลาคม	2564
(3)			 นางทศานุช	ธรรมโชติ	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564
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  (2)		ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 	 	 บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ 
	 	 	 รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน	 หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการสรรหาและ 
	 	 	 กำาหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากล่ันกรอง	ซึง่ค่าตอบแทนอยูใ่นระดับเดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัและสงูเพียงพอทีจ่ะ 
	 	 	 ดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	 โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการกำาหนด 
	 	 	 ค่าตอบแทนคือ
   	 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน	 เช่น	 การเป็นประธาน 
	 	 	 	 กรรมการ	ประธานคณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ	และการเปน็สมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งจะได้รบัค่าตอบแทน 
	 	 	 	 เพ่ิมตามตำาแหน่ง
   	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการอยู่ในระดับที่เหมาะสม	และสามารถจูงใจ	รวมทั้งรักษากรรมการที่มี 
	 	 	 	 ความรูค้วามสามารถ	และมคีณุสมบตัใินการปฏบิตัหินา้ทีใ่หก้บับรษิทัอยา่งมีประสทิธภิาพ	ทัง้นี	้เพือ่นำาพาองค์กรใหไ้ป 
	 	 	 	 สู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
   องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ
   มีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากล่ันกรองค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม	แขง่ขนัได้	 
	 	 	 	 และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ซึ่งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการที่มี 
	 	 	 	 คุณสมบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

	 	 	 ในป	ี2564	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	ดังนี้
   (1)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
	 	 	 	 (1.1)	 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	และโบนัส	รวมค่าตอบแทนของ 
	 	 	 	 	 	 กรรมการบริษัทในปี	 2564	 เป็นเงิน	 30,002,533	 บาท	 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 
	 	 	 	 	 	 2564	ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน	33,750,000	บาท	เป็นโบนัสกรรมการสำาหรับปี	2563	 
	 	 	 	 	 	 ไม่เกิน	15,750,000	บาท	และค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี	2564	ไม่เกิน	18,000,000	บาท		

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการปี	2564

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ 

บรรษัทภิบาล
และบริหาร
ความเสี่ยง

รวม
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ทุกคณะ

โบนัส
กรรมการ
ปี	2563

ค่าตอบแทน
กรรมการในการ
ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ
บริษัทย่อย

(NECL	/	BMN)

1.	 นายปลิว		ตรีวิศวเวทย	์	 1,000,000	 975,000	 	 200,000	 	 2,175,000	 1,775,000	 NECL	=	700,000
	 รองประธานกรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการบริหาร
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
2.	 นายวิฑูร		เตชะทัศนสุนทร		 650,000	 	 500,000	 200,000	 	 1,350,000	 925,000	
	 กรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
3.	 พลเอกเชษฐา		ฐานะจาโร	 650,000	 	 300,000	 300,000	 	 1,250,000	 925,000
	 กรรมมการบริษัท
	 ประธานกรรมการสรรหาและ
			 		กำาหนดค่าตอบแทน
	 กรรมการตรวจสอบ	
4.	 ศ.(พิเศษ)	อรรถพล		ใหญ่สว่าง	(1)	 153,804	 	 	 4,620	 9,239	 167,663	
	 กรรมการบริษัท
	 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ
		 		บริหารความเสี่ยง
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(หน่วย	:	บาท)
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รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการปี	2564

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ 

บรรษัทภิบาล
และบริหาร
ความเสี่ยง

ค่าตอบแทน
กรรมการในการ
ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ
บริษัทย่อย

(NECL	/	BMN)

(หน่วย	:	บาท)

5.	 ดร.อรรณพ		ตันละมัย	 650,000	 	 300,000	 	 	 950,000	 775,000	
	 กรรมการบริษัท
	 กรรมการตรวจสอบ
6.	 นางวัลภา		อัสสกุล	(2)	 650,000	 	 	 	 245,381	 895,381	 825,000	
	 กรรมการบริษัท
	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
	 		บริหารความเสี่ยง	
7.	 ม.ล.ประสบชัย		เกษมสันต์	 650,000	 	 	 	 	 650,000	 675,000	
	 กรรมการบริษัท		
8.	 นายสุพงศ์		ชยุตสาหกิจ	(3)	 650,000	 475,000	 	 195,380	 	 1,320,380	 1,075,000	 NECL	=	246,703
	 กรรมการบริษัท		
	 กรรมการบริหาร
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
	 		(1	ม.ค.-14	ธ.ค.64)
9.	 นายพงษ์สฤษดิ	์	ตันติสุวณิชย์กุล					 650,000	 475,000	 	 	 150,000	 1,275,000	 1,075,000	 NECL	=	400,000				
	 กรรมการบริษัท		 	 	 	 	 	 	 	 BMN	=	186,000
	 กรรมการบริหาร	
	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
	 		บริหารความเสี่ยง		
10.	นางพเยาว์		มริตตนะพร	(4)	 650,000	 475,000	 	 	 145,380	 1,270,380	 1,075,000	 NECL	=	246,703
	 กรรมการบริษัท
	 กรรมการบริหาร
	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
	 		บริหารความเสี่ยง
	 		(1	ม.ค.-14	ธ.ค.64)
11.	นางสาวอาริศรา		ธรมธัช	 650,000	 	 	 	 	 650,000	 675,000	
	 กรรมการบริษัท		
12.	นายปณิต		ตุลย์วัฒนจิต	 650,000	 	 	 	 	 650,000	 675,000
	 กรรมการบริษัท		
13.	นายวิทยา		พันธุ์มงคล	(5)		 650,000	 	 	 	 	 650,000	 493,767
	 กรรมการบริษัท		
14.	นายปิยกร		อภิบาลศร	ี(6)	 153,804	 	 	 	 	 153,804
	 กรรมการบริษัท		
15.	นางทศานุช		ธรรมโชติ	(7)	 356,593	 	 	 	 	 356,593	 	 NECL	=	3,699
	 กรรมการบริษัท		
16.	ดร.สมบัต	ิ	กิจจาลักษณ์	 650,000	 475,000	 	 	 150,000	 1,2750,000	 1,075,000	 NECL	=	400,000	
	 กรรมการบริษัท	 	 	 	 	 	 	 	 BMN	=	138,000
	 กรรมการบริหาร
	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
	 		บริหารความเสี่ยง	
	 กรรมการผู้จัดการ	
17.	ดร.วีรพงษ์		รามางกูร	(8)	 	 	 	 	 	 	 1,800,000	
	 ประธานกรรมการบริษัท	
18.	นางณฐมน		บุนนาค	(9)	 444,565	 	 	 	 	 444,565	 675,000	
	 กรรมการบริษัท	

   
หมายเหตุ:		 (1)	 ศ.(พิเศษ)	 อรรถพล	 	 ใหญ่สว่าง	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 เมื่อวันที่	 27	 ตุลาคม	 2564	 และดำารงตำาแหน่ง 
	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 และเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 
	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที	่15	ธันวาคม	2564

รวม
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ทุกคณะ

โบนัส
กรรมการ
ปี	2563
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	 	 	 	 	 	 (2)	 นางวัลลภา		อัสสกุล		ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	1	มกราคม	2564	-	14	ธันวาคม	2564
	 	 	 	 	 	 (3)	 นายสุพงศ	์	ชยุตสาหกิจ	พ้นจากตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	 
	 	 	 	 	 	 	 2564	และลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	NECL	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564		
	 	 	 	 	 	 (4)	 นางพเยาว	์	มรติตนะพร	พน้จากตำาแหนง่กรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่ง	เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	 
	 	 	 	 	 	 	 2564	และลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	NECL	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564
	 	 	 	 	 	 (5)		 นายวิทยา		พันธุ์มงคล		ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2563
	 	 	 	 	 	 (6)	 นายปิยกร		อภิบาลศร	ี	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2564
	 	 	 	 	 	 (7)	 นางทศานุช		ธรรมโชติ		ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564
	 	 	 	 	 	 (8)	 ดร.วีรพงษ์		รามางกูร		ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2563
	 	 	 	 	 	 (9)	 นางณฐมณ		บุนนาค	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2564

	 	 	 	 (1.2)		 ในปี	 2564	 NECL	 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ	 NECL	 ซึ่งประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนรายปี	 
	 	 	 	 	 	 เบี้ยประชุม	และโบนัส	รวมเป็นเงินจำานวน	2,381,996	บาท	สอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 
	 	 	 	 	 	 2564	ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน	2,700,000	บาท	เป็นโบนัสกรรมการสำาหรับปี	2563	 
	 	 	 	 	 	 ไม่เกิน	1,050,000	บาท	และค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี	2564	ไม่เกิน	1,650,000	บาท		
	 	 	 	 (1.3)		 ในป	ี 2564	BMN	 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ	BMN	 ซึ่งประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนรายปี	 และ 
	 	 	 	 	 	 เบี้ยประชุม	 รวมเป็นเงินจำานวน	 990,563	 บาท	 สอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2564	 
	 	 	 	 	 	 ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี	2564	ไม่เกิน	1,014,000	บาท

	 	 	 (2)		ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
	 	 	 	 -ไม่มี-

8.1.3		การก�ากับดูแลบริษัทย่อย
	 	 	 	 เพ่ือให้การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด 
	 	 ไว	้สอดคล้องกบัหลกัการกำากบัดูแลกจิการ	รวมถงึเพ่ือดูแลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการ 
	 	 จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำากับดูแล	รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อย	ดังนี้
	 	 1.	 ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
	 	 2.	 การคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น
	 	 3.	 กำากับดูแลบริษัทย่อย	โดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร	และนโยบายที่กำาหนดโดยบริษัทใหญ่
	 	 4.	 การพิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญ	เช่น	กลยุทธ์	แผนธุรกิจ	การเพิ่มทุน	หรือลดทุน	การเลิกบริษัท	รวมทั้งนโยบายที่สำาคัญ 
	 	 	 ต่างๆ	นอกจากนี้ยังได้กำาหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนี้
   แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 	 	 (1)		การรับรองรายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น		
	 	 	 	 -		 เห็นด้วยหากร่างรายงานการประชุมที่เสนอสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนั้น
	 	 	 	 -	 	งดออกเสียงหากในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนั้นไม่มีตัวแทนบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
   (2)		การรับรองงบการเงินประจำาปี
	 	 	 	 -		 เหน็ด้วยในกรณทีีผู่ส้อบบญัชแีสดงความเหน็อยา่งไม่มีเง่ือนไขหรอืมีเง่ือนไขในประเด็นทีไ่ม่มีสาระสำาคญัตอ่งบการเงิน	 
	 	 	 	 	 และไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม		
	 	 	 	 -		 ไม่เหน็ด้วยในกรณมีีความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชวีา่มีสว่นใดของงบการเงินทีมี่ขอ้สงสยัวา่อาจแสดงขอ้มูล 
	 	 	 	 	 ไม่ถูกต้อง
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  	 (3)		การแต่งตั้งกรรมการ
	 	 	 	 -		 เหน็ด้วยกรณบีคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่	มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกำาหนด	มคีวามรู	้ความสามารถ	และประสบการณ ์
	 	 	 	 	 ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การดำาเนนิธรุกจิ	และสามารถอทุศิเวลาใหบ้รษิทัทีต่นเป็นกรรมการได้อยา่งเพียงพอ	และเอาใจใส ่
	 	 	 	 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ	โดยให้พิจารณาเป็นรายบุคคล
	 	 	 	 -		 ไมเ่หน็ด้วยหากเป็นการเสนอกรรมการเดิมใหก้ลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่	และกรรมการทา่นนัน้	มปีระวตักิารเขา้รว่มประชมุ 
	 	 	 	 	 กรรมการน้อยกว่า	75%	โดยไม่มีเหตุอันควร
 	 	 (4)		การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 	 -		 เห็นด้วยกรณีค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอเหมาะสมกับหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และผลการปฏิบัติงานของ 
	 	 	 	 	 คณะกรรมการที่ส่งผลสะท้อนที่สำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท
	 	 	 	 -		 งดออกเสียงกรณีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ	ที่ไม่เปิดเผยจำานวนเงินหรือการให้	ESOP	ที่เกิด	Dilution	อย่าง 
	 	 	 	 	 มีนัยสำาคัญต่อบริษัท	และไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ดูแล
   (5)		การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 	 	 -		 เห็นด้วยกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า	ผู้สอบบัญชี	และสำานักงานสอบบัญชี	มีความน่าเช่ือถือ	สามารถทำาหน้าท่ีตรวจสอบ	 
	 	 	 	 	 และสอบทานงบการเงินได้อย่างถูกต้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระจากทุกฝ่าย	 รวมถึงค่าสอบบัญชี 
	 	 	 	 	 ที่เสนอมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำาหรับบริษัทที่ใกล้เคียงกัน
	 	 	 	 -		 งดออกเสียงกรณีมีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือ	 หรือความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	 หรือค่าสอบบัญชีแตกต่างกัน 
	 	 	 	 	 มากอย่างมีนัยสำาคัญกับปีก่อน	โดยไม่มีเหตุผลสมควร
  	 (6)		การจัดสรรเงินกำาไร
	 	 	 	 -		 เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ	 โดยสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล	 และไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 
	 	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 -		 ไม่เห็นด้วยกรณีการจ่ายปันผล	ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน	และแผนงานในอนาคตของบริษัท
  	 (7)		การอนุมัติเรื่องอื่นนอกเหนือจากข้อ	(1)	-	(6)
	 	 	 	 -	 	เห็นด้วยกับวาระที่พิจารณาแล้วเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	หรือส่วนรวม	เงื่อนไข	และข้อเสนอต่างๆ	มีความเป็นธรรม	 
	 	 	 	 	 และสมเหตุสมผล	รวมทั้งเป็นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
	 	 	 	 -		 ไม่เห็นด้วยกรณีท่ีลักษณะของการทำารายการไม่เป็นปกติตามการดำาเนินธุรกิจ	และไม่มีการช้ีแจงเหตุผล	และความจำาเป็น 
	 	 	 	 	 ในการทำารายการดังกล่าว
  	 (8)		การพิจารณาเรื่องอื่น	ซึ่งไม่ได้กำาหนดล่วงหน้าในวาระประชุม
	 	 	 	 -		 ไม่เห็นด้วย	 โดยเฉพาะวาระที่สำาคัญ	 ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลต่อการตัดสินใจ	 ทั้งนี้	 อาจเสนอให้นำาวาระหรือ 
	 	 	 	 	 ประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
   การมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนบริษัท
	 	 	 -		 มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ	หรือบุคคลที่ได้มอบหมายเข้าไปดูแลบริษัทนั้น	ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น

	 	 5.		 ติดตามผลการดำาเนินงาน	โดยฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการบริหาร	เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
	 	 6.		 ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำากับดูแล	 รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
	 	 	 โดยทั่วไป
	 	 	 	 บรษิทัมีการกำาหนดใหบ้รษิทัยอ่ยดำาเนนิการทบทวนระบบการควบคุมภายในใหมี้ความเพียงพอ	และเหมาะสมเป็นประจำา 
	 	 ทุกป	ีโดยสำานักตรวจสอบภายในของบริษัทจะเป็นผู้สอบทาน	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน 
	 	 ที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ	โดยกำาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำาปี
	 	 	 	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้กำาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้มอบหมายเข้าไปดูแลบริษัทย่อยในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	 
	 	 ตอ้งดูแลใหบ้รษิทัยอ่ยมีขอ้บงัคับในเรือ่งการทำารายการเกีย่วโยง	การไดม้าหรอืจำาหนา่ยไป	ซึง่สนิทรพัย	์หรอืการทำารายการสำาคญั 
	 	 อื่นของบริษัทย่อยให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะ 
	 	 เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท	 รวมถึงกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทตรวจสอบและ 
	 	 รวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนด
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	 	 	 	 ทัง้นี	้บรษิทัได้มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ	หรอืบคุคลทีไ่ด้มอบหมายเขา้ไปดูแลบรษิทัยอ่ยในฐานะทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่	 
	 	 โดยได้มีการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร	 เพ่ือทำาหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานของ 
	 	 บริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน	และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่		อนึ่ง	บริษัทไม่มีข้อตกลงอื่นกับ 
	 	 ผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทย่อยในการบริหารจัดการ

8.1.4		การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
  1.		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 	 	 	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายว่า	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนควรหลีกเล่ียงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
	 	 	 ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ว่นตวั	และผลประโยชน์ของบรษิทั	ในการติดตอ่กบัคู่ค้า	และบคุคลอืน่	ในกรณ ี
	 	 	 ที่จำาเป็นต้องทำารายการนั้น	 ให้มีการนำาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
	 	 	 เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท	 ตามหลักการกำากับดูแล 
	 	 	 กิจการที่ดี	 และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 กำาหนดในปี	 2564	 
	 	 	 บริษัทไม่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

  2.		 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 	 	 	 	 บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีโดยกำาหนดไว้เป็นนโยบาย	ซึ่งได้มีการ 
	 	 	 สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ	โดยสรุปดังนี้		
	 	 	 -	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังาน	และ/หรอืบคุคลทีล่่วงรูข้อ้มูลภายในของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำางบการเงินและ 
	 	 	 	 งบดุลบรษิทั	และ/หรอืบคุคลทีล่ว่งรูข้อ้มูลภายในของบรษิทัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่บรษิทัจะมีการเผยแพรข่อ้มูลซ่ึงมีสาระสำาคญั 
	 	 	 	 ที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท	งดทำาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 
	 	 	 	 ในช่วง	1	เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน	และ/หรือก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน		
	 	 	 -	 กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน	คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	ซึง่ถอืหลักทรพัยข์อง 
	 	 	 	 บริษัทครั้งแรก	 และรายงานการจัดทำารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซ้ือ	 ขาย	 โอน	 หรือ 
	 	 	 	 รบัโอนหลักทรพัยต์อ่สำานกังานงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบญัญัต ิ
	 	 	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 ภายใน	 3	 วันทำาการหลังจากวันที่ซ้ือ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอนหลักทรัพย์	 
	 	 	 	 ซึ่งบริษัทมีการแจ้งเตือนคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ	และได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซื้อ 
	 	 	 	 ขายหลักทรัพย์	หรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
	 	 	 	 	 ทั้งนี้	ในปี	2564	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่พบกรณีฝ่าฝืน	หรือ 
	 	 	 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	 และการซ้ือขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของ 
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย	์และสำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 	 3.		 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
	 	 	 	 	 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	และการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอก 
	 	 	 ขององค์กร	โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ผ่านทาง 
	 	 	 จรรยาบรรณบริษัท	และบริษัทได้คำานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	จึงได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการ 
	 	 	 ทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำาคัญ	ดังนี้
	 	 	 1.	 พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 และโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจร่วมกับ 
	 	 	 	 หนว่ยงานตา่งๆ	และการปฏบิตังิานนัน้ตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมาย	โดยมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่	 
	 	 	 	 ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบริษัท
	 	 	 2.		สนบัสนนุใหป้ฏบิตัติอ่คู่ค้าอยา่งเป็นธรรมด้วยความซ่ือสตัยส์จุรติ	และปฏบิตัติามพันธสญัญาตอ่ผูมี้สว่นได้สว่นเสยีของ 
	 	 	 	 บริษัท
	 	 	 3.	 สนับสนุนให้มีการปลูกจิตสำานึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต
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	 	 	 4.	 สนับสนุนให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง	 ของขวัญ	 และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกิน 
	 	 	 	 ความจำาเป็นและไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำาธุรกิจกับบริษัท
	 	 	 5.	 บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

	 	 	 	 	 ซ่ึงบรษิทัได้มีการสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการตา่งๆ	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิการทจุรติ 
	 	 	 คอร์รัปชั่น	 ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน	 รวมถึงการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ได้รับ 
	 	 	 มอบหมายเพิ่มจากฝ่ายจัดการเป็นประจำาทุกปี
	 	 	 	 	 โดยในปี	2564	บริษัทมีการจัดส่งแบบสำารวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท	ประจำาปี	2564	ผ่านระบบออนไลน์ 
	 	 	 ให้กับพนักงานทุกระดับ	 เพื่อให้ประเมินตนเองและเกิดความตระหนักรู้	 ไม่ละเมิดกฎระเบียบ	หรือนโยบายของบริษัทที่จะ 
	 	 	 ส่งผลให้เกิดการทุจริตและความเสื่อมเสียแก่บริษัท	 รวมถึงหลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือประโยชน์ใดๆ	 จากคู่ค้า	 คู่สัญญา	 
	 	 	 หรอืผูมี้สว่นได้เสยีกบัธรุกจิของบรษิทั	รกัษาไวซ่ึ้งการดำาเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรมบนหลักเกณฑก์ารตดัสนิใจ	และเปรยีบเทยีบ 
	 	 	 เงื่อนไขราคา	คุณภาพ	รวมไปถึงการบริการต่างๆ	อย่างโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	โดยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ 
	 	 	 ใดก็ตาม	 ห้ามมิให้มีการเรียกร้องให้คู่ค้าและคู่สัญญาให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการดำาเนินธุรกิจ	 พร้อมกันนี้	 สำาหรับ 
	 	 	 พนักงานที่เข้าเริ่มงานใหม่ทุกคน	 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกับเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำางาน	 
	 	 	 พร้อมบทลงโทษสำาหรับการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม	เพื่อให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบ	และถือเป็น 
	 	 	 แนวทางสำาหรับการปฏิบัติงานต่อไป

  4.	 	การแจ้งเบาะแส
	 	 	 	 	 บรษิทัจัดใหมี้ชอ่งทางทีผู่มี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่มสามารถตดิตอ่รอ้งเรยีนในเรือ่งทีอ่าจทำาใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษิทั	 
	 	 	 หรือพบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ	ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	นโยบายต่างๆ	โดยสามารถ 
	 	 	 รายงาน	หรือร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือกรรมการอิสระ	หรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
   
	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		 :	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 กรรมการอิสระ		 	 	 เลขที	่238/7	ถนนอโศก-ดินแดง	แขวงบางกะปิ
	 	 	 เลขานุการบริษัท	 	 	 เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
	 	 	 โทรศัพท	์	 	 	 	 :	 0	2641	4611
	 	 	 อีเมล			 	 	 	 :	 companysecretary@bemplc.co.th
 
	 	 	 	 	 โดยในปี	2564	ไม่พบเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่น	หรือละเมิดนโยบายการกำากับดูแล 
	 	 	 กิจการที่ดีของบริษัท

  5.	 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 	 	 คณะกรรมการกำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ทีจ่ดัทำารายงานการมีสว่นได้เสยี	โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการดำารง 
	 	 	 ตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอ่ืน	 และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน	 กรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ	 25	 ของ 
	 	 	 จำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด	ทัง้ของผูร้ายงานและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้ายงาน	ทัง้นี	้เพือ่ใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูล 
	 	 	 ในการพิจารณาอนมัุตกิารเขา้ทำารายการตา่งๆ	ของบรษิทั	และบรษิทัยอ่ยได้อยา่งถกูตอ้ง	โปรง่ใส	และเป็นไปตามกฎระเบยีบ
	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารพร้อมทั้งจัดส่ง 
	 	 	 สำาเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท	 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	 7	 วันทำาการนับจากวันที่บริษัท 
	 	 	 ได้รับรายงาน
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	 	 	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ประจำาปี	2564

รายชื่อกรรมการ	/	ผู้บริหาร

จ�านวนหุ้นสามัญ

ณ	วันที่		
31	ธ.ค.2563

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.2564

จ�านวน สัดส่วน	(%)

การเปลี่ยนแปลง
ในปี	2564

กรรมการ
1.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 25,606,878	 (4,511,933)	 21,094,945	 0.1380
		 คู่สมรส	 2,402,527	 -	 2,402,527	 0.0157
2.	 นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร	 -	 -	 -	 -
3.	 พลเอกเชษฐา	ฐานะจาโร	 -	 -	 -	 -
4.		 ศ.(พิเศษ)	อรรถพล	ใหญ่สว่าง	 -	 -	 -	 -
5.		 ดร.อรรณพ	ตันละมัย	 -	 -	 -	 -
6.	 นางวัลลภา	อัสสกุล	 -	 -	 -	 -
7.	 นายสุพงศ	์ชยุตสาหกิจ	 -	 -	 -	 -
8.	 ม.ล.	ประสบชัย	เกษมสันต์	 -	 -	 -	 -
9.	 นายพงษ์สฤษดิ	์ตันติสุวณิชย์กุล	 -	 2,500,000	 2,500,000	 0.0163
10.		นางพเยาว	์มริตตนะพร	 -	 -	 -	 -
11.	นางสาวอาริศรา	ธรมธัช	 -	 -	 -	 -
12.	นายปณิต	ตุลย์วัฒนจิต	 -	 -	 -	 -
13.	นายวิทยา	พันธุ์มงคล	 -	 -	 -	 -
14.		นายปิยกร	อภิบาลศรี	 -	 -	 -	 -
15.	นางทศานุช	ธรรมโชติ	 -	 -	 -	 -
16.	ดร.สมบัต	ิกิจจาลักษณ์	 2,999,141	 -	 2,999,141	 0.0196
ผู้บริหาร
17.		นายสงวน	คุณาธินันท์	 -	 -	 -	 -
18.		นางสาวปาหนัน	โตสุวรรณถาวร	 -	 -	 -	 -
19.		นายวิทูรย์	หทัยรัตนา	 -	 -	 -	 -
20.		นายอัลวิน	จี	 -	 -	 -	 -
21.		ดร.วิเทศ	เตชางาม	 -	 -	 -	 -
22.		นายอนวัช	สุวรรณฤทธิ์	 -	 -	 -	 -
 
8.2	รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา

8.2.1		การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
	 	 ในรอบปี	2564	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	โดยสรุปการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้ง

1.	นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 4/4
2.	พลเอกเชษฐา	ฐานะจาโร	 กรรมการตรวจสอบ	 4/4
3.	ดร.อรรณพ	ตันละมัย	 กรรมการตรวจสอบ	 4/4

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเอกสารแนบ	6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	
และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย
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รายชื่อ

รายชื่อ

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้ง

จ�านวนครั้ง

1.	พลเอกเชษฐา	ฐานะจาโร	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 4/4
2.	นายวิฑูร	เตชะทัศนสุนทร	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 4/4
3.	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 4/4
4.	ศ.(พิเศษ)	อรรถพล	ใหญ่สว่าง	*	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 N/A	

1.	ศ.(พิเศษ)	อรรถพล	ใหญ่สว่าง	*	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 N/A
	 		และบริหารความเสี่ยง
2.	นางวัลลภา	อัสสกุล	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 2/2
3.	นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 2/2
4.	ดร.สมบัติ	กิจจาลักษณ์	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 2/2

8.3		รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

8.3.1	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 ในรอบปี	2564	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	โดยสรุปการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

หมายเหตุ:   *		ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	แทนนายสุพงศ	์ชยุตสาหกิจ	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564

หมายเหตุ:  *	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	แทนนางพเยาว์	มริตตนะพร	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2564

8.3.2	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	 	 ในรอบปี	2564	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม	2	ครั้ง	โดยสรุปการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเอกสารแนบ	6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	
และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเอกสารแนบ	6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	
และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย
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การควบคุมภายใน	

และรายการระหว่างกัน

9.1		 การควบคุมภายใน

	 	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล	รวมทั้งแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
ของบรษิทัอยา่งตอ่เนือ่ง	เพราะเชือ่วา่การมีระบบการควบคุมภายในทีดี่	คอืการมีกระบวนการปฏบิตังิาน	แผนการจัดองค์กร	และระบบ 
งานที่ดี	 สามารถนำามาใช้เพ่ือช่วยให้การดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ช่วยลด 
ความเสีย่งและป้องกนัความเสีย่ง	และความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั	โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระดำาเนนิการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสทิธผิล	โดยมสีำานกัตรวจสอบภายใน 
ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการปฏบิตัหินา้ที	่และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทำาหนา้ทีส่อบทานระบบการปฏิบตังิานในฝา่ยงานตา่งๆ	 
ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ
ว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ของบริษัทอย่างคุ้มค่า	 สามารถควบคุมป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้	 มีการควบคุมการดำาเนินงานและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และทันเวลา	 รวมทั้ง	 
มีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อกำาหนด	 กฎหมาย	 และข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และมีการ
ทบทวนความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณา 
คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน	ซึง่มีการพิจารณาถงึด้านตา่งๆ	5	องคป์ระกอบ	คอื	การควบคมุภายในองค์กร	การประเมินความเสีย่ง	การควบคมุการปฏบัิตงิาน	 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 และระบบการติดตาม	 สรุปความเห็นได้ว่า	 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	 ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ	 สามารถควบคุมป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น	 และทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	 
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเช่ือถือได้	 สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
	 	 รวมทั้งสำานักตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบงานต่างๆ	 ตามแผนงานตรวจสอบประจำาปี	 2564	 ซึ่งได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	5/2563	เมื่อวันที	่12	พฤศจกิายน	2563	เพือ่ประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	การควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำาหนดไว้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 ผลการสอบทานเห็นว่า	บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ	ข้อบังคับ	สอดคล้อง
กบักฎหมายตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	และมีมาตรการจัดการความเสีย่ง	ไมพ่บขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้บง่ชีเ้กีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่ป็นสาระ
สำาคัญ	 รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงาน
ของบริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อำานาจ
	 	 ที่ผ่านมาบริษัทไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	 อย่างไรก็ตามสำานักตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหมี้ประสทิธภิาพ	รวดเรว็ยิง่ขึน้	ลดการปฏบิตังิานทีซ่้ำาซอ้น	โดยไดเ้สนอแนะใหห้นว่ยงานผูร้บัการตรวจสอบ 
รับทราบ	 และติดตามการดำาเนินการ	 และรายงานผลการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง	 ซึ่งที่ผ่านมาได้มี 
การดำาเนินการปรับปรุงครบถ้วนตามที่เสนอแนะ
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	 	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และผู้สอบบัญชี	 มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำาเนินงานของบริษัทเป็นไป
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	โปร่งใส	มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิผล	สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำาไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ
	 	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที	่ 1/2565	 เมื่อวันที่	 23	กุมภาพันธ	์ 2565	 ได้แต่งตั้งนางสาวอรทัย	 เรืองอัมพร	 
ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2565	เนื่องจากมีความรู้ด้านบัญชี	มีประสบการณ์ 
ในปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายนอกจากบรษิทั	เคพีเอ็มจี	ภมิูไชย	สอบบญัช	ีจำากดั	มาเป็นระยะ	5	ป	ีเคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	 ได้แก	่การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล	Audit	Manager	Tools	and	Techniques	
เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่	 AC	 ไม่ควรพลาด	 และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทจึงเห็นว่า	 มีความเหมาะสม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ		
	 	 ทัง้นี	้การพจิารณาและอนมัุต	ิแตง่ตัง้	ถอดถอน	โยกยา้ยผูด้ำารงตำาแหนง่หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัจะตอ้งผา่น 
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ	3

9.2	รายการระหว่างกัน

9.2.1	หลักการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 	 รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ตามปกติธุรกิจ	 การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 	 การพิจารณาอนมัุตกิารทำารายการระหวา่งกนั	บรษิทัมีการนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	โดยกรรมการบรษัิททีมี่สว่น
เกีย่วขอ้ง	อนัอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ไมม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ	และลงคะแนนเพ่ือพิจารณาในวาระดังกลา่ว	นอกจาก
นีค้ณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัจะพิจารณาความสมเหตสุมผลของรายการ	รวมถงึการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
	 	 ในส่วนของการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทและบริษัทย่อยมี	หรืออาจมีในอนาคต	บริษัทได้ขอ
อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.2.2	นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 	 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำาหนด	กฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และการได้มาและจำาหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 และตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ในอนาคต
อาจมีการว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำาการก่อสร้าง	 บริหารโครงการ	 บำารุงรักษา	 คณะกรรมการบริษัท 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็นผู้พิจารณาความจำาเป็น	 และสมเหตุสมผลของการเข้าทำารายการน้ันๆ	 ซึ่งรวมถึงการ
กำาหนดราคา	และเงือ่นไขการทำารายการวา่เป็นไปตามลกัษณะธรุกจิปกต	ิและพิจารณาเปรยีบเทยีบการกำาหนดราคากับบคุคลภายนอก
หรือราคาตลาด	โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำารายการ	ทั้งนี้	บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือ 
ค้ำาประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของสำานักงาน	กลต.
	 	 หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้	บรษิทัจะจดัใหมี้ผูเ้ชีย่วชาญอิสระ
หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	เปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดังกลา่ว	เพือ่นำาไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
บริษัท	 และ/หรือ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 โดยที่บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเอกสารแนบ	3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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9.2.3	รายการระหว่างกันของบริษัท	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  1. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“CK”)
	 	 	 	 	 CK	 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 รวมถึงการพัฒนา	 ลงทุน	 และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค 
	 	 	 ขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร	เกี่ยวข้องกับบริษัท	เนื่องจาก	CK	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้น 
	 	 	 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ	31.321	CK	และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน	ได้แก	่ (1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 (2)	นายพงษ์สฤษดิ์	 
	 	 	 ตันติสุวณิชย์กุล	และ	(3)	นางพเยาว์		มริตตนะพร	กรรมการของบริษัทเป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ	มริตตนะพร	กรรมการ 
	 	 	 ของ	CK	

รายการ

ปี	2564 ปี	2563 ป	ี2562

ขนาดของรายการ	(ล้านบาท) ลักษณะรายการ	/ความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

งานซ่อมแซม	ปรับปรุงโครงสร้างและงานระบบ
ทางพิเศษ
รายการกับบริษัท
-	 งานปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ	 758.12	 814.24	 742.88
-	 ค่าซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษ	 -	 35.50	 209.55
-	 เจ้าหนี้การค้า	 51.85	 12.14	 92.01
 
รายการกับบริษัทย่อย
-	 งานปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ	 69.13	 -	 -
-	 เจ้าหนี้การค้า	 6.00	 -	 -

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยได้มีการวา่จ้างบรษิทัผูช้ำานาญการในการ
ตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษเป็นประจำาทุกปีตามรอบระยะ
เวลาที่กำาหนด	 ครอบคลุมทุกสายทางที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้
มั่นใจว่าโครงสร้างพิเศษอยู่ในสภาพที่ดี	หากพบข้อบกพร่อง
ที่ต้องซ่อมแซม	 บริษัทและบริษัทย่อยจะขออนุมัติดำาเนินการ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในรอบ	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้าง	CK	ในการ
ซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ	ดังนี้
1)	รอบที่	 4	 ระยะที่	 2	 ทางพิเศษศรีรัชส่วนซี	 (ประชาชื่น	 -	 
	 แจ้งวัฒนะ)	 และบางส่วนในส่วนบี	 (อุรุพงษ์	 -	 พญาไท)	 
	 เมื่อวันที	่17	สิงหาคม	2561	มูลค่ารวม	32	ล้านบาท
2)	งานก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชและ 
	 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 
	 เมื่อวันที	่23	มกราคม	2562	มูลค่ารวม	780	ล้านบาท
3)	รอบที่	 4	 ระยะที่	 3	 ทางพิเศษศรีรัชส่วนบี	 (อุรุพงษ์	 -	 
	 บางโคล่)	 และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
	 กรงุเทพมหานคร	เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	2562	มลูคา่ 
	 รวม	233	ลา้นบาท	และเมือ่วนัที	่17	กรกฎาคม	2563	 
	 ออกคำาสั่งเปลี่ยนแปลงงาน	มูลค่า	4	ล้านบาท
4)	งานก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างและงานระบบทาง 
	 พิเศษศรีรัช	เมื่อวันที่	14	เมษายน	2563	มูลค่ารวม	831	 
	 ล้านบาท
5)	งานปรับปรุงโครงสร้างและงานระบบ	 และงานรอบที่	 4	 
	 ระยะที	่4	ทางพิเศษศรรีชัและทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวน 
	 รอบนอกกรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 21	 ธันวาคม	 2563	 
	 มูลค่ารวม	920	ล้านบาท	และทางพิเศษอุดรรัถยา	ซึ่งอยู ่
	 ในความรบัผดิชอบของบรษิทัยอ่ย	มลูคา่รวม	86	ลา้นบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 การว่าจ้างดังกล่าว 
ข้างต้นมีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและ
บริษัทย่อย	 เนื่องจาก	 CK	 มีประสบการณ์การก่อสร้าง 
ทางพิเศษหลายโครงการ	มีศักยภาพ	ความสามารถ	มีความพร้อม 
ด้านเครื่องจักร	 อุปกรณ์และบุคลากร	 และราคาค่างานมี
ความเหมาะสมต่ำากว่าราคาประเมินของบริษัทและวิศวกร 
ที่ปรึกษาอิสระ

1	 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท	วันที่	10	พฤษภาคม	2564
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รายการ

ปี	2564 ปี	2563 ปี	2562

ขนาดของรายการ	(ล้านบาท) ลักษณะรายการ	/ความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

งานบรหิารงานซ่อมบำารงุรกัษาโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล	โครงการรถไฟฟ้า
-	 ค่างานซ่อมบำารุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา	 338.15	 549.03	 385.85
	 และไฟฟ้าเครื่องกล
-	 งานเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกล	 137.19	 467.91	 4.50
-	 เจ้าหนี้การค้า	 27.82	 389.49	 204.50

เพ่ือให้บริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ	ลดภาระงานด้านซ่อมบำารงุ	การติดตอ่กบั 
ผู้ให้บริการงานซ่อมบำารุงหลายราย	 ซึ่งบริษัทประสบปัญหา 
ขอ้โตแ้ยง้ทำาใหเ้สยีเวลาและกำาลงัคน	บรษิทัจึงมีนโยบายวา่จ้าง 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล
มาทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำารุง

ในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการว่าจ้าง	 CK	 ในการบริหารงาน
ซ่อมบำารงุโครงสรา้งพ้ืนฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครือ่งกล	ดงัน้ี
1)	เม่ือวันท่ี	 17	 พฤศจิกายน	 2558	 ได้ทำาสัญญาว่าจ้างใน 
	 ส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร	 สายเฉลิมรัชมงคล	 
	 (สายสีน้ำาเงิน)	 เป็นระยะเวลา	 8	ปี	 สิ้นสุดปี	 2566	 โดยม ี
	 มูลค่าสัญญารวม	1,270	ล้านบาท
	 เม่ือวนัที	่29	สงิหาคม	2561	ไดท้ำาสญัญาวา่จ้างในสว่นของ 
	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย	ระยะเวลา	8	ปี	 
	 6	 เดือน	 สิ้นสุดปี	 2570	 และขยายระยะเวลาสัญญาของ 
	 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	(สายสีน้ำาเงิน)	 
	 ออกไป	3	ปี	5	เดือน	เพือ่ใหส้ิน้สดุพรอ้มสญัญาของโครงการ 
	 รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย	โดยมีมูลค่าสัญญารวม	 
	 2,778	ล้านบาท
2)	เม่ือวันท่ี	 17	 พฤศจิกายน	 2558	 ได้ทำาสัญญาว่าจ้างใน 
	 ส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร	 สายฉลองรัชธรรม	 
	 (สายสีม่วง)	เป็นระยะเวลา	8	ปี	สิ้นสุดปี	2566	โดยมีมูลค่า 
	 สัญญารวม	 1,520	 ล้านบาท	 และเมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 
	 2559	 ได้ว่าจ้างเพ่ิมเติมในส่วนของสถานีบางซ่ือ-เตาปูน	 
	 มูลค่างานตามสัญญา	 จำานวน	 155	 ล้านบาท	 ระยะเวลา	 
	 7	ปี	สิ้นสุดปี	2566

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 การว่าจ้างดังกล่าว 
ขา้งตน้มีความสมเหตสุมผลเป็นประโยชนต์อ่บรษิทั	เนือ่งจาก 
CK	 เป็นบริษัทที่มีความพร้อม	 และเป็นผู้จัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ของโครงการรถไฟฟ้ามาตั้งแต่ต้น	 ทำาให้มีความ 
ต่อเนื่องในการดำาเนินงานและราคาค่างานมีความเหมาะสม 
ต่ำากว่าราคาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
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การเช่าอาคารวิริยะถาวร	2
-	 ค่าเช่าและค่าบริการสำานักงาน	 8.81	 8.79	 8.44
-	 เจ้าหนี้การค้า	 0.09	 0.09	 0.09

เพ่ือให้การจัดหา	 ติดตั้ง	 และทดสอบอุปกรณ์งานระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย	แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กำาหนดในสัญญาสัมปทาน	และไม่เกิด	Cost	Overrun

เมื่อวันที	่ 20	มิถุนายน	2560	 ได้ทำาสัญญาว่าจ้าง	CK	 เป็น
ผู้บริหารโครงการ	รวมถึงจัดหา	ติดตั้ง	และทดสอบอุปกรณ์
งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน	วงเงินรวม	19,643	
ล้านบาท

เมือ่วันที	่9	กมุภาพนัธ	์2561	ออกคำาสัง่เปลีย่นแปลงงานเพ่ิม
เติมในส่วนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริหาร	 บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบำารุงห้วยขวาง	และจัดหา	ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ
รถไฟฟ้า	(เพิ่มเติม)	วงเงินรวม	558	ล้านบาท

เมื่อวันที่	 12	 กรกฎาคม	 2561	 ออกคำาสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
เพื่อเร่งรัดการเปิดให้บริการเดินรถให้เร็วขึ้นกว่ากำาหนด	และ
ติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยายวงเงินรวม 
898	ล้านบาท

เมื่อวันที่	7	มกราคม	2563	ออกคำาสั่งเปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม
เติมอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าและงาน	 Civil	 Work	 ที่ได้ 
รบัมอบจาก	รฟม.	ซึง่อยูน่อกเหนอืขอบเขตงานตามสญัญาเดิม 
วงเงินรวม	293	ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 การว่าจ้างดังกล่าว
ขา้งตน้มีความสมเหตสุมผลเป็นประโยชนต์อ่บรษิทั	เนือ่งจาก 
CK	 มีศักยภาพ	 ประสบการณ์	 และความรู้ความชำานาญ 
และเคยบริหารโครงการในการออกแบบ	 จัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าในลักษณะ	 Lump	Sum	
Turnkey	 ให้กับบริษัทมาแล้ว	 โดยสามารถดำาเนินการแล้ว
เสร็จภายในกำาหนดเวลา	ตามงบประมาณ	และได้ผลงานที่มี
คุณภาพ	 ค่างานมีความเหมาะสมต่ำากว่าราคาที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

บริษัทย่อยเช่าอาคารวิริยะถาวร	 2	 กับ	CK	 ระยะเวลา	 3	 ปี	 
สิ้นสุดวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2565	 ในอัตราค่าเช่าสำานักงาน 
ดังกลา่ว	เป็นอัตราทีเ่ทยีบเคียงได้กบัอัตราค่าเชา่ทีผู่ใ้หเ้ชา่คิด
กับผู้เช่ารายอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก

รายการ

ปี	2564 ปี	2563 ป	ี2562

ขนาดของรายการ	(ล้านบาท) ลักษณะรายการ	/ความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

งานจ้างบริหารโครงการ	รวมถึงจัดหา	ติดตั้ง
และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนำ้าเงิน
-	 ค่าบริหารโครงการ	 -	 1,523.14	 5,560.61
-	 เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 455.40
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เงินตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร	และ
รายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์
-	 ค่าตอบแทนจากรายได้ค่าโดยสารและ	 220.64	 350.69	 393.65
	 รายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์
-	 ค่าตอบแทนรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า	 9,775.52		 7,307.90	 5,086.37
-	 ค่าภาษีโรงเรือน	 3.40	 1.87	 14.81
-	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 234.10	 224.99	 213.21

การเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา
-	 ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่	 9.58	 9.90	 9.21
-	 ค่าภาษีโรงเรือน	 -	 0.86	 1.32

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญาสัมปทาน

บริษัทย่อยเช่าพ้ืนที่	 รฟม.	 ในอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด	 
เพื่อทำาการพัฒนาเชิงพาณิชย์

2. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับ	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(“รฟม.”)
	 	 	 รฟม.	 ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและ 
	 ประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า	และ	รฟม.	เกี่ยวข้องกับบริษัท	เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	ในสัดส่วนร้อยละ	8.222  
	 และกรรมการและผู้บริหารของ	รฟม.	คือ	(1)	นายปิยกร	อภิบาลศรี	และ	(2)	นายวิทยา	พันธุ์มงคล	เป็นกรรมการของบริษัท

2		 ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท	วันที่	10	พฤษภาคม	2564

รายการ

ปี	2564 ปี	2563 ปี	2562

ขนาดของรายการ	(ล้านบาท) ลักษณะรายการ	/ความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
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งบการเงิน

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	รักษาผลประโยชน์
ของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุนทั่วไป	โดยก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วย	 กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้อง
เพียงพอ	รวมท้ังมีการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างถกูต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่	งบการเงนิประจ�าปี	2564	ของบริษัทและบริษัทย่อย	ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหาร	 และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว	 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 โดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
           

  (ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์)
	 	 กรรมการผู้จัดการ
	 	 23	กุมภาพันธ	์2565
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	
(มหาชน)	

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	(กลุม่บรษิทั)	
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2564	งบก�าไรขาดทนุรวม	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม	
รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั	และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิทั	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	
จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และเฉพาะของบริษัท	
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรับผิดชอบ
ของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ	 ตามที่ระบุใน 
ข้อก�าหนดนัน้ด้วย	ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของข้าพเจ้า
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ข้อ	 1.2	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม	
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับ
ปริมาณผู้ใช้บริการทั้งระบบทางด่วนและระบบรถไฟฟ้า	ซึ่งส่งผล 
กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลาที่มี
การปรับลดช่วงระยะเวลาในการให้บริการและนโยบายสนับสนุน
การท�างานจากบ้านของหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งนี้	 ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว

และประเมินผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ทัง้นีฝ่้ายบรหิารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินจิในประเด็นต่างๆ	
เมื่อสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้ามิได้แสดง 
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
	 เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งต่างๆ	ทีมี่นยัส�าคญัท่ีสดุ
ตามดุลยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้า	ในการตรวจสอบ
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง 
ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ใน
วรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่ง
เหล่านี้ด้วย	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจาก 
การแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน	
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	 ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม	

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	พร้อมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัแต่ละ
เรื่องมีดังต่อไปนี้

การรบัรูร้ายได้ค่าผ่านทาง	ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง	และรายได้
ค่าโดยสาร
	 กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายได้ค่าผ่านทาง	ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง	
และรายได้ค่าโดยสารตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	 4.1	 บัญชีรายได้ดังกล่าว
เป็นจ�านวนที่มีสาระส�าคัญที่สุดในงบก�าไรขาดทุน	 ประกอบกับ
จ�านวนรายการการให้บริการดังกล่าวมีจ�านวนมากและมีอัตรา 
ค่าผ่านทางและค่าโดยสารที่แตกต่างกันออกไป	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้า
จงึให้ความสนใจเกีย่วกบัการตรวจสอบมูลค่าของรายการรายได้ที่
กลุ่มบริษัทบันทึกในบัญชี
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดย 
การประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ซ่ึงรวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	
โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ	ท�าความเข้าใจและสุม่เลอืกตวัอย่าง
มาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กลุ่มบริษัทได้
ออกแบบไว้	 รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าและ
ความครบถ้วนของข้อมูลรายได้ทีก่ลุม่บรษิทัใช้ในการบนัทกึบัญชี



170  / รายงานประจำาปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

โดยการทดลองเดินทางจริงและการเข้าสังเกตการณ์ปริมาณ 
การจราจร	 รวมท้ังการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ 
รายได้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี	นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ท�าการวเิคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	 (Disaggregated	
data)	เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ตลอด
รอบระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญ
ทั่วไป

การรับรู้รายจ่ายฝ่ายทุน
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทมี
รายจ่ายฝ่ายทุน	จ�านวน	1,909	ล้านบาท	ซึ่งถูกบันทึกรวมอยู่ใน
บญัช	ี“สทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน	สนิทรพัย์
ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	
และต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม”	ตามทีไ่ด้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	15	ข้อ	16	และข้อ	17	
ข้าพเจ้าพจิารณาว่าการรับรูร้ายจ่ายฝ่ายทนุดังกล่าวเป็นสนิทรพัย์
เป็นรายการที่มีสาระส�าคัญ	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารยังต้องใช้
ดุลยพินจิทีส่�าคัญในการพิจารณารายการรายจ่ายฝ่ายทนุทีเ่กดิขึน้
ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถรับรู้เป็นต้นทุนเพ่ือการได้มา 
ซ่ึงสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน	หากเข้าเงือ่นไขตามทีก่�าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
	 ข้าพเจ้าได้ประเมินการรบัรูร้ายจ่ายฝ่ายทนุของกลุ่มบรษิทั
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	 โดยการสอบถามฝ่ายบริหารเพ่ือท�า 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ใน 
การพิจารณารายจ่ายทีจ่ะถกูบนัทกึเข้าเป็นสนิทรพัย์	และการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	นอกจากนี	้ข้าพเจ้ายังได้
อ่านรายงานการประชุม	สัญญาและเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนดังกล่าว	ท�าการสุม่ตวัอย่างรายการเพ่ือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายจ่ายที่ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย  ์
ในระหว่างปี	 ว่าเข้าเง่ือนไขการรับรู ้รายการตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินหรือไม่	 และสอบทานการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน�า้เงิน
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	บรษิทัฯมีสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน
ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินใน 
งบการเงินรวมเป็นจ�านวน	45,369	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	
39.42	ของสนิทรพัย์รวม	โครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิทีบ่รษิทัฯ
ได้เปิดให้บริการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันมา
ตั้งแต่วันที่	30	มีนาคม	2563	ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
โดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ
ในโครงการ	 ซึ่งท�าให้มีผลกระทบต่อรายได้ในโครงการอย่างมี 

นัยส�าคัญโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการปรับลดช่วงระยะเวลาใน 
การให้บริการและการมีนโยบายสนับสนุนการท�างานที่บ้านของ
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้นี	้การประเมินการด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่มี
ตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	 
ฝ่ายบริหารต ้องใช ้ ดุลยพินิจอย ่างสูงในการคาดการณ  ์
ผลการด�าเนินงาน	 และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
บริษัทฯคาดว่าจะได้รับ	 รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและ 
อัตราการเติบโตในระยะยาว	 และข้อสมมติอ่ืนที่เหมาะสม	 
ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
	 ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	 โดยท�าความเข้าใจและประเมิน
กระบวนการพิจารณาแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ	 เลือกใช้	 ประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�าแผนและ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ดังกล่าว	 
โดยการท�าความเข้าใจในกระบวนการที่ท�าให้ได้มาซ่ึงตัวเลข 
ดังกล่าว	เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอก
และภายในของบริษัทฯ	 และสอบทานประมาณการกระแสเงินสด
กับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง	 ประเมินอัตราคิดลดโดย
วิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉล่ียของเงินทุนและข้อมูลอ่ืนๆ	 และทดสอบ
การค�านวณประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคต
ตามแบบจ�าลองทางการเงิน	 รวมถึงพิจารณาผลกระทบของ 
การเปล่ียนแปลงข้อสมมตทิีส่�าคญัต่อประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้

ข้อมูลอื่น 
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
ที่รวมอยู ่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	 
ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
	 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถงึข้อมูล
อ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อม่ันใน
รูปแบบใดๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น
	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนัน้	มคีวามขดัแย้ง
ทีมี่สาระส�าคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรอืปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	
	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่
กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน
การก�ากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผู ้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอ 
งบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	และรับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิาร
พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก 
การแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจัดท�างบการเงิน	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปิดเผย
เร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	
และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจสอบ
งบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได  ้
ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ 
รบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัที่
มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง 
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช	ี
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชพีตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดังต่อไปนีด้้วย
•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี
การตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทจุรติ

จะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด	 เนือ่งจากการทจุรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	
การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลทีไ่ม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบั
การตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ตอ่ความมปีระสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และ
ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

•	 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบั
กจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร	และสรปุจากหลกัฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่
เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสยัอย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัใน
การด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกต
ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่กีย่วข้องในงบการเงิน	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไร
ก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

•	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน 
โดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

•	 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม 
ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพ่ือแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม	
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 การควบคุมดูแล	
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั	ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้	ประเด็นทีมี่นยัส�าคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลเกีย่วกบั
ความสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเชือ่ว่ามีเหตผุล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่างๆ	ทีมี่นยัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ	

ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัช	ีเว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ 
การกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู ้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว	

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอ
รายงานฉบับนี้

อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	7480

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	23	กุมภาพันธ	์2565

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,131,367,911      1,613,584,108      595,974,028         1,214,091,489      
เงินฝากธนาคารส าหรับรายไดค้า่โดยสารรับล่วงหนา้ 8 225,201,031         224,486,696         225,201,031         224,486,696         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 473,252,353         548,903,316         474,835,489         512,750,654         
ส่วนของลูกหน้ีภายใตส้ญัญาสมัปทานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 1,649,683,274      1,649,683,274      1,649,683,274      1,649,683,274      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 120,971,846         125,377,096         115,868,135         125,377,096         
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 11 765,670,719         761,275,133         765,670,719         761,275,133         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 92,564,380           90,825,229           88,690,123           85,521,468           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาบริการ 44,566,316           17,783,816           41,991,312           17,783,816           
   อะไหล่ 26,633,266           -                           26,633,266           -                           
   อ่ืนๆ 10,729,409           11,835,188           5,135,588             6,176,149             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,540,640,505      5,043,753,856      3,989,682,965      4,597,145,775      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาสมัปทาน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 5,911,365,066      7,561,048,340      5,911,365,066      7,561,048,340      
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 11 15,909,924,565    15,840,737,472    15,909,924,565    15,840,737,472    
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           767,729,867         644,580,180         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 120,357,493         120,357,493         120,357,493         120,357,493         
อาคารและอุปกรณ์ 14 383,984,663         379,278,437         360,192,223         346,698,738         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 24 139,696,152         86,514,411           51,763,824           58,433,907           
สิทธิในการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน 15 31,920,531,506    31,701,521,503    27,241,674,791    26,965,266,678    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 16 45,368,623,475    44,683,719,344    45,095,803,584    44,376,999,264    
ตน้ทนุโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 17 676,752,990         660,436,487         676,752,990         660,436,487         
คา่ตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 6 9,775,518,134      7,307,904,942      9,775,518,134      7,307,904,942      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 18 48,351,411           63,165,051           45,676,244           58,266,063           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33 16,310,587           13,651,112           -                           -                           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 276,442,889         153,669,851         263,911,925         137,144,714         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 110,547,858,931  108,572,004,443  106,220,670,706  104,077,874,278  
รวมสินทรัพย์ 115,088,499,436  113,615,758,299  110,210,353,671  108,675,020,053  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,131,367,911      1,613,584,108      595,974,028         1,214,091,489      
เงินฝากธนาคารส าหรับรายไดค้า่โดยสารรับล่วงหนา้ 8 225,201,031         224,486,696         225,201,031         224,486,696         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 473,252,353         548,903,316         474,835,489         512,750,654         
ส่วนของลูกหน้ีภายใตส้ญัญาสมัปทานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 1,649,683,274      1,649,683,274      1,649,683,274      1,649,683,274      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 120,971,846         125,377,096         115,868,135         125,377,096         
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 11 765,670,719         761,275,133         765,670,719         761,275,133         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 92,564,380           90,825,229           88,690,123           85,521,468           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาบริการ 44,566,316           17,783,816           41,991,312           17,783,816           
   อะไหล่ 26,633,266           -                           26,633,266           -                           
   อ่ืนๆ 10,729,409           11,835,188           5,135,588             6,176,149             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,540,640,505      5,043,753,856      3,989,682,965      4,597,145,775      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาสมัปทาน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 5,911,365,066      7,561,048,340      5,911,365,066      7,561,048,340      
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11 15,909,924,565    15,840,737,472    15,909,924,565    15,840,737,472    
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           767,729,867         644,580,180         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 120,357,493         120,357,493         120,357,493         120,357,493         
อาคารและอุปกรณ์ 14 383,984,663         379,278,437         360,192,223         346,698,738         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 24 139,696,152         86,514,411           51,763,824           58,433,907           
สิทธิในการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน 15 31,920,531,506    31,701,521,503    27,241,674,791    26,965,266,678    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 16 45,368,623,475    44,683,719,344    45,095,803,584    44,376,999,264    
ตน้ทนุโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 17 676,752,990         660,436,487         676,752,990         660,436,487         
คา่ตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 6 9,775,518,134      7,307,904,942      9,775,518,134      7,307,904,942      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 18 48,351,411           63,165,051           45,676,244           58,266,063           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33 16,310,587           13,651,112           -                           -                           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 276,442,889         153,669,851         263,911,925         137,144,714         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 110,547,858,931  108,572,004,443  106,220,670,706  104,077,874,278  
รวมสินทรัพย์ 115,088,499,436  113,615,758,299  110,210,353,671  108,675,020,053  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 2,000,000,000      3,000,000,000      2,000,000,000      3,000,000,000      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 1,492,413,420      1,744,651,781      1,422,538,023      1,749,756,519      
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 3,544,204,069      3,745,161,069      2,861,764,069      3,091,761,069      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 44,749,169           45,512,736           25,374,022           25,670,777           
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 3,000,000,000      4,615,000,000      3,000,000,000      4,615,000,000      
รายไดค้า่โดยสารรับล่วงหนา้ 8 221,885,631         228,290,262         221,885,631         228,290,262         
เงินมดัจ าคา่บตัรโดยสารแบบสะสมมลูคา่ 86,567,897           87,727,497           86,567,897           87,727,497           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,693,411           41,623,582           -                           -                           
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี -                           11,860,783           -                           11,860,783           
หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 102,555,542         64,602,760           95,813,158           59,707,336           
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
   ภาษีมลูคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 52,830,593           64,913,271           36,124,502           49,916,533           
   ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 39,536,369           59,123,553           37,340,349           56,273,728           
   อ่ืนๆ 33,041,963           25,094,642           32,193,082           23,346,096           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,645,478,064    13,733,561,936    9,819,600,733      12,999,310,600    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 25,609,412,070    23,670,054,666    23,275,884,296    21,002,958,324    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 92,659,628           40,912,590           25,628,758           32,841,181           
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 37,057,371,553    34,057,924,287    37,057,371,553    34,057,924,287    
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 95,880,794           173,936,021         95,880,794           173,936,021         
รายไดรั้บล่วงหนา้คา่สิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา 23 -                           -                           8,120,323             9,368,683             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 770,896,288         932,330,697         744,829,551         904,695,538         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33 3,108,954,593      2,959,530,701      3,108,954,593      2,959,530,701      
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 9,014,047             13,782,769           6,348,700             10,966,408           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 66,744,188,973    61,848,471,731    64,323,018,568    59,152,221,143    
รวมหนีสิ้น 77,389,667,037    75,582,033,667    74,142,619,301    72,151,531,743    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 15,285,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 15,285,000,000    15,285,000,000    15,285,000,000    15,285,000,000    
   ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 15,285,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 15,285,000,000    15,285,000,000    15,285,000,000    15,285,000,000    
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,816,938,084      5,816,938,084      5,816,938,084      5,816,938,084      
ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (346,046,294)        (264,641,165)        -                           -                           
ก าไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 1,502,600,000      1,464,000,000      1,502,600,000      1,464,000,000      
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 15,193,997,725    15,572,592,087    7,030,014,932      7,651,651,354      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 244,792,547         117,510,065         6,433,181,354      6,305,898,872      
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 37,697,282,062    37,991,399,071    36,067,734,370    36,523,488,310    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,550,337             42,325,561           -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,698,832,399    38,033,724,632    36,067,734,370    36,523,488,310    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 115,088,499,436  113,615,758,299  110,210,353,671  108,675,020,053  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากธุรกิจทางพิเศษ 6,450,160,064      8,144,975,668      5,490,299,714      6,942,076,712      
รายไดจ้ากธุรกิจระบบราง 3,454,408,377      4,519,840,374      3,454,408,377      4,519,840,374      
รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ 28 822,153,949         824,644,414         745,500,142         723,606,929         
รายไดอ่ื้น
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน -                            3,530,367             -                            3,364,485             
   ดอกเบ้ียรับ 227,222,451         296,044,829         225,696,287         295,071,557         
   เงินปันผลรับ 6 492,182,682         482,715,660         492,182,682         482,715,660         
   อ่ืนๆ 35,461,769           50,809,869           250,713,778         237,817,480         
รวมรายได้ 11,481,589,292    14,322,561,181    10,658,800,980    13,204,493,197    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนธุรกิจทางพิเศษ 1,498,829,128      1,738,365,018      1,310,602,267      1,524,115,580      
ตน้ทุนธุรกิจระบบราง 4,335,390,944      4,713,365,429      4,335,390,944      4,713,365,429      
ตน้ทุนธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ 223,855,683         226,069,501         332,797,919         339,672,153         
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน
   และค่าทดแทนการจดัหาพ้ืนท่ีก่อสร้างทางด่วน 15 686,150,894         1,389,661,862      504,626,835         1,119,832,239      
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการ
   รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 16 245,443,987         359,429,944         197,331,449         311,417,441         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 91,863,188           169,847,473         37,074,946           95,023,623           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,068,048,787      1,176,670,273      993,062,770         1,094,579,751      
รวมค่าใช้จ่าย 8,149,582,611      9,773,409,500      7,710,887,130      9,198,006,216      
ก าไรจากการด าเนินงาน 3,332,006,681      4,549,151,681      2,947,913,850      4,006,486,981      
ตน้ทุนทางการเงิน 31 (2,187,044,061)     (2,112,506,968)     (2,101,847,890)     (2,013,756,901)     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,144,962,620      2,436,644,713      846,065,960         1,992,730,080      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33 (133,911,711)        (381,919,095)        (74,203,093)          (294,796,464)        
ก าไรส าหรับปี 1,011,050,909      2,054,725,618      771,862,867         1,697,933,616      

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,010,097,493      2,051,090,045      771,862,867         1,697,933,616      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 953,416                3,635,573             

1,011,050,909      2,054,725,618      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 34 0.07                       0.13                       0.05                       0.11                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบก�าไรขาดทุน
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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับปี 1,011,050,909      2,054,725,618      771,862,867         1,697,933,616      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 71,932,808           (58,489,304)          71,932,808           (58,489,304)          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 71,932,808           (58,489,304)          71,932,808           (58,489,304)          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 55,349,674           (1,359,788,928)     55,349,674           (1,359,788,928)     
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 178,424,063         26,618,808           173,600,711         26,618,808           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 233,773,737         (1,333,170,120)     228,950,385         (1,333,170,120)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 305,706,545         (1,391,659,424)     300,883,193         (1,391,659,424)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,316,757,454      663,066,194         1,072,746,060      306,274,192         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,315,788,120      659,430,621         1,072,746,060      306,274,192         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 969,334                3,635,573             

1,316,757,454      663,066,194         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 1,144,962,620       2,436,644,713       846,065,960          1,992,730,080       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเส่ือมราคา 1,128,606,378       1,857,979,562       864,000,911          1,504,206,025       
   ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 2,809,203              (548,274)               2,305,818              389,846                 
   รับรู้รายไดจ้ากรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา -                            -                            (1,248,360)            (1,248,360)            
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตดัจ าหน่าย 1,060,664              605,265                 -                            -                            
   ก าไรจากการขายเงินลงทนุในสินทรัพยท์างการเงิน -                            (3,530,367)            -                            (3,364,485)            
   ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (4,395,586)            (14,508,454)          (4,395,586)            (14,395,453)          
   ก าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (6,071,738)            (2,876,113)            (6,100,477)            (2,875,367)            
   ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า 220,635,284          350,690,055          220,635,284          350,690,055          
   ค่าทดแทนการจดัหาพ้ืนท่ีก่อสร้างทางด่วน -                            61,467,080            -                            61,467,080            
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 93,139,079            109,639,862          88,678,311            105,479,749          
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (283,854)               22,541                   (283,854)               22,541                   
   ผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่า (3,381,343)            (19,715)                 (65,488)                 (23,705)                 
   ดอกเบ้ียรับ (227,222,451)        (296,044,829)        (225,696,287)        (295,071,557)        
   เงินปันผลรับ (492,182,682)        (482,715,660)        (492,182,682)        (482,715,660)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,163,893,619       2,080,911,700       2,079,408,674       1,982,968,396       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 4,021,569,193       6,097,717,366       3,371,122,224       5,198,259,185       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินฝากธนาคารส าหรับรายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้ (714,335)               (18,789,610)          (714,335)               (18,789,610)          
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 106,486,620          (55,567,070)          69,254,207            (27,843,277)          
   ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาสมัปทาน 1,649,683,274       1,649,683,274       1,649,683,274       1,649,683,274       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (42,050,038)          12,089,492            (40,886,213)          15,659,000            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,232,967)            11,443,912            (1,390,114)            4,267,146              
   จ่ายช าระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า (2,679,657,407)     (2,559,221,912)     (2,679,657,407)     (2,559,221,912)     
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (186,562,594)        157,100,847          (254,182,507)        192,259,854          
   รายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้ (6,404,631)            16,055,838            (6,404,631)            16,055,838            
   เงินมดัจ าค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมูลค่า (1,159,600)            7,780,700              (1,159,600)            7,780,700              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,230,241            (41,394,911)          12,227,398            (43,248,315)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,768,722)            11,563,379            (4,617,708)            10,966,408            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (31,543,409)          (36,876,553)          (31,543,409)          (36,876,553)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,836,875,625       5,251,584,752       2,081,731,179       4,408,951,738       
   รับดอกเบ้ีย 227,222,838          296,045,709          225,696,626          294,675,868          
   จ่ายภาษีเงินได้ (194,699,585)        (196,270,863)        (115,868,135)        (125,377,096)        
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,869,398,878       5,351,359,598       2,191,559,670       4,578,250,510       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
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บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ -                            3,904,702,827       -                            3,554,887,078       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ -                            (3,492,504,112)     -                            (3,164,155,634)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                            2,310,374              -                            2,310,374              
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                            (526,342,927)        -                            (526,342,927)        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (123,149,687)        (11,470,313)          (123,149,687)        (11,470,313)          
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            37,000,000            
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,848,476              5,355,862              7,848,476              5,355,115              
ซ้ืออุปกรณ์ (87,435,912)          (127,506,633)        (80,109,505)          (118,223,608)        
รับดอกเบ้ีย -                            -                            -                            396,459                 
รับเงินปันผล 492,182,682          482,715,660          492,182,682          482,715,660          
เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน (845,461,302)        (827,337,637)        (733,058,659)        (824,517,416)        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน (1,102,154,189)     (2,987,424,067)     (1,088,137,240)     (2,972,884,669)     
เงินสดจ่ายค่าตน้ทนุโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (61,270,758)          (39,120,693)          (61,270,758)          (39,120,693)          
ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุโครงการ -                            (90,275,175)          -                            (90,275,175)          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (11,515,081)          (17,419,060)          (11,494,081)          (15,440,960)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,730,955,771)     (3,724,315,894)     (1,597,188,772)     (3,679,766,709)     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,200,000,000       9,300,000,000       5,200,000,000       9,300,000,000       
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (6,200,000,000)     (9,550,000,000)     (6,200,000,000)     (9,550,000,000)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,000,000,000       5,299,998,000       5,000,000,000       5,299,998,000       
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,403,941,069)     (2,853,940,069)     (3,091,761,069)     (2,541,760,069)     
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (67,283,541)          (44,427,542)          (47,488,832)          (26,254,320)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 6,000,000,000       3,000,000,000       6,000,000,000       3,000,000,000       
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กู้ (4,615,000,000)     (2,500,000,000)     (4,615,000,000)     (2,500,000,000)     
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (25,042,356)          (8,815,078)            (25,042,356)          (8,815,078)            
จ่ายดอกเบ้ีย (1,980,892,338)     (1,984,375,214)     (1,904,696,102)     (1,890,616,670)     
จ่ายเงินปันผล (1,528,500,000)     (1,375,650,000)     (1,528,500,000)     (1,375,650,000)     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,620,659,304)     (717,209,903)        (1,212,488,359)     (293,098,137)        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (482,216,197)        909,833,801          (618,117,461)        605,385,664          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 1,613,584,108       703,750,307          1,214,091,489       608,705,825          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,131,367,911       1,613,584,108       595,974,028          1,214,091,489       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   เจา้หน้ีอ่ืนค่าอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 966,134                 20,126,650            672,774                 20,126,650            
   ตน้ทนุงานปรับปรุงทางด่วนท่ียงัไม่จ่ายช าระเพ่ิมข้ึน 55,179,489            -                            47,976,289            -                            
   ตน้ทนุโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมท่ียงัไม่จ่ายช าระเพ่ิมข้ึน 16,430,973            -                            16,430,973            -                            
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 119,270,679          38,106,955            38,357,588            35,658,330            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 
 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งจากการ                       

จดทะเบียนควบบริษทัตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัฯ
มีบริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น                                     
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก                                 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และมีส านกังานสาขา 4 แห่ง 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัคือ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ บริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชน                                      
ดว้ยรถไฟฟ้า และธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

 กลุ่มบริษัทได้รับสัมปทานในการด าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษจากการทางพิเศษ                          
แห่งประเทศไทย (“กทพ.”) ในโครงการต่างๆดงัน้ี 

ก.1 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช ภายใตส้ัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 (ส่วนเอ ส่วนบี และ 
ส่วนซี) และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 (ส่วนดี) 

บริษทัฯในฐานะผูรั้บสัมปทานเป็นผูล้งทุนในการออกแบบ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซี 
(รัชดาภิเษก-แจง้วฒันะ) และส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์)โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี 
นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2533 ส าหรับทางพิเศษส่วนเอ ส่วนบี และส่วนซี และมีระยะเวลา
สัมปทาน 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2540 ส าหรับทางพิเศษส่วนดี โดย กทพ.เป็นผูมี้สิทธิ
ในการจดัเก็บรายไดค้่าผา่นทางทั้งหมดและแบ่งส่วนแบ่งรายไดค้่าผา่นทางดงักล่าวตามอตัราท่ี
ก าหนดในสัญญาใหแ้ก่บริษทัฯตลอดอายุสัมปทาน นอกจากน้ีบริษทัฯมีสิทธิตามขอ้ตกลงท่ีจะ
ขยายก าหนดเวลาของสัญญาสัมปทานออกไปได้อีก 2 ช่วง ช่วงละ 10 ปี ทั้ งน้ี ขึ้ นอยู่กับ
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัระหวา่งคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย  
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 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯและกทพ.ไดล้งนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วน                                            
ขั้นท่ี 2 (ฉบบัแกไ้ข) โดยบริษทัฯไดรั้บการขยายระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นท่ี 2 (ส่วนเอ ส่วนบี และ ส่วนซี) ซ่ึงเดิมส้ินสุดวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 และสัญญา
เพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 (ส่วนดี) ซ่ึงเดิมส้ินสุดวนัท่ี 21 เมษายน 2570 
ออกไปส้ินสุดพร้อมกันในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2578 ทั้ งน้ีบริษัทฯยงัคงมีสิทธิในการขอเจรจา                                          
ต่อขยายระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาให้ครบตามท่ีระบุในสัญญาเดิม ซ่ึงระยะเวลาท่ีเหลือ
ตามสิทธิของสัญญาเดิมของสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 คือ 4 ปี 4 เดือน และสัญญา
เพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 (ส่วนดี) คือ 11 ปี 6 เดือน นับจากวนัส้ินสุด
ระยะเวลาของสัญญาฉบบัแกไ้ข ในส่วนของการปรับขึ้นค่าผ่านทางเป็นแบบคงท่ีทุกระยะเวลา 
10 ปี นบัจากวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ก.2 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สัญญาสัมปทาน             
การลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจดัการ ใหบ้ริการและบ ารุงรักษา  

 บริษทัฯในฐานะผูรั้บสัมปทานเป็นผูล้งทุนในการออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจดัการ ให้บริการ
และบ ารุงรักษาทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นผูรั้บภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดอายุสัมปทาน โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 
15 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีสิทธิในการจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางและรายได้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดอายุสัมปทาน ทั้งน้ีบริษทัฯตกลงแบ่งรายไดค้่าผ่านทางท่ีไดรั้บให้แก่ กทพ. ตามอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทาน 

 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเร่ิมเปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี         
22 สิงหาคม 2559  

ก.3 โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา ภายใตส้ัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ในการ
ด าเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการทางด่วนของบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยในฐานะผูรั้บสัมปทานเป็นผูล้งทุนในการออกแบบ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 
รวมทั้ งธุรกิจท่ีเก่ียวข้องภายใต้สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด โดยมี
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นบัจากวนัท่ี 27 กนัยายน 2539 โดยกทพ. เป็นผูมี้สิทธิในการจดัเก็บ
รายไดค้่าผ่านทางทั้งหมดและแบ่งส่วนแบ่งรายไดค้่าผ่านทางดงักล่าวตามอตัราท่ีก าหนดใน
สัญญาใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตลอดอายสุัมปทาน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามขอ้ตกลงท่ีจะขยาย
ก าหนดเวลาของสัญญาสัมปทานไปไดอี้ก 2 ช่วง ช่วงละ 10 ปี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขท่ีจะตกลงกนัระหวา่งคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย  
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เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัย่อยและกทพ.ไดล้งนามในสัญญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบบัแกไ้ข) โดยบริษทัย่อยไดรั้บการขยายระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา
จากเดิมท่ีจะส้ินสุดในวนัท่ี 26 กนัยายน 2569 ออกไปส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2578 ทั้งน้ีบริษทั
ย่อยยงัคงมีสิทธิในการขอเจรจาต่อขยายระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาให้ครบตามท่ีระบุ
ในสัญญาเดิม ซ่ึงระยะเวลาท่ีเหลือตามสิทธิของสัญญาเดิม คือ 10 ปี 11 เดือน นบัจากวนัส้ินสุด
ระยะเวลาของสัญญาฉบบัแกไ้ข ในส่วนของการปรับขึ้นค่าผ่านทางเป็นแบบคงท่ีทุกระยะเวลา 
10 ปี นบัจากวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ข. ธุรกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า  

 บริษทัฯไดรั้บสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(“รฟม.”) ในโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

ข.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

บริษทัฯในฐานะผูรั้บสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสาย                        
สีน ้าเงินช่วงสถานีหวัล าโพง-สถานีบางซ่ือ) ภายใตส้ัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร                  
สายเฉลิมรัชมงคล เป็นผูล้งทุนในอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า พร้อมทั้งเป็นผูใ้ห้บริการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547  

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
กับรฟม. มีระยะเวลาประมาณ 33 ปี ตามหลักเกณฑ์ Build, Transfer and Operate โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงสถานี                                       
หัวล าโพง-สถานีบางซ่ือ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานี                                  
หวัล าโพง-สถานีหลกัสอง และช่วงสถานีบางซ่ือ-สถานีท่าพระ) 
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินยงัไดร้ะบุวา่สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินน้ี                                         
โดยให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า                               
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล เฉพาะสิทธิหน้าท่ีและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าโดยสาร อัตรา                            
ค่าโดยสาร และการจ่ายเงินตอบแทนใหแ้ก่รฟม. 

บริษทัฯในฐานะผูรั้บสัมปทานตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินมีหนา้ท่ีใน
การด าเนินการจดัหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
ส่วนต่อขยาย (สัญญาระยะท่ี 1 มีระยะเวลา 36 เดือน) และด าเนินการให้บริการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินให้เป็นการเดินรถแบบต่อเน่ืองเป็นโครงข่ายเดียวกัน  (Through 
Operation) (สัญญาระยะท่ี 2 มีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมบริการท่ีก่อให้เกิดรายได้                                                
ทั้ งสาย) บริษัทฯมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสิทธิในรายได้จากการให้บริการพฒันา                                         
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เชิงพาณิชยต์ลอดอายุสัมปทาน ทั้งน้ีบริษทัฯเป็นผูรั้บภาระในการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานทั้งหมดตลอดอายุสัมปทาน และแบ่งผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก่รฟม. 
ตามจ านวนท่ีได้ตกลงกันในสัญญา และบริษัทฯมีหน้าท่ีทยอยเปิดด าเนินการให้บริการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยายเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 สถานีบางซ่ือ-สถานีเตา
ปูน ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ช่วงท่ี 2 สถานีหัวล าโพง-สถานี หลกัสอง ภายในระยะเวลา                             
30 เดือน และช่วงท่ี 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายในระยะเวลา 36 เดือน  

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยายไดเ้ปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ครบทั้งวงอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ท าให้การเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
ต่อเน่ืองเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through operation) และเป็นการบริการท่ีก่อให้เกิดรายได้                                     
ทั้งสายตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทาน โดยสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
มีระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมบริการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดท้ั้งสาย (30 มีนาคม 2563) 

ข.2  โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 
(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) ภายใตส้ัญญาสัมปทาน
ส าหรับการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา 
(สัญญาท่ี 4)  

บริษทัฯในฐานะผูรั้บสัมปทานเป็นผูล้งทุนค่างานระบบรถไฟฟ้า และให้บริการเดินรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า โดยรฟม.เป็นผูมี้สิทธิในรายได้ค่าโดยสารและรายไดพ้ฒันา                                             
เชิงพาณิชย ์ทั้งน้ี บริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนจากรฟม.เป็น 2 ระยะ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่างาน
ระบบรถไฟฟ้า (สัญญาระยะท่ี 1) และค่าจา้งงานบริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า 
(สัญญาระยะท่ี 2) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สัญญาระยะท่ี 1 การออกแบบและก่อสร้างงานระบบรถไฟฟ้า 

บริษทัฯเป็นผูอ้อกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบการท างานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า                    
บริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาระยะท่ี 1 พร้อมดอกเบ้ียเป็นจ านวนรวม 20,011 ลา้นบาท 
ซ่ึงรฟม.จะจ่ายช าระค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี
ระบุในหนงัสือรับรองการเร่ิมใหบ้ริการเดินรถไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดส่้งมอบอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาระยะท่ี 1                 
ให้แก่รฟม. และบนัทึกค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากรฟม.ทั้งหมดในบญัชีลูกหน้ีภายใตส้ัญญา
สัมปทาน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10  
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สัญญาระยะท่ี 2 การใหบ้ริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า 

บริษทัฯเป็นผูใ้ห้บริการเดินรถไฟฟ้า รวมถึงจดัให้มีการซ่อมบ ารุงและการปรับปรุงอุปกรณ์
และวสัดุต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและอุปกรณ์งานระบบ นบัจาก
วนัท่ีระบุในหนังสือรับรองการเร่ิมให้บริการเดินรถไฟฟ้าจนส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา
สัมปทาน และบริษทัฯตอ้งส่งคืนโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและอุปกรณ์งานระบบให้แก่                         
รฟม. เม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาระยะท่ี 2 น้ี                                             
จากรฟม. เป็นรายเดือนจนส้ินสุดสัญญาสัมปทาน (3 กนัยายน 2586) เป็นจ านวนรวมประมาณ                                     
57,208 ล้านบาท (ไม่รวมการปรับปรุงเน่ืองจากเงินเฟ้อและการปรับปรุงเน่ืองจากอัตรา                                        
ค่าไฟฟ้า)  

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2559 บริษทัฯได้รับมอบโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและอุปกรณ์งาน
ระบบรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมจากรฟม.และในวนัเดียวกนัน้ี รฟม.ได้เปิดให้บริการเดิน
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมอยา่งเป็นทางการ  

ค. ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ประกอบด้วย การพัฒนาเชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบทางพิเศษ และ                     
การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษทัฯและบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดต้กลง
ยกเลิกสัญญาแกไ้ขและแทนท่ีสัญญาให้สิทธิพฒันาเชิงพาณิชยล์งวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และยกเลิก
สัญญาให้สิทธิพฒันาเชิงพาณิชยใ์นการบริหารส่ือโฆษณาผ่านระบบหน้าจอแสดงข้อมูลส าหรับ
ผูโ้ดยสาร (Passenger Information Display: PID) ลงวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ท่ีบริษทัฯได้ให้สิทธิใน
การพฒันาเชิงพาณิชยใ์นโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและบริหารส่ือโฆษณาผ่าน
ระบบหน้าจอแสดงขอ้มูล (PID) ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลให้กบับริษทัย่อย 
โดยบริษทัย่อยมีสิทธิไดรั้บรายไดค้่าบริการพฒันาเชิงพาณิชยแ์ละแบ่งส่วนแบ่งรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ
ตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญาดังกล่าว และในวนัเดียวกันน้ีบริษทัฯได้เข้าท าสัญญาว่าจ้างผูแ้ทน
บริหารการพัฒนาเชิงพาณิชย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน (โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย                                      
เฉลิมรัชมงคลและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยาย) กับบริษทัย่อย โดยบริษทัฯไดใ้ห้
บริษทัย่อยเป็นผูแ้ทนบริษทัฯในการด าเนินการบริหารการพฒันาเชิงพาณิชย ์รวมทั้งด าเนินการ
บริหารส่ือโฆษณาผ่านระบบหน้าจอแสดงขอ้มูลส าหรับผูโ้ดยสาร (PID) ในโครงการรถไฟฟ้าสาย                  
สีน ้ าเงินโดยให้มีระยะเวลาส้ินสุดในเดือนกรกฎาคม 2572 บริษทัฯจะจ่ายค่าบริการให้แก่บริษทัย่อย
ตามอัตราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ดังนั้นตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษทัฯจึงบันทึกรายได้และ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเชิงพาณิชยใ์นโครงการถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินไวใ้นงบก าไรขาดทุน
ของบริษทัฯ 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัปริมาณผูใ้ช้บริการทั้งระบบ                        
ทางด่วนและระบบรถไฟฟ้า ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อรายไดข้องกลุ่มบริษทัในช่วงเวลาท่ีมีการ
ปรับลดช่วงระยะเวลาในการให้บริการและนโยบายสนับสนุนการท างานจากบา้นของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี       

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั  
 

ด าเนินงานและบริหารโครงการ                            
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั บริหารการพฒันาเชิงพาณิชย ์                   
ในโครงการรถไฟฟ้าและทางพิเศษ 

ไทย 99.67 90.52 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่ม
ในบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 9.15 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระ                          
เตม็มูลค่าแลว้ 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ี
แลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  
 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ        
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชัว่คราวเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง
ในบางเร่ืองตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ส าหรับการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์เหล่านั้นต่อไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเวลาหรือ
จ านวนของกระแสเงินสดท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือของ
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การน าขอ้ยกเวน้ชัว่คราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) การรับรู้รายได้ค่าผ่านทาง 
 รายไดค้่าผ่านทางจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามราคาในใบก ากบัภาษี (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เม่ือได้

ใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

ข) การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง 
 ส่วนแบ่งรายไดค้่าผา่นทางจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามราคาในใบก ากบัภาษี (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ตามเกณฑค์งคา้ง  

ค) การรับรู้รายได้ค่าโดยสาร 

 รายรับจากการจ าหน่ายบตัรโดยสารและเหรียญโดยสารจะถูกบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือมีการให้บริการ
แก่ผูโ้ดยสารเสร็จส้ิน โดยเงินรับจากการจ าหน่ายบตัรโดยสารประเภทสะสมมูลค่าท่ียงัไม่ได้รับรู้
รายไดจ้ะบนัทึกเป็นรายไดค้่าโดยสารรับล่วงหน้าซ่ึงแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ง) การรับรู้รายได้จากการให้บริการเดินรถ 

 รายไดจ้ากการให้บริการเดินรถรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงเป็นไป
ตามอตัราค่าบริการท่ีก าหนดในสัญญา 

จ) การรับรู้รายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ 
 รายไดจ้ากการพฒันาเชิงพาณิชยจ์ะถือเป็นรายไดต้ลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ  
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ฉ) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่า
ด้านเครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทานจะรับรู้ตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ โดยแสดงอยู่
ภายใตด้อกเบ้ียรับในส่วนของก าไรขาดทุน 

ต้นทุนทางการเงิน 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ                                  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินรอการขาย 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี  
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4.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงส านกังานและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 5 ปี, 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 16 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

กลุ่มบริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

4.7 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน และค่าตัดจ าหน่าย 
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนเป็นตน้ทุนในการก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-                       
ปากเกร็ด โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

สิทธิในการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีจ านวนผลผลิตตลอดอายุ
สัมปทานหลงัจากเปิดใหบ้ริการ โดยมีวิธีการค านวณดงัน้ี 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี = สิทธิในการใชป้ระโยชน์ฯสุทธิ x อตัราส่วนปริมาณรถท่ีใชบ้ริการส าหรับปี 
   
อตัราส่วนปริมาณรถท่ีใชบ้ริการส าหรับปี = ปริมาณรถท่ีใชบ้ริการจริงส าหรับปี 
  (ปริมาณรถท่ีใชบ้ริการจริงส าหรับปี + ประมาณการปริมาณรถท่ีใชบ้ริการ 

ตลอดอายท่ีุเหลือของสัญญาบริหารโครงการระบบทางด่วน) 
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 อุปกรณ์งานปรับปรุงทางด่วนท่ีซ้ือในระหว่างอายสุัมปทานและมีอายกุารใชง้านจ ากดั ใชวิ้ธีการตดัจ าหน่าย
ตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณหรืออายุสัมปทานท่ีเหลืออยู่ แลว้แต่จ านวนใดจะ                                
นอ้ยกวา่ดงัน้ี 

อุปกรณ์ระบบเก็บเงินค่าผา่นทางและระบบควบคุมการจราจร 7 ปี และตามอายสุัมปทาน 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 5 ปี, 15 ปี และตามอายสุัมปทาน 

 ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนโดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งติดตั้ง 

4.8 สิทธิในการใช้พื้นท่ีก่อสร้างทางด่วน และค่าตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างทางด่วนดว้ยราคาทุนซ่ึงเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพนัในการจ่ายค่าทดแทนส าหรับการจัดหาพื้นท่ีก่อสร้างทางด่วนให้กับกทพ.ตามสัญญา
โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สิทธิในการใช้พื้นท่ีก่อสร้างทางด่วน                            
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสิทธิในการใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างทางด่วนเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตามปริมาณรถท่ีใช้
บริการ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า      
บริษทัฯจะทบทวนวิธีการตดัจ าหน่ายสิทธิในการใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างทางด่วนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย  

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน และค่าตัดจ าหน่าย 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก        

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน ซ่ึงรวมถึงค่าธรรมเนียมการ
จดัการและค่าท่ีปรึกษา ค่าออกแบบ ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล และอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าท่ีซ้ือระหว่าง
อายุสัมปทาน ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพย์และจะตดัจ าหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัมปทานหลงัจากเปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี 

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย สีน ้ าเงินท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์                  
งานระบบรถไฟฟ้า ใชว้ิธีการตดัจ าหน่ายตามวิธีจ านวนผลผลิต ตลอดอายุสัมปทานหลงัจากเปิดให้บริการ 
โดยมีวิธีการค านวณดงัน้ี  

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี = สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาสัมปทานฯสุทธิ x อตัราส่วนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการส าหรับปี 
   
อตัราส่วนผูโ้ดยสารส าหรับปี = จ านวนผูโ้ดยสารจริงส าหรับปี 
  (จ านวนผูโ้ดยสารจริงส าหรับปี + ประมาณการจ านวนผูโ้ดยสารตลอดอายท่ีุเหลือของสัมปทาน) 
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อุปกรณ์งานระบบอ่ืนๆ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย สีน ้ าเงินท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์                 
งานระบบอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์สถานี ส่วนปรับปรุงพื้นท่ีเช่า อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมภายในสถานี 
อุปกรณ์โฆษณา เป็นตน้ ใชว้ิธีการตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อุปกรณ์ระบบและส่วนปรับปรุงพื้นท่ีใหเ้ช่าบริเวณสถานี 5 ปี และตามอายสุัมปทาน 
อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม 5 ปี และตามอายสุัมปทาน 
อุปกรณ์ระบบโฆษณา 5 - 7 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับอุปกรณ์
งานระบบระหวา่งการติดตั้ง 

4.10 ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมและค่าตัดจ าหน่าย 
 ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมค านวณจากราคาทุน 
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัมปทาน 

 ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  โดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุน
โครงการระหวา่งการติดตั้ง 

4.11 ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 
บริษทัฯบันทึกค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในแต่ละปี                                    
ตามอตัราส่วนประมาณการค่าตอบแทนจ่ายกบัประมาณการรายไดรั้บตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
ตลอดอายสุัมปทาน ส่วนต่างระหว่างค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินท่ีบริษทัฯน าส่งให้แก่รฟม. 
และค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินท่ีบริษทัฯบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละปี จะถูกบนัทึกไวใ้น
บญัชีค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

บริษทัฯจะท าการทบทวนอตัราส่วนประมาณการค่าตอบแทนจ่ายกบัประมาณการรายไดรั้บตามโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่าตัดจ าหน่าย 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 
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อุปกรณ์งานระบบอ่ืนๆ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย สีน ้ าเงินท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์                 
งานระบบอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์สถานี ส่วนปรับปรุงพื้นท่ีเช่า อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมภายในสถานี 
อุปกรณ์โฆษณา เป็นตน้ ใชว้ิธีการตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อุปกรณ์ระบบและส่วนปรับปรุงพื้นท่ีใหเ้ช่าบริเวณสถานี 5 ปี และตามอายสุัมปทาน 
อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม 5 ปี และตามอายสุัมปทาน 
อุปกรณ์ระบบโฆษณา 5 - 7 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับอุปกรณ์
งานระบบระหวา่งการติดตั้ง 

4.10 ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมและค่าตัดจ าหน่าย 
 ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมค านวณจากราคาทุน 
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัมปทาน 

 ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  โดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุน
โครงการระหวา่งการติดตั้ง 

4.11 ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 
บริษทัฯบันทึกค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในแต่ละปี                                    
ตามอตัราส่วนประมาณการค่าตอบแทนจ่ายกบัประมาณการรายไดรั้บตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
ตลอดอายสุัมปทาน ส่วนต่างระหว่างค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินท่ีบริษทัฯน าส่งให้แก่รฟม. 
และค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินท่ีบริษทัฯบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละปี จะถูกบนัทึกไวใ้น
บญัชีค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

บริษทัฯจะท าการทบทวนอตัราส่วนประมาณการค่าตอบแทนจ่ายกบัประมาณการรายไดรั้บตามโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่าตัดจ าหน่าย 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 
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กลุ่มบริษทัตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ        
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดั คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์ 
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

4.13 สัญญาเช่า 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ
ร้ือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง 
และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 3 - 6 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์  
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 หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จ านวนเงิน                                   
ท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอน                               
อย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนด
ของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.14 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั  
กลุ่มบริษทั 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

4.15 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ 
 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์

สิทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง                                              
กลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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4.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต                                     

ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป                                
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.19 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  โดย

ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.20 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั                                               
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ  ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี
เร่ืองการรับรู้รายได ้

  



198  / รายงานประจำาปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) / บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

 

17 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่
วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ 
เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็น         
การไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น                           
ไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และ                                 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณา
วา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้  

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นขา้งต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.21 ตราสารอนุพนัธ์ และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 
บริษทัฯใช้ตราสารอนุพนัธ์ประเภทสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความ                                  
ผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  

บริษทัฯรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียรับ  
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการก าหนดให้ตราสารอนุพนัธ์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 
เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 
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การบัญชีป้องกันความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ณ วนัท่ีเร่ิมก าหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียง บริษทัฯตอ้งมีการก าหนดและจดัท าเอกสาร
อยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงในการด าเนินการป้องกนัความเส่ียง 
รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซ่ึงได้จดัท าตั้งแต่วนัเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียงและไดป้รับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวถึง เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียง
ท่ีจะป้องกนั และวิธีท่ีบริษทัฯใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 
ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีก าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง  
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 
- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  
- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจาก

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 
- อตัราส่วนการป้องกันความเส่ียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวค านวณจาก

ปริมาณของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการท าการป้องกนัความเส่ียงจริงและปริมาณของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเส่ียงจริง 

 บริษทัฯบนัทึกการป้องกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ส าหรับการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงส่วน
ท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
และรับรู้ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ารองส าหรับการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงใหเ้ท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ี
ใช้ป้องกันความเส่ียง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียง แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
การรับรู้รายการในภายหลงัของส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ้นอยู่กับลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงอา้งอิง กล่าวคือ ในกรณีท่ี
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
ส ารองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ในกรณีอ่ืน ๆ กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยูใ่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่  
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การบัญชีป้องกันความเส่ียง - การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ณ วนัท่ีเร่ิมก าหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียง บริษทัฯตอ้งมีการก าหนดและจดัท าเอกสาร
อยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงในการด าเนินการป้องกนัความเส่ียง 
รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซ่ึงได้จดัท าตั้งแต่วนัเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียงและไดป้รับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวถึง เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียง
ท่ีจะป้องกนั และวิธีท่ีบริษทัฯใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง 
ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีก าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง  
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 
- มีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  
- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจาก

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจนั้น 
- อตัราส่วนการป้องกันความเส่ียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวค านวณจาก

ปริมาณของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการท าการป้องกนัความเส่ียงจริงและปริมาณของ
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเส่ียงจริง 

 บริษทัฯบนัทึกการป้องกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ส าหรับการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงส่วน
ท่ีมีประสิทธิผลเป็นส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
และรับรู้ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลเขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที ทั้งน้ี ส ารองส าหรับการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงใหเ้ท่ากบัค่าสัมบูรณ์ของผลก าไรหรือขาดทุนสะสมของเคร่ืองมือท่ี
ใช้ป้องกันความเส่ียง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียง แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
การรับรู้รายการในภายหลงัของส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีสะสมอยู่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนขึ้นอยู่กับลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงอา้งอิง กล่าวคือ ในกรณีท่ี
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บรู้เป็นรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอน
ส ารองท่ีสะสมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นไปเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนเร่ิมแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการ
ใหม่และไม่ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ในกรณีอ่ืน ๆ กิจการจะโอนส ารองท่ีสะสมอยูใ่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่  
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เม่ือการบัญชีป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดได้ยุติลง ส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงใน                                         
กระแสเงินสดท่ีสะสมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนยงัคงตอ้งอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้นต่อไป  หากกิจการ
คาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกันความเส่ียงนั้นจะยงัคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้น ส ารองดงักล่าว
จะตอ้งถูกโอนไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที โดยถือวา่เป็นการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 
ทั้งน้ี หลงัจากการยุติการบญัชีป้องกนัความเส่ียง บริษทัฯจะรับรู้ส ารองท่ียงัคงเหลืออยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้
โดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรายการอา้งอิงท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เม่ือกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
ไดเ้กิดขึ้นจริง 

4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ                                       
ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้                               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                   

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี               
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับ                           
กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต                
(ทั้งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                   

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี               
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับ                           
กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต                
(ทั้งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 
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ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัฯพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย โดยฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งท าการทบทวน
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน
อนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนท่ีเสร็จแล้วและสิทธิในการใช้พื้นท่ี                             
ก่อสร้างทางด่วน 

 ในการค านวณค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนท่ีเสร็จแลว้ และสิทธิใน                               
การใช้พื้นท่ีก่อสร้างทางด่วน ฝ่ายบริหารตอ้งประมาณการปริมาณรถท่ีใช้บริการตลอดอายุท่ีเหลือของ
สัญญาบริหารโครงการระบบทางด่วน โดยถือพื้นฐานประมาณการปริมาณรถท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
และท าการปรับปรุงโดยการเปรียบเทียบกบัปริมาณรถท่ีเกิดขึ้นจริง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณรถท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนาคตอาจแตกต่างไปจากประมาณการขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
ค่าผา่นทางและปริมาณจราจร 

 ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 
 ในการค านวณค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใตส้ัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน       

ฝ่ายบริหารต้องประมาณการจ านวนผู ้โดยสารตลอดอายุ ท่ีเหลือของสัญญาสัมปทาน โดยต้องอาศัย                                      
ขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ เช่น แบบจ าลองจราจร โครงข่าย
รถไฟฟ้า ค่าน ้ามนัเฉล่ียและโครงสร้างค่าโดยสาร เป็นตน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า                                 
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา  
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัในระหว่างปีสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 

รายการธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่      
ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการรถไฟฟ้า 137 1,991 137 1,991 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายส าหรับปรับปรุงทางด่วน 827 814 758 814 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมระบบทางด่วนและซ่อมบ ารุงโยธา       338 585 338 585 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการส านกังาน 9 9 - - ราคาตามสัญญา 

      
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการพฒันาเชิงพาณิชย ์ - - 3 3 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารโครงการ - - 228 209 ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนจ่ายการบริหารงานพฒันาเชิงพาณิชย ์ - - 240 276 ราคาตามสัญญา 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดด้อกเบ้ียรับค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 218 277 218 277 FDR บวกส่วนต่างท่ี                        

ก าหนดต่อปี 
เงินปันผลรับ 492 483 492 483 ตามท่ีประกาศจ่าย  
ตน้ทุนธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 10 10 - - ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนรายไดค้่าโดยสาร (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 203 332 203 332 ตามสัญญาสัมปทาน 
ค่าตอบแทนรายไดจ้ากการพฒันาเชิงพาณิชย ์ 18 19 18 19 ตามสัญญาสัมปทาน 
ค่าภาษีโรงเรือน 3 3 3 2 ตามอตัราท่ีเรียกเก็บโดย

กรุงเทพมหานคร 
ค่าสาธารณูปโภค 2 2 2 2 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     
ลูกหน้ีการคา้     
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั - - 220 1,271 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 356,058 349,988 356,058 349,988 
รวม 356,058 349,988 356,278 351,259 

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั - - 20,330 19,795 
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั - - - 11 
รวม - - 20,330 19,806 

เงินประกันการใช้พืน้ที่     
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 1,914 1,914 - - 

เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาบริการ      
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 37,611 10,829 35,036 10,829 

ลูกหนีภ้ายใต้สัญญาสัมปทาน (หมายเหตุ 10)     
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 7,561,049 9,210,732 7,561,049 9,210,732 

ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า     
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 9,775,518 7,307,905 9,775,518 7,307,905 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 20)     
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั - - 21,443 123,240 
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 85,757 401,750 79,667 401,645 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 234,105 224,992 234,105 224,992 
อื่นๆ 324 320 320 320 
รวม 320,186 627,062 335,535 750,197 

เงินประกันผลงาน     
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 87,990 50,783 84,862 50,783 

เงินประกันการใช้พืน้ที่     
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั - - 723 903 

รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา (หมายเหตุ 23)    
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั - - 9,369 10,618 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 106,457 157,588 90,435 137,212 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,300 9,694 6,448 8,556 
รวม 113,757 167,282 96,883 145,768 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 39,732 46,566 36,435 43,083 
เงินฝากธนาคาร 1,091,636 1,567,018 559,539 1,171,008 
รวม 1,131,368 1,613,584 595,974 1,214,091 
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บริษทัฯไดจ้ าน าบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใช้ในการรับเงินค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
(หมายเหตุ 10) ไวก้บักลุ่มผูใ้ห้สินเช่ือเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัฯ รวมทั้งโอนสิทธิในการหักหรือ
ถอนเงินฝากบนบญัชีดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีเงินกู้และค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกล่าวไวใ้น   
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของบัญชีดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน  1,029 บาท (2563:                      
1,028 บาท) 

8. เงินฝากธนาคารส าหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า 
เป็นบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีบริษทัฯตอ้งด ารงไวต้ามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใช้กบั                                
ผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ และบริษทัฯไม่สามารถน าไปใชส้ าหรับวตัถุประสงคอ่ื์น นอกจากใช้
ช าระค่าโดยสารเท่านั้น 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
ลูกหน้ีการคา้     
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 356,058 349,988 356,278 351,259 
 - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  112,043 165,407 93,550 134,225 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,199) (390) (2,696) (390) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 464,902 515,005 447,132 485,094 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน     
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 20,330 19,795 
 - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,263 29,098 1,934 3,690 
รายไดค้า้งรับ     
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - - 11 
 - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,087 4,800 5,439 4,161 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 8,350 33,898 27,703 27,657 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 473,252 548,903 474,835 512,751 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 
ลูกหน้ีการค้าท่ีมีอายุหน้ีคงค้างเกินวนัท่ีถึงก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี ในงบการเงินรวมและงบการเงิน                                      
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวนประมาณ 1.1 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563:                               
งบการเงินรวม 0.3 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 390 938 390 - 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 2,809 390 2,306 390 
ตดัจ าหน่าย - (938) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,199 390 2,696 390 

10. ลูกหนีภ้ายใต้สัญญาสัมปทาน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 9,210,732 10,860,415 
รับช าระ (1,649,683) (1,649,683) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 7,561,049 9,210,732 
   
หมุนเวียน 1,649,683 1,649,683 
ไม่หมุนเวียน 5,911,366 7,561,049 
รวมลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทาน 7,561,049 9,210,732 

ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทานเป็นลูกหน้ีค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมระยะท่ี 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ขอ้ 1.1 ข.2 ซ่ึงรฟม. จะทยอยจ่ายช าระค่างานเป็นรายเดือนให้แก่บริษทัฯพร้อมดอกเบ้ียภายในปี 2569                                          
บริษทัฯได้โอนสิทธิในการรับเงินจากลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทานไปให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือเพื่อใช้ในการ                                
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21.2 และ 
21.3  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทานท่ีถึงก าหนดตอ้งช าระตามสัญญาเกินกวา่ 5 ปี 

รายไดด้อกเบ้ียรับค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวนรวม 218 
ลา้นบาท (2563: 277 ลา้นบาท) 

11. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน   
- บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 7,148,954 6,376,867 
- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 8,326,970 9,063,870 
ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
- บริษทั เอเชีย เอรา วนั จ ากดั 

(เดิมช่ือ บริษทั รถไฟความเร็วสูงสายตะวนัออก 
           เช่ือมสามสนามบิน จ ากดั) 434,000 400,000 

รวม 15,909,924 15,840,737 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน   
- หน่วยลงทุน 765,671 761,275 

รวม 765,671 761,275 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - สุทธิ 16,675,595 16,602,012 
   
หมุนเวียน 765,671 761,275 
ไม่หมุนเวียน 15,909,924 15,840,737 
รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 16,675,595 16,602,012 

 ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนใน                         
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                            
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 
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ในระหว่างปี  2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอรา วัน จ ากัด ได้มีมติพิเศษเพิ่มทุน                       
จดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวนเงิน 4,000 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 7,780 ลา้นบาท โดยให้สิทธิใน
การซ้ือหุ้นเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนเงินลงทุน โดยก าหนดใช้สิทธิภายในไตรมาสท่ี 3 ของ                                   
ปีปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัฯไม่ใชสิ้ทธิเพิ่มทุนในเงินลงทุนของบริษทัดงักล่าว 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
     (ร้อยละ)   
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 6,000 6,000 5,250 5,250 99.99 99.99 2,604 2,604 
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั 254 254 254 254 99.67 90.52 630 507 
รวมราคาทุน       3,234 3,111 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       (2,466) (2,466) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ       768 645 

 ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 0.2 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.85 
ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากัด (“BMN”) จากผูถื้อหุ้นเดิมในราคารวม              
11 ลา้นบาท ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วน
ร้อยละ 89.67 เป็นสัดส่วนร้อยละ 90.52 

 ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทัฯได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ BMN จ านวน 2.3 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน       
ร้อยละ 9.15 ของหุ้นทั้งหมดของ BMN จากผูถื้อหุ้นเดิมในราคารวม 123 ลา้นบาท ภายหลงัการเข้าซ้ือหุ้น
ดงักล่าวท าใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 90.52 เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.67 

 รายการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 123,150 11,471 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (41,745) (3,772) 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 81,405 7,699 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 321 ลา้นบาท (2563: 321 ลา้นบาท) 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด   
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ในระหว่างปี  2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอรา วัน จ ากัด ได้มีมติพิเศษเพิ่มทุน                       
จดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวนเงิน 4,000 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 7,780 ลา้นบาท โดยให้สิทธิใน
การซ้ือหุ้นเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนเงินลงทุน โดยก าหนดใช้สิทธิภายในไตรมาสท่ี 3 ของ                                   
ปีปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัฯไม่ใชสิ้ทธิเพิ่มทุนในเงินลงทุนของบริษทัดงักล่าว 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
     (ร้อยละ)   
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 6,000 6,000 5,250 5,250 99.99 99.99 2,604 2,604 
บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั 254 254 254 254 99.67 90.52 630 507 
รวมราคาทุน       3,234 3,111 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       (2,466) (2,466) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ       768 645 

 ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 0.2 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.85 
ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากัด (“BMN”) จากผูถื้อหุ้นเดิมในราคารวม              
11 ลา้นบาท ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วน
ร้อยละ 89.67 เป็นสัดส่วนร้อยละ 90.52 

 ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทัฯได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ BMN จ านวน 2.3 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน       
ร้อยละ 9.15 ของหุ้นทั้งหมดของ BMN จากผูถื้อหุ้นเดิมในราคารวม 123 ลา้นบาท ภายหลงัการเข้าซ้ือหุ้น
ดงักล่าวท าใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 90.52 เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.67 

 รายการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 123,150 11,471 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (41,745) (3,772) 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 81,405 7,699 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 321 ลา้นบาท (2563: 321 ลา้นบาท) 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด   
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14. อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแต่ง    
 ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ    

 
ส านกังานและ
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 89,531 215,459 447,127 13,798 765,915 
ซ้ือเพ่ิม 3,274 31,229 44,668 67,396 146,567 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (3,168) (24,291) - (27,459) 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) 193 15,116 - (12,730) 2,579 
31 ธนัวาคม 2563 92,998 258,636 467,504 68,464 887,602 
ซ้ือเพ่ิม 17,621 6,476 41,431 22,875 88,403 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (978) (41,796) - (42,774) 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) 6,616 2,037 7,553 (20,981) (4,775) 
31 ธนัวาคม 2564 117,235 266,171 474,692 70,358 928,456 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2563 55,070 170,114 233,922 - 459,106 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,694 27,910 36,440 - 75,044 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย/      
   ตดัจ าหน่าย - (3,137) (22,689) - (25,826) 
31 ธนัวาคม 2563 65,764 194,887 247,673 - 508,324 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,720 24,747 41,737 - 77,204 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย/      
   ตดัจ าหน่าย - (940) (40,057) - (40,997) 
จดัประเภทใหม ่ - (60) - - (60) 
31 ธนัวาคม 2564 76,484 218,634 249,353 - 544,471 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       
31 ธนัวาคม 2563 27,234 63,749 219,831 68,464 379,278 

31 ธนัวาคม 2564 40,751 47,537 225,339 70,358 383,985 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2563 (37 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายการขายและบริหาร) 75,044 
2564 (45 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายการขายและบริหาร) 77,204 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เคร่ืองตกแต่ง    
 ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ    
 ส านกังานและ

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 61,336 156,899 438,858 13,525 670,618 
ซ้ือเพ่ิม 1,100 30,380 43,122 62,681 137,283 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (3,151) (24,291) - (27,442) 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) - 15,036 - (12,457) 2,579 
31 ธนัวาคม 2563 62,436 199,164 457,689 63,749 783,038 
ซ้ือเพ่ิม 17,396 3,283 38,920 21,183 80,782 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (945) (41,796) - (42,741) 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) 6,616 2,037 7,553 (16,266) (60) 
31 ธนัวาคม 2564 86,448 203,539 462,366 68,666 821,019 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2563 45,051 129,376 229,108 - 403,535 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5,854 17,379 35,380 - 58,613 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย/      
   ตดัจ าหน่าย - (3,120) (22,689) - (25,809) 
31 ธนัวาคม 2563 50,905 143,635 241,799 - 436,339 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,746 18,049 40,746 - 65,541 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่าย - (936) (40,057) - (40,993) 
จดัประเภทใหม ่ - (60) - - (60) 
31 ธนัวาคม 2564 57,651 160,688 242,488 - 460,827 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       
31 ธนัวาคม 2563 11,531 55,529 215,890 63,749 346,699 
31 ธนัวาคม 2564 28,797 42,851 219,878 68,666 360,192 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2563 (26 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายการขายและบริหาร) 58,613 
2564 (37 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายการขายและบริหาร) 65,541 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินรวม 
463 ลา้นบาท (2563: 278 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 284 ลา้นบาท (2563: 266 ลา้นบาท) 

15. สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สิทธิในการใชป้ระโยชน์   
 บนงานก่อสร้าง   
 ทางด่วนท่ีเสร็จแลว้ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 86,447,491 437,439 86,884,930 
ซ้ือเพิ่ม 86,184 691,283 777,467 
ตดัจ าหน่าย - (50) (50) 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) 436,321 (437,389) (1,068) 
31 ธนัวาคม 2563 86,969,996 691,283 87,661,279 
ซ้ือเพิ่ม 118,124 782,517 900,641 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) 191,300 (186,780) 4,520 
31 ธนัวาคม 2564 87,279,420 1,287,020 88,566,440 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 54,631,563 - 54,631,563 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,328,195 - 1,328,195 
31 ธนัวาคม 2563 55,959,758 - 55,959,758 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 686,151 - 686,151 
31 ธนัวาคม 2564 56,645,909 - 56,645,909 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ     
31 ธนัวาคม 2563 31,010,238 691,283 31,701,521 
31 ธนัวาคม 2564 30,633,511 1,287,020 31,920,531 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี    
2563   1,328,195 
2564   686,151 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิในการใชป้ระโยชน์   
 บนงานก่อสร้าง   
 ทางด่วนท่ีเสร็จแลว้ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 73,603,201 432,994 74,036,195 
ซ้ือเพิ่ม 85,199 690,903 776,102 
ตดัจ าหน่าย - (50) (50) 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) 431,876 (432,944) (1,068) 
31 ธนัวาคม 2563 74,120,276 690,903 74,811,179 
ซ้ือเพิ่ม 92,741 688,294 781,035 
โอนเขา้ (ออก) 190,920 (190,920) - 
31 ธนัวาคม 2564 74,403,937 1,188,277 75,592,214 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 46,787,547 - 46,787,547 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,058,365 - 1,058,365 
31 ธนัวาคม 2563 47,845,912 - 47,845,912 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 504,627 - 504,627 
31 ธนัวาคม 2564 48,350,539 - 48,350,539 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ     
31 ธนัวาคม 2563 26,274,364 690,903 26,965,267 
31 ธนัวาคม 2564 26,053,398 1,188,277 27,241,675 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี    
2563   1,058,365 
2564   504,627 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้   
 สัญญาสัมปทานโครงการ   
 รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน งานระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 34,021,244 12,747,711 46,768,955 
ซ้ือเพ่ิม 2,259,577 385,214 2,644,791 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 59,569 - 59,569 
ตดัจ าหน่าย - (110) (110) 
โอนเขา้ (ออก) 11,620,270 (11,620,270) - 
31 ธนัวาคม 2563 47,960,660 1,512,545 49,473,205 
ซ้ือเพ่ิม 160,306 770,489 930,795 
ตดัจ าหน่าย - (642) (642) 
จดัประเภทใหม่/โอนเขา้ (ออก) 1,747 (1,552) 195 
31 ธนัวาคม 2564 48,122,713 2,280,840 50,403,553 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 4,430,056 - 4,430,056 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 359,430 - 359,430 
31 ธนัวาคม 2563 4,789,486 - 4,789,486 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 245,444 - 245,444 
31 ธนัวาคม 2564 5,034,930 - 5,034,930 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ     
31 ธนัวาคม 2563 43,171,174 1,512,545 44,683,719 
31 ธนัวาคม 2564 43,087,783 2,280,840 45,368,623 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี    
2563   359,430 

2564   245,444 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้   
 สัญญาสัมปทานโครงการ   
 รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน งานระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 33,364,651 12,745,919 46,110,570 
ซ้ือเพ่ิม 2,244,984 385,157 2,630,141 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 59,569 - 59,569 
โอนเขา้ (ออก) 11,619,615 (11,619,615) - 
31 ธนัวาคม 2563 47,288,819 1,511,461 48,800,280 
ซ้ือเพ่ิม 146,607 769,529 916,136 
โอนเขา้ (ออก) 1,487 (1,487) - 
31 ธนัวาคม 2564 47,436,913 2,279,503 49,716,416 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 4,111,864 - 4,111,864 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 311,417 - 311,417 
31 ธนัวาคม 2563 4,423,281 - 4,423,281 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 197,331 - 197,331 
31 ธนัวาคม 2564 4,620,612 - 4,620,612 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ     
31 ธนัวาคม 2563 42,865,538 1,511,461 44,376,999 
31 ธนัวาคม 2564 42,816,301 2,279,503 45,095,804 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี    
2563   311,417 

2564   197,331 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้                                      
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินซ่ึงค านวณมาจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.55 
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17. ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้า  
 สายฉลองรัชธรรม งานระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 701,462 30,307 731,769 
ซ้ือเพ่ิม 1,838 39,753 41,591 
31 ธนัวาคม 2563 703,300 70,060 773,360 
ซ้ือเพ่ิม - 77,701 77,701 
ลดลง (1) (33,644) (33,645) 
โอนเขา้ (ออก) 36,416 (36,416) - 
31 ธนัวาคม 2564 739,715 77,701 817,416 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 86,818 - 86,818 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 26,106 - 26,106 
31 ธนัวาคม 2563 112,924 - 112,924 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 27,739 - 27,739 
31 ธนัวาคม 2564 140,663 - 140,663 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ     
31 ธนัวาคม 2563 590,376 70,060 660,436 
31 ธนัวาคม 2564 599,052 77,701 676,753 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี    
2563   26,106 

2564   27,739 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ราคาทุน 223,484 227,563 209,262 213,362 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (175,133) (164,398) (163,586) (155,096) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 48,351 63,165 45,676 58,266 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  63,165 74,027 58,266 69,273 
เพิ่มขึ้น 11,553 17,419 11,532 15,441 
จดัประเภทใหม่ - (1,511) - (1,511) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (26,367) (26,770) (24,122) (24,937) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 48,351 63,165 45,676 58,266 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราคงท่ี  2,000,000 1,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น 1M BIBOR บวกส่วนต่างท่ีก าหนด - 1,500,000 
รวม  2,000,000 3,000,000 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 305,189 518,530 320,538 641,665 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 594,979 600,037 537,785 523,602 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 227,327 201,838 226,928 201,386 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 14,997 108,532 14,997 108,532 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 325,195 252,159 299,000 212,307 
เจา้หน้ีอ่ืน 24,726 63,556 23,290 62,265 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,492,413 1,744,652 1,422,538 1,749,757 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  63,165 74,027 58,266 69,273 
เพิ่มขึ้น 11,553 17,419 11,532 15,441 
จดัประเภทใหม่ - (1,511) - (1,511) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (26,367) (26,770) (24,122) (24,937) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 48,351 63,165 45,676 58,266 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราคงท่ี  2,000,000 1,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น 1M BIBOR บวกส่วนต่างท่ีก าหนด - 1,500,000 
รวม  2,000,000 3,000,000 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 305,189 518,530 320,538 641,665 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 594,979 600,037 537,785 523,602 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 227,327 201,838 226,928 201,386 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 14,997 108,532 14,997 108,532 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 325,195 252,159 299,000 212,307 
เจา้หน้ีอ่ืน 24,726 63,556 23,290 62,265 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,492,413 1,744,652 1,422,538 1,749,757 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 27,425,978 24,979,920 24,108,158 21,349,920 
กูเ้พิ่ม 5,000,000 5,299,998 5,000,000 5,299,998 
จ่ายคืนเงินกู ้ (3,403,941) (2,853,940) (3,091,761) (2,541,760) 
ยอดคงเหลือปลายปี 29,022,037 27,425,978 26,016,397 24,108,158 

เงินกูย้มืระยะยาวขอ้ 21.1 

บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมน้ี จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวร้อยละ                                               
6M THBFIX บวกส่วนต่างท่ีก าหนด เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

เงินกูย้มืระยะยาวขอ้ 21.2 และ 21.3 

บริษทัฯจ าน าบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใช้ในการรับเงินค่างานระบบรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมตามสัญญา
ระยะท่ี 1 (หมายเหตุ 7) รวมทั้งโอนสิทธิในการรับเงินค่างานดงักล่าวให้กบักลุ่มผูใ้หสิ้นเช่ือ (หมายเหตุ 10) 
เพื่อเป็นหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัเงินกูย้ืม ทั้งน้ี บริษทัฯมีดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 218 ลา้นบาท (2563: 277 ลา้นบาท) 

ภายใต้สัญญากู้ยืมน้ี บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล และเง่ือนไขการ
ช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนดตามสัญญา (Mandatory Prepayment) เป็นตน้ 

เงินกูย้มืระยะยาวขอ้ 21.4 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมน้ีบางส่วน จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ                                               
6M THBFIX บวกส่วนต่างท่ีก าหนด เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  

ภายใต้สัญญากู้ยืมน้ี บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล และเง่ือนไขการ
ช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนดตามสัญญา (Mandatory Prepayment) เป็นตน้ 
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เงินกูย้มืระยะยาวขอ้ 21.5 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาสินเช่ือกับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง และไดเ้ขา้ท า
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืทั้งจ านวน จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวก
ส่วนต่างท่ีก าหนด เป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ี โดยบริษทัฯได้เบิกใช้สินเช่ือครบทั้งจ านวนแล้ว เม่ือวนัท่ี                        
1 เมษายน 2564 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผล และเง่ือนไข                         
การช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนด (Mandatory Prepayment) เป็นตน้ 

เงินกูย้มืระยะยาวขอ้ 21.6 

เงินกูย้มืน้ีเป็นเงินกูย้มืของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผล และเง่ือนไขการช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนดตามสัญญา (Mandatory 
Prepayment) เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาแกไ้ขสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อขยายระยะเวลาการช าระคืน
เงินต้นของงวดเดือนกันยายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564 โดยตกลงช าระเฉพาะดอกเบ้ียและขยาย
ระยะเวลาการช าระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยจากเดิมส้ินสุดภายในเดือนกนัยายน 2567 เป็นส้ินสุดในเดือน
ธนัวาคม 2568 
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22. หุ้นกู้ 
 หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประเภทหุ้นกู ้ อายหุุ้นกู ้ วนัที่ออกหุ้นกู ้ วนัที่ครบก าหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 2564 2563 
     (ร้อยละต่อปี)   

1. คร้ังท่ี 1/2559       
 - ล าดบัท่ี 2 5 ปี 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2564 2.52 - 1,615,000 
 - ล าดบัท่ี 3 7 ปี 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2566 3.00 2,000,000 2,000,000 
 - ล าดบัท่ี 4 10 ปี 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2569 3.30 3,335,000 3,335,000 
 - ล าดบัท่ี 5 12 ปี 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2571 3.61 2,750,000 2,750,000 

2. คร้ังท่ี 2/2559 12 ปี 11 สิงหาคม 2559 24 มิถุนายน 2571 3.61 500,000 500,000 
3. คร้ังท่ี 3/2559       
 - ล าดบัท่ี 2 9 ปี 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2568 3.78 2,500,000 2,500,000 
 - ล าดบัท่ี 3 11 ปี 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2570 3.95 3,000,000 3,000,000 

4. คร้ังท่ี 1/2560       
 - ล าดบัท่ี 1 5 ปี 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2565 2.65 2,000,000 2,000,000 
 - ล าดบัท่ี 2 7 ปี 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2567 3.10 3,000,000 3,000,000 

5. คร้ังท่ี 1/2561       
 - ล าดบัท่ี 1 3 ปี 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2564 2.05 - 3,000,000 
 - ล าดบัท่ี 2 5 ปี 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2566 2.46 3,500,000 3,500,000 
 - ล าดบัท่ี 3 7 ปี 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2568 3.01 3,500,000 3,500,000 

6. คร้ังท่ี 1/2562       
 - ล าดบัท่ี 1 3 ปี 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2565 2.65 1,000,000 1,000,000 
 - ล าดบัท่ี 2 5 ปี 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2567 3.18 2,000,000 2,000,000 
 - ล าดบัท่ี 3 7 ปี 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2569 3.59 1,000,000 1,000,000 
 - ล าดบัท่ี 4 10 ปี 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2572 3.84 1,000,000 1,000,000 

7. คร้ังท่ี 1/2563       
 - ล าดบัท่ี 1 4 ปี 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2567 2.88 1,000,000 1,000,000 
 - ล าดบัท่ี 2 10 ปี 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2573 3.50 1,300,000 1,300,000 
 - ล าดบัท่ี 3 12 ปี 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2575 3.78 700,000 700,000 

8. คร้ังท่ี 1/2564       
 - ล าดบัท่ี 1 3 ปี 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2567 1.56 2,000,000 - 
 - ล าดบัท่ี 2 5 ปี 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2569 2.24 2,000,000 - 
 - ล าดบัท่ี 3 7 ปี 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2571 2.91 1,000,000 - 
 - ล าดบัท่ี 4 10 ปี 28 เมษายน 2564 28 เมษายน 2574 3.33 1,000,000 - 

 รวม    40,085,000 38,700,000 
 หกั: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (3,000,000) (4,615,000) 
 หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (27,628) (27,076) 
 หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 37,057,372 34,057,924 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 38,700,000 38,200,000 
ออกหุน้กู ้ 6,000,000 3,000,000 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ (4,615,000) (2,500,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 40,085,000 38,700,000 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 บริษทัฯไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูเ้พื่อความยัง่ยนื (Sustainability Bond) คร้ังท่ี 1/2564 
วงเงินรวม 6,000 ลา้นบาท เพื่อใช้ส าหรับการจ่ายช าระคืนหน้ีเดิมและ/หรือเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

หุ้นกูข้องบริษทัฯทั้งหมดเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทน         
ผูถื้อหุ้นกู ้(ยกเวน้หุ้นกูข้อ้ท่ี 6 ถึงขอ้ท่ี 8 ท่ีมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้) โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน
ตลอดอายุหุ้นกู ้หุ้นกูด้งักล่าวมีขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ             
ผูถื้อหุน้  

23. รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา 
 บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนการใหสิ้ทธิการบริหารส่ือโฆษณาผา่นระบบหนา้จอแสดงขอ้มูลส าหรับผูโ้ดยสาร 

(Passenger Information Display) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 ค. จากบริษทัย่อย 
เป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท ณ วนัท่ีท าสัญญา (1 มกราคม 2553) สิทธิดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในเดือน
กรกฎาคม 2572 ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใตร้ายการ “รายไดรั้บ
ล่วงหนา้ค่าสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา” และตดัจ าหน่ายเป็นรายไดต้ลอดอายขุองสัญญา 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณามีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 10,618 11,866 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (1,249) (1,248) 
ยอดคงเหลือปลายปี 9,369 10,618 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี (1,249) (1,249) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณา - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 8,120 9,369 
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24. สัญญาเช่า  
กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญา
ระหวา่ง 1 - 7 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 54,805 43,634 98,439 
เพ่ิมขึ้น 7,889 30,217 38,106 
ลดลง - (847) (847) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (29,884) (19,300) (49,184) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 32,810 53,704 86,514 
เพ่ิมขึ้น 116,838 2,433 119,271 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (46,909) (19,180) (66,089) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 102,739 36,957 139,696 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 11,992 41,321 53,313 
เพ่ิมขึ้น 7,889 27,769 35,658 
ลดลง - (847) (847) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (11,586) (18,104) (29,690) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 8,295 50,139 58,434 
เพ่ิมขึ้น 35,925 2,433 38,358 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (26,956) (18,072) (45,028) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 17,264 34,500 51,764 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 142,299 90,358 53,064 61,569 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (4,890) (3,933) (2,061) (3,057) 
รวม 137,409 86,425 51,003 58,512 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (44,749) (45,513) (25,374) (25,671) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 92,660 40,912 25,629 32,841 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 86,425 96,632 58,512 52,058 
เพ่ิมขึ้น 119,266 38,107 38,352 35,658 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 2,764 2,678 2,074 1,794 
จ่ายค่าเช่า (67,284) (44,427) (47,489) (26,254) 
ผลกระทบจากการปรับลดค่าเช่า (3,762) (6,565) (446) (4,744) 
ยอดคงเหลือปลายปี 137,409 86,425 51,003 58,512 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 41 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 66,089 49,184 45,028 29,690 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,764 2,661 2,074 1,777 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและ 
    สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 20,369 22,883 19,333 22,109 
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ง) อ่ืน ๆ 
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 
84 ล้านบาท (2563: 62 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 64 ล้านบาท 2563: 44 ล้านบาท)  ซ่ึงรวมถึง                               
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 932,331 886,390 904,696 862,915 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  78,889 101,419 75,075 97,808 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 14,250 14,525 13,603 13,976 
ขาดทนุท่ีเกิดขึ้นจากการจ่ายผลประโยชน์ - 146 - 146 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
    คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  
  

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                              
ดา้นประชากรศาสตร์ (26,526) 11,592 (26,167) 11,592 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (144,168) (34,677) (145,518) (34,677) 
- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (52,337) (10,188) (45,316) (10,188) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (31,543) (36,876) (31,543) (36,876) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 770,896 932,331 744,830 904,696 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจ านวนประมาณ 
18 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 18 ลา้นบาท) (2563: จ านวน 19 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จ านวน 19 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 10.91 - 16.42 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.91 - 16.42 ปี) (2563 : 12.49 - 17.55 ปี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.68 - 17.55 ปี)) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด 1.7 - 2.2 1.5 - 2.3 1.7, 2.2 1.5, 1.8 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 - 5.0 4.6 - 5.5 1.0, 1.5, 4.0 5.0, 5.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน                     

(ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ 2.0 - 14.0 1.0 - 7.0 2.0 - 6.0 1.0 - 6.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (68) 80 (65) 76 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 77 (67) 74 (64) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (71) 50 (68) 49 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (90) 107 (87) 104 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 103 (88) 99 (85) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (94) 70 (91) 69 

26. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน                
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 
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27. รายได้ค่าผ่านทาง 
27.1 ตามสัญญาการก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และทางด่วนสายบางปะอิน-

ปากเกร็ด และตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 ก. กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาฉบบั
แกไ้ขทั้งสองสัญญา ซ่ึงมีการขยายอายุสัญญาสัมปทานออกไป โดยกทพ. ตกลงท่ีจะแบ่งรายไดค้่าผ่านทางท่ี
ไดรั้บใหแ้ก่กลุ่มบริษทัในสัดส่วนดงัต่อไปน้ี 
 บริษทัฯ กทพ. 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
โครงข่ายในเขตเมือง (ระบบทางด่วนขั้นท่ี 1 และระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 ส่วนเอและส่วนบี) 40 60 
โครงข่ายนอกเขตเมือง (ระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 ส่วนซี) 100 ไม่มี 
โครงข่ายนอกเขตเมือง (ระบบทางด่วนขั้นท่ี 2 ส่วนดี) 100 ไม่มี 
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 100 ไม่มี 

27.2 ตามสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริษทัฯตกลงท่ีจะ
แบ่งรายไดค้่าผา่นทางท่ีไดรั้บใหแ้ก่ กทพ. ดงัน้ี 
 บริษทัฯ กทพ. 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร   
นบัจากวนัท่ีการก่อสร้างแลว้เสร็จของส่วนใดส่วนหน่ึง จนถึงวนัส้ินสุดของสัญญา 100 ไม่มี 

(14 ธนัวาคม 2585)   

28. รายได้จากธุรกจิพฒันาเชิงพาณิชย์ 
 รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชยซ่ึ์งแยกตามแหล่งท่ีเกิดรายไดใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ยรายได้บนระบบทางพิเศษจ านวน 52 ลา้นบาท (2563: 17 ลา้นบาท) 
และรายได้บนระบบรางเป็นจ านวน 694 ลา้นบาท (2563: 706 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมการรับรู้รายได้ค่าสิทธิ                
ในการบริหารส่ือโฆษณาจ านวน 1 ลา้นบาท (2563: 1 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 23) 

29. รายได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม 
 รายได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมของ 

บริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง 243,768 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม 14,100 
 257,868 
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30. เงินตอบแทนจากรายได้ค่าโดยสารและรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ 
30.1 สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

 บริษทัฯตกลงแบ่งรายไดต้ามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลเป็นเงินตอบแทน
ใหแ้ก่ รฟม. ซ่ึงประกอบดว้ยเงินตอบแทนค่าโดยสาร เงินตอบแทนจากการพฒันาเชิงพาณิชย ์เงินตอบแทน
จากก าไรท่ีเกินอตัราท่ีก าหนดและส่วนแบ่งของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการกูเ้งินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่า
ท่ีระบุในสัญญา  

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 ข.1 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ซ่ึงในสัญญาไดร้ะบุใหส้ัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคลเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน และใหส้ัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลมีผลบังคบัใช้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาตามสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เฉพาะสิทธิ หน้าท่ีและขอ้สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั                              
ค่าโดยสาร อตัราค่าโดยสาร และการจ่ายเงินตอบแทนใหแ้ก่ รฟม.  

 เงินตอบแทนรายไดต้ามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลท่ีบริษทัฯตอ้งน าส่ง
ใหแ้ก่ รฟม. สรุปไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.2 ส่วนท่ี 1 

30.2 สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 

 บริษทัฯตกลงแบ่งผลประโยชน์เป็นเงินตอบแทนจากการด าเนินงานตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน ้าเงินลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ใหแ้ก่ รฟม. เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1:  เงินตอบแทนจากรายได้ค่าโดยสารและรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า  
มหานครสายเฉลิมรัชมงคลตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
จนถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2572 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก) เงินตอบแทนรายไดค้่าโดยสาร 

 จ านวนเงินรายปี 

 บริษทัฯตกลงแบ่งรายไดจ้ากค่าโดยสารให้แก่ รฟม. เป็นรายปี นับตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2557 จนถึงวันท่ี  1 กรกฎาคม 2572 เป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน 43,567 ล้านบาท (ซ่ึงรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) โดยแบ่งจ่ายให้แก่ รฟม.ในแต่ละปีตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯจ่ายเงินตอบแทนจากรายไดค้่าโดยสารแบบรายปีสะสม
เป็นจ านวนเงิน 11,704 ลา้นบาท (2563: 9,158 ลา้นบาท) 

  



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) / รายงานประจำาปี 2564 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) /  231 

 

50 

 จ านวนเงินเป็นร้อยละ 

 บริษทัฯตกลงแบ่งเงินตอบแทนรายไดค้่าโดยสารในอตัราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 15 ของรายได้
ค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
นับตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2572 โดยบริษทัฯจะน าส่งรายได้
ดงักล่าวใหแ้ก่ รฟม. เป็นรายเดือน 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯจ่ายเงินตอบแทนรายไดค้่าโดยสารแบบร้อยละ 
เป็นจ านวนเงิน 58 ลา้นบาท (2563: 107 ลา้นบาท) 

 ข) เงินตอบแทนรายไดจ้ากการพฒันาเชิงพาณิชย ์

 จ านวนเงินรายปี 

 บริษทัฯตกลงแบ่งเงินตอบแทนรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. เป็นรายปี 
นับตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2572 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 930 
ล้านบาท (ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยแบ่งจ่ายให้แก่ รฟม.ในแต่ละปีตามจ านวนท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯจ่ายเงินตอบแทนจากรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ 
แบบรายปีสะสมเป็นจ านวนเงิน 555 ลา้นบาท (2563: 505 ลา้นบาท) 

 จ านวนเงินเป็นร้อยละ 

 บริษทัฯตกลงแบ่งเงินตอบแทนรายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 7 ของ
รายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชยใ์นระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ซ่ึงรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2572 โดยบริษทัฯ
จะน าส่งรายไดด้งักล่าวใหแ้ก่ รฟม. เป็นรายเดือน 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯจ่ายเงินตอบแทนจากพฒันาเชิงพาณิชยแ์บบ
ร้อยละ เป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท (2563: 42 ลา้นบาท) 

ส่วนท่ี 2 :  เงินตอบแทนรายไดค้่าโดยสารและรายไดจ้ากการพฒันาเชิงพาณิชยใ์นระบบรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน
ส่วนต่อขยายตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2572 จนถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน ้าเงิน 
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 บริษทัฯตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ รฟม. ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสัมปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน เม่ือบริษทัฯมีผลตอบแทนการลงทุนจากการด าเนินงานในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินส่วนต่อขยายตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2572 จนส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินเกินกวา่อตัราผลตอบแทนการลงทุนตามท่ีระบุในสัญญา 

31. ต้นทุนทางการเงิน   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงิน 1,945,734 1,910,296 1,861,939 1,813,237 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,764 2,661 2,074 1,777 
ดอกเบ้ียจ่ายของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 222,972 175,715 222,972 175,715 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น  15,574 23,835 14,863 23,028 
รวม 2,187,044 2,112,507 2,101,848 2,013,757 

32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเส่ือมราคา 1,128,606 1,857,980 864,001 1,504,205 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น                           
ของพนกังานกลุ่มบริษทั  2,291,569 2,462,306 2,176,786 2,339,201 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น                            
ของพนกังาน กทพ. 723,744 861,823 590,348 704,197 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 2,017,741 2,241,023 1,978,223 2,198,276 
ค่าทดแทนการจดัหาพ้ืนท่ีก่อสร้างทางด่วน - 61,467 - 61,467 
ค่าสาธารณูปโภค 765,942 793,068 745,985 772,423 
ค่าตอบแทนรายไดต้ามสัญญาสัมปทาน 220,635 350,690 220,635 350,690 
ค่าใชจ้่ายในการอ านวยความสะดวกและ                         
ความปลอดภยับนทางพิเศษและภายในสถานี 582,538 589,930 547,048 554,142 

ค่าเบ้ียประกนัภยั 146,504 134,018 139,508 127,472 
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33. ภาษีเงินได้  
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 63,607 94,096 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (33) (750) - (635) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 70,338 288,573 74,203 295,431 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 133,912 381,919 74,203 294,796 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:                               
- ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการป้องกนั                        

ความเส่ียงในกระแสเงินสด 17,983 (14,622) 17,983 (14,622) 
- ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น                     13,837 (339,947) 13,837 (339,947) 
- ก าไรจากการประมาณการตามหลกั                          

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 44,606 6,654 43,400 6,654 
รวม 76,426 (347,915) 75,220 (347,915) 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,144,963 2,436,645 846,066 1,992,730 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 228,993 487,329 169,213 398,546 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (33) (750) - (635) 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม (377) 381 - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (98,437) (96,543) (98,437) (96,543) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 3,442 2,860 3,442 2,860 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,947) (9,058) (1,071) (5,641) 
อื่น ๆ 2,271 (2,300) 1,056 (3,791) 

รวม (94,671) (105,041) (95,010) (103,115) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 133,912 381,919 74,203 294,796 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ประมาณการโบนสั 43,616 37,451 35,132 30,378 
ประมาณการค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น 3,195 3,515 2,780 3,040 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 640 78 539 78 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 154,179 186,466 148,966 180,939 
สัญญาเช่า 265 165 233 124 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี 39,155 9,663 37,089 9,128 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 666,171 162,523 666,171 162,523 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 19,176 37,159 19,176 37,159 

รวม 926,397 437,020 910,086 423,369 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - สิทธิในการใชป้ระโยชน์                          
บนงานก่อสร้างทางด่วน 

642,408 514,522 642,408 514,522 

ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 1,766,752 1,273,213 1,766,752 1,273,213 
ก าไรจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า                   
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

 
17,766 

 
16,887 

 
17,766 

 
16,887 

ก าไรจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า                   
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 1,592,115 1,578,278 1,592,115 1,578,278 

รวม 4,019,041 3,382,900 4,019,041 3,382,900 
การแสดงรายการในงบการเงิน     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,311 13,651 - - 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,108,955) (2,959,531) (3,108,955) (2,959,531) 
 (3,092,644) (2,945,880) (3,108,955) (2,959,531) 

34. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
35. เงินปันผลจ่าย 
 เงินปันผลจ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลรวม เงินปันผลต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    
เงินปันผลส าหรับปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี      

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 1,529 0.10 25 พฤษภาคม 2564 
     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
เงินปันผลส าหรับงวด                 
คร่ึงปีหลงัของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 1,376 0.09 8 พฤษภาคม 2563 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - สิทธิในการใชป้ระโยชน์                          
บนงานก่อสร้างทางด่วน 

642,408 514,522 642,408 514,522 

ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 1,766,752 1,273,213 1,766,752 1,273,213 
ก าไรจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า                   
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

 
17,766 

 
16,887 

 
17,766 

 
16,887 

ก าไรจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า                   
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 1,592,115 1,578,278 1,592,115 1,578,278 

รวม 4,019,041 3,382,900 4,019,041 3,382,900 
การแสดงรายการในงบการเงิน     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,311 13,651 - - 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,108,955) (2,959,531) (3,108,955) (2,959,531) 
 (3,092,644) (2,945,880) (3,108,955) (2,959,531) 

34. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
35. เงินปันผลจ่าย 
 เงินปันผลจ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลรวม เงินปันผลต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    
เงินปันผลส าหรับปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี      

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 1,529 0.10 25 พฤษภาคม 2564 
     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
เงินปันผลส าหรับงวด                 
คร่ึงปีหลงัของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 1,376 0.09 8 พฤษภาคม 2563 
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36. การส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการลงทุนในกิจการรถไฟฟ้า
สายสีน ้ าเงิน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1074-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ภายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไร
ท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น (วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560)  

รายไดข้องบริษทัฯ จ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากธุรกิจทางพิเศษ - - 5,490,300 6,942,077 5,490,300 6,942,077 
รายไดจ้ากธุรกิจระบบราง 1,491,633 2,613,002 1,962,775 1,906,838 3,454,408 4,519,840 
รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ - - 745,500 723,607 745,500 723,607 
รายไดอ้ื่น 744 408 967,849 1,018,561 968,593 1,018,969 
รวมรายได ้ 1,492,377 2,613,410 9,166,424 10,591,083 10,658,801 13,204,493 

37. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานท่ีน าเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัฯ 
ซ่ึงมีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเพื่อใช้ตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1) ส่วนงานธุรกิจทางพิเศษ เป็นส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

2) ส่วนงานธุรกิจระบบราง เป็นส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชน
ดว้ยรถไฟฟ้า 

3) ส่วนงานพฒันาเชิงพาณิชย ์เป็นส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ช่าพื้นท่ีร้านคา้ การใหบ้ริการโฆษณาและ
การใหบ้ริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบส่ือสารโทรคมนาคมภายในและภายนอกสถานีรถไฟฟ้าและ
บนทางพิเศษ 

4) ส่วนงานการด าเนินงานอ่ืนๆ เป็นส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการว่าจา้งให้บริษทัฯเป็นผูบ้ริหารโครงการ                                  
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดของบริษทัยอ่ย  
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ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์ ใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้น รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน                                 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

38. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพทิสโกร่้วมทุน 2 ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

และไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้น ซ่ึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีจดัตั้งขึ้นภายใตก้ารอนุมติัจาก
กระทรวงการคลงั ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออก
จากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายใน                               
งบการเงินรวมเป็นจ านวน 113 ลา้นบาท (2563: 113 ลา้นบาท) และบริษทัฯรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ                              
เป็นจ านวน 110 ลา้นบาท (2563: 110 ลา้นบาท) 

39. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
39.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการต่างๆดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

ก) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดัเก็บค่าโดยสาร 66 ลา้นบาท และ 
6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

15 ลา้นบาท และ 
2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ข) การซ้ืออุปกรณ์ 16 ลา้นบาท 44 ลา้นบาท 
ค) การติดตั้งอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า 242 ลา้นบาท 664 ลา้นบาท และ 

3 ลา้นยโูร 
ง) งานปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษ 172 ลา้นบาท 959 ลา้นบาท 
จ) งานอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม 120 ลา้นบาท 188 ลา้นบาท 
ฉ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนอ่ืนๆ 6 ลา้นบาท 4 ลา้นบาท 
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39.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 
 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจดัหาอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้า สัญญาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

งานระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของโครงการระบบรถไฟฟ้าซ่ึงจะส้ินสุดลงในระหว่างปี 2566 
ถึงปี 2572 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวซ่ึงยงัไม่รวมการปรับอัตราค่ าจัดหา
อุปกรณ์โครงการตามดชันีราคาผูบ้ริโภคดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
  ดอลลาร์  ดอลลาร์   ดอลลาร์  ดอลลาร์  
 บาท สหรัฐฯ ยโูร สิงคโปร์ เยน บาท สหรัฐฯ ยโูร สิงคโปร์ เยน 
จ่ายช าระ:           
ภายใน 1 ปี  1,604 - 4 - 379 1,565 - 5 - 380 
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 5,059 2 17 1 1,360 5,176 2 17 1 1,518 
มากกว่า 5 ปี 2,061 2 11 - - 3,210 2 15 1 221 

39.3 ภาระผูกพนัจากสัญญาบริการต่าง ๆ 
 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการตามสัญญาบริการต่างๆ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
จ่ายช าระ:   
ภายใน 1 ปี  325 518 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 244 122 
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39.4 ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านักงานและอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญญาเช่า                      

ระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี  

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 2564 2563 

จ่ายช าระ:   
ภายใน 1 ปี  8 12 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 3 8 

39.5 การค า้ประกนั 
 บริษทัฯมีหลกัประกนัตามสัญญาและหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯคงเหลืออยู่

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
 2564 2563 
ก) ค ้าประกนัต่อ รฟม. ในการปฏิบติัตามเง่ือนไขในการยืน่ซองขอ้เสนอ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขนุนนท ์- มีนบุรี (สุวินทวงศ)์ 
- 2,000 

ข) ค ้าประกนัต่อ รฟม. ในการด าเนินการปฏิบติังานตามสัญญาสัมปทาน  
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน 
- โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 

 
210 
200 

 
210 
200 

ค) ค ้าประกนัต่อการไฟฟ้านครหลวงส าหรับโครงการระบบรถไฟฟ้า 118 118 
ง) ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 3 11 

39.6 ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ   
  บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั 750 750 
ข) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งงานตรวจสอบ ซ่อมแซม   

  และปรับปรุงทางด่วน (จ่ายช าระภายใน 1 ปี) 56 128 
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40. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรม                         

ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
  - หน่วยลงทนุ - 766 - 766 
สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรม                            

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
- ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 15,476 - - 15,476 
- ตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 434 434 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ ์     
 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 96 - 96 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - - 321 321 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 41,092 - 41,092 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรม                         

ผา่นก าไรหรือขาดทุน     
  - หน่วยลงทนุ - 761 - 761 
สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรม                            

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
- ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 15,441 - - 15,441 
- ตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - - 400 400 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ ์     
 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 186 - 186 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - - 321 321 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 39,866 - 39,866 

41. เคร่ืองมือทางการเงิน 
41.1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 บริษทัฯก าหนดให้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

ของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร การป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวถือว่าเป็นการป้องกนัความเส่ียงจาก     
อตัราดอกเบ้ีย 

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงน้ีถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 
เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียมีเง่ือนไขท่ีตรงกันกับเง่ือนไขของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย                               
ผนัแปร (อนัไดแ้ก่ จ านวนเงินตน้ วนัครบก าหนด วนัท่ีจ่ายช าระ และวนัท่ีมีการปรับอตัราดอกเบ้ีย) บริษทัฯ
ไดก้ าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวท่ี้ 1:1 เน่ืองจากความเส่ียงอา้งอิงของสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเหมือนกับองค์ประกอบของความเส่ียงท่ีมีการป้องกัน นอกจากน้ี ในการทดสอบความมี
ประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง บริษทัฯไดใ้ชอ้นุพนัธ์เสมือน พร้อมกบัเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียงส าหรับความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั 

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

- อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการคิดลดรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงมี
ความแตกต่างกนั  

- ความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีความแตกต่างกนั 

ทั้งน้ี ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนมีจ านวนท่ีไม่เป็น
สาระส าคญั  
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41.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก

ธนาคารส าหรับรายไดค้่าโดยสารรับล่วงหน้า ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทาน 
เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่า เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทาน 

เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆโดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทั
อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  ยกเวน้ตราสาร
อนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีภายใต้สัญญาสัมปทาน 
 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยก าหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่าง

เหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั
มีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทานอยา่งสม ่าเสมอ   

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงค้างนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ                                
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้                       
การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็น                               
ถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่                           
ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  
 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ืออาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของ
การกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็น
ธนาคารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  
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 ความเส่ียงด้านตลาด 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอนัเก่ียวเน่ืองจากเจ้าหน้ีค่างานโครงการเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจ านวนเงินประมาณ 99 ลา้นเยน 0.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 0.1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (2563: 101 
ลา้นเยน 0.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์) ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน (หน้ีสินส่วนใหญ่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี)  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และ

หุ้นกู ้อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืม
ระยะยาวส่วนหน่ึง เพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนระหว่างดอกเบ้ียตามอัตราผนัแปรและดอกเบ้ียตามอัตราคงท่ี                             
ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดร่วมกนัไว ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่                      
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,056 75 1,131 0.10 - 0.50 
เงินฝากธนาคารส าหรับรายได ้            
ค่าโดยสารรับล่วงหนา้ - - - 225 - 225 0.05 - 1.45 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 473 473 - 
ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาสัมปทาน - - - 7,561 - 7,561 หมายเหตุ 10 
สินทรัพยท์างการเงิน  - - - - 16,676 16,676 - 
 - - - 8,842 17,224 26,066  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,000 - - - - 2,000 หมายเหตุ 19 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,492 1,492 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,120 3,871 - 24,163 - 29,154 หมายเหตุ 21 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 44 80 13 - - 137 หมายเหตุ 24 
หุ้นกู ้ 3,000 25,835 11,222 - - 40,057 หมายเหตุ 22 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - - - - 103 103 - 
 6,164 29,786 11,235 24,163 1,595 72,943  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,536 78 1,614 0.25 - 1.30 
เงินฝากธนาคารส าหรับรายได ้            
ค่าโดยสารรับล่วงหนา้ - - - 224 - 224 0.05 - 2.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 549 549 - 
ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาสัมปทาน - - - 9,211 - 9,211 หมายเหตุ 10 
สินทรัพยท์างการเงิน  - - - - 16,602 16,602 - 
 - - - 10,971 17,229 28,200  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,500 - - 1,500 - 3,000 หมายเหตุ 19 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,745 1,745 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,499 - - 25,916 - 27,415 หมายเหตุ 21 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 45 41 - - - 86 หมายเหตุ 24 
หุ้นกู ้ 4,615 20,500 13,558 - - 38,673 หมายเหตุ 22 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - - - - 65 65 - 
 7,659 20,541 13,558 27,416 1,810 70,984   
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
        
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 528 68 596 0.10 - 0.50 
เงินฝากธนาคารส าหรับรายได ้           
ค่าโดยสารรับล่วงหนา้ - - - 225 - 225 0.05 - 1.45 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 475 475 - 
ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาสัมปทาน - - - 7,561 - 7,561 หมายเหตุ 10 
สินทรัพยท์างการเงิน - - - - 16,676 16,676 - 
 - - - 8,314 17,219 25,533  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,000 - - - - 2,000 หมายเหตุ 19 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,423 1,423 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,120 3,871 - 21,147 - 26,138 หมายเหตุ 21 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 25 26 - - - 51 หมายเหตุ 24 
หุ้นกู ้ 3,000 25,835 11,222 - - 40,057 หมายเหตุ 22 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - - - - 96 96 - 
 6,145 29,732 11,222 21,147 1,519 69,765  

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,143 71 1,214 0.25 - 1.30 
เงินฝากธนาคารส าหรับรายได ้           

ค่าโดยสารรับล่วงหนา้ - - - 224 - 224 0.05 - 2.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 513 513 - 
ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาสัมปทาน - - - 9,211 - 9,211 หมายเหตุ 10   
สินทรัพยท์างการเงิน - - - - 16,602 16,602 - 
 - - - 10,578 17,186 27,764  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,500 - - 1,500 - 3,000 หมายเหตุ 19 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,750 1,750 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,499 - - 22,596 - 24,095 หมายเหตุ 21 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 26 32 - - - 58 หมายเหตุ 24 
หุ้นกู ้ 4,615 20,500 13,558 - - 38,673 หมายเหตุ 22 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - - - - 60 60 - 
 7,640 20,532 13,558 24,096 1,810 67,636  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 
ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน 

2564 2563 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ผลกระทบต่อ 

ก าไรก่อนภาษี 
องคป์ระกอบอื่นของ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ก าไรก่อนภาษี 

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถื้อหุน้  

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
บาท + 0.25 39,045 47,279 + 0.25 57,600 35,757 

 - 0.25 (39,141) (47,560) - 0.25 (57,643) (35,757) 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย                           
ท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ขึ้ นลงตามอัตราตลาดของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวไม่ได้มีอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว้แล้ว ดังนั้ น                            
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเตม็ 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 12.0 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
เม่ือเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 16.4) 
(เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 11.5 2563: ร้อยละ 16.3) กลุ่มบริษทัได้ประเมินการกระจุกตัวของความเส่ียง                              
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกู้ยืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและได้ขอ้สรุปว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับต ่า                                
กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 2,000 - - 2,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,492 - - 1,492 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 47 82 13 142 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 3,544 12,529 12,949 29,022 
หุ้นกู ้ - 3,000 25,835 11,250 40,085 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 10,083 38,446 24,212 72,741 
      
ตราสารอนุพนัธ์      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ - - - 96 96 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - - - 96 96 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 2,000 - - 2,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,423 - - 1,423 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 27 26 - 53 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 2,862 10,205 12,949 26,016 
หุ้นกู ้ - 3,000 25,835 11,250 40,085 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 9,312 36,066 24,199 69,577 
      
ตราสารอนุพนัธ์      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ - - - 96 96 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - - - 96 96 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 3,000 - - 3,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,745 - - 1,745 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 46 44 - 90 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 3,745 9,632 14,049 27,426 
หุ้นกู ้ - 4,615 20,500 13,585 38,700 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 13,151 30,176 27,634 70,961 
      
ตราสารอนุพนัธ์      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ - 12 - 174 186 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - 12 - 174 186 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 3,000 - - 3,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,750 - - 1,750 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 26 36 - 62 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 3,092 6,967 14,049 24,108 
หุ้นกู ้ - 4,615 20,500 13,585 38,700 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 12,483 27,503 27,634 67,620 
      
ตราสารอนุพนัธ์      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ - 12 - 174 186 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - 12 - 174 186 
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41.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีหน้ีสินทางการเงินประเภทระยะยาว
ท่ีมูลค่าตามบญัชีแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรม คือ หุน้กู ้ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 
40,085 ลา้นบาท และมีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 41,092 ลา้นบาท (2563: มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 38,700 ลา้นบาท 
และมีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 39,866 ลา้นบาท) 

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารส าหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาสัมปทาน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีได้รับ
การยอมรับโดยทัว่ไป ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

ง) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน 
ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

จ) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ฉ) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
กลุ่มบริษทัไดค้  านึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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41.4 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมีล าดับช้ันของมูลค่า
ยุติธรรมเป็นระดับ 3 
ไม่มีการเคล่ือนไหวของรายการสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 ใน
ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

42. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

เพ่ือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั       
ผูถื้อหุน้ รวมถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้โดยกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีรายงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.87:1 (2563: 1.76:1) และเฉพาะ
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.86:1 (2563: 1.74:1) 

43. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจ านวน 1,223 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กบัการอนุมติั                          
ของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

44. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
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เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซต์
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ในกรณีที่แบบ	 56-1	 One	 Report	 ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ	 56-1	 One	 Report	 ฉบับนี้	
โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น	เช่นเดียวกับ
การน�าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฎในแบบ	56-1	One	Report	ฉบับนี้

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	
ผูบ้รหิารสายงานบญัชแีละการเงิน	ผูค้วบคุมดูแลการท�าบญัช	ีและเลขานกุารบรษิทั

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

นโยบาย	แนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย
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สำนักงานใหญ
587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานสาขา 1 (ธุรกิจทางพิเศษ)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท: (66) 2641 4611  โทรสาร: (66) 2641 4610

สำนักงานสาขา 2 (ธุรกิจรถไฟฟา)
189 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท: (66) 2354 2000  โทรสาร: (66) 2354 2020
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