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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เกิดขึ้นจากการควบบรษิัทตามพระราชบัญญัต ิ  

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

(มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 และไดร้บัมาซึ่งทรพัย์สนิ สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบทัง้หมด

ของทัง้สองบรษิัทดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 

15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ธุรกจิหลกัของบรษิัทคอืการให้บรกิารทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพฒันาเชงิพาณิชย ์   

ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัระบบทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกจิผ่านการขยายเสน้ทางและโครงข่าย

การให้บรกิาร ทัง้ในระบบทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถเป็น  

ผู้ดําเนินธุรกิจด้านการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชัน้นําในประเทศและในภูมภิาค นอกจากนัน้     

ยงัสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการ

สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพฒันาเชิงพาณิชย์ หรอืการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ    

เป็นตน้ 

1.1  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยุทธธ์รุกิจ และภาพรวมการประกอบธรุกิจ    

วิสยัทศัน์ 

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเป็นผู้นําด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและ 

ในภูมภิาคอาเซยีน 

พนัธกิจ 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะ 

1. ใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชื่อถอืได ้

ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

2. พฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพของโครงขา่ยระบบคมนาคมขนส่งทีท่นัสมยัและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทา 

ปัญหาจราจร ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

3. สรา้งมลูค่าเพิม่และประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

เป้าหมายและกลยุทธธ์รุกิจ 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกจิของบรษิทั บรษิทัไดกํ้าหนดกลยุทธห์ลกัในการดาํเนินธุรกจิ ดงัน้ี 

1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพิเศษ ทางเชื่อม โครงการระบบขนส่งมวลชน

ระบบราง และโครงการที่เกี่ยวขอ้งตามที่รฐับาลมนีโยบายให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน รวมถงึธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น การพฒันาเชงิพาณิชย์ต่างๆ โดยพจิารณาโครงการทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสงัคมและประเทศ และมผีลตอบแทนทางธุรกจิทีเ่หมาะสม 

2. สรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิดว้ยการสรา้งรายไดใ้หเ้ตบิโตอย่างต่อเน่ือง และบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่าย

อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อธํารงฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง 
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3. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกระบวนการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibility) และสื่อสารใหบุ้คคลภายในและภายนอกองคก์รรบัทราบ 

4. สรา้งบุคลากรทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คุีณภาพ 

5. สรา้งการยอมรบัของสงัคมใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้นําด้านการให้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรที่สรา้งการเดนิทางที่ดเีพื่อชวีติที่ด ี 

โดยธุรกจิของบรษิทัประกอบไปดว้ยการใหบ้รกิารทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ารวมถงึธุรกจิ

พฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กีย่วเน่ืองโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทั ดงัน้ี 

1.1.1  ธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จาํกดั (“NECL”) เป็นผูร้บัสมัปทานจากการทาง

พเิศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) ในการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษรวม 3 สายทาง ไดแ้ก่   

1) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนเอบี ส่วนซี และส่วนดี)   

ทางพิเศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที่ 2) เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทย 

ทีเ่กิดจากความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน โดยลกัษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer 

Operate) คือ บรษิัท (เดิมคือ BECL) เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบรหิารทางพิเศษ 

ศรรีชั ทัง้น้ี กรรมสิทธิใ์นสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษศรีรชั 

จะตกเป็นของ กทพ. โดยบรษิัทมสีทิธไิดร้บัรายได้ค่าผ่านทางตามทีกํ่าหนดในสญัญา ซึ่งได้มกีาร 

ลงนามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ฉบบัแกไ้ข) เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อขยาย

ระยะเวลาสมัปทานออกไปสิน้สุดในวนัที ่31 ตุลาคม 2578  

ทางพเิศษศรรีชัประกอบดว้ย ทางพเิศษ 3 ส่วน มรีะยะทางรวม 38.5 กโิลเมตร ดงัน้ี  

 ส่วนเอบี (จากถนนรชัดาภิเษกมุ่งหน้าทิศใต้ผ่านต่างระดบัพญาไท ไปทางทิศตะวนัออกถึง 

ถนนพระราม 9 และจากต่างระดบัพญาไทไปทางทศิใตถ้งึต่างระดบับางโคล่)  

 ส่วนซ ี(จากถนนรชัดาภเิษกมุ่งหน้าไปทางทศิเหนือถงึถนนแจง้วฒันะ) 

 ส่วนด ี(จากถนนพระราม 9 มุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัออกถงึถนนศรนีครนิทร)์ 

2)  ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ

ก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ให้บรกิารและบํารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ลกัษณะโครงการแบบ BTO แนวเส้นทางของโครงการเริม่ต้นจากถนนวงแหวน

รอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภเิษก บรเิวณใกล้โรงกรองน้ํามหาสวสัดิ)์ ไปทางทศิตะวนัออกตามแนว

เขตทางรถไฟสายใต้เดมิ และขา้มแม่น้ําเจา้พระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 สิน้สุดโครงการบรเิวณ

สถานีกลางบางซื่อ (จตุจกัร) โดยเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรชับรเิวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2)  

ลงสู่ระดบัดนิทีบ่รเิวณถนนกําแพงเพชร 2 และเชื่อมต่อไปยงัดา้นทศิเหนือมุ่งหน้าแจง้วฒันะ โดยมี

ระยะทางรวม 16.7 กโิลเมตร โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี สิน้สุดในวนัที ่14 ธนัวาคม 2585  
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3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพเิศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็) โดยดําเนินการผ่าน NECL ภายใต้สญัญา

โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ลักษณะโครงการแบบ BTO ซึ่งได้มีการลงนามสัญญา 

(ฉบบัแก้ไข) เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ขยายระยะเวลาสมัปทานออกไปสิ้นสุดในวนัที่ 31 ตุลาคม 

2578 ทางพิเศษอุดรรถัยามี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แจ้งวฒันะ-เชียงราก และระยะที่ 2 เชียงราก- 

บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัทีบ่รเิวณถนนแจง้วฒันะมุ่งหน้าทศิเหนือถงึบางปะอนิบรเิวณ

ถนนกาญจนาภเิษก (วงแหวนตะวนัตก) มรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 32 กโิลเมตร  

1.1.2  ธรุกิจระบบราง 

บริษัทเป็นผู้ร ับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย (“รฟม.”) จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่  

1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) เป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Net 

Cost โดย รฟม. เป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบรษิทัมหีน้าทีจ่ดัหา ตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบ 

ให้บริการเดินรถ และซ่อมบํารุง โดยบรษิัทเป็นผู้มีสทิธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การดําเนิน

กจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจ

ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้า 

สายสน้ํีาเงนิ โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ประกอบดว้ย 

• ช่วงหวัลําโพง-บางซื่อ ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ใต้ดนิสายแรกของไทย มรีะยะทาง

ทัง้สิ้น 20 กิโลเมตร เป็นสถานีใต้ดินจํานวน 18 สถานี  เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวันที ่ 

3 กรกฎาคม 2547   

• ช่วงหวัลําโพง-บางแค เป็นโครงสร้างทางวิง่แบบผสมทัง้ใต้ดนิและยกระดบัมรีะยะทางทัง้สิ้น  

16 กิโลเมตร จํานวน 11 สถานี และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดบั 

ตลอดสาย มรีะยะทางรวม 12 กโิลเมตร จาํนวน 9 สถานี  

โดยแบ่งการดําเนินงานช่วงการติดตัง้อุปกรณ์งานระบบเพื่อเปิดให้บรกิารออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 

สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 ช่วงที ่2 สถานีหวัลําโพง-

สถานีหลกัสอง เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2562 ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ  

ได้เปิดให้บรกิารเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 มรีะยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร

ครบทัง้สายทาง 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) มจีุดเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้า 

มหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) ทีส่ถานีเตาปนู  

2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม หรอืโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ 

ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สญัญาที่ 4 สมัปทานสําหรบัการลงทุน   

การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรกัษา ลักษณะสัญญา 

เป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost โดย รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทัง้หมด และบรษิัท       

เป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และ      

ซ่อมบํารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีกํ่าหนดไว ้โดย รฟม. เป็นผูม้สีทิธใินรายไดค่้าโดยสาร 

และรายไดเ้ชงิพาณิชย์จากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด 

และ รฟม. จะทยอยจ่ายคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้บรษิัทเป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และ 

จา้งบรษิทับรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาตลอดระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่

4 กนัยายน 2556 
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โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่ง

ยกระดบั ระยะทาง 23 กิโลเมตร จํานวน 16 สถานี และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) ที่สถานีเตาปูน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม  

(สายสมี่วง) ส่วนน้ีไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 

1.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิัทและบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส ์จํากดั (“BMN”) เป็นผูด้าํเนินธุรกจิพฒันา 

เชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ไดแ้ก่   

1)  จดัหาและ/หรอืจดัทาํสื่อโฆษณารปูแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า  

2)  ให้เช่าพื้นที่ร้านคา้ในสถานีรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิและพื้นที่ชัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี

ลาดพรา้ว   

3)  ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า  

นอกจากน้ี ในส่วนของทางพเิศษ บรษิทัและ NECL ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลใชพ้ืน้ทีเ่พื่อดาํเนินการ

ในเชงิพาณิชย์เพื่อตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ํา

รา้นค้าบรเิวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการดําเนินธุรกิจอื่นๆ เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพเิศษเพื่อติดตัง้

ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัในปี 2563  

15 ก.พ.63  บรษิ ัทขยายเวลาให ้ประชาชนทดลองให ้บรกิารรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส ่วนต ่อขยาย 

ช่วงเตาปูน-ท่าพระ (สถานีบางโพ-สถานีจรญัฯ 13) จากช่วงเวลา 10.00-16.00 น. ขยายเวลา

เป็น 06.00-24.00 น. 

20 ก.พ.63 บร ิษ ัท  บร ิษ ัทย ่อย  และ กทพ .ได ้ลงนามในสญั ญ าโครงการระบบทางด ่วนขัน้ ที ่ 2  

(ฉบ บัแก ้ไข ) และสญั ญ าโครงการทางด ่วนสายบางปะอ ิน -ปากเกร ็ด  (ฉบ บัแก ้ไข )  

ยุติข้อพิพาทและขยายระยะเวลาสมัปทานออกไปสิ้นสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2578 

10 ม.ีค.63  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : 

COVID-19) (“COVID-19”) ในประเทศไทย บรษิทัยกระดบัมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด และ

เน้นยํ้าการรกัษาความสะอาดภายในสถานี ขบวนรถไฟฟ้า และภายในระบบรถไฟฟ้ามาอย่าง

ต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคจะคลีค่ลาย 

30 ม.ีค.63 บรษิัทได้เปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย ช่วงหวัลําโพง-บางแค และ

ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ อย่างเตม็รูปแบบและจดัเกบ็ค่าโดยสาร มแีนวสายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมกนั

เป็นวงกลม (Circle Line) ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมถึงเชื่อมการเดินทาง

ระหว่างฝัง่กรุงเทพมหานครและฝัง่ธนบุร ีและไดม้กีารเพิม่ขบวนรถใหบ้รกิารจากเดมิ 19 ขบวน 

เป็น 54 ขบวน นอกจากน้ียงัเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายทางอื่นๆ ไดแ้ก่ สายสเีขยีว สายสมี่วง 

สายสีส้ม สายสีแดง และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทําให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก

รวดเรว็มากขึน้ 

28 พ.ค.63 บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จํากดั (TRIS Rating) ประกาศอนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทที่ระดบั “A” 

และแนวโน้มอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “Negative”   
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10 ม.ิย.63 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1/2563 อายุ 4-12 ปี จํานวนเงินรวม 3,000 ล้านบาท  

อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.88 ถงึรอ้ยละ 3.78 ต่อปี เพื่อชาํระคนืหน้ีเดมิของบรษิทั 

1 ก.ค.63 ลดค่าผ่านทางพเิศษที ่"ด่านอาจณรงค์ 1" จากทางพเิศษฉลองรชั เขา้ทางด่วนขัน้ที ่1 ไปบางนา 

ในอัตรา 25 บาท ต่อเที่ยว สําหรับรถทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี  ซึ่งจะมีผลตัง้แต่วันที ่ 

1 กรกฎาคม 63 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

2 ก.ค.63 คงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT “สายสีน้ําเงิน” ไว้เท่ากับอัตราเดิม คือเริ่มต้น 16 บาท  

สูงสุด 42 บาท ต่อเน่ืองไปจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 63 จากที่กําหนดให้มีการปรบัขึ้นในวนัที ่ 

2 กรกฎาคม 2563 ตามสญัญาสมัปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสน้ํีาเงนิ 

1 ก.ย.63 เปิดใช้งานสะพานกลับรถบนถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์ ซึ่งบริษัท 

เป็นผู้ลงทุนออกแบบและก่อสร้างบนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  

เพื่ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนทัว่ไปและผู้ใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร  

21 ก.ย.63 บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

จงัหวัดนนทบุรี เน่ืองจากบริษัทได้ให้ความสําคัญกับปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

ปลอดยาเสพตดิทุกชนิด  

14 พ.ย.63 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ์ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี ทรงเป็นประธาน 

ในพธิเีปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) ส่วนต่อขยาย  

ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย 

27 พ.ย.63  บรษิัทได้รบัรางวลั Thailand’s Top Corporate Brand 2020 องค์กรที่ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อความยัง่ยืนของสังคมและระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ประจําปี  2563 จาก 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

27 พ.ย.63 บริษัทได้เปิดพิพิธภัณฑ์ใต้ดิน หรือ Site Museum พิพิธภัณฑ์ในพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ 

ที่อยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าในเมืองไทยแห่งแรก ที่ตัง้อยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย และ 

เป็นจุดแสดงนิทรรศการและวตัถุจดัแสดงทีถู่กคน้พบระหว่างการก่อสรา้งสถานีรถไฟฟ้า 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

 แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

 
 

หมายเหตุ  :  กลุ่ม ช.การช่าง ประกอบดว้ย  

  1) บรษิทั ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) และ  

  2) บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จํากดั  

 

 การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัอ่ืน    

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืธุรกจิสนับสนุนทีเ่กือ้หนุนการดาํเนินงานของ

บริษัทและสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนสํารองสําหรับ

โครงการในอนาคต โดยบรษิทัไดม้กีารลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

1) ช่ือและสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัท่ีไปร่วมลงทุน  
             (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

ทุนเรียก

ชาํระแล้ว 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

มูลค่าเงิน

ลงทุนตาม

ราคาทนุ 

บริษทัย่อย 

บจก.ทางดว่นกรุงเทพเหนือ 

(NECL) 

ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

อุดรรถัยา 

6,000 5,250 99.99 % 

 

2,604 

บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์

(BMN) 

ดําเนินธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 254 254 90.52 % 507 

 
 

99.99 % 18.47 % 90.52 % 

ธุรกจิก่อสรา้งและ 

บรหิารทางพเิศษ 

32.21 % 67.79 % 

ธุรกจิพฒันา 

เชงิพาณิชย ์

ธุรกจิผลติและ 

จําหน่ายน้ําประปา 

ธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า 

ธุรกจิการพฒันาเชงิพาณิชย ์

ลงทุนในธุรกจิผลติและ 

จําหน่ายไฟฟ้า 

17.59 % 10.00 % 

การพฒันาโครงการ

เกีย่วกบัรถไฟ 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

ทุนเรียก

ชาํระแล้ว 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

มูลค่าเงิน

ลงทุนตาม

ราคาทนุ 

บริษทัอ่ืน 

บมจ. ซเีค พาวเวอร ์ 

(CKP) 

ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

(Holding Company) ซึง่ประกอบ

ธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 

9,240 8,129 17.59 % 3,340 

บมจ. ททีดีบับลวิ  

(TTW) 

ผลติและจําหน่ายน้ําประปา 3,990 3,990 18.47 % 4,061 

บจก.รถไฟความเรว็สงูสาย

ตะวนัออกเชื่อมสามสนามบนิ 

(EHSR) 

การพฒันาเกีย่วกบัโครงการรถไฟ 4,000 4,000 10.00 % 400 

 

2) รายละเอียดของบริษทัท่ีไปร่วมลงทุน 

ธรุกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

• บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั (“NECL”)  

NECL มีทุนจดทะเบียนจํานวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 294 ล้านหุ้น และ 

หุน้บุรมิสทิธจิํานวน 306 ล้านหุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท มทีุนชําระแล้วจํานวน 

5,250 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุน 

จดทะเบยีน โดย NECL ไดท้าํสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ กบั กทพ. ในการ

ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรถัยา มีแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เชื่อมต่อจาก 

ทางพเิศษศรรีชั ที่บรเิวณถนนแจง้วฒันะผ่านบางพูน เชยีงราก และสุดทางทีบ่างปะอนิ บรเิวณ

ถนนกาญจนาภเิษก (วงแหวนตะวนัตก) ต่อมาเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2563 NECL และ กทพ.

ไดล้งนามในสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) ซึ่งขยายระยะเวลา

ของสมัปทานไปสิน้สุดในวนัที ่31 ตุลาคม 2578  

ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั (“BMN”) 

BMN มทีุนจดทะเบยีนรวมจาํนวน 254 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 25.4 ลา้นหุน้ โดยมมีลูค่า

หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนชําระแล้วจํานวน 254 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน BMN คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 90.52 ของทุนจดทะเบยีน  

ในปัจจุบนับรษิทัว่าจา้ง BMN เป็นผูแ้ทนบรหิารการพฒันาเชงิพาณิชยแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่บริษัทดําเนินการและให้สิทธิ BMN เป็นผู้แทนบริหารการพัฒนา 

เชิงพาณิชย์ ได้แก่ จัดหาและจัดทําสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ 

ในขบวนรถไฟฟ้า ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล และ

พื้นที่ชัน้ใต้ดนิของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพรา้ว รวมทัง้ให้บรกิารและดูแลรกัษาอุปกรณ์

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงคเ์ดนิรถไฟฟ้า 
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ธรุกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 

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

CKP เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการลงทุนในบรษิัทอื่น 

(Holding Company) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า CKP มทีุนจดทะเบยีนรวมจาํนวน 

9,240 ล้านบาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 8,129,382,729 หุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

มีทุนชําระแล้วจํานวน 8,129,382,729 บาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัดส่วนการ 

ถือหุ้นร้อยละ 17.59 ของทุนชําระแล้ว CKP มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน้ําโดยลงทุนใน

บรษิัท เซาท์อีสท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจํากัด และบรษิัท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จํากดั ธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อน (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนในบรษิัท บางปะอิน โคเจน เนอเรชัน่ จํากัด 

และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ โดยลงทุนในบรษิัท บางเขนชยั จํากดั บรษิัท นครราชสมีา  

โซล่าร ์จาํกดั บรษิทั เชยีงราย โซล่าร ์จาํกดั  

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

TTW เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มทีุนจดทะเบยีนรวมจํานวน 3,990 ล้านบาท 

เป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,990 ลา้นหุน้ โดยมมีูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มทีุนชาํระแล้วจาํนวน 

3,990 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.47 ของ 

ทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายน้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมภิาค 

ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมสีญัญาซื้อขายน้ําประปากบัการประปา 

ส่วนภูมภิาค อายุ 30 ปี นับจากวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 นอกจากน้ี TTW ได้ลงทุนในบรษิัท

ประปาปทุมธานี จํากัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบรษิัทดงักล่าวเป็นบริษัท 

ทีป่ระกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายน้ําประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานีและรงัสติ โดยมสีญัญาซื้อขาย

น้ําประปากับการประปาส่วนภูมิภาค อายุ 25 ปี นับจากวนัที่ 15 ตุลาคม 2541 และลงทุนใน

บรษิัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั ซึ่งประกอบธุรกจิบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่าย

น้ําประปาและระบบบําบดัน้ําเสยี รวมทัง้ไดม้กีารลงทุนในธุรกจิพลงังานผ่านการถือหุ้นใน CKP 

ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนอกีดว้ย  

3. บริษทั รถไฟความเรว็สูงสายตะวนัออกเช่ือมสามสนามบิน จาํกดั (“EHSR”) 

EHSR เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นโดยกลุ่ม CPH มีทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ

จํานวน 40 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  

บรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน EHSR ดาํเนินงานการพฒันาเกี่ยวกบั

โครงการรถไฟ งานออกแบบและงานก่อสรา้ง งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหาระบบไฟฟ้า

ขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้การให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษา และการพฒันาพื้นที่เพื่อ

สนับสนุนบรกิารรถไฟของโครงการ ระยะเวลา 50 ปี (ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และระยะเวลา

ดาํเนินการ 45 ปี)   
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1.4  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บรษิทัมบีรษิัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  โดย CK  

ถอืหุ้นอยู่ในบรษิัทจํานวน 4,787,121,829 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 31.32 ของทุนชําระแล้วของบรษิัท โดยในอดตี

จนถงึปัจจุบนั บรษิทัไดม้กีารว่าจา้ง CK เป็นผูด้ําเนินการก่อสรา้งและบรหิารโครงการ เน่ืองจาก CK เป็นบรษิทั

รบัเหมาก่อสรา้งขนาดใหญ่ของประเทศที่มศีกัยภาพมคีวามรูค้วามชํานาญ และคุ้นเคยกบัโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางโยธาของทางพเิศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถงึอุปกรณ์งานระบบต่างๆ เป็นอย่างด ีนอกจากน้ี CK ยงัมี

ประสบการณ์ในการดําเนินการสญัญาในลกัษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานทีม่คุีณภาพภายใน

กําหนดเวลา อีกทัง้ยงัเป็นพนัธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบรษิัท ทําให้ CK มีความรบัผิดชอบและความมุ่งมัน่ที่จะ

ดาํเนินโครงการใหป้ระสบความสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 

ดงันัน้ ในอนาคตจงึมโีอกาสที่บรษิัทจะว่าจ้าง CK เป็นผูด้ําเนินการก่อสรา้งหรอืผูบ้รหิารโครงการ อย่างไรกด็ ี 

ในการเขา้ทํารายการกบั CK ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามนโยบายการ

เขา้ทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในหวัขอ้ 12. รายการระหว่างกนั 

 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ ่

 

 

CK 

BEM 

ถอืหุน้ จ่ายเงนิปันผล 

ไดร้บับรกิาร

ดําเนินการก่อสรา้ง

หรอืบรหิารโครงการ  
ทีม่คีุณภาพ 

 

จ่ายค่าบรกิาร

ดําเนินการก่อสรา้ง 

หรอืบรหิารโครงการ

ทีส่มเหตุสมผล 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทและบรษิัทย่อย ดําเนินธุรกจิโดยเป็นผู้รบัสมัปทานจากภาครฐั ดงัน้ี 1) ผูร้บัสมัปทานในการก่อสรา้งและบรหิาร   

ทางพิเศษ คอื ทางพเิศษศรรีชั (ส่วนเอบ ีส่วนซี และส่วนด)ี ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

และทางพเิศษอุดรรถัยา 2) ผูร้บัสมัปทานการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) นอกจากเป็นผู้รบั

สมัปทานแล้ว บรษิทัยงัดาํเนินธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ภายใต้สมัปทานที่เกี่ยวขอ้ง โดยปัจจุบนั บรษิัทและบรษิทัย่อย 

มโีครงสรา้งรายไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้รวม 

 

ดาํเนิน 

การโดย 

ร้อยละ 

การถือหุ้น

ของบริษทั 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

สาํหรบัรอบปีส้ินสุด  

31 ธนัวาคม 2563 

สาํหรบัรอบปีส้ินสุด  

31 ธนัวาคม 2562 

สาํหรบัรอบปีส้ินสุด  

31 ธนัวาคม 2561 
 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธรุกิจทางพิเศษ   8,145 56.9 % 10,302 60.6 % 10,174 61.3 % 

รายไดค้่าผ่านทาง บรษิทั  6,942 48.5 % 8,852 52.1 % 8,718 52.5 % 

รายไดค้่าผ่านทาง บรษิทัย่อย  99.99 1,203 8.4 % 1,450 8.5 % 1,456 8.8 % 

รายได้จากธรุกิจระบบราง   4,520 31.5 % 5,022 29.5 % 4,736 28.6 % 

รายไดค้่าโดยสารและค่าบรกิาร

เดนิรถไฟฟ้า 
บรษิทั  

4,520 31.5 % 5,022 29.5 % 4,736 28.6 % 

รายได้จากธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์   825 5.8 % 783  4.6 % 705  4.2 % 

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย ์ บรษิทั  724 5.1 % 720  4.2 % 240  1.4 % 

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย ์ บรษิทัย่อย 90.52 101 0.7 % 63 0.4 % 465 2.8 % 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (1)   4 0.0 % 181 1.1 % 499 3.0 % 

รายได้อ่ืน (2)   829 5.8 % 707 4.2 % 477 2.9 % 

รวมรายได้ (3)   14,323 100 % 16,995 100 % 16,591 100 % 

หมายเหตุ  :  (1)  กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน เป็นกําไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราวอื่น และเฉพาะปี 2562 และ 2561 รวมกําไรจาก

การขายเงนิลงทุนใน CKP XPCL TTW 

 (2)  รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั เงนิปันผลรบั และกําไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนชัว่คราว  

 (3)  ไม่รวมกําไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน TTW และ CKP ในปี 2562 และปี 2561 ตามลําดบั 

 

2.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้นําด้านการให้บรกิารระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรที่สร้างการเดนิทางที่สะดวก รวดเร็ว

เชื่อถือได ้และปลอดภยั เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ โดยธุรกิจของบรษิัทประกอบไปด้วยการให้บรกิารทางพเิศษ 

และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้ารวมถงึธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชยท์ีเ่กี่ยวเน่ืองโดยตรงกบัธุรกจิหลกั มภีาพรวม

การประกอบธุรกจิของบรษิทัแบ่งออกเป็น 3 ธุรกจิหลกั ดงัน้ี 
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2.1.1 ธรุกิจทางพิเศษ 

1) ลกัษณะบริการ 

บริษัทและบรษิัทย่อย คือ บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด (“NECL”) เป็นผู้รบัสมัปทานในการ

ก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ รวม 3 สายทาง ซึ่งได้แก่ ทางพเิศษศรรีชั (ส่วนเอบ ีส่วนซี และส่วนด)ี 

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพเิศษอุดรรถัยา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนเอบี ส่วนซี และส่วนดี)   

ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2) ภายใต้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ฉบบัแก้ไข) กบั

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ”) โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาสมัปทาน ในวนัที่ 31 ตุลาคม 

2578 สําหรบัทางพเิศษศรรีชัส่วนดอีาจขยายออกไปอกี 11 ปี 6 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลา

ของสญัญาเดมิ คอื วนัที ่22 เมษายน 2570 

ทางพิเศษศรีรชัเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทยที่เกิดจากความ

ร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน โดยลกัษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer Operate) คอื 

บริษัท (เดิมคือ BECL) เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรชั ทัง้น้ี 

กรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ในทางพเิศษศรรีชัจะตกเป็นของ 

กทพ. ประกอบดว้ยทางพเิศษ 3 ส่วน มรีะยะทางรวม 38.5 กโิลเมตร คอื  

 ส่วนเอบี (จากถนนรชัดาภิเษกมุ่งหน้าทศิใต้ผ่านต่างระดบัพญาไท ไปทางทศิตะวนัออกถึง

ถนนพระราม 9 และจากต่างระดบัพญาไทไปทางทศิใตถ้งึต่างระดบับางโคล่)  

 ส่วนซ ี(จากถนนรชัดาภเิษกมุ่งหน้าไปทางทศิเหนือถงึถนนแจง้วฒันะ) 

 ส่วนด ี(จากถนนพระราม 9 มุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัออกถงึถนนศรนีครนิทร)์ 

ในส่วนของค่าผ่านทาง กทพ. มอบหมายใหบ้รษิทัเป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทาง สาํหรบัทางพเิศษศรรีชั 

บรษิทัมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลมิมหานคร และทางพิเศษศรรีชั 

ส่วนเอบี และได้รบัรายได้ค่าผ่านทางทัง้หมดของส่วนซี และส่วนด ีโดยการแบ่งรายได้ระหว่าง

บรษิทักบั กทพ. เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาฯ คอื รายไดค่้าผ่านทางจากทางพเิศษเฉลมิมหานคร 

และทางพิเศษศรรีชั ส่วนเอบี บรษิัทได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 40 กทพ.ได้รบัส่วนแบ่งร้อยละ 60  

ส่วนรายไดค่้าผ่านทางพเิศษศรรีชั ส่วนซ ีและส่วนด ีรายไดค่้าผ่านทางทัง้หมดเป็นของบรษิทั   

(2) ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร  

ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สัญญาสัมปทานการลงทุน

ออกแบบก่อสรา้ง บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารและบํารุงรกัษาโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน 

รอบนอกกรุงเทพมหานคร กบั กทพ. โดยระยะเวลาสมัปทานจะสิน้สุดในวนัที ่14 ธนัวาคม 2585     

บรษิัทมหีน้าที่ในการออกแบบและก่อสรา้ง จดัหาและติดตัง้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

และมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาทางพิเศษรวมทัง้การเรียกเก็บ          

ค่าผ่านทาง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในรายได้ค่าผ่านทางและรายได้อื่นๆ (ถ้ามี) ลกัษณะของ

โครงการเป็นทางยกระดบัขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง

พิเศษจํานวน 9 ด่าน มีแนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ  

(ถนนกาญจนาภิเษกบรเิวณใกล้โรงกรองน้ํามหาสวสัดิ)์ ไปทางทศิตะวนัออกตามแนวทางรถไฟ

สายใต้เดมิ และขา้มแม่น้ําเจา้พระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 สิน้สุดโครงการบรเิวณสถานีกลาง

บางซื่อ (จตุจกัร) โดยเชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชับรเิวณดา้นเหนือของสถานีขนส่งหมอชติ 2 และ

ลงสู่ระดบัดินที่บรเิวณถนนกําแพงเพชร 2 นอกจากน้ี บรษิัทได้เปิดใช้ทางเชื่อมต่อทางพิเศษ 
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ศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทางพิเศษศรีรชัด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) เมื่อวันที ่ 

30 กนัยายน 2561 เพื่อเพิม่ความสะดวกในการเดนิทางไปแจ้งวฒันะ และต่อเน่ืองไปทางพเิศษ

อุดรรถัยา ทัง้น้ี บรษิัทเป็นผู้รบัภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทัง้หมด และ 

แบ่งผลตอบแทนหรอืใหป้ระโยชน์แก่ กทพ. ตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา   

ในการบริหารจัดการโครงการน้ี บริษัทเป็นผู้จ ัดเก็บค่าผ่านทาง และมีสิทธิที่จะได้รบัรายได ้         

ค่าผ่านทางทัง้หมดและรายได้อื่น (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งอตัราค่าผ่านทางและ 

การปรบัอตัราค่าผ่านทางเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญา   

(3) ทางพิเศษอดุรรถัยา  

ทางพิเศษอุดรรถัยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ดําเนินการโดย NECL ภายใต้สญัญา

โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) กับ กทพ. โดยระยะเวลาสัมปทาน 

จะสิ้นสุดในวนัที่ 31 ตุลาคม 2578  โดยอาจขยายสญัญาออกไปอีก 10 ปี 11 เดือน นับแต่วัน

สิน้สุดระยะเวลาของสญัญาเดมิ คอื วนัที ่27 กนัยายน 2569  

ทางพิเศษอุดรรัถยา มีลักษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer Operate) เช่นเดียวกับ       

ทางพเิศษศรรีชั คอื NECL จะเป็นผูล้งทุนในการออกแบบก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา 

โดยกรรมสทิธิใ์นสิง่ก่อสร้างถาวรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืใช้ประโยชน์ในทางพิเศษจะตกเป็นของ 

กทพ. และ กทพ. เป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วส่งมอบรายไดค่้าผ่านทางให ้NECL ตามที่

กําหนดไว้ในสัญญา ซึ่งทางพิเศษอุดรรัถยาประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1         

แจ้งวฒันะ-เชยีงราก และระยะที่ 2 เชยีงราก-บางไทร เชื่อมต่อกบัทางพเิศษศรรีชัที่บรเิวณถนน

แจง้วฒันะมรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 32 กิโลเมตร สําหรบัขาเขา้เมอืงผู้ใช้ทางชําระค่าผ่านทางที่ด่าน

เกบ็เงนิ ณ จุดขึน้ทางพเิศษ สาํหรบัขาออกจากเมอืงชาํระค่าผ่านทางทีจุ่ดลงทางพเิศษ โดย กทพ.

เป็นผู้จดัเก็บค่าผ่านทางทัง้หมดแล้วส่งมอบให้ NECL รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของทางพิเศษ   

อุดรรถัยาเป็นของ NECL ทัง้หมด 

2) รายละเอียดของโครงขา่ยท่ีเช่ือมโยงระบบทางพิเศษส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ระบบทางพเิศษ ระยะทาง 

(ก.ม.) 

ก่อสรา้งและ

บรหิารงานโดย 

1.  ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1)  

    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

27.1 กทพ. 

2.  ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2)   

2.1  ส่วนในเมอืง (ส่วนเอบ)ี  

 (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 

2.2  ส่วนนอกเมอืง (ส่วนซ)ี (ประชาชื่น-แจง้วฒันะ)  

2.3 ส่วนนอกเมอืง (ส่วนด)ี (พระราม 9-ศรนีครนิทร)์ 

38.5 บรษิทั   

3.  ทางพเิศษอุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็) 32.0 NECL   

4. ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร   16.7 บรษิทั  

5.  ทางพเิศษอุตราภมิุข (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ 28.0 บมจ.ทางยกระดบั

ดอนเมอืง  

6.  ทางพเิศษฉลองรชัรวมส่วนต่อขยาย (รามอนิทรา-อาจณรงค ์

และรามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

32.9 กทพ. 
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ระบบทางพเิศษ ระยะทาง 

(ก.ม.) 

ก่อสรา้งและ

บรหิารงานโดย 

7.  ทางพเิศษบูรพาวถิ ี(บางนา-ชลบุร)ี 55.0 กทพ. 

8.  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสดิ)์ และทางหลวง

หมายเลข 37 (ช่วงสุขสวสัดิ-์บางขุนเทียน) รวมทางเชื่อมต่อ

สะพานภูมพิล 1 และ 2  

37.8 กทพ. 

รวมระยะทางทัง้ส้ิน 268.0  
 

3) ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง  

ส่วนแบ่งรายไดค่้าผ่านทางสําหรบัทางพเิศษส่วนในเมอืง (เฉลมิมหานคร และศรรีชัส่วนเอบี) บรษิัท

ไดร้บัส่วนแบ่งรายไดค่้าผ่านทางในอตัรารอ้ยละ 40 และ กทพ.ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 60  

สําหรบัทางพิเศษส่วนนอกเมือง (ศรีรชัส่วนซี และส่วนดี) ทางพิเศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และ 

ทางพเิศษอุดรรถัยา บรษิทัไดร้บัรายไดค่้าผ่านทางทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญา 

 

ทางพเิศษ ระยะทาง 

(ก.ม.) 

รายได ้ การแบ่งรายได ้

บรษิทั : กทพ. 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

ดนิแดง-ท่าเรอื 

บางนา-ท่าเรอื 

ท่าเรอื-ดาวคะนอง 

 

8.9 

7.9 

10.3 

 

บรษิทั และ กทพ. 

  

 

40 : 60 

  

ทางพิเศษศรีรชั  

ส่วนเอบ ี 

(พระราม 9-รชัดาภเิษก) 

(พญาไท-บางโคล่) 

 

 

21.8 

 

 

บรษิทั และ กทพ. 

  

 

 

40 : 60 

 

ส่วนซ ี (รชัดาภเิษก-แจง้วฒันะ) 8.0 บรษิทั 100 : 0 

ส่วนด ี (พระราม 9-ศรนีครนิทร)์ 8.7 บรษิทั 100 : 0 

ทางพิเศษศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ  16.7 บรษิทั 100 : 0 

ทางพิเศษอดุรรถัยา 

แจง้วฒันะ-เชยีงราก 

เชยีงราก-บางไทร 

 

22.0 

10.0 

 

NECL 

 

100 : 0 
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4) อตัราค่าผ่านทาง 

ทางพิเศษ / ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 
อตัราค่าผ่านทาง (บาท/เท่ียว) 

4 ล้อ 6-10 ล้อ มากกว่า 10 ลอ้ 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขัน้ท่ี 1)  50 75  110 

ยกเวน้    

ด่านอาจณรงค ์1 (ไปบางนา)             25 (1) 50 (1) 85 (1) 

ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2) (ส่วนเอบี)  50   75   110  

ยกเวน้    

ด่านประชาชื่น (ขาเขา้) 60 (2) 90 (2) 140 (2) 

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

ทางพิเศษศรีรชั (ทางด่วนขัน้ท่ี 2) (ส่วนซี) 15  20 35 

ด่านประชาชื่น 1 (ขึน้จากถนนประชาชื่น)    

ด่านประชาชื่น 2 (ลงสู่ถนนประชาชื่น) 
15 20 35 

ด่านงามวงศว์าน 1 (ขาออก) 

ด่านงามวงศว์าน 2 (ขาเขา้)    

ทางพิเศษศรีรชั (ส่วนดี) 25 55 75 

ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ  50    80   115   

ทางพิเศษอดุรรถัยา 45 100 150 

ยกเวน้    

ด่านเมอืงทองธานี   35 (3) 90 (3) 140 (3)  

ด่านบางปะอนิ 55  120  180  

 

หมายเหตุ  :  (1) อัตรานี้หลังหักส่วนลดพิเศษ 25 บาท สําหรบัรถทุกประเภท (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 

วนัที ่30 มถิุนายน 2564) 

 (2) กรณีที่ผู้ใช้ทางใช้บรกิารทางด่วนขัน้ที่ 2 ต่อเนื่องจากส่วนเอบี ไปส่วนซี ที่ด่านประชาชื่น (ขาออก) 

หรอืจากส่วนซี ไปส่วนเอบี ที่ด่านประชาชื่น (ขาเข้า) ค่าผ่านทางของส่วนที่สองที่ใช้บรกิารสําหรบั 

รถทุกประเภทจะไดร้บัส่วนลด 5 บาท ตลอดระยะเวลาของสญัญา 

 (3) อตัรานี้หลงัหกัส่วนลดพเิศษ 10 บาท สาํหรบัรถทุกประเภท  

การปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญา 

 ทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั มกีารปรบัทุก 10 ปี โดยจะมกีารปรบัอตัราค่าผ่านทาง

ครัง้ต่อไปในวนัที ่1 กนัยายน 2571   

 ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ มีการปรบัทุก 5 ปี นับแต่วนัที่เปิดดําเนินการโครงการ 

ในอตัรา 15 บาท 25 บาท และ 35 บาท สําหรบัรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ

ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา โดยจะมกีารปรบัอตัราค่าผ่านทางครัง้แรกในวนัที ่

15 ธนัวาคม 2564 และ 

 ทางพเิศษอุดรรถัยา มกีารปรบัทุกวนัที่ 1 พฤศจกิายน สําหรบัทุกระยะเวลา 10 ปี โดยจะมกีาร

ปรบัอตัราค่าผ่านทางครัง้ต่อไปในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2571   
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5) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจทางพิเศษ 

• ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธรุกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ใช้ทางพิเศษ คือ ผู้ใช้ทางที่มุ่งหวงัความสะดวกและรวดเร็วในการ

เดินทาง ต้องการร่นระยะทางในการเดินทางไปยงัจุดหมาย รวมทัง้ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา

การจราจรตามเสน้ทางปกตทิีก่ารจราจรตดิขดัในพื้นทีข่องกรุงเทพฯ และปรมิณฑล โดยสามารถ

จําแนกลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ทางตามประเภทของรถที่ใช้ทางพิเศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ             

รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ โดยในปี 2563 มีสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 98.21 รอ้ยละ 1.49 

และรอ้ยละ 0.30 ตามลําดบั ทัง้น้ีปรมิาณจราจรตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคมถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ทีใ่ชท้างพเิศษสามารถจาํแนกตามพืน้ทีไ่ดด้งัน้ี 

ระบบทางพเิศษ ปรมิาณจราจรเฉลีย่  

(เทีย่ว/วนั) 

สดัส่วน % 

1. ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1) 

    (บางนา-ดนิแดง-ดาวคะนอง) 

    318,697 30.35 

2. ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วนขัน้ที ่2)  

 ส่วนเอบ ี(ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 

  266,545 

     

25.39 

 

 ส่วนซ ี(ประชาชื่น-แจง้วฒันะ)     165,163 15.73 

 ส่วนด ี(อโศก-ศรนีครนิทร)์     161,668 15.40 

3. ทางพเิศษอุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็)      78,956 7.52 

4.  ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ        58,898 5.61 

รวมปรมิาณจราจรเฉลีย่ 1,049,927 100.00 
 

เน่ืองจากการให้บรกิารทางพเิศษจดัเป็นการให้บรกิารด้านสาธารณูปโภคต่อประชาชนผู้ใช้ทาง       

ทีต่้องการความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในการเดนิทาง ซึ่งถอืเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ

ระบบทางพิเศษ กลุ่มลูกค้าจึงมีการกระจายตัวตามจุดหมายการเดินทาง ที่พักอาศัย สถานที่

ทาํงาน ดงันัน้รายไดข้องระบบทางพเิศษจงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบับคุคลใดบุคคลหน่ึงเป็นพเิศษแต่อย่างใด 

6)  นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

• กลยุทธท์างการตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

จุดเด่นทางการตลาด คอื การใหบ้รกิารทางพเิศษศรรีชัมุ่งเน้นทีจ่ะสนองตอบความต้องการในการ

เดนิทางผ่านโครงขา่ยทางพเิศษทีเ่ชื่อมต่อและครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลางย่านธุรกจิหลกัของกรุงเทพฯ 

ทัง้การเดินทางจากทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช รวมทัง้ทางพิเศษฉลองรัช  

(รามอนิทรา-อาจณรงค์) มโีครงข่ายทีค่รอบคลุมพืน้ทีจ่ากทศิเหนือจรดทศิใต้ และจากทศิตะวนัตก

ไปยงัทิศตะวนัออกของกรุงเทพฯ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางพเิศษเชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถ ี

(บางนา-ชลบุร)ี ทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษฉลองรชั ทําให้โครงข่ายระบบทางพเิศษ

สมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเดนิทางไปถงึทีห่มายไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่าการ

ใชถ้นนพืน้ราบ 

สําหรับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ เชื่อมต่อระหว่างพื้นที ่

ฝัง่กรุงเทพฯ-ฝัง่ธนบุร ีโดยแนวเสน้ทางจะขา้มแม่น้ําเจา้พระยาบรเิวณสะพานพระราม 7 ขนานบน

ทางรถไฟสายใต้โดยผ่านย่านบางพลัด บางบําหรุ ตลิ่งชัน ผ่านถนนราชพฤกษ์และสุดทางที ่

ถนนวงแหวนรอบนอก (ฝัง่ตะวนัตก) ทําให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางเชื่อมฝัง่กรุงเทพฯ-ธนบุร ี 
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ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ สําหรบัในฝัง่ขาเขา้จะมจีุดเชื่อมต่อจากสะพานลอยบรมราชชนนี บรเิวณ

ตลิง่ชนั เชื่อมเขา้ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรเิวณ ก.ม.ที ่5+200 และมจีุดเชื่อมต่อ

กบัทางพเิศษศรรีชั บรเิวณหมอชติ จตุจกัร เลี้ยวขวาไปทางทศิใต้ เพื่อไปยงัพญาไท-สลีม และ

เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือของทางพิเศษศรรีชั เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้ทางในการเดินทาง 

ไปยงัรชัดาภเิษก ประชาชื่น แจง้วฒันะ และบางปะอนิ โดยใชท้างพเิศษอุดรรถัยาอกีดว้ย 

จุดด้อยทางการตลาด คือ ข้อจํากัดทางด้านกายภาพทําให้ไม่สามารถระบายรถบริเวณทางลง 

ทางพเิศษในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรบนถนนพืน้ราบอนัเป็นปัจจยัทีม่คีวาม      

ไม่แน่นอนทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ีบรษิทัไดม้กีารประสานงานกบัตํารวจจราจร

ของสถานีตํารวจพื้นราบ รวมทัง้การเชื่อมต่อสญัญาณภาพจากกล้อง CCTV บนทางพเิศษไปยงั

ป้อมตํารวจพืน้ราบ เพื่อช่วยระบายจราจรอย่างต่อเน่ือง รวมถงึเพิม่ความคล่องตวัของการจราจร

ในระบบดว้ยการปรบัปรุงจุดขึน้-ลงต่างๆ ทําให้ผูใ้ชท้างสามารถประหยดัเวลา และผูใ้ชท้างได้รบั

ความสะดวกสบายเพิม่ขึน้ มคุีณภาพชวีติในการเดนิทางในเมอืงหลวงที่ดกีว่าเดมิ ทําให้ผูใ้ชท้าง 

ไดเ้หน็ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่าการคาํนึงถงึปัจจยัทางดา้นราคา 

ในส่วนของกลยทุธท์างการตลาด บรษิทัไดม้กีารดาํเนินการ คอื 

o กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจทางพิเศษ    

 การมีโครงข่ายการให้บรกิารทางพิเศษซึ่งตัง้อยู่บนทําเลที่ด ีและเชื่อมต่อกบัถนนหลกั

ของเมอืงทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในการเดนิทางของผูใ้ชท้างใหเ้ดนิทางไป

ยงัจุดหมายได้ตรงตามต้องการ บรษิทัได้ดําเนินการปรบัปรุงคุณภาพของสายทางและ

คุณภาพของการใหบ้รกิารทีด่ ีบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยได้

นํามาปรบัเป็นกลยุทธ์สําคญัเพื่อเสรมิศกัยภาพในการรองรบัปรมิาณจราจรทีห่มุนเวยีน

ในระบบใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  

 การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรบัปรุงทางขึ้น-ลงทางพิเศษเป็นอีกมาตรการที่บรษิัท

นํามาเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางและรกัษาระดบัคุณภาพทางพิเศษในด้าน

ความปลอดภยัเชงิวศิวกรรมใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง  

 การติดตามสถิติปริมาณจราจรอย่างต่อเน่ืองเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ  

Easy Pass ให้เหมาะสมเพื่อปรบัปรุงการให้บริการและรองรบัจํานวนผู้ใช้ทางพิเศษ      

ทีเ่พิม่ขึน้ บรษิทัไดเ้พิม่จํานวนช่องบรกิาร Easy Pass บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ

ต่างๆ ในทางพิเศษศรรีชั ทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อรองรบัปรมิาณ 

ผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ี บริษัทได้ดําเนินการปรบัย้ายตําแหน่ง

ช่องทาง Easy Pass เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร Easy Pass เขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวกและปลอดภยั

มากขึน้ และลดการตดักระแสจราจรระหว่างช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด และช่องทาง      

Easy Pass ซึง่บรรเทาปัญหาการจราจรคบัคัง่บรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง 

 การศกึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง (Urbanization) ทีจ่ะ

ขยายตวัในอนาคตโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนการศกึษาพฤติกรรมการ

เดนิทางของผูใ้ชท้าง จดัเป็นการเตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัการขยายขอบขา่ยการใหบ้รกิาร

ทางพิเศษ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บรกิารที่ตอบรบักบัความต้องการของ   

ผูใ้ชท้างในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ี

 การเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรผ่านป้ายจราจรอจัฉรยิะ (Smart 

Traffic) และป้ายสลบัข้อความ (VMS) เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบถึงสภาพจราจรบนระบบ 

ทางพเิศษตลอดจนการแนะนําการเดนิทางบนเสน้ทางพเิศษใหส้ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
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 การปรบัปรุงป้ายแนะนําการใช้ทางพิเศษบนถนนพื้นราบ ทัง้ที่เป็นถนนสายหลกัและ 

ถนนซอยในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลอย่างต่อเน่ือง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้าง

และเพิม่ความมัน่ใจในการเขา้ใชท้างพเิศษ โดยจะเน้นการใหข้อ้มูลสถานทีส่ําคญัใน

บรเิวณพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัทางขึน้-ลงทางพเิศษส่วนต่างๆ ผ่านเวบ็ไซตส์ื่อประชาสมัพนัธ์

ต่างๆ รวมทัง้ Social Media เพื่อใหลู้กคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชท้างไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการ

เดนิทาง  

 การจดักิจกรรมประชาสมัพันธ์ทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ ตามสถานที ่

ทีอ่ยู่แนวสายทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ และแจง้วฒันะ เพื่อแนะนําการใช้

เสน้ทางใหก้บัผูใ้ชท้าง รวมทัง้ยงัไดร้บัทราบความต้องการและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชท้าง

โดยตรง นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดแ้นะนําเสน้ทางไปรา้นอาหาร และสถานทีท่่องเทีย่วผ่าน 

facebook fanpage ขบั ชมิ เทีย่ว ซึง่มผีูต้ดิตามเป็นจาํนวนมาก 

 การสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 

รอบนอกฯ โดยมผีลสาํรวจความพงึพอใจอยู่ในระดบั “ดมีาก”  

 การเพิม่ช่อง Easy Pass จากอตัราการเตบิโตของปรมิาณจราจรในช่อง Easy Pass และ

หลังจากที่ กทพ. มีนโยบายยกเลิกค่ามัดจําบัตร Easy Pass ทําให้มีปริมาณการใช ้ 

Easy Pass เพิม่ขึน้ ทาํใหต้้องมกีารเพิม่ช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัเิพื่อรองรบัปรมิาณ

การจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทางสามารถประหยดัเวลาในการเดินทาง และ

น้ํามนัเชือ้เพลงิได ้

 การปรบัช่อง Easy Pass ที่ด่านอโศก 4 ประชาชื่นขาเขา้ และประชาชื่นขาออกให้เป็น

ช่องทางขวาสุด เพื่อใหผู้ใ้ชท้างสามารถเขา้ช่องทาง Easy Pass ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 การปรบัปรุงป้ายแนะนําช่อง Easy Pass เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

ในการผ่านช่องเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

 การปรับปรุงช่อง Easy Pass ในทางพิเศษศรีรัชทัง้หมดให้เป็น Fast Lane เพื่อให้

รองรบัการผ่านช่องทางทีเ่รว็ขึน้ ลดการชะลอความเรว็ทีช่่องทาง Easy Pass 

 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพช่องเกบ็ค่าผ่านทางระบบอตัโนมตั ิบรษิทัไดต้ดิตัง้สายอากาศ 

ชุดที่ 2 (Second Antenna) ที่ช่องทาง Easy Pass เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้ใช้บริการ Easy Pass กรณีไม้กัน้ทางบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางไม่เปิด ทัง้ที่ม ี

เงนิสาํรองในบญัชเีพยีงพอต่อการผ่านทาง โดยระบบดงักล่าวจะสัง่เปิดไมก้ัน้ทางโดยไม่

ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สัง่เปิด ทําให้สามารถอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางได้เร็วขึ้น  

ลดเวลาในการรอคอย และลดปริมาณการจราจรบรเิวณหน้าด่านเก็บเงนิค่าผ่านทาง

รวมถงึลดมลภาวะทางอากาศอกีดว้ย 

 โครงการเตมิเงนิสาํรองค่าผ่านทางเขา้บญัช ีEasy Pass ดว้ยบตัรเครดติ บตัรเดบติ และ 

Thai QR Payment บริษัทร่วมกับ กทพ. และธนาคารกรุงไทย พัฒนาการเติมเงิน 

ทีศู่นย์บรกิารลูกคา้ อาคารศูนย์ควบคุมทางพเิศษศรรีชัใหร้องรบัการเตมิเงนิโดยใชบ้ตัร

เครดติ บตัรเดบติ หรอื Thailand QR Payment    

 โครงการปรับลดการเติม เงินสํารองขัน้ตํ่ าบัญชี Easy Pass จากเดิม  500 บาท  

เป็น 300 บาท เพื่อส่งเสริมการใช้งานบัตร Easy Pass โดยบริษัทร่วมกับ กทพ. 

ดาํเนินการตัง้แต่วนัที ่16 มถิุนายน 2563 
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 โค รงก ารชํ าระ ค่ าผ่ าน ท างที่ ช่ อ งท างด้ วย บัต ร  EMV (Europay Master Visa)  

บรษิทัร่วมกบั กทพ. และธนาคารกรุงไทย พฒันาระบบชําระค่าผ่านทางดว้ยบตัรเครดติ

หรือบตัรเดบิตชนิด contactless ตามมาตรฐาน EMV เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ 

ผูใ้ชท้าง โดยเริม่เปิดทดลองใหบ้รกิารในทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ตัง้แต่

เดอืนมถิุนายน 2563 และเปิดใชง้านอย่างเป็นทางการในทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน 

รอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยาเมื่อวนัที ่26 มกราคม 2564 สําหรบัทางพเิศษศรรีชั 

คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารภายในเดอืนเมษายน 2564 

o กลยุทธด้์านราคาของธรุกิจทางพิเศษ   

 การกําหนดอตัราค่าผ่านทางพเิศษ ไดม้กีารตกลงและกําหนดอตัราค่าผ่านทางตลอดจน

วิธีการพิจารณาการคํานวณปรบัอตัราค่าผ่านทางใหม่ไว้ในสญัญาโครงการเป็นการ

ล่วงหน้า ซึง่อตัราดงักล่าวเป็นอตัราทีไ่ดม้คีวามเหน็ชอบร่วมกนัว่าเป็นอตัราที่เหมาะสม

ตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของแต่ละโครงการ กล่าวคือสัญญา

โครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ฉบบัแกไ้ข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-

ปากเกรด็ (ฉบบัแก้ไข) ไดกํ้าหนดใหม้กีารปรบัอตัราค่าผ่านทางใหม่ทุก 10 ปี ตามอตัรา

ที่ระบุไว้ในสัญญา  และการปรบัอตัราค่าผ่านทางของทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 

รอบนอกฯ เป็นไปตามสญัญาสมัปทาน กล่าวคือ จะมีการปรบัทุก 5 ปี นับแต่วนัเปิด

ดาํเนินการโครงการตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 บรษิัทได้มอบส่วนลดค่าผ่านทางให้กบัผู้ใช้ทางอย่างต่อเน่ืองในบางเส้นทาง โดยมกีาร

กําหนดระยะเวลาสิน้สุดเป็นคราวๆ ไป เพื่อดงึดูดใหผู้ใ้ชท้างหนัมาใชท้างพเิศษมากขึ้น 

โดยเฉพาะเสน้ทางที่มจีุดเชื่อมต่อระหว่างระบบทางพิเศษ เช่น บรเิวณด่านอาจณรงค์ 1 

(จากทางพิเศษฉลองรัชมุ่งหน้าเข้าทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา) และ 

ด่านเมอืงทองธานีของทางพเิศษอุดรรถัยา ซึ่งบรษิทัร่วมกบั กทพ.ไดใ้หส่้วนลดมาอย่าง

ต่อเน่ือง   

o กลยุทธด้์านการจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่ายของธรุกิจทางพิเศษ  

 การชาํระค่าผ่านทางพเิศษ 

ผู้ใช้บริการสามารถชําระค่าผ่านทางได้ 3 วิธี คือชําระด้วยเงินสด ชําระผ่านระบบเก็บ 

ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) หรอืชาํระดว้ยบตัร (EMV) (เริม่ใชภ้ายในปี 2564) 

- ผู้ใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรชัสามารถเลือกใช้บริการ     

ทางพเิศษ ณ จุดขึน้-ลงทางพเิศษตา่งๆ ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีส่าํคญัในกรุงเทพฯ ตลอด

ระยะทาง 65.6 กิโลเมตร โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษจะต้องชําระเงินค่าผ่านทาง 

ที ่ ด่านเกบ็ค่าผ่านทาง ณ จุดขึ้นทางพเิศษ ซึ่งมทีัง้หมดจํานวน 52 จุด ซึ่งเป็นของ 

ทางพเิศษเฉลมิมหานครจํานวน 20 จุด (เช่น ด่านดนิแดง บางนา ดาวคะนอง สุขุมวทิ 

พระราม 4 ฯลฯ) และทางพิเศษศรีรัชจํานวน 32 จุด (เช่น ด่านอโศก พระราม 9  

ศรีนครินทร์ ยมราช สุรวงศ์ หัวลําโพง คลองประปา ย่านพหลฯ ประชาชื่น  

พระราม 3 ฯลฯ)   

- ผู้ใช้บริการทางพิเศษอุดรรัถยาที่ เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่ด้าน 

ทศิเหนือของกรุงเทพฯ มรีะยะทาง 32 กิโลเมตร ซึ่งมีด่านเก็บค่าผ่านทางจํานวน  

10 จุด โดยจะต้องชาํระเงนิค่าผ่านทางทีด่่านเกบ็เงนิ ณ จุดทางขึน้สําหรบัขาเขา้เมอืง 

และ ณ จุดทางลงสําหรับขาออกนอกเมือง ซึ่งมีทางขึ้นจํานวน 5 จุด ทางลง 

จาํนวน 5 จุด   



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

2-10 

 

- ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ซึง่เชื่อมต่อระบบทางพเิศษศรรีชั

ออกสู่ทศิตะวนัตกของกรุงเทพฯ มรีะยะทาง 16.7 กโิลเมตร ซึ่งมด่ีานจดัเกบ็ค่าผ่าน

ทางจาํนวน 9 จุด โดยจะตอ้งชาํระเงนิค่าผ่านทาง ณ จุดทางขึน้  

 การใหบ้รกิารระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. ในการนําระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมัติมาใช้ในการจัดเก็บ      

ค่าผ่านทาง เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัผูใ้ช้ทางเพิม่ความสะดวกรวดเรว็และประสทิธภิาพ 

ในการชําระค่าผ่านทางบรเิวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตลอดจน

รองรบัปรมิาณจราจรที่จะเพิม่ขึ้นในอนาคต ปัจจุบนัมจีํานวนผู้ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทาง

อตัโนมตัปิระมาณรอ้ยละ 46.10 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บัตร Easy Pass บริษัทจัดให้มีจุดบริการติดตัง้       

และตรวจสอบบตัร Easy Pass รวมถงึบรกิารตดัฟิลม์เพื่อตดิตัง้ Easy Pass และทดสอบ

ระบบ Easy Pass โดยผูใ้ชท้างสามารถนํารถยนตเ์ขา้ใชบ้รกิาร ณ จุดบรกิาร Easy Pass 

… Fast Service โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์ควบคุมทางพเิศษศรรีชั ถนนอโศก-ดนิแดง 

ทุกวันทําการ ตัง้แต่เวลา 09.00-17.00 น. และด่านประชาชื่น (ขาออก) วันทําการ  

ตัง้แต่เวลา 17.00-22.00 น. วนัหยุดเวลา 09.00-22.00 น. นอกจากน้ี บรษิทัได้ร่วมกบั 

กทพ. และกรมทางหลวงเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass เพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถชําระค่าผ่านทางดว้ยบตัรเพยีงใบเดยีว สําหรบัทางพเิศษ 7 เสน้ทาง 

และทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (มอเตอรเ์วย)์ ของกรมทางหลวง 2 เสน้ทาง   

o กลยุทธด้์านการส่งเสริมและส่ือสารการตลาดของธรุกิจทางพิเศษ 

บรษิทัจดัใหม้ส่ีวนลดค่าผ่านทางในบางเสน้ทางและมกํีาหนดเวลาสิน้สุด เพื่อส่งเสรมิใหลู้กคา้

กลุ่มเป้าหมายหนัมาใช้บรกิารทางพิเศษอย่างสมํ่าเสมอจนเกิดความเคยชนิและเป็นลูกค้า

ประจําในที่สุด โดยในปี 2563 บริษัทยังคงให้ส่วนลดทางพิเศษอุดรรถัยาของบริษัทย่อย 

(NECL) โดยใหส่้วนลดแก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิารทีด่่านเมอืงทองธานีอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ในช่วงเทศกาลสําคญั เช่น วนัขึ้นปีใหม่ บรษิัทได้ร่วมมอืกับ กทพ. จดักิจกรรม

ส่งเสรมิการใชท้างพเิศษใหก้บัผูใ้ชท้างดว้ยการแจกของทีร่ะลกึแก่ผูใ้ชท้างพเิศษ รวมทัง้จดัให้

มจีุดใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้างเพื่อสรา้งความรูส้กึผกูพนัใหก้บัลูกคา้ภายใตแ้นวคดิทีว่่าเราพรอ้มส่ง

มอบความสุขด้วยบรกิารที่ดใีห้กบัลูกค้าตลอดสายทาง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม ่

ทีผ่่านมา   

บริษัทได้ยกเลิกการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ 

ทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพเิศษศรรีชั และทางพเิศษฉลองรชั จาํนวน 149 ช่องเกบ็ค่าผ่าน

ทางพเิศษ ตัง้แต่วนัองัคารที่ 16 มถิุนายน 2563 เป็นต้นไป โดย กทพ. ลดค่าสมคัรใช้บตัร  

Easy Pass และเตมิเงนิขัน้ตํ่า จากเดมิกําหนดไว ้500 บาท จะลดเหลอืขัน้ตํ่าเพยีง 300 บาท  

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรตดิขดับรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ ทัง้น้ีผู้ใชบ้รกิาร

บตัร Easy Pass ยงัคงสามารถเติมเงนิสํารองค่าผ่านทางฯ ในบตัรที่อาคารด่านเกบ็ค่าผ่าน

ทางพิเศษศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service) และศูนย์ Easy Pass Fast Service  

ได้ตามปกติ รวมถึงยงัสามารถเติมเงนิสํารองค่าผ่านทางฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

การเตมิเงนิออนไลน์ผ่านธนาคารหรอืผ่านทางเคาน์เตอรร์บัชาํระเงนิไดอ้กีดว้ย  
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บรษิัทในฐานะเอกชนผู้ให้บรกิารทางพิเศษได้ตอบสนองนโยบายของภาครฐัด้วยการร่วม

รณรงค์ขบัขีป่ลอดภยั “ขบัชา้ เปิดไฟหน้า คาดเขม็ขดั” ในโครงการอํานวยความสะดวกและ

ปลอดภยัช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตัง้จุดคดักรองผูใ้ชท้างก่อนเขา้ใชบ้รกิาร เพื่อร่วมกนัป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมทัง้บริษัทได้ดําเนินการประชาสัมพันธ ์

การรณรงค์ขบัขี่ปลอดภัยไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์บนทางพิเศษ 

Social Media และสถานีวทิยุจราจร เพื่อใหต้ระหนักถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง รวมถงึ

ให้ทราบถึงบริการที่มีคุณภาพบนทางพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการต่างๆ  

ของบรษิทั การใหส่้วนลดค่าผ่านทาง เผยแพร่แผนทีโ่ครงขา่ยทางพเิศษ รวมถงึการต่อเชื่อม

ทางพเิศษกบัเสน้ทางตา่งๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ   

สําหรบัสื่อประชาสมัพันธ์ต่างๆ ที่บริษัทใช้เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ประกอบด้วย สื่อสารคดี วิทยุ-โทรทัศน์ สปอตวิทยุ เอกสารแผ่นปลิว ป้ายแจ้งข้อความ 

แบบเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign : VMS) เว็บไซต์ www.bemplc.co.th  

ต ล อ ด จ น ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น โ ซ เชี ย ล มี เ ดี ย  ไ ด้ แ ก่  เ ฟ ส บุ๊ ค บ ริ ษั ท 

(www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro) และเฟสบุ๊ ค  Fan Page ขับ  ชิม  เที่ ยว 

(www.facebook.com/clubchimtiew) ประชาสัมพันธ์การใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 

รอบนอกฯ รวมทัง้ทางเชื่อมทางพเิศษศรรีชั มุ่งหน้าแจง้วฒันะ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ได้แก่ การเดนิทางไปยงัรา้นอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้

เส้นทางพเิศษ แนะนําการใช้รถอย่างปลอดภยั วธิกีารดูแลรกัษารถยนต์ การรบัทราบความ

ตอ้งการและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชท้างโดยตรง ตลอดจนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์

ระหว่างผู้ติดตามเพจกบัเพจขบั ชมิ เที่ยว รวมทัง้การจดัทํา BEM Magazine ราย 2 เดอืน 

เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา่วสารระหว่างบรษิทักบัผูใ้ชท้าง รวมทัง้เสรมิสรา้ง

ความรู ้ความพงึพอใจ และยงัเป็นการจงูใจใหลู้กคา้ใหมเ่ขา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมกีาร

ดาํเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเน่ืองตลอดปี จดัเป็นการสรา้งความเขา้ใจที่ดทีัง้ต่อลูกค้า

และสงัคม 

7) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจทางพิเศษ 

ปี 2563 สภาพเศรษฐกจิของประเทศเป็นอกีปีทีเ่ตบิโตในระดบัตํ่าโดยมปัีจจยัสาํคญัจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อ COVID-19 ปัญหาภยัแล้ง ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี รวมถึง พรบ.

งบประมาณที่ล่าช้า การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้า อีกทัง้ปัญหาหน้ีครวัเรือนที่ยงัคงอยู่ในระดับสูง  

โดยภาครฐัได้มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นมาตรการระยะสัน้ และเมื่อ

มาตรการเหล่าน้ีสิน้สุดลงการใชจ้่ายต่างๆ ตกอยู่ในสภาวะชะลอตวั ประชาชนชะลอการใชจ้่ายออกไป

และเลอืกทีจ่ะใชส้อยกบัสนิคา้ทีจ่าํเป็นและออมเงนิ ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ีก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อภาคการผลติ 

จาํหน่าย ส่งออก ท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมรถยนต์ (ทีม่า: BOT MACAZINE เดอืนมกราคม 2564, ศูนย์วจิยั

ธนาคารออมสนิ เดอืนกุมภาพนัธ ์2564) 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2563 เผชิญปัญหาท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  

โดยปรมิาณรถยนต์ผลติในเดอืนเมษายนตํ่าสุดในรอบ 30 ปี ซึ่งเกิดจาก 1) โรงงานหยุดการผลติ 2) 

การหดตวัของเศรษฐกจิ และ 3) การลอ็คดาวน์ซึง่เป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสั ทาํให้

ยอดการผลติรถยนต์หดตวัลงร้อยละ 86.4 YoY ประกอบกับความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ทัง้ในและ

ต่างประเทศหดตวัลงนับตัง้แต่ต้นปี 2563 ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็การชะลอการใชจ้่ายทีไ่ม่จําเป็น อกีทัง้การ

ประกาศเลื่อนงาน Motor Show จากกําหนดการเดิมในเดือนเมษายนออกไป ทําให้ความต้องการ

รถยนต์ในช่วง 4 เดือนแรกหายไป (ทีม่า: ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เดือนกุมภาพันธ์ 2564) นอกจากนัน้  

http://www.facebook.com/bangkokexpresswayandmetro)%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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อํานาจซื้อถูกลดทอนจากการปิดกจิการ ปัญหาภยัแลง้ทีก่ระทบต่อผูบ้รโิภค และสถาบนัการเงนิยงัเพิม่

ความเขม้งวดดา้นการขยายสนิเชื่อ รวมถงึค่ายรถยนต์ต่างๆ ไดเ้ลื่อนการเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่ออกไป  

จงึเป็นการสูญเสยีโอกาสทางการตลาดในการกระตุ้นผูบ้รโิภค (ทีม่า : แนวโน้มธุรกจิ/อุตสาหกรรม ปี 2563-

2565 : อุตสาหกรรมรถยนต์ ธนาคารกรุงศรอียุธยา เดอืนมกราคม 2564)  

อย่างไรกต็าม ในไตรมาสที ่3 และ 4 ของปี 2563 การระบาดของเชื้อ COVID-19 คลี่คลายลงประกอบ

กบัภาครฐัไดค้ลายลอ็กมาตรการต่างๆ และออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยเฉพาะ 

การท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการหดตัวไปจากเดิมค่อนขา้งมากจากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา

ท่องเที่ยวจึงได้ออกมาตรการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับ 

ผลตอบรบัทีด่ใีนช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นมา เป็นผลให้มกีารเดนิทางที่มากขึ้นส่งผลให้มกีารใช้รถยนต์

เพิม่ขึน้เป็นผลใหก้ารจราจรเริม่กลบัมาหนาแน่นขึน้ โดยจากรายงานสาํนักนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร (สนข.) แจง้ว่าผลสํารวจอตัราความเรว็เฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลกัต่างๆ 

ในเขตกรุงเทพมหานครไม่รวมบนถนนวงแหวนชัน้ใน (รชัดาภิเษก) ในปี 2563 พบว่าอตัราความเร็ว

เฉลี่ยช่วงเร่งด่วนเช้าอยู่ที่ 17.6 กม./ชม. ขณะที่ความเร็วเฉลี่ยช่วงเร่งด่วนเย็นอยู่ที่ 21.8 กม./ชม. 

เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปี 2562 พบว่าความเรว็เฉลี่ยชัว่โมงเร่งด่วนเช้าเพิ่มขึ้น 1.9 กม./ชม. 

หรอืรอ้ยละ 11.8 กม./ชม. ขณะทีช่ ัว่โมงเร่งด่วนเยน็ความเรว็เฉลีย่เพิม่ขึน้ 0.2 กม./ชม. หรอืรอ้ยละ 0.8 

(ทีม่า : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วนัที ่2 กุมภาพนัธ์ 2564) แม้ว่ายอดการขายรถยนต์จะเริม่ดีขึ้นจากการเลื่อน 

จดังาน Motor show มาในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2563 และงานมหกรรมยานยนต ์2020 ไดจ้ดัขึน้ในช่วง

ปลายเดือนพฤศจกิายนถึงต้นเดือนธนัวาคม 2563 พร้อมการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในงานดงักล่าว 

ยอดขายรถยนตก์ไ็ม่สามารถกลบัสู่ระดบัปกตสิอดคลอ้งกบัรายงานสถติกิารจดทะเบยีนรถใหม่ป้ายแดง 

ทัว่ประเทศในปี 2563 จากกรมการขนส่งทางบกลดลง 14% (ยอดรวม 2.64 ล้านคนั) (ทีม่า : กรมการ

ขนส่งทางบก เดอืนมกราคม 2564)  

ด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ ในระยะหดตัว อีกทัง้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดจากการก่อสร้าง

สาธารณูปโภคต่างๆ การทํางานที่บ้าน จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามา

ท่องเทีย่วได ้ทําให้ส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของปรมิาณจราจรบนทางพเิศษโดยรวม อย่างไรกต็าม

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรรเทาลง ปรมิาณจราจรและสภาพเศรษฐกิจ 

จะปรบัตวัดขีึน้และกลบัสู่สภาพปกตติ่อไป 

8) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของธรุกิจทางพิเศษ   

• ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑข์องธรุกิจทางพิเศษ 

กทพ. เป็นหน่วยงานหน่ึงของภาครฐัทีร่บัผดิชอบในการก่อสรา้งทางพเิศษสําหรบัใหบ้รกิารต่อการ

สญัจรของรถยนต์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั รวมทัง้การบรรเทาปัญหาการจราจร 

โดย กทพ. เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมจดัทําขอ้เสนอการลงทุน บรษิัทจงึทําการศกึษาถึงความ

เป็นไปไดข้องโครงการ และเขา้ยื่นขอ้เสนอขอลงทุนเพื่อให้ไดม้าซึ่งโครงการที่มผีลตอบแทนและ

เงือ่นไขทีเ่หมาะสม 

โครงการทางพิเศษภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 สัญญาโครงการทางด่วน 

สายบางปะอิน-ปากเกรด็ และสญัญาสมัปทานการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรรีชั-วงแหวน 

รอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการในลกัษณะ BTO ซึ่งสาระสําคญัของสญัญา คือ กทพ. 

กําหนดรูปแบบ (Characteristic) สายทาง พืน้ทีท่ีจ่ะใชใ้นการก่อสรา้ง และทําการเวนคนืทีด่นิเพื่อ

ส่งมอบให้บรษิทัทําการก่อสรา้งในเวลาทีกํ่าหนดตามสญัญา จากนัน้บรษิทัจะทําการก่อสรา้งตาม

แบบที่ได้รบัอนุมัติจาก กทพ. ภายใต้การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของวิศวกรของ กทพ. 

วศิวกรอิสระและผู้ตรวจแบบอิสระ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ วิศวกรอิสระจะทําการตรวจสอบและ 
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ออกหนังสอืรบัรองความเสรจ็สมบูรณ์ แสดงว่างานก่อสรา้งเสรจ็สิน้ตามมาตรฐานทีกํ่าหนดพรอ้ม

เปิดใหบ้รกิาร และบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าผ่านทางตามเงือ่นไขสญัญาได ้โดยในการก่อสรา้งทีผ่่านมา 

บรษิัทไดว้่าจ้างผู้จดัการโครงการเป็นผู้ทําการก่อสร้างและบรหิารโครงการทางพเิศษในลกัษณะ 

Lump Sum Turnkey เน่ืองจากโครงการก่อสรา้งทางพเิศษเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเกดิปัญหา

ในเรื่อง Cost Overrun และปัญหาการก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ทนัเวลา การจา้งในลกัษณะ Lump Sum 

Turnkey จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ และในการว่าจ้างผู้บริหารโครงการ  

บรษิัทคดัเลอืกผูม้ีความชํานาญ และมีประสบการณ์มาทําหน้าที่ผู้จดัการโครงการและผู้ทําการ

ก่อสรา้ง เพื่อผลสาํเรจ็ของงานทีม่คุีณภาพในเวลาทีกํ่าหนด 

9)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (ธรุกิจทางพิเศษ) 

บรษิทัและ NECL ไดด้ําเนินธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษโดยคํานึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

มาโดยตลอด ทัง้น้ี แนวปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตัง้แต่ช่วงการดําเนินการก่อสรา้งทางพเิศษ บรษิัทและ NECL ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัมลภาวะ

ตามมาตรฐานขอ้บงัคบัที่กําหนดโดยคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา ทัง้น้ี บริษัทและ NECL ได้ใช้มาตรการรวมถึงวิธกีารต่างๆ ในการ

ปฏิบตัอิย่างเหมาะสม สําหรบัการก่อสร้างในเขตเมอืงที่มปีระชาชนอาศยัอยู่มาก โดยนําเทคนิคการ

ก่อสรา้งแบบ Segmental Box Girder มาใช ้ทําใหบ้รษิัทสามารถดําเนินการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่สัน้กว่าการก่อสรา้งโดยวธิกีารอื่นที่ใช้กนัอยู่ทัว่ไปในขณะนัน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สงัคมรอบขา้ง และมผีลกระทบต่อปรมิาณจราจรบนพืน้ล่างใหน้้อยทีสุ่ดในช่วงระหว่างงานก่อสรา้ง และ

บรษิทัไม่เคยมปีระวตักิารกระทาํความผดิทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มแต่อย่างใด 

ในการบรหิารโครงการระบบทางพเิศษ บรษิทัไดต้ระหนักถงึการดาํเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

ที่มผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติของพนักงาน ผู้ใช้บรกิาร และสงัคมบรเิวณโดยรอบทางพเิศษ รวมถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีการปรบัปรุงทบทวนกระบวนการดําเนินงานภายในเพื่อให้

สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมสําหรบัการขอใบรบัรองการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

โดยบรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการจดัการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ยแนวทางการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

• ให้ความสําคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพิษ โดยบรหิารและบํารุงรกัษาทางพิเศษให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน และชุมชน 

• สรา้งจติสาํนึกแก่พนักงาน และส่งเสรมิการใชพ้ลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

• ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งต่อกฎหมาย และขอ้กําหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

• เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองจากบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั ดงัน้ี  

• ระบบงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  

• ระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015   

ในปี 2563 บรษิัทยงัคงรกัษาไว้ซึ่งระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเน่ือง โดยได้

ตดิตามประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ําคญัต่างๆ ทีอ่าจมโีอกาสเกดิขึน้ รวมทัง้ไดเ้พิม่ประสทิธภิาพการ

ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยมาตรการบริหารจดัการด้านพลังงาน ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง อาทิ เปลี่ยนระบบปรบัอากาศ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษในทางพิเศษสายศรรีชั ชัน้ 1  

และ 2 จากระบบปรบัอากาศชนิด AHU (Air Handling Unit) และชนิดแยกส่วน (Split Type) เป็นระบบ 
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ปรบัอากาศชนิด VRV (Variable Refrigerant Volume) ทําใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการ

ไฟฟ้านครหลวงไดถ้งึประมาณรอ้ยละ 15 จากระบบปรบัอากาศชนิดเดมิ 

สําหรบัการจดัการด้านความปลอดภยั บรษิทัมหีน่วยงานวเิคราะห์วศิวกรรมทีพ่รอ้มดว้ยบุคลากรที่มี

ความรูค้วามชาํนาญในดา้นวศิวกรรมจราจรและความปลอดภยับนทางพเิศษทําหน้าทีศ่กึษาผลกระทบ

จากปัจจัยต่างๆ โดยมีการจัดทําแบบจําลอง Traffic Simulation เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการ

ปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง พร้อมทัง้ตรวจสอบความปลอดภัย 

ทางถนน วเิคราะห์จุดเสีย่งอนัตรายบนทางพเิศษ ศกึษาคุณสมบตัแิละรูปแบบการตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิ

ความปลอดภยั ทัง้น้ี เพื่อพฒันาปรบัปรุงทางพเิศษใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสุดสําหรบัผูใ้ชท้าง รวมทัง้

การลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม โดยบรษิัทไดนํ้าผลการศกึษาดงักล่าวมาดําเนินการปรบัปรุงความ

ปลอดภยับนทางพเิศษ ตรวจสอบและประเมนิความปลอดภยัพืน้ทีห่วัเกาะทางแยก (Gore Area) และ

ติดตัง้อุปกรณ์เสรมิความปลอดภัย ได้แก่ อุปกรณ์ดูดซบัแรงปะทะ (Crash Cushion) ถังรบัแรงปะทะ 

(Cushion Tank) หลักนําทางชนิดให้ตัว (Flexible Guide Post) ทาพื้นด้วยสี Cold Plastic สีแดง  

เพื่อกระตุน้เตอืนถงึจดุอนัตรายทีอ่าจจะเกดิอุบตัเิหตุ 

บริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตลอดจนผู้บริหาร   

เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และทกัษะในการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจดัการ

สิง่แวดล้อม ISO 14001 ตลอดจนการจดักิจกรรมปลูกจติสํานึกทัว่ทัง้องคก์ร และการดําเนินกิจกรรม

ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มร่วมกบัสงัคมรอบขา้งอกีดว้ย 

2.1.2 ธรุกิจระบบราง 

1) ลกัษณะบริการ 

บรษิัทเป็นผูร้บัสมัปทานการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจํานวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (“โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ”) บรษิทัไดเ้ขา้

ทําสญัญาสมัปทานกบั รฟม. เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 โดยมรีะยะเวลาสมัปทาน 33 ปี นับจาก

วนัที ่รฟม. แจง้ใหเ้ริม่งาน (Notice to Proceed : NTP) บรษิทัมหีน้าทีด่าํเนินการจดัหาตดิตัง้ และ

ทดสอบอุปกรณ์งานระบบดําเนินการให้บรกิารเพื่อให้เป็นการเดนิรถแบบต่อเน่ืองเป็นโครงข่าย

เดียวกัน (Through Operation) และบริษัทเป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การดําเนิน

กจิกรรมและการพฒันาเชงิพาณิชย์ ซึ่งรวมถงึการโฆษณา การใหเ้ช่าพืน้ที่ในโครงการ และธุรกิจ

ให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสมัปทาน 

เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดให้บรกิารครบทัง้สายทาง ทัง้น้ี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลมิรชัมงคล ประกอบด้วย ช่วงหวัลําโพง-บางซื่อ (สายสีน้ําเงนิเดิม) และช่วงหวัลําโพง- 

บางแค ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (สายสน้ํีาเงนิ ส่วนต่อขยาย) ดงัน้ี 

o ช่วงหวัลาํโพง-บางซ่ือ (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) โครงการรถไฟฟ้าทีเ่ป็นทางวิง่ใต้ดนิสายแรกของ

ประเทศไทย มีระยะทาง 20 กิโลเมตร จํานวน 18 สถานี เปิดให้บรกิารเดินรถเมื่อวนัที่ 3 

กรกฎาคม 2547 บรษิัทเป็นผู้มสีทิธใินรายได้ค่าโดยสาร รวมทัง้การดําเนินกจิกรรมและการ

พฒันาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกจิให้บรกิาร

สื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า  
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o ช่วงหวัลาํโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สายสีน้ําเงิน ส่วนต่อขยาย) เป็นโครงสรา้ง

ทางวิ่งแบบผสมทัง้ใต้ดนิและยกระดบั โดยมีสถานีรวมทัง้สิ้นจํานวน 20 สถานี เป็นสถานี 

ใต้ดนิ 4 สถานี และเป็นสถานียกระดบั 16 สถานี มจีุดเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) ที่สถานีหวัลําโพง และสถานีบางซื่อ และเชื่อมต่อกับ

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) ทีส่ถานีเตาปูน บรษิทัเป็นผูล้งทุน 

จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบ และทดลองเดนิรถไฟฟ้า รวมถงึการใหบ้รกิารเดนิรถ

และซ่อมบํารุงรกัษา โดยให้การเดนิรถแบบต่อเน่ืองกนั (Through Operation) ทัง้น้ี ได้แบ่ง

การดําเนินงานช่วงการจดัหาและติดตัง้อุปกรณ์งานระบบ เพื่อเปิดใหบ้รกิารออกเป็น 3 ช่วง 

ดงัน้ี  

 ช่วงที ่1  สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปนู ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560  

 ช่วงที ่2  สถานีหวัลําโพง-สถานีหลกัสอง ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2562  

 ช่วงที ่3  สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ไดเ้ปิดให้บรกิารเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 ทําให้

การเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินต่อเน่ืองเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through 

Operation) โดยมสีถานีท่าพระเป็นสถานีร่วม และเชื่อมต่อหลกั (Interchange Station) 

ซึง่จะทาํใหผู้โ้ดยสารสามารถเปลี่ยนเสน้ทางจากสถานีท่าพระ เพื่อโดยสารออกนอกเมอืง

ไปทางฝัง่ตะวนัตกผ่านสถานีบางไผไ่ปยงัสถานีหลกัสอง หรอืเพื่อโดยสารเขา้ในเมอืงชัน้ใน

ผ่านสถานีอิสรภาพไปยังสถานีหัวลําโพง รวมถึงยังสามารถเดินทางไปสถานีเตาปูน  

เพื่อเชื่อมต่อไปยงัโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง)  

ทัง้น้ี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน้ําเงิน) ได้เปิดให้บริการครบ 

ทัง้สายทางแลว้ เป็นระยะทางรวม 48 ก.ม. จาํนวน 38 สถานี มรีถไฟฟ้าวิง่ใหบ้รกิารทัง้หมด

จาํนวน 54 ขบวน โดยมรีะยะเวลาใหบ้รกิารทุกวนัไมม่วีนัหยุดตัง้แต่เวลา 06.00-24.00 น. 

(2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (“โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง”) ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 

(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) มีระยะทาง 23 กิโลเมตร มีสถานีทัง้หมด 16 สถานี เป็นสถานี

แบบยกระดบัทัง้หมด มสีถานีเตาปูน เป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) ซึ่งจะทําใหผู้โ้ดยสารสามารถเปลีย่นเสน้ทางจากสายสมี่วงไปยงั

สายสีน้ําเงินได้ที่สถานีเตาปูน และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน- 

ราษฎรบ์ูรณะ)  

บริษัทได้รบัสมัปทานการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บรกิารการเดินรถไฟฟ้า และ 

ซ่อมบํารุงรกัษา ลกัษณะสญัญาเป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost ซึ่ง รฟม. เป็นผู้ลงทุน 

ค่างานโยธาทัง้หมด และบริษัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้

ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรกัษาตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีกํ่าหนดไวใ้นเงื่อนไข

สญัญา โดย รฟม. เป็นผู้มสีทิธใินรายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชงิพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์

โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ รฟม. จะทยอยจ่ายคืนค่าอุปกรณ์ 

งานระบบให้บรษิัทเป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และจ้างบรษิัทบรหิารการเดนิรถไฟฟ้าและ

ซ่อมบํารุงรกัษาตลอดอายสุมัปทาน 30 ปี นับจากวนัที ่4 กนัยายน 2556  

ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่วิ่งบริการ จํานวน 21 ขบวน มีระยะเวลาให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด  

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตัง้แต่เวลา 05.30-24.00 น. วนัเสาร-์วนัอาทติย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตัง้แต่

เวลา 06.00-24.00 น. 
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โครงการรถไฟฟ้า สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) สายฉลองรชัธรรม (สายสม่ีวง) 

 (สถานีหวัลําโพง-สถานี

บางซื่อ) 

(สถานีหวัลําโพง-หลกัสอง 

และสถานีบางซื่อ-ท่าพระ) 

(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) 

ประเภทสมัปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost 

ระยะเวลาสมัปทาน 33 ปี (2560-2593) 30 ปี (2556 - 2586) 

จาํนวนสถานี 18 สถาน ี 20 สถาน ี 16 สถานี 

ระยะทาง 20 กโิลเมตร 28 กโิลเมตร 23 กโิลเมตร 
 

2) รายได้ 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง 2 ลกัษณะ คือ รายได้ค่าโดยสาร และรายได้จากการให้บริการ        

เดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า 

• รายได้ค่าโดยสาร 

ตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ระหว่างบรษิทั และ รฟม. บรษิทัมสีทิธใินการ

ให้บริการเดินรถและจดัเก็บรายได้ค่าโดยสาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสมัปทาน  

โดยบรษิัทมีภาระผูกพนัต้องจ่ายเงนิค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพฒันาเชงิพาณิชย์

ใหแ้ก่ รฟม. ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน  

บรษิทัจดัเกบ็ค่าโดยสารตามจาํนวนสถานีทีผู่ใ้ชบ้รกิารเดนิทาง โดยอตัราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้า 

ณ วนัที่เริม่ให้บรกิารจะเป็นไปตามอตัราค่าโดยสารพืน้ฐานอ้างองิที่ใชบ้งัคบั คอื วนัที่เริม่บรกิาร 

ทีก่่อใหเ้กดิรายได ้ทัง้น้ี ตามสญัญาสมัปทานไดกํ้าหนดใหม้กีารปรบัอตัราค่าโดยสารทุก 24 เดอืน 

โดยคํานวณบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจรงิของดชันีราคาผู้บรโิภคที่ไม่รวม

หมวดอาหารของกรุงเทพฯ (Bangkok Non-food Consumer Price Index) โดยเทียบจากอตัรา 

ค่าโดยสารพืน้ฐานอา้งองิ  

• รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบาํรงุรกัษา  

บริษัทได้รบัค่าจ้างการบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาตามสัญญาสมัปทานโครงการ

รถไฟฟ้าสายสมี่วง สญัญาที ่4 สมัปทานสาํหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การใหบ้รกิาร

การเดินรถ และซ่อมบํารุงรกัษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ระยะที่ 2 (ระยะเวลาประมาณ  

27 ปี) โดยเริม่เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2559 

3) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจระบบราง 

• ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิัทสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อาศยัอยู่รอบเส้นทางและ 

กลุ่มที่มิได้อาศัยอยู่รอบเส้นทางแต่มีความจําเป็นต้องเดินทางผ่านหรือมีจุดหมายปลายทาง 

อยู่ในเสน้ทาง และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามวตัถุประสงคก์ารเดนิทาง ดงัน้ี 

1. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปทาํงาน 

2. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปโรงเรยีน/สถานศกึษา 

3. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางท่องเทีย่ว/สนัทนาการ 

4. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไปทาํกจิกรรมพเิศษ เช่น การสมัมนา หรอืการประชุม 

5. กลุ่มทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางอื่นๆ เช่น การตดิต่อกจิธุระ 
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4) นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจระบบราง 

• กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจระบบราง 

o สรา้งสรรคแ์ละพฒันารปูแบบการบรกิารเพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูโ้ดยสารในการใหบ้รกิาร

เดนิรถไฟฟ้า MRT  

รถไฟฟ้า MRT สายเฉลมิรชัมงคล (สายสีน้ําเงนิ) มีเส้นทางการให้บรกิารเดินรถผ่านพื้นที่

เศรษฐกิจที่สําคัญ (Central Business District-CBD) พื้นที่ที่อยู่อาศัย (Residential Area) 

และมจีุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ที่สําคญั ซึ่งมีผลต่อการเพิม่จํานวนผู้โดยสาร 

อาท ิ 

 จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) ทีส่ถานีเตาปนู  

 จุดเชื่ อมต่อรถไฟฟ้า BTS (สายสีเขียว ) ที่สถานีสวนจตุจักร สถานีพหลโยธิน  

สถานีสุขมุวทิ สถานีสลีม และสถานีบางหวา้  

 จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า ARL (Airport Rail Link) (สายสแีดง) ที่สถานีเพชรบุร ีซึ่งเป็นการ

เดนิทางเชื่อมต่อกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 จุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟไทย ที่สถานีหัวลําโพง สถานีเพชรบุรี สถานีบางซื่อ และ 

สถานีบางขนุนนท ์ 

 จุดเชื่อมต่อกบัท่าเรอื ทีส่ถานีบางโพ สถานีเพชรบุร ีสถานีบางหวา้ และสถานีสนามไชย 

สาํหรบัการเชื่อมต่อทางเดนิระหว่างสถานีกบัอาคาร ปัจจุบนัม ี7 จุด ไดแ้ก่  

 สถานีสามย่าน เชื่อมต่อกับอาคารจตัุรสัจามจุร ีและสามย่านมิตรทาวน์ (อาคารพักอาศัย 

อาคารสาํนักงาน และศูนยร์วมความบนัเทงิและการศกึษา)  

 สถานีพหลโยธนิ เชื่อมต่อกบัศูนยก์ารคา้ยเูน่ียนมอลล ์ 

 สถานีสุขุมวทิ เชื่อมต่อกบัอาคาร Terminal 21 (ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสํานักงาน 

และทีพ่กัอาศยั) และอาคาร Interchange 21 (อาคารสาํนักงาน) 

 สถานีพระราม 9 เชื่อมต่อกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และ 

อาคาร G Tower (อาคารสาํนักงาน) 

 สถานีภาษเีจรญิ เชื่อมต่อกบัศูนยส์รรพสนิคา้ซคีอนบางแค  

 สถานีหลกัสอง เชื่อมต่อกบัศูนยก์ารคา้เดอะมอลลบ์างแค 

 สถานีเพชรบุร ีเชื่อมต่อกบัสงิห ์คอมเพลก็ซ์ 

พฤตกิรรมการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการทาํงาน รองมาเป็นการ

เดินทางเพื่อการศึกษา ในขณะที่การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ยังสามารถรองรับการ 

ใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ได ้บรษิัทจงึกําหนดกลยุทธ์ส่งเสรมิการเดนิทางเพื่อการท่องเทีย่ว โดยได้

ลงนามความร่วมมอืร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พรอ้มด้วยการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในโครงการ “Happy Journey with MRT” เพื่อส่งเสรมิ 

สนับสนุนใหเ้กดิการท่องเทีย่วดว้ยรถไฟฟ้า MRT อย่างแพร่หลาย 

และเน่ืองจากสถานการณ์เชื้อ COVID-19 บรษิทัจงึเพิม่กลยุทธ์ในการสรา้งความมัน่ใจใหก้บั

ผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM”  

อาท ิการเพิม่มาตรการดา้นการทาํความสะอาด การพ่นยาฆา่เชือ้ รณรงคก์ารสวมหน้ากากผา้ 

เว้นระยะห่าง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทัง้ภาคผู้ประกอบการ และ

ประชาชน โดยการจดัพื้นที่ขายหน้ากากผ้าแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการจ้างพนักงาน  

Part time และการแจกหน้ากากผา้จาํนวนหน่ึงลา้นชิน้ใหก้บัผูโ้ดยสาร 
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นอกจากน้ี บริษัทยังมีกลยุทธ์ในการเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการที่เดินทางด้วยบัตรโดยสาร  

เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง ลดระยะเวลาการใชบ้รกิารภายในสถานี และยงัเป็นการเพิม่

รายได้ให้กับบริษัท ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในบัตรโดยสาร ทําความร่วมมือร่วมกับ

พันธมิตรในการให้ส่วนลดในการออกบัตรหรือเติมเงินบนบัตรโดยสาร หรือการให้สิทธิ

ประโยชน์พเิศษสาํหรบัผูถ้อืบตัรโดยสาร 

o มุ่งเน้นคุณภาพการบรกิาร  

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นคุณภาพการบริการโดยถือว่า “การบริการอยู่ เหนือสิ่งอื่นใด” 

นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมนีโยบายให้รถไฟฟ้า MRT เป็น “ส่วนหน่ึงในชวีติของคนกรุงเทพ” 

ภายใต้การดําเนินงานอย่างมอือาชพี โดยการดําเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ของรถไฟฟ้า MRT ที่ให้บริการการเดินทางแล้ว ยังมีการสร้างคุณค่าเพิ่มให้คนกรุงเทพ 

รูส้กึเป็นส่วนหน่ึงในวถิีชวีติ จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน

ดา้นคุณภาพการบรกิาร ดงัน้ี 

 ความปลอดภยั (Safety) บรษิทัถอืว่าความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของผูใ้ชบ้รกิาร

รถไฟฟ้า MRT เป็นความสําคญัสูงสุดที่พนักงานทุกคนต้องพงึตระหนัก และต้องปฏบิตัิ

ตามข้อกําหนดความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองตลอดจนมีการกํากับดูแลการให้บรกิาร 

มมีาตรฐานตามขอ้กําหนดความปลอดภยัของประเทศไทยและเทยีบเท่าระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนชัน้นําของโลก 

 ความสะดวก (Convenience) บรษิัทให้ความสําคญัในการดูแลการทํางานของอุปกรณ์

อํานวยความสะดวกต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้ทํางานได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากน้ีบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสะดวกของผูโ้ดยสารในช่วงการเดนิทางทีแ่ออดั เช่น 

ช่วงงานเทศกาลหรอืการจดันิทรรศการรายรอบเสน้ทาง โดยจดัใหม้กีารเพิม่จุดจําหน่าย

เหรยีญโดยสาร เพื่อใหผู้โ้ดยสารไดร้บัการบรกิารอย่างดทีีสุ่ด 

 ความรวดเร็ว (Fast) บริษัทจะควบคุมให้ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟฟ้าและตาราง 

การใหบ้รกิารรถไฟฟ้ารองรบักบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารในแต่ละช่วงเวลา  

 ความเชื่อถือได้ (Reliability) บริษัทจะดูแลให้รถไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ 

อยู่ในสภาพด ีและไม่ส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของบรษิทั 

 การตรงต่อเวลา (Punctuality) บริษัทจะควบคุมให้ตารางการเดินรถไฟฟ้าและ 

การเทยีบจอดในสถานีทัง้หมดคลาดเคลื่อนไปจากทีเ่วลากําหนดน้อยทีสุ่ด 

o สรา้งรปูแบบบตัรโดยสารทีต่รงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

บรษิทัมกีารวเิคราะหล์กัษณะลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิารประจาํและใชบ้รกิาร

เป็นครัง้คราว เพื่อจดัทําและวางแผนการออกบตัรโดยสารชนิดต่างๆ ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และดงึดูดกลุ่มลูกคา้ที่ใชบ้รกิารเป็นครัง้คราวใหห้นัมาใช้

บตัรรถไฟฟ้า MRT ในการเดินทางมากขึ้น การพัฒนาบตัรโดยสารรูปแบบใหม่ให้มีความ

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละเพิม่ประสทิธภิาพในการใชบ้ตัร ใหส้ามารถใชบ้ตัรร่วมกนั

ไดท้ัง้รถไฟฟ้า MRT สายสน้ํีาเงนิ และ MRT สายสมี่วง การประสานความร่วมมอืกบัสถาบนั

การเงนิในการออกบตัรร่วมธุรกิจที่สามารถใช้ทําธุรกรรมทางการเงนิและเดนิทางในระบบ

รถไฟฟ้า MRT ได้แก่ ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ในการทําบัตรแก่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การจดัทําบตัรโดยสารธุรกิจร่วมกบัองค์กรหรอื

หน่วยงานอื่นๆ นอกจากน้ียังออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบคูปองเติมเงิน (Top Up Voucher) 
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ให้กบัองค์กรที่สนใจ อาทิ บรษิัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) เพื่อใช้แจกเป็น

สวสัดกิารแก่พนักงานในการนํามาเตมิมลูค่าในบตัรโดยสารของพนักงานอกีดว้ย 

• กลยุทธด้์านราคาของธรุกิจระบบราง 

บรษิทัจดัเกบ็ค่าโดยสารตามระยะทางการเดนิทาง (Distance Related Fare) เพื่อทําใหเ้กดิความ

ยุตธิรรมต่อผูโ้ดยสารในการเดนิทางในระยะทางทีต่่างกนั พรอ้มส่วนลดแก่กลุ่มนักเรยีน/นักศกึษา 

และกลุ่มเดก็/ผูส้งูอายุ รวมทัง้คํานึงถงึอตัราการเกบ็ค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น 

โดยการเกบ็ค่าโดยสารดงักล่าว บรษิทัจะปรบัอตัราค่าโดยสารตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาสมัปทาน 

• กลยุทธด้์านการส่งเสริมการตลาดของธรุกิจระบบราง 

บรษิทัไดแ้บ่งลูกคา้กลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ทาํใหส้ามารถกําหนดกลยุทธก์ารส่งเสรมิการ

ขายใหเ้กดิประสทิธภิาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวม ทัง้น้ี บรษิทัไดว้างแผนการส่งเสรมิการ

ขายและแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสิง่แวดลอ้มของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

o สนับสนุนและประชาสมัพันธ์พื้นที่จอดแล้วจร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นให้นํารถยนต์

ส่วนตวัเขา้ไปจอดในจุดทีใ่หบ้รกิาร เพื่อเดนิทางเขา้ไปในเขตธุรกจิ (Business District) เช่น 

ถนนสุขุมวทิ ถนนสลีม ถนนรชัดาภิเษก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดัได้อกีช่องทาง

หน่ึง อกีทัง้ยงัเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 

o การจดัรายการส่งเสรมิการขายร่วมกบับรษิัท และธนาคารชัน้นํา เพื่อเพิ่มมูลค่าการบรกิาร 

และเสนอสิทธิประโยชน์ในการใช้บัตรโดยสาร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้โดยสารเปลี่ยน

พฤติกรรมจากการใช้เหรยีญโดยสาร เป็นการใช้บตัรโดยสารให้มากขึ้น ซึ่งลูกค้าจะได้รบั

ความสะดวกรวดเรว็พรอ้มสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ดงัน้ี  

 ส่วนลดเติมเงินบนบตัรโดยสาร ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 

(มหาชน) บรษิัท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) บรษิัท เอฟดบับลวิด ีประกัน

ชวีติ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั บุญรอด 

เทรดดิง้ จาํกดั  

 การมอบเครดิต เงินคืนรวมถึงการแลกคะแนนสะสมของบัตรเครดิต ร่วมกับ 

บรษิทั บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารซติี้แบงก์ ธนาคาร ยูโอบ ีจํากดั (มหาชน) 

และบรษิทั บตัรกรุงศรอียุธยา จาํกดั  

 การมอบสิทธิประโยชน์ในการรบัส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ หรืองาน 

อเีวนทต์่างๆ รอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT 

o การเพิม่จํานวนผู้ใช้บรกิารหรอืเพิ่มจํานวนเที่ยวเดนิทางในระบบผ่านการให้ขอ้มูลข่าวสาร

กจิกรรมรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT และการนําเสนอบตัรโดยสารประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน 

องค์กร อาคารสํานักงาน หรอืโรงแรม ทัง้ที่อยู่ในและนอกเสน้ทาง โดยสามารถทําหน้าบตัร 

ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ขององค์กรหรอืกจิกรรมสําคญั เป็นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิการขาย     

ซึ่งจะทําให้เกิดการกระจายของบตัรโดยสารถึงกลุ่มเป้าหมายทัง้ที่เป็นผู้ที่ใช้บรกิารเดมิและ

กลุ่มผูโ้ดยสารทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารมาก่อนใหเ้กดิการทดลองใช ้ 

o การสรา้งและการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relation Management) เป็นการ

สร้างความสมัพนัธ์อนัดแีละการมปีฏิสมัพนัธ์กบัลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกค้าเกดิความ 

พึงพอใจและจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม อาท ิ 

การบรหิารจดัการระบบขอ้มลูผูโ้ดยสารในรปูแบบระบบสมาชกิ MRT Club การสรา้งเครอืขา่ย
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และความสมัพนัธอ์นัดกีบัผู้ใช้บรกิารทัว่ไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Network 

และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถานี รวมถึงการออกบูธกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอก

เสน้ทาง  

o การพฒันาระบบชําระเงนิอิเล็กทรอนิกส์สําหรบัเติมเงนิบตัรโดยสารแบบออนไลน์ (Online 

top-up) ผ่านโทรศพัท์มือถือด้วยแอปพลเิคชัน่ของทรูมนัน่ี วอลเล็ท และแอปพลิเคชัน่ของ

ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมแีผนการพฒันาระบบการชําระเงนิอิเล็กทรอนิกส์สําหรบัรา้นค้าต่างๆ 

ภายใน Metro Mall เพือ่เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ใหก้บัผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT  

o สนับสนุนการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรฐัในระบบ MRT โดยการปรบัปรุงระบบจัดเก็บ 

ค่าโดยสารอัตโนมัติ (ระบบ AFC) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  

(สายสน้ํีาเงนิ) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) เพื่อเป็นการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนสามารถใชบ้ตัรสวสัดกิารแห่งรฐัเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า MRT 

• กลยุทธด้์านการส่ือสารการตลาดของธรุกิจระบบราง 

o การเลอืกใชช้่องทางสื่อสารและประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย 

ของแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยการบรหิารจดัการพื้นที่และช่องทางภายในระบบ

รถไฟฟ้า MRT อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสถานี (Standee) สื่อบนจอเครื่องจําหน่าย

เหรยีญโดยสาร สื่อบนจอมอนิเตอร์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า สื่อออนไลน์บน Social 

Network รวมถึงสื่อภายนอกจากบริษัทพันธมิตร เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางในระบบแก่

ผู้ใช้บรกิารระบบรถไฟฟ้า อีกทัง้บรษิัทยงัมุ่งเน้นการพฒันาระบบ Mobile Application ภายใต ้

Bangkok MRT Application เพื่อรองรบัการวางแผนการเดนิทางของผูโ้ดยสาร 

o เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้ใช้บริการปัจจุบันรวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่  

โดยการออกบูธประชาสมัพนัธแ์นะนําการใชบ้รกิารทัง้ภายในและภายนอกเสน้ทางการเดนิรถ 

พรอ้มแนะนําขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ อาท ิขอ้มูลสทิธปิระโยชน์บตัรโดยสาร การสมคัรสมาชกิ

ระบบ MRT Club การแนะนําช่องทางการตดิตามผ่านสื่อ Social Media และ Bangkok MRT 

Application โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ข้อมูลด้านการบรกิารและสิทธิประโยชน์แก่

ผูใ้ช้บรกิาร โดยตอกยํ้าถึงความตรงต่อเวลา สะดวก รวดเรว็ในการเดนิทาง และมเีวลาเพื่อ

การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครวัมากขึ้นจากการใช้บริการ สามารถกําหนดเวลาการเดินทาง 

ทีแ่น่นอนได ้

o การสื่อสารเพื่อสรา้งจุดหมายการเดนิทาง (Create Destination) เป็นการประชาสมัพนัธ์และ

ให้ข้อมูลการเดนิทางรอบเส้นทางด้วยรถไฟฟ้า MRT อย่างต่อเน่ือง ผ่านการจดัทําปฏิทิน

กจิกรรมรอบเส้นทาง (Event Calendar) แผนทีแ่สดงเสน้ทางและสถานที่ต่างๆ อาท ิอาคาร

สาํนักงาน สถานศกึษา โรงแรม ศูนย์การคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว และสถานทีส่าํคญัอื่นๆ ขอ้มูล

การเชื่อมต่อไปยงัระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถสบืค้นผ่าน

ช่องทาง Website, Bangkok MRT Application และ BEM Magazine  

o การสร้างความมัน่ใจในการเดินทางด้วยการประชาสมัพันธ์เรื่องความปลอดภัย (Safety)  

การใหบ้รกิาร (Service) ใหก้บัผูโ้ดยสาร และประชาชน ผ่านสื่อโทรทศัน์ วทิยุ และสื่อมวลชน

ต่างๆ อีกทัง้จดักิจกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ์การให้บรกิารและกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

ในสถานทีต่่างๆ เช่น สถานศกึษา อาคารสาํนักงาน เพื่อใหผู้โ้ดยสารและประชาชนเกดิความรู้

และความเขา้ใจในระบบความปลอดภยัของระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจ 

ในการใชบ้รกิาร 
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• กลยุทธด้์านการพฒันาของธรุกิจระบบราง 

บรษิัทมกีลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพและบรกิารอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง และไม่หยุดน่ิง เพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจสูงสุดทัง้ในดา้นความสะดวกสบาย รวดเรว็ ปลอดภยั ซึง่จะเป็นการ

ส่งเสรมิใหม้ผีูม้าใชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้า MRT ในจํานวนเพิม่ขึน้ ปัจจุบนับรษิทัร่วมมอืกบัสถาบนั

การเงนิทีจ่ะทาํใหส้ามารถถอืบตัรหน่ึงใบทีส่ามารถทาํธุรกรรมต่างๆ ไดห้ลากหลาย  

• กลยุทธก์ารจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่ายของธรุกิจระบบราง 

ดว้ยการเพิม่จุดออกตัว๋โดยสาร (Sales Outlet) นอกเหนือจากการออกตัว๋โดยสารไดท้ีเ่ครื่องออก

เหรยีญโดยสารอตัโนมตัิและที่ห้องออกบตัรโดยสารของสถานี อาทิ การนําเสนอแก่หน่วยงาน

ต่างๆ เช่น องคก์ร ธนาคาร สถานศกึษา โรงแรม บรษิทัเอกชน ในดา้นการจดัทาํหน้าบตัรโดยสาร

รูปแบบพิเศษให้กับองค์กร เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น มอบให้พนักงานเพื่อสร้างขวญักําลงัใจ 

มอบให้ลูกค้าเพื่อแสดงความขอบคุณ หรอืแม้แต่การสร้างแบรนด์และใช้เป็นสื่อประชาสมัพนัธ ์

ทาํใหบ้ตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เป็นมากกว่าบตัรโดยสาร 

5) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจระบบราง 

ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ และปริมณฑล 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นศูนย์กลาง 

ทางเศรษฐกจิ จนทําใหม้อีตัราการเตบิโตและขยายตวัอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหก้รุงเทพฯ ในปัจจุบนั ประสบ

ปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายปี ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ

ประชากร ปรมิาณรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และรถอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี โดยที่ไม่มี

แนวโน้มว่าจะลดลง อีกทัง้ ความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่สูงมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่

การจราจร และระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถรองรบัได้อย่างเพียงพอ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลัก 

ทีเ่กดิขึน้ไม่แตกต่างกบัเมอืงหลวงทัว่โลกที่มคีวามหนาแน่นของประชากรสูง จากปัญหาดงักล่าว รฐับาล 

จงึมนีโยบายมุ่งเน้นการพฒันาโครงข่ายทางด้านการขนส่งสาธารณะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจร 

เพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของจาํนวนประชากร รวมถงึการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ  

ทัง้น้ี การเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขนส่ง 

ส่วนบุคคลและระบบขนส่งสาธารณะ 

• ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

จากโครงสร้างที่อยู่อาศยัของประชากรในกรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑลที่มีการกระจายโดยรอบ       

การเดนิทาง รวมถึงการเพิม่ขึ้นของประชากรที่มรีายไดสู้ง ผนวกกบัความไม่เพยีงพอของระบบ

ขนส่งมวลชนนัน้ รถยนต์ส่วนบุคคลจงึไดร้บัความนิยม หากเทยีบค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางกบั

การเดนิทางโดยรถยนต ์ตลอดจนคุณภาพการใหบ้รกิารและความปลอดภยั ส่งผลใหก้ารใชร้ถยนต์

ส่วนบุคคลยงัเป็นสิง่ทีจ่ําเป็นและสะดวกสบายต่อการเดนิทาง แต่การขยายตวัของพืน้ทีก่ารจราจร

ในเขตกรุงเทพฯ ยงัเป็นไปอย่างจาํกดั และไม่เพยีงพอต่อการรองรบัปรมิาณรถยนตท์ีเ่พิม่ขึน้ 

• ระบบขนส่งสาธารณะ 

ปัญหาการจราจรทีต่ดิขดัโดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งด่วน และการเตบิโตของโครงการอสงัหารมิทรพัย์

โดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัย์รายรอบเส้นทาง ส่งผลให้ความต้องการของผู้บรโิภคต่อระบบขนส่ง

มวลชนสาธารณะบางประเภทเพิม่ขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบรถไฟฟ้า ซึ่งมอีตัราการ

เติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย และ 

การเดนิทางของประชาชนในเขตเมอืงที่ให้ความสําคญักบัความสะดวกรวดเรว็ ตรงต่อเวลาและ 

ช่วยย่นระยะเวลาในการเดนิทางอย่างมนัียสาํคญั 
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o รถโดยสารประจาํทาง 

ปัจจุบนัมรีถโดยสารประจําทางหลากหลายรูปแบบใหบ้รกิารประชาชน โดยมอีตัราค่าบรกิาร 

ที่แตกต่างกันเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้โดยสาร แต่รถโดยสารประจําทางที่ให้บริการ

ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลยงัมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการให้บรกิาร สาเหตุ 

อยู่ในช่วงการนํารถโดยสารบางส่วนมาปรบัปรุงและการปฏริปูจดัระเบยีบเสน้ทางเดนิรถใหม่ 

โดยแม้ว่าในปัจจุบนัรถที่สามารถให้บรกิารมีจํานวนทัง้สิ้น 8,914 คนั รวมถึงรถตู้โดยสาร

ประจําทางกว่า 2,836 คนั ทีไ่ดร้บัความนิยมจากประชาชนเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากมคีวาม

สะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง นอกจากน้ี ขสมก. ยงัได้มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนา

คุณภาพบรกิาร โดยการนําระบบ E-Ticket หรอืการชาํระเงนิผ่าน QR-Code Mobile Banking 

และเพื่อให้สอดรบักับสถานการณ์ในปัจจุบนัที่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 

COVID-19 ที่ประชาชนจะต้องใช้บริการรถโดยสารประจําทางแบบวิถีใหม่ (New Normal)  

จงึไดป้รบัแนวทางดาํเนินงานภายใตแ้นวคดิ “New BMTA New Normal” ผูโ้ดยสารรถประจํา

ทางแบบวถิใีหม่ โดยการสวมหน้ากากอนามยัขณะใชบ้รกิาร การล้างทําความสะอาดมอืดว้ย

เจลแอลกอฮอล์ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม และการสแกน QR Code ผ่านแอปพลเิคชัน่ไทย

ชนะภายในรถโดยสาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ แต่จากปัญหาการจราจร

โดยรวมบนถนนที่ยังมีความแออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา 

ในช่วงเช้า 6:30-8:30 น. และช่วงเย็น 16:30-18:30 น. และในช่วงฤดูฝน ทําให้ใช้เวลาในการ

เดนิทางมาก (ทีม่า : องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอ้มลู ณ พฤศจกิายน 2563) 

o รถไฟ 

ในช่วงทีผ่่านมา ภาครฐัมนีโยบายในการชว่ยเหลอืประชาชนผูม้รีายไดน้้อยใหส้ามารถใชจ้่าย

ผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ซึ่งผูถ้อืบตัรสามารถใชบ้รกิารไดท้ัง้รถโดยสารประจาํทาง (รถเมล์) 

รถโดยสาร บขส. รถไฟ และรถไฟฟ้า โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายในวงเงนิไม่เกนิ 500 บาทต่อระบบ

ต่อเดือน แต่ทัง้น้ีการให้บริการด้วยระบบรถไฟยงัขาดสิ่งอํานวยความสะดวก และความ

ปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้รกิาร เน่ืองจากสภาพรถไฟทีใ่ชง้านในปัจจุบนัไม่เอื้ออํานวย ไม่ตอบสนอง

ความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารและยงัใชเ้วลาในการเดนิทางค่อนขา้งนาน อกีทัง้เป็นการขนส่ง 

ในทศิทางทีจ่าํกดัไม่ครอบคลุมทัง้ตวัเมอืง ดงันัน้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จงึไดเ้ร่ง

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพิม่เติมหลากหลายเส้นทาง รวมถึงโครงการก่อสร้างโรงซ่อม

บํารุงแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการซ่อมบํารุงขบวนรถไฟที่เพิ่มขึ้น และ 

เพื่อพัฒนาระบบรางรถไฟไทยตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

ของไทย ทัง้น้ี การให้บรกิารรถไฟของ รฟท. ไม่ถือเป็นคู่แข่งของบรษิัทโดยตรง เน่ืองจาก

เสน้ทางการใหบ้รกิารทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยเน้นการใหบ้รกิารนอกเมอืงเป็นหลกั 

o รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยทีว่ิง่บนรางคู่ยกระดบัแยกทศิทางไปและ

กลบั โดยเริม่เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อวนัที ่5 ธนัวาคม 2542 ใน 2 เสน้ทาง คอื สายสุขมุวทิ 

และสายสลีม และในปี 2563 ไดท้ยอยเปิดใหป้ระชาชนทดลองใชบ้รกิารเพิม่ในส่วนต่อขยาย 

ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทําให้มรีะยะทางให้บริการรวม 68 ก.ม. จํานวน 59 สถานี  

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง อีกทัง้

รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าที่มุ่งสู่ใจกลางของเมือง จึงได้รับความนิยมจากประชาชน 

เป็นอย่างมาก และเป็นปัจจยัใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารมากขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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o รถไฟฟ้า ARL 

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport Link) 

หรอืแอร์พอรต์เรลลงิก ์เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพเิศษทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในโครงการ

ก่อสรา้งเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ดําเนินการก่อสรา้งโดยการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) ซึง่เป็นรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิละเป็นระบบรถไฟฟ้าทีม่ี

ทัง้โครงสร้างใต้ดินและยกระดับ มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางจากชานเมืองด้าน

ตะวนัออกและทศิเหนือ และผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเขา้สู่เขตใจกลางเมอืง

กรุงเทพฯ ทีส่ถานีพญาไท รวมทัง้สิน้ 8 สถานี ระยะทาง 28.6 กโิลเมตร เริม่เปิดใหบ้รกิารเมื่อ

วนัที่ 23 สงิหาคม 2553 ซึ่งการให้บรกิารในปัจจุบนัได้มแีผนในการพฒันาปรบัปรุงและเพิม่

ความสามารถในการใหบ้รกิารของรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก์ ทัง้ 9 ขบวนใหม้คีวามเสถยีร

ในการใหบ้รกิาร ทาํใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารไดเ้พิม่มากขึน้   

จากการเตบิโตของจํานวนผูใ้ชบ้รกิารระบบขนส่งสาธารณะทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง สะทอ้นให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล การปรบัตัวจากการเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้การเดนิทางด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะ บ่งบอกได้ถงึการพฒันา ทัง้ในดา้นของความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และ

การให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ในการเดินทางให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย

เดยีวกนัได้ในปัจจุบนั ซึ่งจากปัญหาทางจราจรที่ติดขดั และการต้องเผชญิหน้ากบัมลภาวะ

ทางอากาศและเสยีง และความน่าจะเป็นในการเกดิอุบตัเิหต ุระบบขนส่งทางรางจงึถอืเป็นการ

เปลี่ยนแปลงและการพฒันาระบบขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลครัง้สําคญั  

ทีจ่ะช่วยใหปั้ญหาการจราจรบรรเทาลง ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารมคีวามปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ 

ย่นระยะเวลาในการเดินทาง และยงัส่งผลดีต่อทัง้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ ระบบ

รถไฟฟ้าจงึเป็นตวัแปรสาํคญั รปูแบบการเดนิทางทีช่่วยพฒันาคุณภาพชวีติการเดนิทางของ

คนเมอืง และลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ และทรพัยากรของชาต ิ

6) ภาวะอตุสาหกรรมและนโยบายภาครฐัของธรุกิจระบบราง 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 6.1 เมื่อเปรยีบเทยีบจากช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า 

สาเหตุหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ เกิดขึ้นตัง้แต่ปลายปี 2562  

อย่างต่อเน่ืองและในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2563 ส่งผลให้ได้รบัผลกระทบรุนแรงจากมาตรการ

ควบคุมการระบาดของเชือ้ COVID-19 ทีเ่ขม้งวดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึการระบาดของ

เชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอีกครัง้ในช่วงปลายปี 2563 ยังเป็นปัจจัยที่กดดันและส่งผล 

ต่อทุกภาคส่วน แต่หากเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่สามปี 2563 ทีผ่่านนัน้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยได้มี

การปรบัตวัดขีึน้ ปัจจยัสําคญัจากการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ และมาตรการเยยีวยาต่างๆ 

ของภาครฐัทีช่่วยกระตุน้เศรษฐกจิจากสถานการณ์ทีเ่ริม่คลี่คลายและสามารถรบัมอืการแพร่ระบาดรอบ

แรกได้ ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่เกิดในประเทศอีกครัง้ในช่วงปลายปี 2563 ถึงปัจจุบนั  

ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเริม่กลบัมาชะลอตวัอกีครัง้หน่ึง (ทีม่า : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิ: ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

ในด้านของการพฒันาระบบคมนาคม กระทรวงคมนาคมมุ่งเดนิหน้าพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง 

ของไทย ใหเ้ป็นกลไกการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศใหเ้ตบิโตอยา่งสมดุลและมัน่คง ซึง่การพฒันา

สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานด้านการคมนาคมจะครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ รองรับการขนส่งและ 

การเดนิทางอย่างต่อเน่ือง เชื่อมถงึกนัไดห้ลากหลายรูปแบบ ทัง้การเดนิทางหลกั การเดนิทางรอง และ

การเดินทางย่อยภายในพื้นที่ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่ึงในแผนงาน

ยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบคมนาคม และเป็นอกีหน่ึงกลไกสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและ
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ฟ้ืนฟูประเทศ ทัง้น้ี โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย)  

ช่วงหวัลําโพง-บางแค (สถานีหลกัสอง) และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการทีภ่าครฐัไดใ้ห้

ความสําคัญในการดําเนินโครงการแต่ละสายสามารถเปิดบริการได้ตามกรอบเวลาที่กําหนดไว ้ 

โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  

(ส่วนต่อขยาย) ช่วงหวัลําโพง-บางแค (สถานีหลกัสอง) อย่างเป็นทางการ และเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 

ไดเ้ปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ช่วงบางซื่อ-ท่าพระอย่างเป็นทางการ 

ทําให้การให้โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าครบทัง้สายทางเตม็รูปแบบต่อเน่ือง

เป็นโครงข่ายเดยีวกนั (Through Operation) อีกทัง้บรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ที่เป็นศูนย์

รวมกิจกรรมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลางเมือง ให้เป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งและ 

การเดนิทาง และโครงการรถไฟฟ้าสายสทีอง ระยะที ่1 ทีไ่ดเ้ปิดใหป้ระชาชนทดลองใชบ้รกิารเมื่อวนัที ่

16 ธนัวาคม 2563 รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คูคต  

ทีท่ยอยเปิดใหป้ระชาชนทดลองใชบ้รกิารในปี 2563 นอกจากน้ี ภาครฐัไดเ้ร่งรดัการดําเนินงานก่อสรา้ง

โครงการรถไฟฟ้าอีกหลากหลายโครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรม 

แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่มีแผนจะเปิดให้บริการปี 2567 และช่วงบางขุนนนท์- 

ศูนย์วฒันธรรม ที่จะเปิดให้บรกิารในปี 2569 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง  

ที่จะเปิดให้บรกิารในปี 2565 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ที่จะเปิดให้บริการ 

ในปี 2565 นอกจากน้ียงัมโีครงการรถไฟฟ้าสาํคญัๆ ทีถู่กผลกัดนัหลากหลายโครงการ ไดแ้ก่ โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการรถไฟฟ้า 

สายสเีหลอืงส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรชัดา-ลาดพรา้ว-แยกรชัโยธนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพสู่วนต่อ

ขยาย ช่วงศรีรชั-เมืองทองธานี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาล ช่วงแคราย-ลําสาลี (บึงกุ่ม) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวชัรพล-ทองหล่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงที่ 2  

ช่วงพระราม 3 -ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายบางนา-สุวรรณภูม ิโดยในขณะน้ีอยู่ระหว่างขัน้ตอน

การเสนอของบประมาณเพื่อศึกษาและทบทวนรายละเอียดของโครงการ รวมถึงรูปแบบการลงทุน  

ซึ่งโครงการทัง้หมดภาครฐัได้เร่งรดัดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และ 

เป็นอกีทางเลอืกในการเดนิทางทีส่ามารถกําหนดเวลาไดส้ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั รวมทัง้ช่วยลด

ปัญหาสิง่แวดล้อม ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน ทาํใหป้ระเทศเกดิการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ

ยัง่ยนื  

การพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

สภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นปี 2563 จากการแพร่ระบาดของเชื้อ 

COVID-19 ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรพัย์ในช่วงครึ่งปีแรกไม่เป็นที่ต้องการของนักลงทุนมากนัก  

ส่งผลตรงต่อกําลงัซื้อของคนไทย ทําใหกํ้าลงัซื้อลดลง และเลอืกทีจ่ะใชจ้่ายน้อยลง การซื้อที่อยู่อาศยั 

ยงัอาจไม่ใช่ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม แต่ในช่วงครึง่ปีหลงัปี 2563 จากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีย่งัคงมี

อย่างต่อเน่ืองแต่อยู่ในอตัราที่ตํ่ากว่าปีก่อนหน้า ภายหลงัจากทีป่ระเทศเริม่คลายมาตรการล็อกดาวน์ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในรอบแรกที่คลี่คลายแล้วนัน้ ผู้ประกอบการ 

ต่างปรบัตวัดว้ยการใชก้ลยุทธท์างการตลาดเพื่อกระตุ้นกําลงัซื้อจากผูบ้รโิภคและนักลงทุน การปรบัลด

ราคาสนิคา้เพื่อตอบโจทย์กบักําลงัซื้อที่มอียู่ในตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคและนักลงทุน 

ให้มีกําลังซื้อเริ่มเข้ามาอย่างต่อเน่ือง รวมกับความต้องการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะตลาด

อสงัหารมิทรพัย์รายรอบเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้ายงัคงเป็นทีต่้องการของผูบ้รโิภคและนักลงทุน และ

เป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆ ของการเลอืกทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารอย่างเตม็รปูแบบของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ (สายเฉลมิรชัมงคล) การเปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายเพิม่ของโครงการรถไฟฟ้า

สายสเีขยีว และแผนการเปิดใหบ้รกิารของโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ  
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นอกจากน้ี การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เทรนใหม่ “โครงการมกิซ์ยูส” ทีผู่้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย ์

มแีนวคดิในการพฒันาเมอืงใหม่อกีรูปแบบหน่ึง เน้นผสมผสานอสงัหารมิทรพัย์หลากหลายประเภท 

มาใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสุดจากขอ้จาํกดัการใชท้ีด่นิในเขตกรุงเทพฯ ทําให้

การพัฒนาอสังหาริมทรพัย์แบบการใช้งานเพียงแบบเดียว (Single use) หรอืการพัฒนาโครงการ 

เพื่อการอยู่อาศยั หรอืเพื่อการพาณิชยกรรมเพยีงแบบเดยีวอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดนิได้

คุม้ค่าเตม็ศกัยภาพประโยชน์ใชส้อยอกีต่อไป ส่งผลใหโ้ครงการอสงัหารมิทรพัย์แบบมกิซ์ยูสเริม่เขา้มา

มบีทบาทและเป็นทีนิ่ยมอย่างมากในกลุ่มผูป้ระกอบการดา้นอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ และกระจายตาม

แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ (สายเฉลมิรชัมงคล) เช่น สงิห์ คอมเพล็กซ์ เดอะ ลกัชวัร ีมกิซ์ยูส 

บรเิวณถนนอโศก-เพชรบุร ีที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุร ีซึ่งถือเป็นทําเลที่มีศกัยภาพและ 

เป็นจุดศูนย์กลางธุรกจิทีส่าํคญั ไดเ้ปิดตวัโครงการไปเมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2561 ศูนย์การคา้สามย่าน 

มิตรทาวน์ โครงการมิกซ์ยูสที่เปิดตัวขึ้นเมื่อวนัที่ 20 กันยายน 2562 ที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า 

สามย่าน และโครงการ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (The PARK Life) ไลฟ์สไตล์รเีทลรูปแบบใหม่ของคนเมอืง  

ตัง้อยู่บรเิวณจุดตดัถนนพระราม 4 และถนนรชัดาภเิษก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศูนย์ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์

ทีเ่ปิดตวัไปแล้วเมื่อวนัที ่28 สงิหาคม 2563 ซึ่งโครงการมกิซ์ยสูเหล่าน้ีจงึกลายเป็นจุดหมายปลายทาง

สาํหรบัผูป้ระกอบการ นักลงทุน นักท่องเทีย่ว และผูอ้ยู่อาศยั ดงันัน้ การพฒันาระบบขนส่งมวลชนดว้ย

รถไฟฟ้าจงึเป็นโครงข่ายทีค่รอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล และกลายเป็นปัจจยัสําคญัในการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมเินียม อาคารสํานักงาน ศูนย์การค้า ตลาดนัด 

สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง โรงแรม อพารท์เมน้ท ์รา้นอาหาร และซุปเปอรม์ารเ์กต็ ใหเ้ตบิโตขึน้อย่าง

รวดเรว็และควบคู่ตามไปดว้ย  

7) ความคืบหน้าของการพฒันาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครฐั 

โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีแดงระบบรถไฟชานเมอืง  

-  สายเหนือ บางซื่อ-รงัสติ 

-  สายใต ้บางซื่อ-หวัลําโพง-มหาชยั  

-  สายตะวนัออก บางซื่อ-มกักะสนั- 

ฉะเชงิเทรา  

-  สายตะวนัตก บางซื่อ-ตลิง่ชนั-ศาลายา  

โดยทุกเสน้ทางเริม่ตน้ทีส่ถานกีลางบางซื่อ  

ช่วงบางซ่ือ-รงัสิต ระยะทาง 26.30 ก.ม. 

สญัญาที ่1  งานโยธาสําหรบัสถานีบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง รฟท.  

ได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า S U Joint 

Venture (บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

และ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรคัชัน่) เมื่อ

วนัที ่18 มกราคม 2556  

สญัญาที ่2  งานโยธาสําหรบัทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รงัสติ รฟท.ได้มี

การลงนามสญัญาว่าจ้าง บมจ.อติาเลยีนไทย ดเิวลลอ็ป

เมนท ์เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2556  

สญัญาที ่3  งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจดัซื้อรถไฟฟ้า 

รฟท. ได้มกีารลงนามสญัญาว่าจ้างกจิการร่วมค้า กจิการ

ร่วมค้า MHSC (บริษัท MITSUBISHI Heavy Industrial 

Ltd. บรษิัท Hitachi และ บรษิัท Sumitomo Corporation) 

เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2559 

- คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารประมาณปี 2566 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

 

 
ช่วงตล่ิงชนั-ศาลายา ระยะทาง 14.8 ก.ม. 

- ไดร้บัอนุมตัโิครงการแลว้เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562  

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างเตรยีมการประมลู ประกวดราคา 

ช่วงตล่ิงชนั-ศิริราช ระยะทาง 5.7 ก.ม. 

- ไดร้บัอนุมตัโิครงการจาก ครม. แลว้เมื่อ 5 มนีาคม 2562  

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2565 

ช่วงหวัลาํโพง-มหาชยั ระยะทาง 37 ก.ม. 

- รฟท.ทบทวนแบบรายละเอยีด 

ช่วงรงัสิต-ม.ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต ระยะทาง 8.84 ก.ม. 

- ไดร้บัอนุมตัโิครงการแลว้เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562  

-  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างจดัทําพระราชกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิ 

ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนั ระยะทาง 15 ก.ม. 

- รฟท. ไดว้่าจา้งกจิการรว่มคา้ Unique-Chun Wo เป็นผูดํ้าเนินการ

ก่อสรา้ง โดยงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 100% 

อยู่ในระหว่างการทดสอบการเดนิรถ โดยคาดว่าจะสามารถเปิด

ใหบ้รกิารไดใ้นปลายปี 2564 

สายสีน้ําเงิน  ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ และหวัลาํโพง-บางแค ระยะทาง 27 ก.ม. 

- ช่วงที่ 1 ช่วงบางซื่อ-เตาปูน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ

วนัที ่11 สงิหาคม 2560 

- ช่วงที ่2 ช่วงหวัลําโพง-บางแค (สถานีหลกัสอง) 

• เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการจากสถานีหัวลําโพง-สถาน ี

ท่าพระ เมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม 2562 

• เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการจากสถานีหัวลําโพง-สถาน ี

บางหวา้ เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2562 

• เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการจากสถานีหัวลําโพง-สถาน ี

บางหว้า โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถที่สถานีหัวลําโพง เมื่อวันที ่ 

7 กนัยายน 2562 

• เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการจากสถานีหัวลําโพง-สถาน ี

หลกัสอง เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 2562 

• เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2562 

- ช่วงที่ 3 ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการและ

เตม็รปูแบบทัง้โครงขา่ย เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563   
 

ช่วงบางแค-พทุธมณฑลสาย 4 (ระยะทาง 8 ก.ม.) 

อยู่ ในระหว่างการพิจารณาทบทวนปริมาณผู้โดยสารและความ

เหมาะสมโครงการของกระทรวงคมนาคม 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีเขียว  

ช่ ว งห มอชิต -สะพ าน ให ม่ -คูคต  และ  

ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ  ระยะทางรวม

ประมาณ 25 ก.ม.  

ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทางประมาณ 19 ก.ม. 

- รฟม. ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโยธา สัญญาที่ 1-4 เมื่อวันที่ 3 

เมษายน 2558 ดงันี้ 

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

โดย บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

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

กิจการร่วมค้า UN-SH-CH (กลุ่ม บรษิัท ยูนิค เอ็นจิ

เนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั, SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED, CHINA HARBOUR 

ENGINEERING COMPANY LIMITED) 

สญัญาที ่3  (งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงและอาคารจอดแล้วจร)     

กจิการร่วมคา้ STEC-AS-3 (กลุ่ม บมจ.ซโิน-ไทย เอน็จี

เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ , A.S. ASSOCIATED 

ENGINEERING (1964) COMPANY LIMITED) 

สญัญาที ่4  (งาน ออกแบ บควบ คุ มก าร ก่อ สร้างระบบ ราง )  

กลุ่มกิจการร่วมค้า STEC-AS-4 (กลุ่ม บมจ.ซิโน-ไทย 

เอ็ น จี เนี ย ริ่ ง  แ อ น ด์  ค อ น ส ต รั ค ชั ่น , A.S. 

ASSOCIATED ENGINEERING (1964)  COMPANY 

LIMITED) 

- วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 เปิดให้บริการ 1 สถานี คือสถานีห้าแยก

ลาดพรา้ว 

-  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้เปิดให้บริการ 4 สถานี ได้แก่ สถานี

พหลโยธิน  24 สถานี ร ัช โยธิน  สถานี เสนานิคม และสถานี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-  วนัที ่5 มถิุนายน 2563 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนไดท้ดลองใช้บรกิารเพิม่ 

4 สถานี ได้แก่ สถานีกรมป่าไม ้สถานีบางบวั สถานีกรมทหารราบ

ที ่11 และสถานีวดัพระศรมีหาธาตุ 

-  วนัที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้เปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บรกิาร

เพิม่ 7 สถานี ได้แก่ สถานีวดัพระศรมีหาธาตุ สถานีพหลโยธนิ 59  

สถานีสายหยุด สถานีสะพานใหม่  สถานีโรงพยาบาลภูมิพล 

อดุลยเดช สถานีพพิธิภณัฑ์กองทพัอากาศ สถานีแยก คปอ. และ

สถานีคคูต 

 ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13 ก.ม. 

-  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้เปิดให้บรกิาร 1 สถานี คือ สถานี

สาํโรง 

-  เมื่อวนัที่ 6 ธนัวาคม 2561 เปิดใหป้ระชาชนได้ทดลองใช้บรกิารเพิม่ 

9 สถานี ตัง้แต่สถานีสาํโรง-สถานีเคหะสมุทรปราการ 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีส้ม  

ช่วงบางขนุนนท-์มนีบุร ี(สุวนิทวงศ)์ 

ระยะทางรวม 35.9 ก.ม. 

ส่วนตะวันตก ช่วงตล่ิงชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ระยะทาง 27 ก.ม. และส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒ นธรรม 

แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ)์  ระยะทาง 22.57 ก.ม.   

-  วัน ที่  9 เมษ าย น  2559 รฟ ม .ได้ ร ับ ค ว าม เห็ น ช อบ ต ามม ติ

คณะรัฐมนตรีให้ดําเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  

ช่วงศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มนีบุร ี(สุวนิทวงศ)์ 

-  วนัที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มระหว่าง รฟม. กับบรษิัทผู้รบัจ้างที่ผ่าน

การคดัเลอืกดา้นราคาในสญัญาที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดงันี้ 

สญัญาที ่1  (งานโยธา) ช่วงศูนย์วฒันธรรมฯ-ซอยรามคําแหง 12 

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

ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญาที ่2  (งานโยธา) ช่วงซอยรามคําแหง 12 - หัวหมาก โดย 

CKST Joint-Venture (บมจ.ช.การช่าง, บมจ.ซิโน-ไทย 

เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญาที ่3  (งานโยธา) ช่วงหวัหมาก-คลองบ้านมา้ โดย บมจ.อติาเลยีน

ไทย ดเิวลลอ็ปเมนท ์

สญัญาที ่4  (งานโยธา) ช่วงสีแ่ยกบา้นมา้-สุวนิทวงศ์ โดย บมจ.ยูนิค 

เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

สญัญาที ่5  (งานโยธา) ศูนยซ์่อมบํารุงและอาคารจอดแล้วจร บรเิวณ

สํานักงาน รฟม. ถนนพระราม 9 โดย CKST Joint-

Venture (บมจ. ช.การช่าง บมจ. ชิโน-ไทย เอน็จเีนียริง่ 

แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

สญัญาที ่6   งานออกแบบและวางระบบรางทัง้หมด โดย บมจ.ยูนิค 

เอน็จเินียริง่แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

-  วนัที่ 28 มกราคม 2563 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัโิครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP  

Net Cost ระยะเวลา 30 ปี  นับจากเริ่ม เปิดให้บริการโครงการ

รถไฟฟ้าสายสสีม้ 

-  วนัที่ 10-24 กรกฎาคม 2563 รฟม.ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจ

ซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  

ช่วงบางขนุนนท-์มนีบุร ี(สุวนิทวงศ)์ 

-  วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2563 รฟม. เปิดใหเ้อกชนยื่นข้อเสนอประกวด

ราคา โครงการรถ ไฟ ฟ้ าสายสีส้ม  ช่ ว งบางขุนนน ท์ -มีน บุ ร ี 

(สุวนิทวงศ)์ 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง ระยะทาง 30.4 ก.ม.  

- วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 มต ิครม. เหน็ชอบผลการคดัเลอืกเอกชนและ

ร่างสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง โดยร่วมมอืกบักจิการ

ร่วมค้าบีเอสอาร์ (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี 

โฮลดิง้ และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

- วนัที่ 16 มถิุนายน 2560 รฟม. ได้ลงนามสญัญาสมัปทานร่วมกบับรษิัท 

อสีเทริน์ บางกอก โมโนเรล จํากดั (EBM)  

-  วนัที ่27 สงิหาคม 2561 เริม่ดําเนินการก่อสรา้งโครงการอย่างเป็นทางการ 

โดยการก่อสรา้งจะใชเ้วลา 39 เดอืน (3 ปี 3 เดอืน) คาดว่าจะแลว้เสรจ็และ

พรอ้มเปิดใหบ้รกิารในปี 2565 

ส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรชัดา - ลาดพร้าว ถึง แยกรชัโยธิน ระยะทาง  

2.6  ก.ม. จาํนวน 2 สถานี 

-  วนัที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) มมีติ

เห็นชอบให้บรรจุโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง 

ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปัจจุบนั รฟม.อยุ่ระหว่างดําเนินการตาม

กระบวนการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาร่วมลงทุนฯ 

สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 ก.ม.  

- วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลการคดัเลอืกเอกชนและ

ร่างสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู โดยร่วมมอืกบักจิการร่วม

คา้บีเอสอาร์ (บมจ. บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส,์ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง 

และ บมจ. ชโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่) 

- วนัที ่ 16 มถิ ุนายน 2560 รฟม. ได ้ลงนามสญัญาสมัปทานร่วมกบั 

บรษิัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จํากดั (NBM) 

- วนัที่ 27 สงิหาคม 2561 เริม่ดําเนินการก่อสรา้งโครงการอย่างเป็นทางการ 

โดยการก่อสร้างจะใช้เวลา 39 เดือน (3 ปี 3 เดอืน) แต่ติดปัญหาการขยบั

สถานีบริเวณหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีและสถานีนพรตัน์ ซึ่งต้องปรับ

รายงานวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสิง่แวดล้อม (EIA) ทําใหก้ารเปิดบรกิารจาก

เดิมที่ตัง้เป้าไว้ปลายปี 2564 ต้องเลื่อนเปิดให้บรกิารไป 1 ปีคอืประมาณ 

ปี 2565  

ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรชั-เมืองทองธานี 

-  วนัที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)  

มมีติเห็นชอบให้บรรจุโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง 

ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ตามกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา 

ร่วมลงทุนฯ 
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โครงการ สถานะโครงการปัจจบุนั 

สายสีน้ําตาล  ช่วงแคราย - ลาํสาลี (บึงกุ่ม) ระยะทาง 22.1 ก.ม. 

-  วนัที่ 3 มกราคม 2562 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)  

มีมติมอบ สนข. บรรจุแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาล  

ช่วงแคราย-ลําสาล ี(บงึกุ่ม) ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ระยะที ่1   

-  ปัจจุบนั รฟม.อยู่ระหว่างดําเนินงานออกแบบฐานรากโครงการที่อยู่บนถนน

ประเสริฐมนูกิจ  ซึ่ งซ้อนทับกับทางด่วนขัน้ที่  3 สายเหนือตอน N2  

ก่อนส่งมอบให ้กทพ. เพื่อใชป้ระกวดราคาและก่อสรา้งไปพรอ้มกนั 

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎรบู์รณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  ระยะทาง 23.6 ก.ม. 

- วนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 มต ิครม.อนุมตัใิห ้รฟม. ดําเนินงานก่อสรา้งงาน

โยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน

กาญจนาภเิษก)  

-  ปัจจุบนัโครงการอยู่ในขัน้ตอนเตรยีมสาํรวจเวนคนืที่ดนิ และประเมนิวงเงนิ

ชดเชยเวนคืน ซึ่ง รฟม.จะดําเนินการควบคู่ไปกับขัน้ตอนการจัดทํา 

ราคากลาง เพื่อเตรยีมประกวดราคาจดัหาเอกชนร่วมทุนดว้ย 

แหล่งทีม่า  : www.railway.co.th, www.mrta.co.th, www.otp.go.th, www.bts.co.th, www.bkkmrt.com, 

www.mrta-orangelineeast.com, www.mrta-yellowline.com และจากการรวบรวมขอ้มลูของบรษิทั 

8) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการของธรุกิจระบบราง 

• ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นโครงการที่บรษิัทได้รบัสมัปทานจาก รฟม. ซึ่งเป็นหน่วยงาน

หน่ึงของภาครฐัทีด่ําเนินงานภายใต ้“พระราชบญัญตักิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2543” เพื่อทําหน้าที่ดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทัง้จงัหวดัอื่น

ตามที่กําหนดให้เป็นระบบปลอดภัยและมีประสิทธภิาพ โดยมฐีานะเป็นรฐัวสิาหกิจภายใต้การ

กํากบัของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม โดยบรษิทัซึง่มคีวามเชีย่วชาญในดา้นงานระบบขนส่ง

มวลชนด้วยรถไฟฟ้า ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และเข้ายื่นข้อเสนอการลงทุน 

เพื่อใหไ้ดม้าซึง่โครงการทีม่ผีลตอบแทนและเงือ่นไขทีเ่หมาะสม สาํหรบัโครงการสมัปทานทีผ่่านมา

เป็นลกัษณะสมัปทานสําหรบัการลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า การให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้า 

และซ่อมบํารุงรกัษา โดยลกัษณะโครงการสมัปทาน ภาครฐัเป็นผูล้งทุนค่างานโยธาทัง้หมด ไดแ้ก่ 

สถานีรถไฟฟ้าและสิง่อํานวยความสะดวก อุโมงค์ ระบบระบายอากาศ และรางรถไฟฟ้า เป็นต้น 

ส่วนบริษัทจะลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) ระบบอาณัติ

สญัญาณและควบคุมการเดนิรถไฟฟ้า (Signaling) ระบบสื่อสารและระบบควบคุมและเก็บขอ้มูล 

(Communications & SCADA) ระบบไฟฟ้ากําลัง (Power Supply) ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร

อัตโนมัติ  (Automatic Fare Collection) ระบบประตูกั ้นชานชาลา (Platform Screen Door) 

อุปกรณ์ซ่อมบํารุงภายในและภายนอกศูนยซ่์อมบํารุง (Depot Workshop Systems) เป็นตน้ 

 

 

http://www.railway.co.th/
http://www.mrta.co.th/
http://www.bts.co.th/
http://www.bkkmrt.com/
http://www.mrta-yellowline.com/
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โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน้ําเงิน)   

บรษิทัได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ซีเคอีที เป็นผู้จดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT (Project Manager) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ช่วงบางซื่อ - หวัลําโพง (ตัง้แต่สงิหาคม 2543 ถงึกรกฎาคม 2552) 

โดยทําหน้าที่ในการดําเนินงานดา้นเทคนิค อนัได้แก่ การกํากบัดูแลการจดัซื้อจดัหาอุปกรณ์งาน

ระบบทีบ่รษิทัสัง่ซื้อจากผูผ้ลติ ตลอดจนการตดิต่อประสานงานกบัผูร้บัเหมาและหน่วยงานราชการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบ โดยภายหลงัจากสญัญาจา้งบรหิารโครงการกบัซเีคอทีี

สิน้สุดลง บรษิทัสามารถบรหิารจดัการโครงการรถไฟฟ้า MRT รวมถงึการปรบัปรุงและพฒันาการ

ให้บริการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดหาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์งานระบบ

รถไฟฟ้า บริษัทว่าจ้างบริษัท Lincas และบรษิัทซีเมนส์ ให้เป็นบรษิัทผู้ผลิตอุปกรณ์งานระบบ  

โดยมหีน้าที่ดําเนินการออกแบบ ผลติ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ และทดลองใชง้านอุปกรณ์งานระบบ 

และว่าจา้งบรษิัทซีเมนสเ์ป็นผูร้บัเหมาซ่อมบํารุงอุปกรณ์งานระบบ ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ บริษัทได้ว่าจ้าง  

บมจ. ช. การช่าง เป็นผูบ้รหิารโครงการ โดยมบีรษิทัซีเมนต์ในการจดัหารถไฟฟ้า อุปกรณ์จ่าย

ไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุม และระบบติดต่อสื่อสาร และบริษัทได้ว่าจ้าง 

บรษิทัซเีมนสเ์ป็นผูร้บัเหมาซ่อมบํารุงอุปกรณ์งานระบบของโครงการสายสน้ํีาเงนิทัง้เสน้ทาง  

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) บางใหญ่ -ราษฎร์บูรณะ  

ช่วงบางใหญ-่บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปนู) 

บริษัทได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ -ราษฎร์บู รณะ  

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

โดยภาครฐัลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาทัง้หมด บรษิทัลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและขบวน

รถไฟฟ้า รวมทัง้การใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรกัษาตามมาตรฐานใหบ้รกิารทีกํ่าหนด

ไวใ้นเงือ่นไขสญัญา ซึง่ภาครฐัจะทยอยชําระคนืค่าอุปกรณ์งานระบบใหก้บับรษิทัภายหลงัจากการ 

ส่งมอบกรรมสทิธิ ์ทัง้น้ี บรษิัทจะเป็นผูใ้ห้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาตามมาตรฐาน

การให้บรกิารที่กําหนดในเงื่อนไขสญัญา และภาครฐัมสีทิธใินการจดัเก็บรายได้ค่าโดยสาร และ

รายไดเ้ชงิพาณิชย์จากการใชป้ระโยชน์โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด และ

จะจ่ายค่าจ้างบรหิารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาให้กับบรษิัท โดยมีระยะเวลาสญัญา  

30 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 การออกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ การทํางานของอุปกรณ์

งานระบบรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้การทดลองเดนิรถไฟฟ้าให้มคีวามพร้อม

อย่างสมบูรณ์เพื่อใหบ้รกิารแก่สาธารณชนจนสามารถเริม่การให้บรกิารการเดนิรถไฟฟ้าได ้และ

ระยะที่  2 การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า บริษัทได้ว่าจ้าง  

บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้บรหิารโครงการ สําหรบัการดําเนินงานระยะที่ 1 ของสญัญาสมัปทาน 

บรษิทั และ บมจ.ช.การช่าง ไดจ้า้งกลุ่มกจิการร่วมคา้ มารุเบนิ-โตชบิา (Marubeni-Toshiba Joint 

Venture) MTJV ในการจดัหารถไฟฟ้า อุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบควบคุม 

และระบบตดิต่อสื่อสาร รวมทัง้การบรกิารซ่อมบํารุง 

9)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของธรุกิจระบบราง 

ตามที่บริษัทมีนโยบายการอนุรกัษ์พลงังาน โดยในแต่ละปีบริษัทจะมีการคิดค้นแนวทางปรบัปรุง

เปลี่ยนแปลง และดําเนินการโครงการประหยดัพลงังานอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อใหก้ารใชพ้ลงังานใชไ้ด้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดภาวะสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เป็นการลดค่าใชจ้่ายดา้นค่าไฟฟ้าใหก้บับรษิทั การใช้

พลงังานไฟฟ้าของธุรกจิในการบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าถอืเป็นสดัส่วน
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หลกัของต้นทุนบรษิัท บรษิัทจงึมมีาตรการในการบรหิารเพื่อการประหยดัพลงังานในปี 2563 เพื่อลด

การใชพ้ลงังาน และเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการลดการปล่อยก๊าชคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  

บรษิัทให้ความสําคญัในการลดการใช้พลงังานเพื่อรกัษาสิง่แวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆ ตวัเรา 

ไม่ว่าจะเป็นน้ํา อากาศ แสงแดด รวมทัง้ทรพัยากรต่างๆ ทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากรดนิ และทรพัยากรแร่ 

เป็นต้น ซึ่งล้วนมีบทบาทต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั ้นบริษัทจึงตระหนักถึงความสําคัญและ 

มีส่วนร่วมในการดูแลรกัษา เพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่คู่กับประเทศ ซึ่งบริษัทมีแนวทางการปฎิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองและยัง่ยนื ดงัน้ี 

• การใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม เช่น การปลูกต้นไมร้อบๆ อาคาร เพื่อลดอุณหภูมิ

ของแสงสว่างที่เกิดจากธรรมชาติที่สาดส่องกระทบสู่ตวัอาคาร ส่งผลใหร้ะบบปรบัอากาศทํางาน

น้อยลง เป็นตน้ 

• การใชพ้ลงังานอนัเกดิจากธรรมชาตอิย่างประหยดั เช่น การช่วยกนัประหยดัไฟฟ้าโดยการใชเ้ท่าที่

จาํเป็นโดยเน้นใชแ้สงสว่างจากธรรมชาต ิการช่วยกนัประหยดัน้ํามนั การใชน้ํ้าประปาอย่างรูคุ้ณค่า

โดยนําน้ําที่ถูกทิ้งจากการใช้แล้วนํามารดน้ําต้นไม้ และรณรงค์เรื่องการปิดก็อกน้ําเมื่อไม่ใช ้ 

เป็นตน้ 

• การช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้มทางอากาศ โดยการลดมลพษิในอากาศ เช่น การไม่เผาขยะ หรอืการ

กระทําใดๆ ที่ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ และตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์ของบรษิัท 

ใหอ้ยู่ในสภาพปกตเิพื่อไม่ใหป้ล่อยควนัพษิสู่อากาศ เป็นตน้ 

• การช่วยอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเพราะทรพัยากรธรรมชาตลิว้นมปีระโยชน์ต่อมนุษยท์ัง้ในดา้น

อุปโภคบรโิภค ดงันัน้เราจึงควรช่วยกันอนุรกัษ์ธรรมชาติของเราโดยใช้วสัดุอื่นทดแทนการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น ลดการใช้โฟม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และไม่ทิ้งขยะและน้ําเสยี 

ลงลําคลองธรรมชาต ิเป็นตน้ 

บริษัทยังให้ความสําคัญและมีการปรับใช้มาตรการต่างๆ กับองค์กร เช่น มาตรการส่งเสริมและ

ประชาสมัพันธ์ มาตรการควบคุม และมาตรการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค เป็นต้น นอกจากน้ี  

บรษิัทมกีารศกึษาและพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ที่ผ่านมาบรษิัทมี

การเปลี่ยนหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพภายในสถานีรถไฟฟ้า และศูนย์ซ่อมบํารุงระบบรถไฟฟ้า 

พระราม 9 จนเกดิผลอย่างยิง่ต่อบรษิทั และสามารถลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ

ในปี 2563 ยงัมกีารดําเนินการโครงการประหยดัพลงังานเกี่ยวกบัการใชห้ลอดไฟทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่

อกีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงขยายขอบเขตดาํเนินการไปในส่วนของสถานีและศูนย์ซ่อมบํารุงกลัปพฤษ์ 

สายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบรษิัท  

กิจกรรมและการดาํเนินมาตรการในปี 2563 มีดงัน้ี  

• มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟที่มีประสทิธภิาพ (หลอดไฟชนิด LED) ทดแทนหลอดไฟเดิมในพื้นที่

ศูนยซ่์อมบํารุงรถไฟฟ้าพระราม 9 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิ) 

• มาตรการควบคุมการเปิดและปิดระบบแสงสว่าง ระบบปรบัอากาศตามฤดูกาล เพื่อให้มีการใช้

พลงังานไฟฟ้าสอดคล้องกับการใช้จริงและตามฤดูกาล เพื่อการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน้ําเงินเดิมและสายสีน้ําเงิน 

ส่วนต่อขยาย) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) และเพื่ออํานวย

ความสะดวกดา้นการใหบ้รกิารแก่ผูโ้ดยสารทีเ่พิม่จาํนวนมากขึน้ 

• ศกึษาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ในส่วนของพื้นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงินเดิม) ซึ่งถือเป็นโครงการหน่ึงที่ทางบริษัทได้ทําการศึกษา 
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มาระยะหน่ึง และแนวโน้มของโลกกนํ็าเอาพลงังานทดแทนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพิม่ขึน้ เน่ืองจาก

การผลติไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาต ิจะไม่มผีลกระทบกบัสิง่แวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 

อ๊อกไซด์  (CO2) และลดสภาวะโลกร้อน และจากข้อมูลของ NOVA ผู้ ให้บริการเดินรถ 

ในต่างประเทศกเ็ริม่ทีจ่ะนําเอาพลงังานแสงอาทติยม์าใชแ้ลว้เช่นกนั  

• ศึกษาการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบ รวมถึงแนวทางการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานที่เหมาะสมของระบบ มาใช้ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์  

เพื่อเป็นข้อมูลดําเนินการในปีถัดไป เพื่อการประหยัดพลังงานในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า 

มหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน้ําเงนิส่วนต่อขยาย) และของส่วนพื้นที่โครงการรถไฟฟ้า 

มหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง)    

กิจกรรมท่ีมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง   

• มกีารทบทวนกระบวนการทาํงานอย่างต่อเน่ืองในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน 

และการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก เพื่อใหก้ระบวนการทาํงานมปีระสทิธภิาพ 

• ปรบัปรุงตารางการเดนิรถใหเ้หมาะสมกบัจํานวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ตามช่วงเวลา ประชาสมัพนัธ์

ส่งเสรมิเพื่อใหทุ้กคนมส่ีวนร่วมในการประหยดัพลงังาน เพื่อการนําไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

• น้ําเป็นอกีหน่ึงทรพัยากรทีบ่รษิทัใหค้วามสําคญัและนํามาใชอ้ย่างรูคุ้ณค่า บรษิทัเลอืกตดิตัง้ระบบ

ล้างทําความสะอาดรถไฟฟ้าที่สามารถนําน้ําที่ผ่านการใช้งานแล้วหมุนเวยีนกลบัมาใช้งานใหม่ 

โดยที่ระบบดงักล่าวสามารถหมุนเวยีนน้ํากลบัมาใช้งานใหม่ได้ถึง 3 ลูกบาศก์เมตร และบรษิัท 

ไดใ้ชง้านระบบลา้งทาํความสะอาดดงักล่าวมาแลว้ตัง้แต่ใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าจนถงึปัจจุบนั 

• การเลอืกเทคโนโลยทีีไ่ม่มผีลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มถอืเป็นจดุแขง็อย่างหน่ึงของบรษิทัทีด่าํเนินการ

อย่างต่อเน่ือง เช่น รถซ่อมบํารุงที่ใช้ภายในศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้ายังเป็นระบบเครื่องยนต ์

ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน EURO IV ซึง่เป็นมาตรฐานการระบายมลพษิจากยานพาหนะจงึมัน่ใจไดว้า่

การใชง้านรถซ่อมบํารุงและการบํารุงรกัษาจะไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิในระดบัอนัตราย เป็นตน้ 

การดาํเนินงานดา้นอนุรกัษ์พลงังานและดา้นสิง่แวดลอ้ม บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายของภาครฐั อาทิ

กฎหมายดา้นอนุรกัษ์พลงังาน และกฎหมายดา้นสิง่แวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยดําเนินการตามขอ้กําหนด

ของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และนํามาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน  

(ISO 50001) รวมถงึระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามสากล (ISO 14001) มาใชต้ัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิาร

เดนิรถไฟฟ้า ควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมควบคุมและปรบัปรุงแก้ไขความเสี่ยง หรอืสิง่ที่จะก่อให้เกิด

ความไม่ปลอดภัยบนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร  

ช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน บรษิัทจงึได้ปรบัปรุงการดําเนินการ 

ในส่วนของการบรหิารจดัการเพิ่มเติมอนันําไปสู่การสรา้งการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึ่งได้รบัการรบัรอง

มาตรฐาน ดงัน้ี 

• ระบบการจดัการดา้นคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

• ระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 

• ระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 OHSAS 

18001:2007 และตามมาตรฐาน TIS 18001:2011 

• ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัจาก Ricardo Rail Limited 

ในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารบรหิารการจดัการพลงังานอย่างต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบเพื่อการขนส่งมวลชน

ด้วยรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารจัดการด้านพลังงานให้เหมาะสมกับธุรกิจและ 

เพื่อการรกัษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและนําไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืนภายใต้นโยบายการ
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อนุรกัษ์พลงังาน ทีทุ่กคนต้องปฎิบตัใิหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อการ

อนุรกัษ์พลังงาน ดงันัน้ จึงพัฒนาระบบการจดัการด้านพลงังาน เพื่อให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสุด โดยมแีนวทางปฎบิตั ิดงัน้ี 

• ควบคุมการใช้พลงังานในการดาํเนินกิจกรรมรวมถึงการจดัชื้อผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิัท 

ให ้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังานเพื่อให้การใช้พลงังานเป็นไปอย่างคุ้มค่า  

เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกบักฏหมาย 

• ทาํใหม้ัน่ใจไดว้่ามาตรการควบคุมการใชพ้ลงังานดงักล่าว ไดถู้กนําไปปฎบิตั ิและทบทวน รวมถงึ

ไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง และ 

• ให้ความรูแ้ละสรา้งจติสํานึกแก่พนักงานและผู้รบัเหมา รวมทัง้ผู้เกี่ยวขอ้งในบทบาทหน้าที่ และ 

งานทีร่บัผดิชอบในเรื่องผลกระทบทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังาน 

นโยบายน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานของธุรกิจฯ และเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานและ

ผู้รบัเหมาทุกคนที่จะนําไปปฎิบตัิอย่างจรงิจงัและสมํ่าเสมอ เพื่อให้การอนุรกัษ์พลงังานเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

สาํหรบัปี 2564 มแีผนการดําเนินงานโครงการประหยดัพลงังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาระบบการจดั

การพลงังานอย่างยัง่ยนื ดงัน้ี  

• ควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ

ส่วนต่อขยาย) และพืน้ทีโ่ครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) อย่างเหมาะสม 

• โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์พืน้ทีโ่ครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล 

(สายสน้ํีาเงนิเดมิ) 

• โครงการติดตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ที่พื้นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิและสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย)  

• โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพอุปกรณ์หลกัของระบบพืน้ทีโ่ครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิ

รชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิเดมิและสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย) 

• โครงการติดตัง้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ของพื้นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร  

สายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) 

• โครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แก่พนักงานหรอืเจา้หน้าทีทุ่กคน 

นอกจากน้ี บริษัทยังให้การใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการรถไฟฟ้า MRT  

เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม คุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนขา้งเคยีง

เสมอมา ด้วยการดําเนินการติดตามป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะการ

ดําเนินงานของโครงการรถไฟฟ้า MRT (Environmental Impact Mitigation Measures and Monitoring 

Program-EMP) ที่เปิดให้บรกิาร ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล และโครงการ

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม ให้กับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม (สผ.) เพื่อตรวจตดิตามคุณภาพสิง่แวดลอ้มในประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่าํคญั ดงัน้ี 

(1)  คุณภาพอากาศ  

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศบรเิวณพืน้ที่รอบโครงการ พบว่า ปรมิาณฝุ่ นละออง

รวมทัง้หมด (TSP) ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) และปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

(CO) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)  

มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานกําหนด   
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(2)  คุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า  

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าทัง้ในช่วงเวลาเร่งด่วนและ

ช่วงเวลาปกติ พบว่า ปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรารวม อตัราการระบายอากาศ อุณหภูมิและ

ความชืน้สมัพทัธ ์อยู่ในเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

(3)  ระดบัเสยีงทัว่ไป  

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป พบว่า มีระดับเสยีงทัว่ไปเฉลี่ยไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dB(A))  

โดยมรีะดบัเสยีงสงูสุดไม่เกนิ 115 เดซเิบลเอ (dB(A)) อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานกําหนด  

(4) แรงสัน่สะเทอืน  

ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน พบว่า มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานกําหนด 

(5)  คุณภาพน้ําทิง้  

ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําทิ้งในสถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบํารุง และอาคารบรหิาร พบว่า มค่ีาอยู่

ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด และระบบบําบดัน้ําเสยีสามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ

ตามทีอ่อกแบบไว ้

(6)  การจดัการของเสยี  

ผลการจดัการของเสยี มกีารคดัแยกประเภทของเสยี การเกบ็รวบรวมและขนส่งของเสยีไปกําจดั

อย่างมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามแผนการจดัการ และสอดคลอ้งตามกฎหมาย 
 

2.1.3  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

บรษิทัไดม้กีารพฒันาเชงิพาณิชย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบทางพเิศษ โดยได้ให้บรษิทัเอกชนและบุคคลใช้พืน้ที่

เพื่อดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทางพิเศษ เพื่อติดตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้าย

โฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ให้ใชพ้ื้นทีท่ํารา้นคา้บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง และการดําเนินธุรกจิอื่นๆ 

เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อติดตัง้ระบบกระจายสัญญาณ 3G เป็นต้น และในส่วนการพัฒนา 

เชงิพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) บรษิทัเป็นผูด้ําเนินการ และ 

ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิทัย่อยคอื บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จํากดั (“BMN”) เป็นผูแ้ทนบรหิารการพฒันา

เชงิพาณิชยข์องโครงการรถไฟฟ้าดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

1) ลกัษณะบริการ 

• การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบทางพิเศษ 

สําหรบัการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทางพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL  

ไดใ้หบ้รษิทัเอกชนและบุคคลเช่าพืน้ทีเ่พื่อดาํเนินการในเชงิพาณิชย ์ดงัน้ี 

o ตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

อนุญาตใหบ้รษิทัเอกชนตดิตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรบนสายทางหลกัและบรเิวณหน้าด่าน

เกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รเิวณต่างๆ เช่น หน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทาง

พิเศษ หน้าตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ เสาตอม่อทางพิเศษ และกําแพงกันตกของทางพิเศษ     

เป็นตน้  

o รา้นคา้บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 

อนุญาตให้บริษัทเอกชนและบุคคลทัว่ไปเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ

บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษประชาชื่น ด่านศรนีครนิทร ์และด่านบางปะอนิ 

o ดาํเนินธุรกจิอื่นๆ 

อนุญาตใหบ้รษิทัเอกชนใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษเพื่อตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 
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• การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บรษิัทได้แต่งตัง้ให้บริษัทย่อย คือ BMN เป็นผู้แทนบรหิารการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการ

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

o จดัหา และ/หรือจดัทาํส่ือโฆษณาในรปูแบบต่างๆ 

BMN ในฐานะผู้แทนของบรษิัท จะมีการศึกษาวเิคราะห์พื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้า MRT เพื่อ 

วางรูปแบบ และพัฒนาสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร 

ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของการสื่อสารใหม้ากทีสุ่ด โดย BMN จะทํางานร่วมกบัเอเจนซี่ หรอื 

เจา้ของสนิคา้และบรกิาร นําเสนอนวตักรรม (Innovations) การใชเ้ทคโนโลย ีการเปลี่ยนสื่อ

ป้ายน่ิง (Static) เป็นสื่อเคลื่อนไหว (Dynamic) การเพิม่ความคดิสรา้งสรรค์ (More Creative) 

เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ (Image) การรบัรู ้(Awareness) รวมถึงการสร้างความผูกพนัระหว่าง

ผูบ้รโิภคกบัสนิคา้และบรกิาร (Engagement)  

จากลกัษณะของพื้นที่ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ที่มโีครงสร้างเป็นสถานีใต้ดนิ ซึ่งมพีื้นที่

ขนาดใหญ่ อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิด มรีะยะเวลาในการรบัรูข้อ้มูลบนสื่อโฆษณาก่อนจะ 

ลงไปสู่ชัน้ชานชาลา (Captive Environment Capture Attention) รวมถึงการบูรณาการ 

สื่อโฆษณาในพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน (Media Integration) ทําให้สามารถสร้างสรรค ์

สื่อโฆษณาทีเ่จา้ของสนิคา้และบรกิารสามารถเล่าเชื่อมต่อ (Storytelling Trend) เรื่องราวของ

ผลติภณัฑ ์ซึ่งจะสนับสนุน ส่งเสรมิ ความสมัพนัธ ์ความผกูผนั (Improve Engagement) และ

ช่วยใหผู้บ้รโิภคจําสนิคา้และบรกิารนัน้ได้ ซึ่งคอืเป้าหมายสําคญัหรอืเป็นการวดัความคุม้ค่า

ของการใชง้บประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธข์องกลุ่มลูกคา้   

นอกจากการบูรณาการพื ้นที ่สื่อโฆษณาที ่อยู ่ภายในสถานีแล้ว BMN ได ้นําแนวคดิ 

ในการบูรณาการ ความคดิสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องราว มาสู่พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ผ่านพื้นที่ปล่องระบายอากาศ โครงสร้างหลงัคาสถานีรถไฟฟ้า ลฟิท์โดยสาร ทาํให้เกิดการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ได้อย่างลงตวั  

อย่างไรกต็าม บรษิทักําลงัเผชญิกบัความทา้ทาย การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีการรบัรูข้อ้มูล 

ตลอดจนพฤติกรรม วถิีการดํารงชวีติของผู้บรโิภค มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ 

การพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรถไฟฟ้า MRT จะมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ สรา้งความพงึพอใจ และใหลู้กคา้มัน่ใจ

ว่าสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT สรา้งความคุม้ค่า และเกดิประโยชน์ต่อลูกคา้อย่างดทีีสุ่ด 

o ให้เช่าพื้นท่ีร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

พื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT มีลักษณะการให้บริการทัง้ภายในและภายนอกพื้นที ่

เมโทรมอลล์ (Metro Mall) ปัจจุบนัพืน้ที่เช่าและบรกิารในเมโทรมอลล์ทีเ่ปิดใหบ้รกิารแล้ว ไดแ้ก่ 

สถานีกําแพงเพชร สถานีสวนจตุจกัร สถานีพหลโยธนิ สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วฒันธรรม 

สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุร ีสถานีสุขุมวทิ และสถานีคลองเตย บรษิทัยงัคงจดัหาสนิคา้และ

บรกิารที่อยู่ในความต้องการและเหมาะกับวิถีการใช้บริการของผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT โดย 

แต่ละพื้นที่จะมีการจัดแบ่งโซนให้เหมาะสม ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแนวคิดพัฒนาพื้นที ่

ในเมโทรมอลล์ ให้เป็นจุดแวะพักหรือจุดนัดหมายสําหรับผู้ใช้บริการจึงได้ปรับปรุงพื้นที่

ส่วนกลางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรบัความต้องการของผู้ใช้บรกิาร และทําให้การให้บรกิาร 

ในรถไฟฟ้า MRT เป็นส่วนหน่ึงของการใชช้วีติในวถิแีบบใหม ่
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นอกจากพื้นที่เช่าและบรกิารในเมโทรมอลล์แล้ว บรษิัทจดัพื้นที่เช่าและบรกิารให้บรกิาร

ภายนอกเมโทรมอลล์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการหาพื้นที่หรอืเป็น

พื้นที่เพื่อเพิม่ช่องทางการขายให้กบัผู ้เช่าและบรกิารในพื้นที่เมโทรมอลล์ อีกทางหนึ่ง  

โดยจะเป็นลกัษณะการให้บรกิารเป็นพื้นที่จดักิจกรรมระยะสัน้ในบรเิวณพื้นที่ที่บรษิ ัท 

ได้กําหนดไว้ให้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบยีบความปลอดภยัในสถานีรถไฟฟ้ามคีรอบคลุม

ทัง้สถานียกระดับและสถานีใต้ดิน รวม 38 สถานี ในปีน้ีมีผู้ประกอบการสนใจใช้บริการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย อาท ิสถานีเตาปูน สถานีวดัมงักร สถานีอสิรภาพ 

สถานีท่าพระ สถานีบางหวา้ สถานีภาษเีจรญิ สถานีบางแค และสถานีหลกัสอง เป็นตน้  

o ให้บริการและดแูลรกัษาอปุกรณ์ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน) มีสถานี 

ใต้ดนิ รวมทัง้สิ้น 22 สถานี แบ่งเป็น ช่วงสถานีบางซื่อ-หวัลําโพง มีสถานีใต้ดนิ 18 สถานี 

และช่วงสถานีหวัลําโพง-หลกัสอง มีสถานีใต้ดินเพิ่มขึ้นอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีวดัมงักร 

สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอสิรภาพ ซึง่บรษิทัมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมเพื่อรบัส่งกระจายสญัญาณการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนทีส่อดคล้องกบัภาครฐั 

ทีด่ําเนินการใหใ้บอนุญาตกบัภาคเอกชนผู้ประกอบการในปัจจุบนั นอกจากน้ีเพื่อให้สอดรบั

กบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ทีต่้องการประสทิธภิาพสูงขึน้ บรษิทัอยู่ในระหวา่งการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพอุปกรณ์การ

รบัส่งกระจายสัญญาณ ช่วงสถานีบางซื่อ-หัวลําโพง ทัง้น้ีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพเมื่อเขา้มาใชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT 

2) การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์หลักในรถไฟฟ้า MRT ประกอบด้วย การให้บริการติดตัง้สื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ พื้นที่เช่าและบริการ และการให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม ส่งผลให้ลกัษณะและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความแตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ 

ทีใ่หบ้รกิาร ดงันัน้ บรษิทัจงึไดแ้บ่งลกัษณะลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายตามประเภทการใหบ้รกิารดงัน้ี 

o สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

กลุ่มลูกค้าในธุรกจิสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่วนใหญ่ รวมถ ึง กลุ่มลูกค้าของบรษิ ัท 

ประกอบด้วย ผู้แทนซื้อสื่อโฆษณา (Agency) ซึ่งเป็นตวัแทนของเจ้าของสนิค้าและบรกิาร

ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการวางแผน ซื้อสื่อโฆษณา ตามวตัถุประสงค์ของเจ้าของสนิค้า

และบรกิาร กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มคอื เจ้าของสนิค้าและบรกิารที่มคีวามต้องการซื้อสื่อโฆษณา

โดยตรงกบับรษิ ัท โดยที่สดัส่วนของลูกค้าของบรษิัทจะเป็นการซื้อสื่อโฆษณาจากกลุ่ม 

เอเจนซี่เป็นหลกั ในปีน้ีสดัส่วนจากเอเจนซี่ต่อเจ้าของสนิค้าบรกิารเพิม่สูงขึ้นจากปีที่ผ่าน

มาเป็น 80:20 สบืเน่ืองจากเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ 

COVID-19 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่ยงัมแีนวโน้มรุนแรงโครงสร้างอุตสาหกรรม และ

พฤติกรรมผู้บรโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงเจา้ของสนิค้าและบรกิารตัง้แต่ขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญ่ 

ปรบัลดงบประมาณซื้อสื่อโฆษณาลงในขณะเดยีวกนับรษิัทได้ทํางานร่วมกบัเอเจนซี่มาก

ขึ้นในช่วงไตรมาสที ่3-4 เพื่อที่จะสร้าง campaign ให้กบัสนิค้าและบรกิารที่ยงัต้องใช้

งบประมาณเพื่อการซื้อสื่อโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขายในไตรมาสสุดท้าย กลุ่มสนิค้าและ

บรกิารที่ใช้สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT 5 อนัดบัแรกประกอบไปดว้ย กลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร 

(โทรศทัพเ์คลือ่นที)่ รองลงมา กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มสนิค้าอุปโภคบรโิภค กลุ่มประกนัภยั และ

กลุ่มเว็บไซด์ 
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o ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

ในปี 2563 การให้เช่าและบริการพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT ได้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยที่ภาครฐัประกาศปิดการให้บรกิารร้านค้า 

บางประเภท ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 รวมถึงการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พนักงาน

ปฏิบตัิที่บ้าน (work from home) ทําให้จํานวนผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ลดลงเป็นจํานวนมาก 

ส่ งผลกระทบยอดขายของผู้ เช่ าและบริการพื้ นที่ ร้านค้าในสถานี  อย่ างไรก็ต าม 

บรษิัทมมีาตรการช่วยเหลอืกลุ่มลูกค้า ประกอบดว้ย การยกเวน้ค่าเช่าและบรกิารในช่วงของ

การปิดให้บริการ หรอืลดค่าเช่า 50% กรณีร้านค้าที่ยังคงเปิดให้บรกิารได้ หรอืการขยาย

ระยะเวลาการชําระค่าเช่า-ค่าบรกิาร ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการยงัคงเป็นพนัธมติร ดําเนินธุรกิจ

เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าต่อไปได้ กลุ่มลูกค้าพื้นที่เช่าและบรกิารส่วนใหญ่ก็ยงัคง

ดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองกับบริษัท อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  

ซุปเปอร์มาร์เก็ต เบเกอรี่ แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ร้านขายอุปกรณ์เสริมโทรศัพท ์

ความสวยงามและบรกิารรา้นตดัผม รา้นแว่นตา เป็นตน้ 

o ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม   

กลุ่มลูกคา้ของบรษิทั คอื กลุ่มผูร้บัใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ในการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนประกอบด้วย AIS, DTAC, TRUE MOVE, 

TOT และ CAT ซึ่งแต่ละองค์กรจะถือใบอนุญาตการให้บรกิารตามประเภทของคลื่นความถี ่

ซึ่งการใหบ้รกิารคลื่นความถี่ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) 

ประกอบดว้ย คลื่นความถี ่850, 900, 1800, 2100, 2300 และ 2600 MHz. 

3) นโยบายและกลยทุธก์ารตลาดของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• กลยุทธด้์านบริการและผลิตภณัฑข์องธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบทางพิเศษ 

o จัดให้มีป้ายรายงานสภาพจราจรแบบแผนที่และข้อความ เพื่อให้ข้อมูลด้านการจราจร 

แก่ผูใ้ชท้างพเิศษ รวมทัง้จดัใหม้ป้ีายโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 

บรเิวณกําแพงกนัตก บรเิวณเสาตอม่อทางพเิศษ และบรเิวณหน้าตูเ้กบ็ค่าผ่านทางพเิศษ  

o จดัให้มรีา้นค้าและห้องน้ําสาธารณะเพื่อให้บรกิารแก่ผู้ใช้ทางพเิศษ บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่าน

ทางพิเศษศรีรัชและอุดรรัถยา จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

ศรนีครนิทร ์บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษประชาชื่นฝัง่ขาเขา้ บรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทาง

พเิศษบางปะอนิขาเขา้ และบรเิวณด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษบางปะอนิขาออก 

การพฒันาเชิงพาณิชยท่ี์เก่ียวข้องกบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

o จากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีDigital Disruption รวมถงึสถานการณ์การระบาดของเชือ้ 

COVID-19 ส่งผลกระทบโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา รูปแบบการใช้ Media Mix 

ตลอดจนวถิีการทํางานของเอเจนซี่ (Agency) การวางแผนและตดัสนิใจใช้งบประมาณเพื่อ

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของผู้โฆษณา (Advertiser) ได้มีการปรบัเปลี่ยนแผนธุรกิจ และ 

วางกลยุทธ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นที่ทําให้ผู้โฆษณาที่ได้รับผลกระทบ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต้องปรบัลดงบประมาณการใชส้ื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ลง โดยปรบั

จากการวางแผนระยะยาวมาเป็นระยะสัน้ มองหาความคดิสรา้งสรรค์เพื่อสรา้งแรงจูงใจหรอื
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ความผกูพนักบัผูบ้รโิภค ปรบัลดการใชส้ื่อออฟไลน์ มาเป็นสื่อออนไลน์ เพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภค

ได้อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีส่งผลให้ทัง้เอเจนซี่ และบริษัทในฐานะเจ้าของ 

สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT ตอ้งมกีารปรบัตวัและปรบัเปลีย่นแผนการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของเอเจนซีห่รอืผูโ้ฆษณา 

BMN ได้ทํางานร่วมกับผู้โฆษณา (เจ้าของสินค้าและบรกิาร) และเอเจนซี่ มองหาความคิด

สร้างสรรค์ ให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของผู้ โฆษณาให้มีการเล่าเรื่อง (Storytelling)  

ผ่านสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้รบัรู้และเกิดความผูกพัน 

สนิคา้และบรกิาร นอกจากน้ี BMN ยงัมองหาพนัธมติรเพื่อสร้างความหลากหลาย (Variety) 

การใช้สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT เช่นการผลิต Content เพื่อเผยแพร่โฆษณาผ่านระบบ 

สื่อโฆษณาประเภท PIDS การจดักจิกรรมการตลาดในสถานีร่วมกบัเจา้ของสนิคา้และบรกิาร 

การเปลี่ยนรูปแบบสื่อโฆษณาจากภาพน่ิงให้เป็นภาพเคลื่อนไหวตามจุดที่สําคญัในสถานี 

นอกจากการพฒันาสื่อโฆษณาภายในสถานีแลว้ BMN ยงัไดพ้ฒันาสื่อโฆษณาไปยงัพืน้ทีบ่น

สถานีรถไฟฟ้า อาทิ ปล่องระบายอากาศ หรืออาคารระบายอากาศ พื้นที่หลังคาสถานี

รถไฟฟ้า ลฟิท์โดยสาร หรอืพืน้ทีว่่างบนสถานี บูรณาการพืน้ทีด่งักล่าว สรา้งสรรคส์ื่อโฆษณา

ที่สามารถดึงดูดสายตาของประชาชนที่อยู่บนท้องถนน กลายเป็น Landmark Media  

ทีส่ามารถสื่อสาร (communication) ไปสู่ประชาชนทีบ่นพืน้ทีภ่ายนอกสถานีรถไฟฟ้า (Out of 

Station) ไดเ้ป็นอย่างด ี 

o การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการระบาดของเชื้อ COVID-19 นอกจากจะส่งผลต่อ

ธุรกจิสื่อโฆษณาแลว้ ยงัส่งผลต่อธุรกจิใหเ้ช่าและบรกิารพืน้ที ่โดยผูเ้ช่าพืน้ทีจ่ะเริม่ลดการเช่า

พืน้ที่คา้ปลกีลงหนัมาใชช้่องทางการขายสนิคา้ออนไลน์มากขึน้ รา้นคา้ในอนาคตอาจจะเป็น

แค่สถานที่จ ัดแสดงสินค้า และมีความต้องการใช้พื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง ประกอบกับ

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทําใหพ้ฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บรโิภค

เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผู้บรโิภคเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านออนไลน์ และใช้บรกิาร 

ส่งของ (Delivery) มากขึ้น การไปซื้อสินค้าและบริการในพื้นที่ศูนย์การค้า มีจํานวนลดลง 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัในอดตี  

อย่างไรกต็ามพืน้ทีร่า้นค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT จะเป็นพืน้ทีท่ี่ตอบโจทย์ต่อผูป้ระกอบการ

และผู้บรโิภค เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนหนัมาใช้บรกิารระบบขนส่งมวลชนเพิม่ขึ้น ดงันัน้ 

การจดัให้มพีืน้ที่รา้นคา้ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT จะช่วยเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการ

จบัจ่ายใชส้อย ประหยดัเวลาในการเดนิทางเขา้ไปในพืน้ทีศู่นยก์ารคา้ขนาดใหญ่ นอกจากการ

จดัใหม้พีืน้ทีร่า้นคา้แล้ว บรษิทัยงัจดัใหม้พีืน้ที่ส่วนกลางเพื่อเป็นจุดนัดหมาย หรอืจุดแวะพกั 

อํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT ส่งผลดตี่อผูป้ระกอบการในพืน้ทีเ่ช่า เพราะ

จะทําให้มจีํานวนผู้โดยสารเขา้มาใชบ้รกิารมากขึ้น และใชร้ะยะเวลานานขึ้นทําให้ ยอดขาย

รา้นคา้เพิม่ขึน้ 

o ในปีน้ี 5G ถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยทีีส่ําคญัในประเทศไทย กระแสการตื่นตวัของ 

5G เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะจะไม่ใช่แค่ระบบเครอืข่ายบนโทรศพัท์ แต่ยงัจะถูกใช้งาน

กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร เครือข่าย 5G นัน้ถูกพัฒนาให้มีการส่ง

ปริมาณข้อมูลในขณะที่มีคนใช้งานมากให้มีประสิทธิภาพ มีความเสถียรและรวดเร็วจาก

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริษัทได้ปรบัปรุงพัฒนาอุปกรณ์รองรบัทุกคลื่นความถี ่

รวมถึงคลื่นความถี่ 2600 MHz ที่ใช้รองรบั 5G และปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์รบัส่ง

กระจายสญัญาณจาก SISO เป็น MIMO ซึ่งดําเนินการไปแล้วในสถานีรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ

ส่วนต่อขยาย ได้แก่ สถานีวดัมงักร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ 
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ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการปรบัปรุงประสทิธภิาพอุปกรณ์ในช่วงสถานีบางซื่อ-หวัลําโพง เพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าใดใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

นอกเหนือจากการให้บรกิารเชงิพาณิชย์หลกัตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บรษิัทยงัจดัให้มพีื้นที่

บรกิารขายสนิค้าและบรกิาร หรอืจดักจิกรรมทางการตลาดต่างๆ ภายนอกพื้นทีเ่มโทรมอลล์

ในสถานี โดยมคีรอบคลุมไปทุกสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ รวม 38 สถานี ขนาด

ของพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัโครงสรา้งของสถานี   

• กลยุทธก์ารส่งเสริมด้านภาพลกัษณ์องคก์ร 

o การตอบแทนประโยชน์กลบัคนืสู่สงัคม การสนับสนุนนโยบายของภาครฐักถ็ือเป็นพนัธกิจ

สาํคญัทีบ่รษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญั อาท ิการจดักจิกรรมส่งเสรมิความรูใ้หก้บัเยาวชน 

การจัดกิจกรรมสนับสนุนการอ่านหนังสือ การให้การสนับสนุนภาครัฐประชาสัมพันธ ์

การใหบ้รกิารต่างๆ เป็นตน้ 

• กลยุทธก์ารจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่ายของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

o การให้บรกิารเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ)  

มคีวามแตกต่างกนัตามประเภทของการให้บรกิาร จงึทําให้ช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวาม

แตกต่างกนัไปตามประเภทของการใหบ้รกิาร  

 สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ มชี่องทางการขายผ่านพนัธมติรทางธุรกจิ ทีเ่ป็นผูแ้ทนการซื้อ

สื่อโฆษณา (Agency) ร่วมกบัการนําเสนอโดยตรงไปยงัเจา้ของสนิคา้และบรกิาร 

 พื้นที่เช่าและบริการ และการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นการเสนอพื้นที่ไปยัง

เจา้ของสนิคา้และบรกิาร หรอืผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 

4)  ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 

จากการเกดิดจิทิลัดสิรบัชัน่ (Digital Disruption) ภาวะเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่ในภาวะชะลอตัว สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ช่วงต้นปี ต่อเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบนั รวมถึงสถานการณ์การเมืองภายในประเทศเป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

สื่อโฆษณาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนตุลาคม 2563 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามอีตัราการเตบิโต

ลดลงรอ้ยละ 15 แม้จะมสีญัญาณการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในช่วงปลายไตรมาส 3 

ต่อเน่ืองต้นไตรมาส 4 ของปี 2563 โดยทุกประเภทสื่อโฆษณาได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสื่อที่ได้รับผลกระทบมีอัตราการลดลงมากที่ สุด 5 อันดับแรก  ได้แก่  

สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อรา้นค้า สื่อหนังสอืพมิพ์ สื่อนิตยสาร และสื่อเคเบลิทวี ีมอีตัราการเตบิโต

ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมามากกว่ารอ้ยละ 30 โดยทีส่ื่อในโรงภาพยนตรม์อีตัราการเตบิโตลดลง

มากกว่ารอ้ยละ 50 นอกจากน้ีสื่อโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT คอื สื่อเคลื่อนที ่

ไดร้บัผลกระทบมากเช่นเดยีวกนั โดยมกีารหดตวัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า

รอ้ยละ 25 เมื่อวเิคราะหป์ระเภทสื่อทีม่กีารหดตวั จะพบว่าสมัพนัธก์บัสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิภาวะ

ชะลอตัวโดยเฉพาะการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ภาครฐัได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดการ 

แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั เช่น การปิดใหบ้รกิารรา้นคา้ในพืน้ทีศู่นยก์ารคา้ การปิดบรกิารสถานทีจ่ะ

มีผู้ใช้บริการรวมกันเป็นจํานวนมาก เช่นโรงภาพยนตร์ สถานบริการต่างๆ มาตรการรกัษา

ระยะห่าง (Social Distancing) การปฏบิตังิานภายในทีพ่กัอาศยั (Work from Home) 
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ในช่วงไตรมาสที ่3 และ 4 ก่อนการระบาดของเชือ้ COVID-19 ระลอกใหม่ช่วงปลายปี 2563 แมจ้ะ

มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยเจ้าของสินค้าและบริการเริ่มกลับมาใช้งบประมาณเพื่อการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว

อุตสาหกรรมโฆษณายงัไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมอืงภายในประเทศ 

จากปัจจัยที่ได้กล่าวมา ทัง้ภาวะเศรฐกิจภายในประเทศ และต่างประเทศที่การฟ้ืนตัวยังอยู่ 

ในระดับตํ่ า การระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังคงปรากฏอยู่ รวมทัง้สถานการณ์การชุมนุม 

ทางการเมอืงภายในประเทศและการระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ลว้นแล้วแต่จะส่งผล

กระทบต่อเน่ืองไปจนถงึปี 2564 ทีเ่จา้ของสนิคา้และบรกิารยงัคงชะลอการใชง้บประมาณเพื่อรอดู

สถานการณ์ หรอืเป็นการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการวางแผนการใช้งบประมาณระยะสัน้แทน

ระยะยาว  

• พืน้ทีใ่หเ้ช่าและบรกิาร 

ในช่วงไตรมาสที ่1 และ 2 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 รอบแรก ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบรกิาร เน่ืองจากการใช้มาตรการต่างๆ ของภาครฐัเพื่อลดการ

ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทําใหไ้ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารธุรกจิได ้โดยทีพ่ืน้ทีค่า้ปลกีกลบัมาเปิด

ใหบ้รกิารไดอ้กีครัง้ในช่วงกลางเดอืนพฤษภาคม แต่กเ็ป็นการเปิดใหบ้รกิารภายใตข้อ้จาํกดัซึง่เป็น

อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของผู้บรโิภค 

หลกีเลีย่งการเขา้ไปในพืน้ทีท่ีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจาํนวนมาก ป้องกนัตวัเองจากเชือ้ไวรสั หนัมาใชบ้รกิาร

สัง่ซื้อสินค้าออนไลน์ หรอืบรกิารส่งของแทนการเข้าไปใช้บรกิารในพื้นที่ศูนย์การค้า ธุรกิจการ

ให้บริการพื้นที่ค้าปลีก ยังคงรอการฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกิจหลังจากการพ้นวิกฤติเชื้อ  

COVID-19 นอกจากน้ี ผู้เช่าพื้นที่ยงัได้รบัผลกระทบจากยอดขายสินค้าและบรกิารที่ลดลงจาก

กําลงัซื้อของผูบ้รโิภคลดลง ทาํใหป้ระสบภาวะการขาดทุนและไม่สามารถขยายธุรกจิตามแผนงาน

ที่วางไว้ได้ พื้นที่ให้เช่าและบริการในสถานีรถไฟฟ้า MRT ก็ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าวเช่นเดยีวกนั แมว้่าในช่วงไตรมาสที ่3 และ 4 ของช่วงก่อนการระบาดระลอกใหม่ จํานวน

ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเริ่มทยอยเข้าสู่ ใกล้ภาวะปกติ แต่จากกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง  

การปรบัเปลีย่นวถิชีวีติใชเ้วลาอยู่บา้นมากขึน้ ลดการเดนิทางออกนอกบา้น และการระบาดระลอก

ใหม่ทําให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและจํานวนผู้เช่าพื้นที่ในรถไฟฟ้า MRT ที่เริม่ชะลอตัวหรือ 

ลดจาํนวนลง  

5) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

• ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์ 

บรษิทัเป็นผูไ้ดร้บัสมัปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการใหบ้รกิาร

เดินรถและพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน)  

ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในด้าน 1) จัดหา และ/หรือจัดทําสื่อโฆษณา 

ในรูปแบบต่างๆ 2) ใหเ้ช่าพืน้ทีร่า้นคา้ในสถานีรถไฟฟ้า MRT 3) ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ 4) กิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น โดยมีบริษัท แบงคอก เมโทร  

เน็ทเวริค์ส ์จาํกดั เป็นผูแ้ทนดาํเนินการพฒันาเชงิพาณิชย ์

สําหรบัในส่วนของทางพเิศษนัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อย (NECL) ได้ใหเ้อกชนเช่าพืน้ทีใ่นเขตทาง

พิเศษเพื่อติดตัง้ป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ให้เช่าพื้นที่

ร้านค้าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และการดําเนินธุรกิจอื่นๆ อาทิ ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ 

เพื่อตดิตัง้ระบบกระจายสญัญาณ 3G เป็นตน้ 
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6) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์ 

บรษิทัใหก้ารใส่ใจดูแลผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมในพื้นทีช่ ัน้รา้นคา้ในระบบรถไฟฟ้าเช่นกนั เพื่อไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน รายละเอียด

ปรากฎตามขอ้ 9) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของธุรกจิระบบราง   

2.2 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ -ไม่มี- 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัตระหนักถงึความสําคญัของการบรหิารความเสีย่งจากการดําเนินธุรกจิภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายใน

และภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิทั โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืสําคญัในการ

บรหิารกจิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเป็นส่วนทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพในการ

แข่งขนั อีกทัง้ยงัเป็นปัจจยัสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทจงึไดจ้ดัให้มกีารบรหิาร

ความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั และการใชม้าตรการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ

บรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี่ยงเพื่อพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมในระดบั

นโยบาย และฝ่ายบรหิารทําหน้าที่ดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององค์กรโดยรวม และปฏิบตัิหน้าที่ประจําวนั

แทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง ในการติดตาม ประเมนิผล และจดัทํารายงานผลการบรหิาร 

ความเสีย่งเพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

นอกจากน้ี ยงักําหนดใหจ้ดัทําแผนบรหิารความเสีย่งประจาํปี จดัทําคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อม      

ทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มกีารจดัทําแผนสํารองฉุกเฉินสําหรบัใชป้ฏบิตัเิมื่อเกดิ

เหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัทแีละประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง            

ไดต้ลอดเวลา โดยกําหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ดงัน้ี 

1. ให้มกีระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางปฏิบตัสิากล เพื่อให้การบรหิารความเสี่ยง

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัแิละการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั สอดคล้องกบันโยบาย

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหน่ึงของการทํางาน การตดัสนิใจทีส่ําคญัในการบรหิารงาน การกําหนดกลยุทธ์ 

และการวางแผนงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกจิ และวสิยัทศัน์ของบรษิทัทีกํ่าหนดไว ้

3. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปในลกัษณะเชงิรุก เพื่อบรหิารทัง้ความเสีย่งทีจ่ะทําใหบ้รษิัทเสยีผลประโยชน์ และ

สญูเสยีโอกาส 

4. ให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานในทุกระดบัชัน้ที่ต้องตระหนัก และบรหิารความเสี่ยง 

ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  

ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

5. กําหนดแนวทางเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได ้ในการวางแผนจดัการและควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้หน่วยงานจะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจดัให้มมีาตรการ

จดัการความเสีย่งกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

6. ให้มกีารสื่อสารการบรหิารความเสี่ยงภายในบรษิัทใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรยีนรู้ พฒันาและ

นําไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 

7. ใหจ้ดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งประจาํปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิาร

ความเสีย่งถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั 

8. ติดตามและประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการบรหิารความเสี่ยงได้

ดาํเนินไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจทาํใหเ้กดิผลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อการบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั มดีงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจทัว่ไป (Systematic Risk) 

3.1.1 ความเส่ียงเน่ืองจากการดาํเนินธรุกิจภายใต้สญัญากบัหน่วยงานภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 

บรษิทัดําเนินธุรกจิภายใต้สญัญาสมัปทานซึ่งอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานภาครฐั การปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนด และเงือ่นไขในสญัญาสมัปทานระหว่างคู่สญัญาอาจมคีวามเขา้ใจในเจตนารมณ์ทีแ่ตกต่าง

กนัไดเ้กดิขึน้ไดใ้นเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทางหรอืค่าโดยสารรถไฟฟ้า ความรบัผดิชอบต่อ

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา ฯลฯ ซึ่งบริษัทอาจต้องใช้เวลาในการเจรจาทําความเข้าใจ เพื่อไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั 

นอกจากน้ี อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในเชงินโยบาย ในการบรหิารงานภาครฐัจากฝ่ายการเมอืงที่เข้ามา

กํากบัดูแล ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อแนวทางการปฏบิตั ิหรอืเงื่อนไขตามสญัญาทีกํ่าหนดไวแ้ล้ว หรอืมคีวาม

ประสงคอ์ื่นใหบ้รษิทัปฏบิตัทิีน่อกเหนือจากสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

สบืเน่ืองจากการเจรจาเพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้พพิาทโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ทางพเิศษศรรีชั รวมถงึ

ส่วนด)ี และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกรด็ (ทางพเิศษอุดรรถัยา) จนไดข้อ้ยุต ิโดยทีป่ระชุม

คณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดม้มีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยุตขิอ้พพิาทโครงการ

ระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ทางพิเศษศรีรชั รวมถึงส่วนดี) และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด  

บริษัท และ NECL ได้มีการลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญา

โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) กบั กทพ. เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 

จากการที่บรษิัท และ NECL ได้รบัการขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสญัญาเดมิทัง้สญัญาโครงการระบบ 

ทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนเอ ส่วนบ ีและส่วนซ)ี สญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ส่วนด)ี 

และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ออกไปสิ้นสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2578 ทําให้

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการพิจารณาต่อสญัญากบัหน่วยงานของภาครฐัหมดไป แต่ยงัคง

มคีวามเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใต้สญัญากบัหน่วยงานภาครฐัและนโยบายของรฐับาลตามสญัญา

สมัปทานทีม่กีบั กทพ. และ รฟม. อยู่  

ทัง้น้ี บรษิทัจะสร้างระบบการบรหิารงานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดบับรหิารและปฏิบตักิาร  

มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมทัง้ติดตามสถานการณ์ 

ทางการเมอืงและการเปลี่ยนแปลงดา้นนโยบายอย่างใกล้ชดิสมํ่าเสมอ และทบทวนกลยุทธ์และแผนงาน 

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผลและไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 

3.1.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจการให้บริการทัง้ทางพิเศษและรถไฟฟ้า ดังนัน้ รายได้หลักของบริษัทจะมาจาก 

ค่าผ่านทางและค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  

การขยายโครงขา่ยของระบบรถไฟฟ้า การมรีะบบขนส่งต่อเน่ืองอืน่ทีส่ะดวกกว่า อตัราค่าโดยสารของระบบ

ขนส่งอื่นที่เป็นทางเลือกสําหรับผู้ใช้เส้นทาง ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน ราคาน้ํามนั  

การขยายตัวของเมอืง ธุรกิจรอบเส้นทางด่วนหรอืรถไฟฟ้าที่จะทําให้เกิดเป้าหมายในการเดินทางของ

ประชาชนเปลี่ยนไป เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร นอกจากน้ี บรษิัทจะมรีายได้จากการพฒันา 

เชงิพาณิชย ์ซึง่เป็นรายไดท้ีอ่าจเปลีย่นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ การแขง่ขนั

ในธุรกจิสื่อโฆษณาและธุรกจิการใหเ้ช่าพืน้ทีค่า้ปลกี รวมทัง้ระยะเวลาในการเปิดใหบ้รกิารรา้นคา้ในสถานี 

ซึง่หลายปัจจยัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัไม่สามารถควบคุมได ้ดงันัน้ หากรายไดข้องบรษิทัแตกต่างจากผลการศกึษา

หรอืประมาณการทีค่าดการณ์ไวอ้าจส่งผลต่อการบรหิารสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระเงนิตาม



  

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                แบบ 56-1 
 

3-3 

 

ข้อผูกพนัที่มีต่อสถาบนัการเงินผู้ให้กู้ หรือเจ้าหน้ีตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย  

การชําระคนืเงนิกู้ทีถ่งึกําหนด ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานตามสญัญา รวมถงึค่าตอบแทนทีจ่่ายให ้รฟม. 

เป็นตน้ 

เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว บรษิัทได้จดัตัง้หน่วยงานในการติดตามผลกระทบที่อาจมผีลต่อปัจจยัต่างๆ 

อย่างใกล้ชิด และปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทยงัสามารถจํากัดผลกระทบที่อาจ

เกดิขึน้จากปัจจยัเสีย่ง ไดแ้ก่ ราคาน้ํามนั ความหนาแน่นของจราจรบนทอ้งถนน และอตัราค่าโดยสารของ

ระบบขนส่งอื่นที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ เน่ืองจากบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจรทัง้บริการ 

ทางพเิศษและรถไฟฟ้า ซึ่งวธิกีารเดนิทางทัง้ 2 แบบน้ีถือเป็นสนิค้าทดแทนซึ่งกนัและกนัได้ (Substitute 

product) และในส่วนของการพฒันาเชงิพาณิชย์ บรษิัทได้มกีารพฒันาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพิม่ขึ้น 

เพื่อเพิม่รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ เช่น การบรหิารสื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger Information 

Display system (PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทัง้มีการพฒันา

พืน้ทีช่ ัน้รา้นคา้เพิม่เตมิอกีดว้ย 

สําหรับปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตัง้แต่ 

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม 2563 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้บุคลากร

พนักงานในสงักดัปฏบิตังิานจากทีพ่กัอาศยัของตนเองเพื่อลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ COVID-19 ประกอบ

กบัรฐับาลไดอ้อกมาตรการต่างๆ เชน่ การปิดสถานทีเ่สีย่ง หา้มการทาํกจิกรรมในสถานทีแ่ออดั รวมถงึหา้ม

บุคคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถาน (เคอรฟิ์ว) ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 

2563 ซึ่งมีการผ่อนคลายระยะที่ 2 เป็นช่วงเวลา 23.00-04.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 17 พฤษภาคม 2563 และ 

ผ่อนคลายระยะที่ 3 เป็นช่วงเวลา 23.00-03.00 น. ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมี

วตัถุประสงค์ไม่ให้มกีารเคลื่อนย้ายคนเพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทําให้

ปรมิาณการเดนิทางลดลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อรายไดห้ลกัของบรษิทั  

ปรมิาณการเดนิทางทีล่ดลงตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ทัง้ทางด่วนและรถไฟฟ้า ทาํใหร้ายไดข้องไตรมาส

แรกลดลง หลงัจากรฐับาลไดผ้่อนคลายการบงัคบัใชม้าตรการต่างๆ ใหป้ระชาชนสามารถทาํกจิกรรมในการ

ดํารงชวีติไดส้ะดวกสบายมากขึน้ เช่น การเปิดรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นเสรมิสวย หา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้น 

ส่งผลใหม้กีารเดนิทางเพิม่ขึน้ ปรมิาณผูใ้ชท้างด่วนกลบัมามากกว่ารอ้ยละ 80 ในส่วนของรถไฟฟ้าเน่ืองจาก

ยังมีมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ทําให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนสามารถรองรบัปริมาณ

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางได้ราวร้อยละ 20 เท่านัน้ ทัง้น้ี หลงัจากสถานการณ์คลี่คลาย ภาครฐัมีการ 

ปลดลอ็คมาตรการต่างๆ ทัง้หมด คาดว่าปรมิาณการเดนิทางและรายไดข้องบรษิทัจะกลบัสู่ภาวะปกต ิ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และมีวงเงนิสินเชื่อที่ยงัไม่เบกิใช้กับสถาบนัการเงนิ 

หลายแห่ง จงึไม่มปัีญหาเรื่องสภาพคล่องแต่อย่างใด 

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบรษิทัยงัมภีาระหน้ีสนิทีต่้องชําระดอกเบี้ยให้กบัผู้ให้กู้ รวมทัง้บรษิัทมแีผนการลงทุนในอนาคต 

อีกหลายโครงการ จึงอาจมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวนมาก ดังนัน้ ดอกเบี้ยจ่าย 

จงึเป็นค่าใชจ้่ายรายการใหญ่ของบรษิทั การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ทีป่รบัสูงขึน้ อาจส่งผลต่อการ

ดําเนินงานของบรษิัท เน่ืองจากต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของสนิเชื่อบางส่วนเป็นอตัราลอยตวั ทําใหบ้รษิทัมี

ความเสี่ยงโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีความ 

ผนัผวนหรอืปรบัตวัสูงขึน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัไดม้กีารบรหิารความเสีย่งในเรื่องของความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบี้ย โดยบรษิทัจดัโครงสรา้งของเงนิกู้ยมืโดยการแบ่งสดัส่วนของเงนิกู้อตัราดอกเบี้ยลอยตวั และเงนิกู้



  

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                แบบ 56-1 
 

3-4 

 

อตัราดอกเบี้ยคงที ่รวมถึงแผนการออกตราสารหน้ี หรอืหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและมุมมอง

ของบรษิทัต่ออตัราดอกเบีย้ในอนาคต 

บรษิทัได้เขา้ทําสญัญาแปลงอตัราดอกเบี้ยลอยตวัให้เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่บางส่วนแล้ว ในระหว่างที่ 

อตัราดอกเบี้ยในตลาดทยอยปรบัตวัลดลง เพื่อเป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ในอนาคต อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงเงนิกูท้ีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัไวอ้กีบางส่วนเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัทีย่งัไม่ไดม้สีญัญาณการขึน้ของอตัราดอกเบีย้ ซึง่จะทาํใหต้น้ทุน

ทางการเงนิตํ่าลง ทัง้น้ีจะมกีารพจิารณาแปลงอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีเ่พิม่เตมิเพื่อลด

ความเสีย่งในอนาคตในจงัหวะทีเ่หมาะสมต่อไป 

นอกจากน้ี บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เช่น ค่าบํารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

และค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน้หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง         

ก็จะส่งผลใหค่้าใชจ้่ายของบรษิทัเพิม่สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม สดัส่วนค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศอยู่ใน

ระดบัตํ่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการพิจารณาบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนให้น้อยลง เช่น  

การเจรจาลดสดัส่วนค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศ และการซื้อ Forward เป็นตน้ 

สบืเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงนิในเชงิลบ ทาํใหผู้ล้งทุนเกดิ

ความไม่มัน่ใจในการถือตราสารทางการเงนิ ลดการลงทุนในตราสารหน้ีออกใหม่เพื่อรกัษาสภาพคล่อง  

ทําให้ความต้องการลงทุนชะลอตวั ประกอบกบัผลจากการที่บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จํากดั ได้ปรบัแนวโน้ม

อันดับเครดิตของบริษัทจากเดิมที่ระดับ A แนวโน้ม “Stable” เป็น A แนวโน้ม “Negative” ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อแผนการออกหุน้กูใ้หม่ของบรษิทั 

อย่างไรก็ดี ในปี 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4-12 ปี อัตราดอกเบี้ย 

รอ้ยละ 2.88-3.78 ต่อปี นอกจากน้ี บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารหลายแห่งรองรบักรณีทีไ่ม่สามารถ

ออกหุน้กูไ้ดจ้งึไม่มผีลกระทบต่อการชาํระหน้ีทีค่รบกําหนด 

3.1.4   ความเส่ียงจากอบุติัภยัร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภยัธรรมชาติ 

ธุรกจิของบรษิทั ทัง้ก่อสรา้งและบรหิารงานทางพเิศษและรถไฟฟ้า มคีวามเสีย่งต่อเหตุการณ์ หรอืปัจจยั

ภายนอกทีก่่อใหเ้กดิเหตุสุดวสิยักะทนัหนั เช่น ภยัพบิตั ิอุบตัเิหตุรา้ยแรง แผ่นดนิไหว และเหตุทีอ่าจเกดิ

จากการก่อการรา้ย วนิาศกรรม เช่น การวางระเบดิ จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผูก่้อความ 

ไม่สงบ ซึ่งอาจทําให้บริษัทต้องระงบัการให้บริการทําให้สูญเสียรายได้ ทรพัย์สินได้รบัความเสยีหาย 

สูญเสยีภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถอื ด้วยเหตุน้ี บรษิัทจงึมกีารกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินเพื่อรองรบั

เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ทีส่าํคญัและจาํเป็นในการดาํเนินงาน

บรหิารทางพเิศษเพื่อนําไปเกบ็รกัษายงัสถานที่เกบ็ซึ่งปลอดภยั รวมถงึมกีารเตรยีมความพร้อมเพื่อให้

พนักงานที่รบัผดิชอบปฏิบตัิหน้าที่ได้ทนัทใีนการเขา้แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น เช่น การฝึก

รบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั โดยการจําลอง

สถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการขู่วางระเบดิและเหตุระเบิด

ภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสียและหยุดภายในอุโมงค์ เหตุ เพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า  

สถานีรถไฟฟ้า หรือในอุโมงค์ เป็นต้น และจดัตัง้หน่วยงานติดตามการเตือนภยัและประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุร้ายแรงและพร้อมปฏิบตัิการกู้ภัย ติดตัง้อุปกรณ์

ตรวจจบัโลหะ กลอ้ง CCTV และมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัครอบคลุมทุกพืน้ที ่
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ทัง้น้ี บรษิทัมกีารทําประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้ต่อสนิทรพัย์ทีใ่ชใ้นการประกอบ

ธุรกจิจากความเสี่ยงภยัทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ 

(Business Interruption) การประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถึง

ความเสีย่งจากการก่อการรา้ย (Terrorism Insurance) ในส่วนของธุรกจิการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า  

3.1.5  ความเส่ียงด้านบุคลากร 

เน่ืองจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเดินทางและจราจรในกรุงเทพมหานคร         

โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) จึงมีการเร่งขยายโครงข่ายการ

ให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมี

องค์กรของรฐั หรอืหน่วยงานภาคเอกชนเขา้มาดําเนินการประกอบธุรกจิขนส่งมวลชนทีต่้องใชบุ้คลากร 

ที่มคีวามรู้ความชํานาญ และทกัษะด้านเทคนิคในธุรกจิระบบรางมากขึ้น จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีาร 

ดงึตวับุคลากรหลกัออกไปจากบรษิทั 

ความเสีย่งเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คุีณภาพถอืเป็นอกีหน่ึงความเสีย่งหลกัของบรษิทั บุคลากร

ถอืเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่ความสาํเรจ็ จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงด้านบุคลากร เริ่มตัง้แต่การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบตัิ

เหมาะสมกบับรษิทั การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะในดา้น

ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบตัิงานตามตําแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน การสร้างขวญัและกําลงัใจ 

การพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม การจดักิจกรรมนอกงาน

เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรกั สามคัค ีรูส้กึผกูพนักบัองคก์ร การทบทวนปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานและ

ระบบงานให้มีความพร้อมตลอดเวลา รวมถึงจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan)  

โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมแผนการสบืทอดตําแหน่งและแต่งตัง้คณะทํางานซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู

เพื่อวางแนวทางในการคดัสรร และเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและหวัหน้างาน 

สาํหรบัการป้องกนัความเสีย่งเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความชาํนาญและทกัษะทางดา้น

เทคนิคเฉพาะงาน ไดจ้ดัใหม้กีารรวบรวมองคค์วามรูเ้ฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการจดัการความรู ้

(Knowledge Management) และเพื่อปรบัปรุงกระบวนการทาํงานอย่างต่อเน่ือง  

3.1.6  ความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ของบรษิทัในการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษ และระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าทีม่คีวาม

ปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และมปีระสทิธภิาพ บรษิัทจงึจําเป็นต้องนําเทคโนโลยี      

ทีท่นัสมยัเขา้มาสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดอย่างต่อเน่ือง ซึง่อาจ

เกิดความเสี่ยงกรณีระบบงานทีส่ําคญัขดัขอ้ง อาท ิระบบควบคุมการจดัเก็บฯ ระบบควบคุมการจราจร 

ระบบรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ (ระบบไฟฟ้ากําลงั ระบบอาณัตสิญัญาณ ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและเกบ็

ขอ้มูล ระบบประตูกัน้ชานชาลา ระบบจดัเก็บค่าโดยสารอตัโนมตัิ ระบบป้ายสญัญาณ) และระบบงาน

คอมพวิเตอรภ์ายในบรษิทั (Back Office) หากเกดิการพยายามเขา้ถงึระบบสารสนเทศของบรษิทัทัง้จาก

บุคคลภายในและภายนอกโดยที่ไม่มสีิทธิเ์ข้าถึง หรือไม่ได้รบัการอนุญาต รวมทัง้การโจมตีจากไวรสั

คอมพวิเตอร์ มคีวามเสีย่งอาจส่งผลใหอุ้ปกรณ์ระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางใชง้านไม่ได ้ระบบบรหิารจดัการ

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าหยุดชะงกัไม่สามารถใหบ้รกิารได ้ 

บรษิัทได้จดัทําแผนฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์งานระบบที่อาจเกิดขึ้น  

โดยมแีผนทัง้การป้องกนั (Preventive) และการบํารุงรกัษา (Corrective) อุปกรณ์งานระบบต่างๆ อย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกนั และเตรยีมความพร้อมให้กบัพนักงานที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่

สามารถเขา้ดําเนินการแก้ไขปัญหาไดท้นัทใีนกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉินในระบบงาน มกีระบวนการบรหิาร

จดัการบตัรโดยสารทดแทนเพื่อใชใ้นกรณีทีร่ะบบบรหิารจดัการค่าโดยสารไม่สามารถบนัทกึการเขา้-ออก
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ระบบผ่าน Gate ได้ มกีารออกแบบระบบให้อุปกรณ์จดัเก็บค่าโดยสารทัง้หมดสามารถเก็บข้อมูลแบบ 

Stand alone ไดใ้นกรณีที ่Server ไม่สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูการเดนิทางของผูโ้ดยสารได ้มกีารจดัทําคู่มอื

ระบุข ัน้ตอนและวธิกีารดําเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ นอกจากน้ี บรษิัทไดม้ี

นโยบายในการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบัศูนย์ควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระบบบรหิาร

จดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อเพิม่การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ใหก้บัระบบสารสนเทศของระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบัศูนย์ควบคุม และจดัทํามาตรฐานในการจดัการ

ขอ้มลูทีม่คีวามสาํคญัเพื่อใหธุ้รกจิสามารถดาํเนินงานไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์ร

ในระดบัสากล โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพฒันากระบวนการ และ

ระบบบริหารจัดการด้านรักษาความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management 

System : ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ให้แก่ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดับ 

ศูนย์ควบคุมทางพเิศษศรรีชั (CCB2) และศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) 

พร้อมทัง้พัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการความมัน่คงสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม

กระบวนการ / ระบบงานที่พัฒนาขึ้น รวมทัง้มีการติดตามข่าวสารด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์  

เพื่อเฝ้าระวงั และเตรยีมการรบัมอือยู่เสมอ 

3.1.7 ความเส่ียงด้านปฏิบติังานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  

เน่ืองจากมโีรคอุบตัใิหม่ชื่อ COVID-19 ซึ่งเกดิจากไวรสัโคโรนาชนิดทีม่ ีการค้นพบล่าสุดยงัไม่เป็น 

ที่รู ้จกัมาก่อน ระบาดในเมอืงอู่ฮัน่ ประเทศจนี ปัจจุบนัเชื้อ COVID-19 มกีารระบาดใหญ่ไปทัว่ ส่งผล

กระทบต่อประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรษิ ัทได้ต ิดตามสถานการณ์และยกระดบั

มาตรการป้องกนัอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสน้ํีาเงนิและสายสมี่วง ครอบคลุมทัง้

ผู้โดยสาร พนักงาน ผู้รบัเหมา และผู้มาติดต่อ โดยบรษิัทได้ดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) ดาํเนินการตามระเบยีบปฏบิตังิาน เรื่องการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่ออนัตราย และแผนบรหิาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกจิโดยนํามาใชร้องรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19  

2) ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้สอดคล้องตามมาตรการของภาครฐั 

ไดแ้ก่  

 จดัหาหน้ากากแจกจ่ายใหพ้นักงาน 

 หลกีเลีย่งกจิกรรมทีม่กีารชุมนุมของคนหนาแน่น  

 แบ่งทมีทาํงานเพื่อลดความเสีย่งในการแพร่กระจายของโรคทัง้ทมีงาน 

 กําหนดใหพ้นักงาน ผูร้บัเหมา และผูเ้ขา้มาในพืน้ทีบ่รษิทัทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกนั และ

หมัน่ลา้งมอือยู่เสมอ ในกรณีทีม่กีารพบปะพดูคุยกบับุคคลอื่น หรอืใกลช้ดิกบับุคคลอื่น  

 หลกีเลีย่งเดนิทางไปยงัจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งการแพร่ระบาด 

 จดัเตรยีมแอลกอฮอล ์หรอืเจลลา้งมอืสาํหรบัพนักงานและผูโ้ดยสาร 

 ทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถไฟฟ้าที่ศูนย์ซ่อมบํารุงทุกวันก่อนนํารถ 

ออกใหบ้รกิาร และฉีดพ่นยาฆา่เชือ้โรคในขบวนรถทีส่ถานีปลายทางในช่วงเวลาเร่งด่วน 

 ทําความสะอาดดว้ยน้ํายาฆ่าเชื้อภายในสถานีรถไฟฟ้า อาคารสํานักงานบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง 

และจุดหรอือุปกรณ์ทีต่้องสมัผสับ่อยทุกชัว่โมง รถยนต์ส่วนกลางทุกเทีย่ว อุปกรณ์ในสํานักงาน 

ทีม่กีารใชร่้วมกนั     

 จดัใหม้จีุดคดักรองพนักงาน ผูร้บัเหมา และผูโ้ดยสาร ดว้ยการวดัอุณหภูมร่ิางกายก่อนเขา้พืน้ที ่   
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 จดัลําดบัการเขา้ใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารบรเิวณทางเขา้-ออกสถานี ชัน้รา้นคา้ ชัน้ชานชาลา และ

จดัที่นัง่ให้มกีารเว้นระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social 

Distancing) 

3) ปรบัการใหบ้รกิารเดนิรถใหส้อดคล้องตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่3) หา้มบุคคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. 

และขอ้กําหนดอื่นๆ ของภาครฐั 

 ปรบัเวลาการใหบ้รกิารและประชาสมัพนัธไ์ปยงัผูโ้ดยสาร เพื่อแจง้เปลีย่นแปลงเวลาปิดใหบ้รกิาร

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ และสายสมี่วงในเวลา 22.30 น.  

 เพิม่ขบวนรถไฟฟ้าและเพิม่ความถี่ในการใหบ้รกิาร วิง่ใหบ้รกิารต่อเน่ืองในชัว่โมงเร่งด่วนเย็น

จนถงึปิดใหบ้รกิาร ทัง้รถไฟฟ้า MRT สายสน้ํีาเงนิ และสายสมี่วง เพื่ออํานวยความสะดวกและ

ลดความหนาแน่นแก่ผูโ้ดยสาร 

 ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีม่กีารใชบ้รกิาร  

4) บรษิทัมกีารดําเนินการกรณีพบพนักงานมอีาการป่วยเป็นผูต้ดิเชื้อตามระเบยีบปฏบิตังิาน เรื่องการ

ป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่ออนัตราย และแผนบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ ดงัน้ี 

 แจง้พบพนักงานตดิเชือ้ COVID-19 ไปยงักรมควบคุมโรค และหน่วยงานกํากบัดแูล (รฟม.)  

 ประเมนิพนักงานกลุ่มเสีย่งทีอ่าจตดิเชื้อโรคเพิม่เตมิ และใหพ้นักงานกลุ่มเสีย่งดําเนินการตาม

มาตรการกกักนั (Quarantine) 

 ประเมนิพืน้ทีท่ีอ่าจมกีารฟุ้งกระจายของเชือ้โรค พจิารณาปิดพืน้ทีป่ฏบิตังิานเพื่อทาํความสะอาด

ฉีดพ่นน้ํายาฆา่เชือ้โรค 

 ประชาสมัพนัธไ์ปยงัผูโ้ดยสาร สื่อมวลชน สาธารณชน เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการใชบ้รกิาร 

ทัง้น้ี บริษัทคงรกัษามาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อเน่ืองตลอดปี 2563 และ 

ปี 2564 ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของภาครฐัอย่างเคร่งครดั 

3.2   ความเส่ียงเฉพาะบริษทั (Corporate Specific Risk) 

3.2.1 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

ภายใต้สญัญาสมัปทานเดิม บริษัท และ NECL มีข้อพิพาทกับ กทพ. จํานวน 19 เรื่อง โดยข้อพพิาท

ดงักล่าวเกดิจากการตคีวามในสญัญาทีแ่ตกตา่งกนัในเรื่องตา่งๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทาง และความ

รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายตามสญัญา ซึง่มกีารนําขอ้พพิาทเขา้สู่กระบวนพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

ตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาทตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง  

เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเพื่อยุตขิอ้พพิาท

โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ทางพเิศษศรรีชั รวมถึงส่วนด)ี และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน- 

ปากเกรด็ โดยบรษิทั และ กทพ. ไดล้งนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ฉบบัแก้ไข) รวมถงึ 

NECL และ กทพ. ได้ลงนามในสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบบัแก้ไข) แล้ว 

เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยบรษิัท NECL และ กทพ. ได้ยื่นถอนคําฟ้อง หรอืการบงัคบัคดตีาม 

คําพพิากษาทัง้หมดแล้ว ทําให้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) ระหว่างบรษิัทและ

กทพ. และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบบัแก้ไข) ระหว่าง NECL และ กทพ.  

มผีลบงัคบัใชแ้ลว้ 
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3.2.2  ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ 

บรษิัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้  

ในกรณีทีผ่ลประกอบการของบรษิัทต่างๆ ที่บรษิัทถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เพื่อลดผลกระทบ

ดงักล่าว บรษิทัจะคํานึงถงึสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบันโยบายการลงทุนของบรษิทั  

โดยเงนิลงทุนดงักล่าวสามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดเ้มื่อมโีอกาสทางธุรกจิและจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม 

ตัง้แต่ปี 2562 บรษิทัไดเ้ปลี่ยนนโยบายการลงทุนจากเดมิที่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึ่งจะรบัรูส่้วนแบ่ง

กําไรหรอืขาดทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ไปเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอื่นในหลกัทรพัย์เผื่อขาย ซึ่งจะบนัทกึ

รายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาตลาดในวนัสิ้นงวดบญัชโีดยส่วนต่างราคาถอืเป็นกําไรหรอืขาดทุน 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้แสดงไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้  

ทัง้น้ี การลดสดัส่วนการลงทุนเป็นเงินลงทุนในหลักทรพัย์เผื่อขายถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการ 

ที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่บริษัทถือหุ้นไม่เ ป็นไปตามประมาณการในกรณีที ่

ผลประกอบการของบรษิทันัน้ๆ ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม บรษิทัไดส่้งตวัแทนเขา้ไป

เป็นกรรมการในบรษิทัทีล่งทุนดว้ย เพื่อใหม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ และรบัทราบผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทัทีเ่ขา้ไปลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ 

3.2.3   ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของต้นทุนธรุกิจระบบราง   

ต้นทุนธุรกิจระบบรางประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร และต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าถือเป็น

ค่าใชจ้่ายหลกัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าและ

โครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร และค่าตอบแทนรายไดค่้าโดยสาร  

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) บรษิัทมสีญัญาเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ และ  

เงนิบาท ต้องปรบัเปลี่ยนตามดชันีราคาผู้บรโิภคตามที่ระบุในสญัญา เน่ืองจากเป็นสญัญาระยะยาวทําให้

บรษิทัจะมคีวามเสีย่งอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาดงักล่าว 

สําหรบัค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้าที่ใชใ้นสถานีและใชใ้นการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลี่ยน

ตามอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่อาจส่งผลใหบ้รษิทัมภีาระตน้ทุนทีส่งูขึน้  

ดงันัน้ ต้นทุนธุรกิจระบบรางส่วนที่เป็นต้นทุนค่าโดยสารของบรษิทั จงึมคีวามผนัแปรไปตามค่าใชจ้่าย         

ทีก่ล่าวขา้งตน้ อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาบรษิทัยงัสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี ลกัษณะของตน้ทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบตน้ทุนคงที ่ไม่ไดผ้นัแปรโดยตรงไปกบัจาํนวน

ผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ หากผูโ้ดยสารไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมนัียสําคญัจนทาํใหต้้องเพิม่จาํนวนรถไฟฟ้า

ทีใ่หบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร  

สําหรบัสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนัน้ ได้มีการกําหนดค่าจ้างสําหรบัการให้บริการ 

การจดัการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษาที ่รฟม. จะต้องจ่ายใหแ้ก่บรษิทั โดยอ้างองิและคํานวณจาก

ประมาณการค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานทีค่าดการณ์โดยบรษิทั ซึ่งค่าจา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลีย่น

ไดต้ามอตัราเงนิเฟ้อและอตัราค่าไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิตามวธิกีารทีกํ่าหนดในสญัญาสมัปทานเท่านัน้ ดงันัน้ 

กําไรที่เกดิจากการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบรษิทัในการบรหิารต้นทุน

และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิใหใ้กลเ้คยีงกบัประมาณการทีกํ่าหนด ซึง่หากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

มีจํานวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในกรณีที่บริษัท 

ไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขึน้ค่าบรกิารจาก รฟม. ได ้

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน  

บรษิทัมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ภายใตป้ระมาณการทีกํ่าหนดไว ้
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3.2.4   ความเส่ียงจากการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้รบัเหมาหลกัในการจดัหาและบาํรงุรกัษา

อปุกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 

บรษิทัได้รบัมาซึ่งสญัญาจดัหาอุปกรณ์งานระบบ และสญัญาบํารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ากบั 

ผู้ร ับเหมาหลัก Siemens Limited ประเทศไทย และ Japan Transportation Technology (Thailand) 

ดงันัน้ ในกรณีที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งเป็นผู้รบัเหมาหลกัดงักล่าวไม่สามารถให้บรกิารตาม

สญัญาแก่บรษิัท หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงสญัญาบํารุงรกัษา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงาน 

ของบรษิทั และกรณีรถไฟฟ้าไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

ทัง้น้ี บรษิทัไดบ้รหิารความเสีย่งโดยการศกึษาขอ้มลูจากสมาชกิในสมาพนัธผ์ูป้ระกอบการขนส่งมวลชน

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

ซึ่งเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ มคีวามเป็นไปได้ที่จะสามารถเลอืกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลติอุปกรณ์ 

รายอื่นๆ ทีส่ามารถใชง้านร่วมกบัระบบทีม่อียู่ได ้พรอ้มทัง้ไดกํ้าหนดแผนกลยุทธ์ในการพฒันาคุณภาพ

ของบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการทํางานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้รบัเหมาทัง้ในและ

ต่างประเทศ ในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ

โดยมติอ้งพึง่พาผูผ้ลติรายเดมิเพยีงรายเดยีว  

3.2.5  ความเส่ียงจากการปฏิบติังานของธรุกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ 

บรษิัทได้คํานึงถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงานในธุรกิจก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษทีอ่าจเกดิขึน้

เน่ืองจากปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และปัจจัยภายนอก ซึ่งทําให้เกิด 

ความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการทํางาน พนักงาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทัง้การทุจริตของพนักงาน และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือ 

ความมัน่คงของบรษิัท จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมรีะบบการควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบและ 

ด้วยความระมดัระวงั บริษัทได้จดัให้มหีน่วยงานโดยเฉพาะทําหน้าที่ดูแลและบํารุงรกัษาเส้นทางและ

ระบบจดัเกบ็รายไดค่้าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ซึง่จะสามารถเชื่อมัน่ไดว้่า ดว้ยประสบการณ์

และความชํานาญของพนักงานซึ่งดูแลรบัผดิชอบจากทุกฝ่ายงานจะนํามาซึ่งคุณภาพและความพร้อม 

ของการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างสมบูรณ์และต่อเน่ือง  

รวมทัง้บริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างสําคญัของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา โดยมีการกําหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทัง้ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษ 

อุดรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ ทัง้น้ีใหส้อดคล้องกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั 

JMI Pacific จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัผู้ออกแบบและเชีย่วชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้าง และมกีารตรวจ

ติดตาม และเฝ้าระวงัดูแลและบํารุงรกัษาไม่ให้มผีลกระทบต่อการใช้งานของทางพเิศษ สําหรบัระบบ

จดัเก็บรายได้ค่าผ่านทาง ระบบสื่อสารและควบคุมการจราจร ซึ่งมคีวามสําคญัต่อการดําเนินงานของ

บริษัท บริษัทได้ใช้การบํารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) มีระบบข้อมูลสํารอง  

ระบบไฟฟ้าสาํรอง และมกีารบรหิารการจดัซื้อวสัดุเพื่อสาํรองการใชง้าน 

นอกจากน้ี บรษิัทยงัอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จดัเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลาย

สาเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้าไม่ทาํงานเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขดัขอ้ง ระบบปฏบิตักิาร

เกิดการประมวลผลผิดพลาดเป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างมากในการจดัการความเสี่ยง

ดงักล่าว โดยจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสาํรอง ระบบความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึระบบงานทีส่าํคญัจาก

บุคคลภายนอก มีการกําหนดระดบัในการเขา้ถึงขอ้มูลและอุปกรณ์ต่างๆ การติดตัง้โปรแกรมสําหรบั

ตรวจสอบไวรสั และมกีารสาํรองขอ้มลูในระบบปฏบิตักิารซึง่สามารถทาํงานทดแทนไดใ้นทนัท ี
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3.2.6  ความเส่ียงจากการก่อสร้างและดาํเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย (MRT Blue Line Extension) 

กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2560 โดยบรษิัทมหีน้าที ่

ในการจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดนิรถไฟฟ้าสําหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีา

เงนิส่วนต่อขยายโดยจะต้องเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชั

มงคล เพื่อให้บริการเดินรถได้ตามกําหนด บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยทําสญัญาว่าจ้างบรษิัท  

ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารโครงการ รวมถงึเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า

ในโครงการ ซึง่การดาํเนินการเป็นไปตามแผนทีกํ่าหนดไว ้ดงัน้ี 

ช่วงที ่1 เส้นทางสถานีบางซื่อถึงสถานีเตาปูน ตามสญัญากําหนดเปิดให้บรกิารเดินรถภายในวนัที่  

15 สงิหาคม 2560 บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 

ช่วงที ่2   เส้นทางสถานีหัวลําโพงถึงสถานีหลักสอง ตามสัญญากําหนดเปิดให้บริการเดินรถภายใน  

30 เดอืน บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2562   

ช่วงที ่3 เสน้ทางสถานีเตาปูนถงึสถานีท่าพระ เปิดใหบ้รกิารเดนิรถภายใน 36 เดอืน (มนีาคม 2563) 

บริษัทไดเ้ปิดใหบ้รกิารเดินรถเชิงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 ทําให้การเดินรถใน

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิและรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยายต่อเน่ืองเป็นโครงข่าย

เดยีวกนั (Through Operation) และเป็นการบรกิารทีก่่อใหเ้กดิรายไดท้ัง้สายตามทีกํ่าหนดไว้

ในสญัญาสมัปทาน 

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยายไดเ้ปิดให้บรกิารครบทัง้ 3 ช่วงภายในกําหนดตามสญัญา 

ถอืว่าความเสี่ยงจากการดาํเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิไม่เป็นไปตามแผนทีกํ่าหนดไดห้มดไป 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นหลกั   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงัน้ี   

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

1. อาคารและอุปกรณ์ 379    

2. สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วน 31,702  

3. สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน -    

4. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 44,684 

รวม 76,765 

ทัง้ น้ี รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียด 

จาํแนกตามประเภทของสนิทรพัยแ์ละจาํแนกตามบรษิทั ดงัน้ี  

4.1.1 อาคารและอปุกรณ์  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชขีองอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและ

บรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

BEM 347 เจา้ของ * ไม่ม ี

NECL 14  เจา้ของ ** ไม่ม ี

BMN 18            เจา้ของ   ไม่ม ี

รวม 379   

หมายเหตุ  * อาคาร ส่วนปรบัปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 แม้ว่า

กรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่บรษิทัได้สทิธใินการใชอ้าคารในการบรหิารโครงการระบบ

ทางด่วนขัน้ที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา บรษิทัได้เช่าพื้นทีอ่าคารสําหรบัเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่  

ซึ่งตัง้อยู่ที่เลขที่ 587 ถนนสุทธิสาร แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อัตราค่าเช่า 

เดอืนละ 10,000 บาท 

**  NECL ไม่มีที่ดิน อาคารและเครื่องจักร NECL ได้เช่าพื้นที่อาคารสําหรบัเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่  

ซึ่งตัง้อยู่ที่เลขที่ 587 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 อตัราค่าเช่าเดอืนละ 

10,000 บาท NECL ใช้อาคารศูนยค์วบคุมทางด่วนบางปะอนิ-ปากเกรด็ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ในการควบคุมงานปฏบิตักิาร แมว้่ากรรมสทิธิใ์นอาคารจะเป็นของ 

กทพ. แต่ NECL ได้สทิธิในการใช้อาคารในการบรหิารโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญา 
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4.1.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชขีองสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน  

ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

BEM 26,965 

NECL 4,737 

รวม 31,702 
 

สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน เป็นต้นทุนในการก่อสร้างทางพิเศษศรีรชั ทางพิเศษ    

สายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพเิศษอุดรรถัยา โดยรายละเอียด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทสินทรพัย ์ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอบ ีส่วนซ ีและส่วนด ี 2,856  เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ 23,418 เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

ทางพเิศษอุดรรถัยา  4,737 เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 691 เป็นของ กทพ. ไม่ม ี

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 31,702    

เน่ืองจากสญัญาโครงการทางพเิศษขา้งตน้เป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BTO (Build Transfer Operate) 

กรรมสทิธิใ์นทางพเิศษทัง้หมดรวมทัง้สิง่ก่อสรา้งถาวรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืใชป้ระโยชน์ อนัเกี่ยวเน่ือง

กบัระบบทางพเิศษจงึตกเป็นของ กทพ. ทนัททีีบ่รษิทั และ NECL จดัสรา้งขึน้ และเมื่อเปิดใชง้านแล้ว 

บรษิทั และ NECL มสีทิธทิีจ่ะใชท้รพัยส์นินัน้ และมหีน้าทีบ่ํารุงรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าวตลอดระยะเวลา

ของสญัญา 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเพื่อยุต ิ

ขอ้พพิาททัง้หมดระหวา่งบรษิทั NECL และ กทพ. และเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทั NECL และ 

กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการทางด่วน 

สายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) โดยมกํีาหนดระยะเวลาสมัปทาน 15 ปี 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัที ่20 

กุมภาพนัธ์ 2563 และสามารถต่อระยะเวลาออกไปไดต้ามสทิธทิีเ่หลอืในสญัญาเดมิ สญัญากําหนดให้

บรษิทั และ NECL เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ค่าผ่านทาง และค่าใชจ้่ายในการจดัจราจรและ

การกู้ภยับนทางพเิศษ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาทางพเิศษตามสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดอายุ

สัญญา สําหรับสัญญาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีกําหนด

ระยะเวลาสมัปทาน 30 ปี นับตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 2555 
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โดยมสีาระสาํคญัของการแบ่งรายไดแ้ละต่อขยายระยะเวลาสมัปทานตามสญัญา (ฉบบัแกไ้ข) ดงัน้ี 

ทางพเิศษ 
ส่วนแบ่งรายได ้ 

บรษิทั/บรษิทัย่อย : กทพ. 

ระยะเวลา 

ทีข่ยาย 

สทิธติ่อขยาย

ทีเ่หลอื * 

ศรรีชั (ส่วนเอบ ีซ ีและ ด)ี ขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 

ส่วนเอบ ี  40  :  60 

ส่วนซ ี   100  :  0 

15 ปี 8 เดอืน  

ถงึ ต.ค. 2578 

4 ปี 4 เดอืน 

 ส่วนด ี   100  :  0 8 ปี 6 เดอืน  

ถงึ ต.ค. 2578 

11 ปี 6 เดอืน 

อุดรรถัยา (บางปะอนิ-ปากเกรด็)               100  :  0 9 ปี 1 เดอืน  

ถงึ ต.ค. 2578 

10 ปี 11 เดอืน 

*  ระยะเวลาทีเ่หลอืตามสทิธต่ิอระยะเวลาสญัญาใหค้รบตามทีร่ะบุในสญัญาเดมิ 

สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ปรบัขึ้นค่าผ่านทางแบบคงที่ทุกระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัที่  

1 กันยายน 2561 และสําหรบัสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ปรบัขึ้นค่าผ่านทาง 

ทุกระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา   

 

4.1.3 สิทธิในการใช้พื้นท่ีก่อสร้างทางด่วน 

สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนถอืเป็นส่วนหน่ึงของสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสร้างทีเ่สร็จ

แล้ว บรษิัทบนัทกึต้นทุนเริม่แรกของสทิธใินการใชพ้ื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึ่งเท่ากบัมูลค่า

ปัจจุบันของภาระผูกพนัในการจ่ายค่าทดแทนสําหรบัการจดัหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนให้กับ กทพ.  

ตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรกสทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้ง

ทางด่วนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม สิทธิในการใช้พื้นทีก่่อสร้างทางด่วนได้ถูก 

ตดัจาํหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563  

4.1.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์ไม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

BEM 44,377 

BMN 307 

รวม 44,684 
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สินทรพัย์ไม่มีตัวตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ โดยรายละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทสินทรพัย ์
มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

BEM อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 41,741 เจา้ของ ไม่ม ี

BEM อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า  

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ 

อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถาน ี

1,125 เจา้ของ ไม่ม ี

BMN อุปกรณ์ระบบและส่วนปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่า  

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ 

อุปกรณ์ระบบโฆษณาบรเิวณสถาน ี

306 เจา้ของ ไม่ม ี

BEM ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 1,511 เจา้ของ ไม่ม ี

BMN ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้ง 1 เจา้ของ ไม่ม ี

 รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 44,684   

 

4.2 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 

4.2.1 สรปุมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงิน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ มดีงัน้ี 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่าตาม

บญัชี 

ตามวิธี

ราคาทนุ 

สดัส่วน 

การลงทุนในแต่

ละบริษทั  

(ร้อยละ) 

ทุนชาํระแลว้ ประเภท 

ของเงิน

ลงทุน 

ลกัษณะ 

การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากดั 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

เงนิลงทุนสุทธ ิ

2,604 

(2,450) 

     154     

99.99  

 

5,250 บรษิทัย่อย - ดําเนินการก่อสร้างและบริหาร

โครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-

ปากเกรด็ 

2. บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จํากดั 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน  

เงนิลงทุนสุทธ ิ

507 

(16) 

491          

90.52 254 บรษิทัย่อย - พัฒนาพื้นที่ ร้ านค้า ในสถา นี

รถไฟฟ้า และชัน้ใต้ดิน อาคาร

จอดแลว้จร 

- จดัหาโฆษณาในรูปแบบป้ายหรอื

สื่ อ โฆษณาในบริ เ วณสถา นี

รถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า 

- ให้บริการและดูแลรกัษาอุปกรณ์

ระบบสื่ อสารโทรคมนาคมใน

สถานีรถไฟฟ้า 

3. บรษิทั ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) 4,061  18.47 3,990 บรษิทัอื่น - ผลติและจําหน่ายน้ําประปา 

4. บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) 3,340 17.59 8,129 บรษิทัอื่น - ลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding 

Company) ซึง่ประกอบธุรกจิดา้น

พลงังาน 

5. บรษิทั รถไฟความเรว็สงูสายตะวนัออก    

เชื่อมสามสนามบนิ จํากดั 

400 10.00 4,000 บรษิทัอื่น - ดําเนินการพฒันาเกีย่วกบั

โครงการรถไฟฟ้า 
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4.2.2  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย  

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ใกล้เคยีงกนั หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ และสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของบรษิัท เพื่อเสรมิสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสรมิสร้างความมัน่คง และ    

ผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยกําหนดใหม้นีโยบายการลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ดําเนินโครงการในลักษณะการลงทุน     

ระยะยาว  

2. สดัส่วนการลงทุนตามสดัส่วนขัน้ตํ่าที่ทําให้บรษิัทสามารถมส่ีวนร่วมในการกําหนดนโยบายและ

ตดิตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3. ไม่ลงทุนในโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไดม้กีารลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัอื่น ดงัน้ี 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั (“NECL”)  

บริษัทจัดตัง้ NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

คอืเงนิปันผลจากการลงทุนในหุน้ของ NECL ทัง้น้ีสบืเน่ืองจาก NECL ไดร้บัผลกระทบจากนโยบาย

ของภาครฐัทีท่าํการก่อสรา้งทางในลกัษณะทีเ่ป็นทางแขง่ขนั ทาํใหร้ายไดข้อง NECL ไม่เป็นไปตาม

ประมาณการ ผลประกอบการของ NECL ขาดทุนอย่างต่อเน่ืองจนขาดทุนสะสมเกินทุนส่วนของ     

ผูถ้อืหุน้ตดิลบ เมื่อปี 2546 NECL จงึไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 3,000 ลา้นบาทเป็น 6,000 ลา้นบาท 

ซึ่งปัจจุบันได้เรียกชําระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท  

NECL เริ่มมีกําไรตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้ส่งกรรมการบริหารของบริษัทเข้าไปเป็น

กรรมการบริษัทใน NECL จํานวน 5 คน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 6 คนของ  NECL  

กรณี NECL มีการดําเนินการที่กระทบต่อบริษัทอย่างมสีาระสําคญั NECL จะต้องขออนุมตัิจาก 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัก่อน นอกจากน้ีบรษิทัยงัเป็นผูร้บัจา้งดาํเนินงานทัง้หมดของ NECL 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 NECL มทีุนจดทะเบยีนชําระแล้ว 5,250 ล้านบาท สดัส่วนการถือหุ้น

ของบรษิทัใน NECL เท่ากบัรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน 

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

บรษิัทจดัตัง้ BMN เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกิจจดัหาและจดัทําสื่อโฆษณา    

ในรูปแบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า   

มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) และพื้นที่ชัน้ใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานี

ลาดพรา้ว รวมทัง้ใหบ้รกิารและดแูลรกัษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า 

ต่อมาในเดอืนตุลาคม 2561 บริษัทซึ่งเป็นผู ้ได้รบัส ิทธ ิดําเนินการพฒันาเช ิงพาณิชย์ต่างๆ  

แต่เพียงผู้เดียวในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล ตามสญัญาสมัปทานโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ฉบบัลงวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ได้ทําสญัญาว่าจ ้าง BMN เป็นผู ้แทน

บรหิารการพฒันาเชิงพาณิชย์ดงักล่าวทัง้หมดแทนการให้สิทธิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 BMN มทีุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้วจํานวน 254 ล้านบาท โดยบรษิทั

ถอืหุน้อยู่ใน BMN รอ้ยละ 90.52 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ BMN  

ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายการควบคุมหรอืมส่ีวนร่วมในการกําหนดนโยบายทีส่าํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิ 

โดยบรษิทัไดส่้งผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน BMN จาํนวน 5 คน จากกรรมการทัง้หมด 7 คน 
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3) บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (“TTW”)  

บรษิทัลงทุนใน TTW ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายน้ําประปาให้กบัการประปา       

ส่วนภูมภิาค เพื่อจําหน่ายต่อใหก้บัผูใ้ชน้ํ้าในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมี

สญัญาซื้อขายน้ําประปากบัการประปา ส่วนภูมภิาค เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัที ่21 กรกฎาคม 

2547 ในลกัษณะสญัญาแบบ Build-Own-Operate (BOO) รวมถึง TTW ได้ซื้อสิทธใินการบรหิาร

จดัการระบบผลติน้ําประปาและระบบบําบดัน้ําเสยีในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิจากบรษิทั ทีด่นิ

บางปะอนิ จาํกดั เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัที ่6 สงิหาคม 2552 

TTW มกีารลงทุนในบรษิทั ประปาปทุมธานี จํากดั คดิเป็นรอ้ยละ 98 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งบรษิทั 

ดงักล่าวเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายน้ําประปาในเขตพืน้ทีป่ทุมธานี-รงัสติ จงัหวดั

ปทุมธานี โดยมีสญัญาให้สิทธดิําเนินการผลติและจําหน่ายน้ําประปากบัการประปาส่วนภูมภิาค  

เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัที่ 15 ตุลาคม 2541 อีกทัง้ยงัลงทุนในบรษิทั ไทยวอเตอร์ โอเปอ

เรชัน่ส์ จํากดั ซึ่งประกอบธุรกิจบรหิารและจดัการระบบผลติและจ่ายน้ําประปาและบําบดัน้ําเสีย  

โดย TTW ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 68 ของทุนจดทะเบยีน นอกจากน้ี TTW ยงัลงทุนในธุรกจิพลงังาน

ผ่านการถอืหุน้รอ้ยละ 24.98 ในบรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัโดยการ

ถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

ประเภทต่างๆ  ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บั คอื เงนิปันผลจากการลงทุน  

บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ไดส่้งผูแ้ทนบรษิทัเขา้เป็นกรรมการใน TTW โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัถอืหุน้ใน TTW รอ้ยละ 18.47 ของทุนจดทะเบยีน  

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

บริษัทได้ลงทุนใน CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)  

ซึ่งประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

CKP มกีารลงทุนในบรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจํากดั รอ้ยละ 61.33 บรษิทั นครราชสมีา  

โซล่าร ์จาํกดั รอ้ยละ 30 บรษิทั เชยีงราย โซล่าร ์จาํกดั รอ้ยละ 30 บรษิทั บางเขนชยั จาํกดั รอ้ยละ 

100 บรษิัท บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จํากดั ร้อยละ 65 บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จํากดั ร้อยละ 

37.50 และบรษิทั หลวงพระบาง พาวเวอร ์จาํกดั รอ้ยละ 42 ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอื 

เงนิปันผลจากการลงทุน  

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน CKP โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

บรษิทัถอืหุน้ใน CKP รอ้ยละ 17.59 ของทุนจดทะเบยีน 

5) บริษทั รถไฟความเรว็สูงสายตะวนัออกเช่ือมสามสนามบิน จาํกดั (“EHSR”) 

บริษัทลงทุนใน EHSR ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นโดยกลุ่ม CPH ดําเนินงานการพัฒนาเกี่ยวกับ

โครงการรถไฟฟ้า งานออกแบบและงานก่อสรา้ง งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหาระบบไฟฟ้า

ขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้การให้บรกิารเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรกัษา และการพฒันาพื้นที่เพื่อ

สนับสนุนบรกิารรถไฟฟ้าของโครงการ ระยะเวลา 50 ปี (ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และระยะเวลา

ดาํเนินการ 45 ปี) ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัคอื เงนิปันผลจากการลงทุน  

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน EHSR โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัถอืหุน้ใน EHSR รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 

บริษัท บริษัทย่อย และ กทพ. ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการยุติข้อพิพาทของโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2  

(ทางพเิศษศรรีชั รวมถงึส่วนด)ี และโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ทางพเิศษอุดรรถัยา) รวมทัง้สิน้ 

19 เรื่อง รวมมูลค่า 134,274.8 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ

ใหบ้รษิทั บรษิทัย่อย และ กทพ. แก้ไขสญัญาเพื่อยุตขิอ้พพิาท และไดล้งนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วน 

ขัน้ที ่2 (ฉบบัแกไ้ข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 

ปัจจุบนั บรษิทั บรษิทัย่อย และ กทพ. ไดด้าํเนินการตามกฎหมายเพื่อยุตขิอ้พพิาททีม่ตี่อกนัทัง้หมดแลว้  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสาํคญัอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 

(เรียกช่ือย่อว่า “BEM”)   

ประกอบธุรกจิ ดําเนินการก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษและบรหิารจดัการโครงการระบบ

ขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107558000491 

ทุนจดทะเบยีน 15,285 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 15,285 ลา้นบาท   

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ 587 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์  0 2641 4611 และ 0 2354 2000 

โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040 

เวบ็ไซต ์ www.bemplc.co.th 

ทีต่ัง้สาํนักงานสาขา (1) 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์  0 2641 4611 

โทรสาร  0 2641 4610     

ทีต่ัง้สาํนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ทีต่ัง้สาํนักงานสาขา (3) 189/1 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ทีต่ัง้สาํนักงานสาขา (4) 189/2 ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์  0 2354 2000 

โทรสาร  0 2354 2040      

(2) นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั  

Northern Bangkok Expressway Company Limited  

 (เรียกช่ือย่อว่า “NECL”) 

ประกอบธุรกจิ ดาํเนินการก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา  

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ 587 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  

ทุนจดทะเบยีน 6,000 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 5,250 ลา้นบาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 99.99   

โทรศพัท ์  0 2641 4647  

โทรสาร  0 2641 4646     
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั 

Bangkok Metro Networks Limited (เรียกช่ือย่อวา่ “BMN”) 

ประกอบธุรกจิ จัดหาและจัดทําสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ 

ในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ําเงิน และพื้นที่ชัน้ใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว 

รวมทัง้ใหบ้รกิารระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า

และตวัรถไฟฟ้า 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ 832 ถนนสุทธสิาร แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

ทุนจดทะเบยีน 254 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 254 ลา้นบาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 90.52     

โทรศพัท ์  0 2690 8200 

โทรสาร  0 2690 8212    

เวบ็ไซต ์ www.bmn-mrt.com 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน)  

TTW Public Company Limited (เรียกช่ือย่อว่า “TTW”) 

ประกอบธุรกจิ ผลิตและจําหน่ายน้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และลงทุน 

ในบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคอื่น  

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ่ 30/130 หมู่ที ่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขงิ  

 อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

ทุนจดทะเบยีน 3,990 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 3,990 ลา้นบาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 18.47  

โทรศพัท ์  0 2811 7526 

โทรสาร  0 2420 6064 

เวบ็ไซต ์ www.ttwplc.com 
 
 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั ซีเค พาวเวอร ์ จาํกดั (มหาชน)  

CK Power Public Company Limited (เรียกช่ือย่อว่า “CKP”) 

ประกอบธุรกจิ ลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ

จาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ 587 อาคารวริยิะถาวร ชัน้ 19 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงรชัดาภเิษก  

 เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

ทุนจดทะเบยีน 9,240 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 8,129 ลา้นบาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 17.59   

โทรศพัท ์  0 2691 9720 

โทรสาร  0 2691 9723  

เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 

http://www.bmn-mrt.com/
http://www.ttwplc.com/
http://www.ck/
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บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บริษทั รถไฟความเรว็สูงสายตะวนัออกเช่ือมสามสนามบิน จาํกดั  

Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Company Limited 

(เรียกช่ือย่อว่า “EHSR”) 

ประกอบธุรกจิ ดาํเนินงานการพฒันาเกีย่วกบัโครงการรถไฟ งานออกแบบและงานก่อสรา้ง 

งานโยธา ร่วมกบัโครงการอื่น จดัหาระบบไฟฟ้าขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้การ

ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบํารุงรักษา และการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

สนับสนุนบรกิารรถไฟของโครงการ 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ 313 อาคาร ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 14 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั  

 กรุงเทพฯ 10500 

ทุนจดทะเบยีน 4,000 ลา้นบาท เรยีกชาํระแลว้ 4,000 ลา้นบาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 10.00 

โทรศพัท ์  0 2858 3149 
 

(3) บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 

 เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์ :  0 2009 9382  

 โทรสาร   :  0 2009 9476  

ผู้สอบบญัชี บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั  

 193/136-137 อาคารเลครชัดา  

 ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33 

 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์  :  0 2264 0777 

 โทรสาร    :  0 2264 0789 

ท่ีปรึกษากฎหมาย เดอะลีจิสท์ กรุป๊ 

อาคารอบัดุลราฮมิ ชัน้ 9  

เลขที ่990 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ :  0 2636 1111  

โทรสาร   :  0 2636 0000 
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จาํกดั 

1550 อาคารธนภมู ิชัน้ 10  

ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั  

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ :   0 2652 7858-64 

โทรสาร   :  0 2652 7867 

นายทะเบียนหุ้นกู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ 

 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 

 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ :  0 2128 2326-9 

 โทรสาร :      0 2128 4625 

 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  

 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศพัท ์ :  0 2298 0831  

โทรสาร  :  0 2298 0835 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 17 ฝัง่ปีกเหนือ 

 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 

 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ :      0 2128 2316-7 

 โทรสาร :      0 2128 4621 

 

สถาบันการเงนิที่ตดิต่อประจาํ      ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) 

 35 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  

 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 0 2208 4631-9  

โทรสาร  : 0 2256 8619 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 9 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตจุกัร 

 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศพัท ์ : 0 2256 2323 
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 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมทอง 

 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ :     0 2299 2511-2 

 โทรสาร :     0 2299 2752 

 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 333 ถนนสลีม แขวงสลีม 

 เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ :     0 2230 1036 

 โทรสาร :     0 2230 2722 

6.2 ข้อมูลสาํคญัอ่ืน    

- ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 

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

เรยีกชาํระแลว้ 15,285 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 15,285 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.1.2 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2563 หุ้นสามญัของบริษัทมีการออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรือ 

NVDR จํานวน 1,307,026,321 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 8.55 ของจํานวนหุ้นบรษิัททัง้หมด โดยหุน้ดงักล่าว 

มสีทิธใินการรบัเงนิปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบัจาํนวนเงนิปันผลทีบ่รษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จํากดั 

ได้รบัจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้  

นักลงทุนสามารถตรวจสอบจาํนวนหุน้ทีเ่ป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

www.set.or.th/nvdr 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน 

ผูถ้อืหุน้ครัง้ล่าสุด มดีงัน้ี 

ลําดบั รายชื่อผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

สดัส่วน 

การถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 

1 กลุ่มบรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (1) 4,923,781,781 32.21 

2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 1,256,259,584 8.22 

3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 1,205,839,759 7.89 

4 ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 815,356,075 5.33 

5 สาํนักงานประกนัสงัคม 480,341,600 3.14 

6 นายวชิยั วชริพงศ ์ 369,888,857 2.42 

7 STATE STREET EUROPE LIMITED 305,512,331 2.00 

8 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 303,448,709 1.99 

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 290,696,674 1.90 

10 นายมนิ เธยีรวร 200,000,000 1.31 

ยอดรวม 10,151,125,370 66.41 

อื่นๆ 5,133,874,630 33.59 

รวมทัง้ส้ิน 15,285,000,000 100.00  

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

กลุ่ม ช.การช่าง จาํนวนหุ้น % ของทุนชาํระแล้ว 

1.  บรษิทั ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) (2) 4,787,121,829 31.32 

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

 4,923,781,781 32.21 

 

http://www.set.or.th/nvdr
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(2) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไป และ 

มีกลุ่มตรีวศิวเวทย์ ถือหุ้นร้อยละ 33.54 ของทุนชําระแล้ว (ข้อมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

กลุ่มตรีวิศวเวทย ์ จาํนวนหุ้น % ของทุนชาํระ

แล้ว 

 1.  บรษิทั มหาศริ ิสยาม จํากดั (4) 242,745,365 14.331 

 2.  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิง้ จํากดั (5) 181,787,530  10.732 

 3.  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จํากดั (6) 86,048,212  5.080 

 4. นางโสภดิา ตรวีศิวเวทย ์ 15,383,225 0.908 

 5.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 14,231,497  0.840 

 6. นางปราณี ทองกติตกิุล 6,614,342 0.390 

 7.  นางสายเกษม ตรวีศิวเวทย ์ 6,061,142 0.358 

 8. นางสาววลยัณฐั ตรวีศิวเวทย ์ 3,177,484 0.187 

 9. นายณฐัวฒุ ิตรวีศิวเวทย ์ 2,465,785 0.146 

10. นางสาวสุภามาส ตรวีศิวเวทย ์ 1,700,000 0.100 

11. นายกฤษดา ตรวีศิวเวทย ์ 1,366,145 0.081 

12. นายกฤษ ตรวีศิวเวทย ์ 1,363,070 0.080 

13. นายภูวเนศวร ์ตรวีศิวเวทย ์ 1,114,855 0.066 

14. นางกรกช ตรวีศิวเวทย ์ 1,100,000 0.064 

15. นางสาวกนัต์ธนัท ตรวีศิวเวทย ์ 1,067,600 0.063 

16. นางสาวธนัชสรศ ์ตรวีศิวเวทย ์ 780,040 0.046 

17. นางสาวสวรรยา ตรวีศิวเวทย ์ 600,025 0.040 

18. นายประเสรฐิ ตรวีศิวเวทย ์ 204,285 0.012 

19. นางอรอนงค ์ตรวีศิวเวทย ์ 102,775 0.006 

20. นางสรญัธร ตรวีศิวเวทย ์ 100,000 0.005 

21. นางสาวพรรษนันท ์ตรวีศิวเวทย ์ 97,000 0.005 

22. นางสาวสุรฐัา ตรวีศิวเวทย ์ 59,300 0.003 

23. นายสมพล ตรวีศิวเวทย ์ 25,500 0.001 

24. นางบงัอร ตรวีศิวเวทย ์ 10,000 0.000 

25. นางชญานชิฐ ์ตรวีศิวเวทย ์ 1,742 0.000 

 568,206,919 33.544 
 

ผูถ้อืหุน้สามารถดูขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิของ บมจ.ช.การช่าง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 

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

ประเทศไทย (www.set.or.th) 

(3)  บรษิทั ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรคัชัน่ จํากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งทุกชนิด มหีุน้จํานวนทัง้สิ้น 

1,000,000 หุน้ และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บมจ.ช.การช่าง ถอืหุน้จํานวน 549,999 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55 

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

โครงสรา้งการถอืหุน้ คอื กลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จํานวน 7,782,987 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.48 

(5)  บรษิทั ช.การช่าง โฮลดิ้ง จํากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และที่ปรกึษา มหีุน้จํานวนทัง้สิ้น 8,400,000 หุน้ 

และโครงสรา้งการถอืหุน้ คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จํากดั ถอืหุน้จํานวน 2,100,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

25 และกลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จํานวน 5,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.50  

(6)  บรษิทั ซเีค.ออฟฟิซ ทาวเวอร ์จํากดั ประกอบธุรกจิลงทุน และทีป่รกึษา มหีุน้จํานวนทัง้สิน้ 3,000,000 หุน้ 

และโครงสร้างการถอืหุ้น คอื บรษิทั มหาศริ ิสยาม จํากดั ถอืหุน้จํานวน 750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25 

และกลุ่มตระกูลตรวีศิวเวทย ์ถอืหุน้จํานวน 1,875,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 

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

ได้แสดงให้เห็นถึงการมกีลไกในการป้องกันการครอบงํากิจการ โดยบริษัทไม่มนีโยบายเกี่ยวกบัการ 

ถือหุ้นในลกัษณะทีส่องบรษิทั หรอืมากกว่านัน้ เพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบรษิัท เช่น การถือหุน้ไขว้ 

(Cross Holding) หรอืการถอืหุน้แบบปิรามดิ (Pyramid Holding) 

7.2.3 สดัส่วนของหุ้น Free Float ของบริษทั 

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders  

ณ วนัที ่26 มถิุนายน 2563 ตามทีบ่รษิทันําส่งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏสดัส่วนผูถ้อืหุน้สามญัรายยอ่ย 

(Non-Strategic shareholders) รอ้ยละ 54.02 ของหุน้ทีอ่อกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

7.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น    

7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว 

ในปี 2563 บรษิทัได้เบกิเงนิกู้ยมืระยะยาวสําหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย จํานวน 

5,300 ล้านบาท และชาํระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวตามตารางการชาํระเงนิ จาํนวน 1,312 ล้านบาท ทาํให้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 18,818 ลา้นบาท 

7.3.2 หุ้นกู้ 

ในปี 2563 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท เพื่อชําระคนืหน้ีเดมิของบรษิทั โดย ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีุน้กูท้ีย่งัไม่ครบกําหนดไถ่ถอน รายละเอยีดดงัน้ี 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่3 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM216A BEM236A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,615 ลา้นบาท 2,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.52 % 3.00 % 

อายุหุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถิุนายน 2559 24 มถิุนายน 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 24 มถิุนายน 2564 24 มถิุนายน 2566 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่4 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2559 

ชุดที ่5 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่2/2559 

 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM266A BEM286A BEM286B 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 3,335 ลา้นบาท 2,750 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

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

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 3.30 % 3.61 % 3.61 % 

อายุหุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 11.9 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 24 มถิุนายน 2559 24 มถิุนายน 2559 11 สงิหาคม 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 24 มถิุนายน 2569 24 มถิุนายน 2571 24 มถิุนายน 2571 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 

 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่1 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่3/2559 

ชุดที ่3 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM20OA BEM25OA BEM27OA 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,500 ลา้นบาท 2,500 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

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

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.62 % 3.78 % 3.95 % 

อายุหุน้กู ้ 4 ปี 9 ปี 11 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2568 21 ตุลาคม 2570 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 

 

 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)             แบบ 56-1 
 

7-5 
 

 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2560 

ชุดที ่1 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2560 

ชุดที ่2 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM229A BEM249A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,000 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.65 % 3.10 % 

อายุหุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 7 กนัยายน 2560 7 กนัยายน 2560 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 7 กนัยายน 2565 7 กนัยายน 2567 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย 

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 

 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2561 

ชุดที ่1 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2561 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2561 

ชุดที ่3 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM214A BEM234A BEM254A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 3,000 ลา้นบาท 3,500 ลา้นบาท 3,500 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

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

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

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.05 % 2.46 % 3.01 % 

อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2566 5 เมษายน 2568 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2562 

ชุดที ่1 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2562 

ชุดที ่2 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM225A BEM245A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000 ลา้นบาท 2,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

จํานวนหุน้กู ้ 1,000,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.65 % 3.18 % 

อายุหุน้กู ้ 3 ปี 5 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2567 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
 

หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2562 

ชุดที ่3 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2562 

ชุดที ่4 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM265A BEM295A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

จํานวนหุน้กู ้ 1,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 3.59 % 3.84 % 

อายุหุน้กู ้ 7 ปี 10 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 9 พฤษภาคม 2569 9 พฤษภาคม 2572 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมดในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู ้

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A 
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หุน้กู ้(ต่อ) 

รายละเอยีดหุน้กู ้

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2563 

ชุดที ่1 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2563 

ชุดที ่2 

หุน้กู ้

ครัง้ที ่1/2563 

ชุดที ่3 

ชื่อยอ่ (Debenture Symbol) BEM246A BEM306A BEM326A 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000 ลา้นบาท 1,300 ลา้นบาท 700 ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

ระบุชือ่ผูถ้อื 

ไม่ดอ้ยสทิธ ิ

ไม่มหีลกัประกนั 

จํานวนหุน้กู ้ 1,000,000 หน่วย 1,300,000 หน่วย 700,000 หน่วย 

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

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 2.88 % 3.50 % 3.78 % 

อายุหุน้กู ้ 4 ปี 10 ปี 12 ปี 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ 10 มถิุนายน 2563 10 มถิุนายน 2563 10 มถิุนายน 2563 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน 10 มถิุนายน 2567 10 มถิุนายน 2573 10 มถิุนายน 2575 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์

สทิธใินการไถ่ถอน 

ก่อนครบกําหนดของหุน้กู ้

-ไม่ม-ี ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อน 

หุน้กูก้่อนครบกําหนดไถถ่อน 

การชําระเงนิตน้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระคนืเงนิตน้ทัง้หมด 

ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคนืเงนิต้นทัง้หมด

ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือ

ชําระคืนเงินต้นทัง้หมดหรือบางส่วน

ในวนัที่ผูอ้อกหุน้กู้ใช้สทิธไิถ่ถอนหุน้กู้

ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

อนัดบัเครดติตราสารหนี้  A A A 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองแต่ละปี โดยคํานึงถงึผลประกอบการ 

โครงสรา้งและภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บรษิัทมกํีาไรและกระแส 

เงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในปีทีผ่่านมา มดีงัน้ี 

การจ่ายเงนิปันผล 

จากการดําเนินงาน 

เงนิปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 

จ่ายเงนิปันผล 

หุน้ละ (บาท) 

กําไรสุทธ ิ (ลา้นบาท) % เงนิปันผลต่อกําไรสุทธ ิ

งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2559  

-  งวดครึง่ปีแรก 

 

      764 

 

0.05 

 

1,218 

 

1,206 

  

- งวดครึง่ปีหลงั        917 0.06 1,345 1,400   

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

ปี 2560  

-  งวดครึง่ปีแรก 

 

     917 

 

0.06 

 

     1,442 

 

  1,425 

  

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

   รวมปี 2560    1,987 0.13       2,975     3,123    67%     64% 

ปี 2561  

-  งวดครึง่ปีแรก 

 

917 

 

0.06 
 

1,695 
 

1,714 
  

- งวดครึง่ปีหลงั  1,376 0.09 1,412 3,603   

   รวมปี 2561 2,293 0.15 3,107 5,317 74% 43% 

ปี 2562  

-  งวดครึง่ปีแรก 

 

       917 

 

0.06 

 

1,626 

 

3,977 

  

- งวดครึง่ปีหลงั        1,376 0.09 1,298 1,458   

   รวมปี 2562     2,293 0.15 2,924 5,435 79% 42% 

ปี 2563 (1)  1,529 0.10  1,698 2,051 90% 75% 

หมายเหตุ  :  (1)  เป็นวาระเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564   

 

7.5 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัย่อย 

NECL มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัเงนิสํารองต่างๆ ตาม

กฎหมาย ซึ่งพจิารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบญัชขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัสิน้รอบปีบญัช ี

และตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการของบรษิทัย่อยเหน็สมควร 

BMN มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองแต่ละปี โดยคาํนึงถงึผลประกอบการ 

โครงสรา้ง และภาระผกูพนัทางการเงนิ การลงทุน ตลอดจนความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

บริษัทได้กําหนดและทบทวนโครงสร้างการจดัการของบริษัท โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน นอกจากน้ียังกําหนดให้

คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 

และซื่อสตัย์สุจรติตอ่องค์กร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารดําเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

สาํหรบัโครงสรา้งคณะกรรมการ บรษิทัไดพ้จิารณาถงึขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอสิระ ทกัษะ ประสบการณ์ 

การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุทีเ่หมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กร 

สู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีบ่รษิทัไดกํ้าหนดไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคล

ผูท้รงคุณวุฒจิํานวนทัง้สิน้ 15 คน กล่าวคอื กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 5 คน และกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถเข้าใจ และ

ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้รวมถงึเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถดาํเนินงาน โดยใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจ

อย่างอสิระ  

ปัจจุบนับรษิัทมคีณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยที่ไดร้บัแต่งตัง้เพื่อช่วยกํากบัดูแลการบรหิารงานของ

บรษิทัในดา้นต่างๆ อีก 4 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง และมผีูบ้รหิารดงัน้ี 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ 

ของธุรกจิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มกีรรมการจาํนวน 15 คน   
ลําดบั ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม/ 

จํานวนครัง้ทีจ่ดัประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

1 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั (1) 

รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

2 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 7/7 

3 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 6/7 

4 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 6/7 

5 นางวลัลภา อสัสกุล ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการอสิระ 7/7 

6 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 5/7 

7 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและ 

 กําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

8 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ุล กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 
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ลําดบั ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม/ 

จํานวนครัง้ทีจ่ดัประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

9 นางสาวอารศิรา  ธรมธชั  กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 7/7 

10 นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 5/7 

11 นายวทิยา  พนัธุม์งคล (2) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 3/3 

12 นางณฐมณ  บุนนาค  กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 7/7 

13 ผูแ้ทนจาก กทพ. (3) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร N/A 

14 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

15 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

 

หมายเหตุ : รายละเอยีดกรรมการบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-1 ถงึ A1-7 

(1) ดร.วรีพงษ์  รามางกูร  ประธานกรรมการบรษิทัลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2563 

(2) นายวทิยา  พนัธุม์งคล  ไดร้บัแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2563 แทนนายยุทธนา  หยมิการุณ 

ซึง่ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2562 

(3) ผูแ้ทนจาก กทพ.  รอเสนอแต่งตัง้แทนนายวชิาญ เอกรนิทรากุล ซึ่งลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่ 

14 กุมภาพนัธ ์2563  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษทั 

บรษิทัไดกํ้าหนดกรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสุิวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มรติตนะพร 

โดยกรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน คดิเป็นหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดของ

บรษิทั โดยบรษิทัไดกํ้าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ีรายละเอยีดคุณสมบตัขิองกรรมการ

อสิระมดีงัน้ี 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหนั้บรวมการถอืหุ้นของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจํา หรอื 

ผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 

หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั

หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอื 

ผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท    

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ

กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหน้ีสนิ รวมถึง

พฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่

รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า 

ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  

แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ ์

ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงาน 

สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอํีานาจ

ควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที ่

ไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ 

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม 

หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนัียกบักิจการของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

ที่ปรึกษาที่ร ับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 

บรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนัียกับกิจการของบรษิัท หรอื

บรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

 



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                         แบบ 56-1 
 

8-4 

8.2 ผู้บริหาร  

8.2.1 รายช่ือผู้บริหาร (1) 

ผูบ้รหิารตามโครงสรา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีํานวน 10 คน (ประวตัผิูบ้รหิารปรากฏตามเอกสาร

แนบ 1 หน้า A1-8 ถงึ A1-10) 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางพเยาว ์มรติตนะพร (2) กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสงวน คุณาธนัินท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  วศิวกรรมทางพเิศษ 

4. นางสุดฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารทางพเิศษ 

5. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรหิาร และเลขานุการบรษิทั 

6. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ  การเงนิ 

7. นายวทิรูย ์หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  

8. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนับสนุนปฏบิตักิาร 

9. ดร.วเิทศ เตชางาม  รองกรรมการผูจ้ดัการ  เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

10. นายอนวชั  สุวรรณฤทธิ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการ  พฒันาธุรกจิ 
 

หมายเหตุ  :  (1) ผู้บริหารลําดับที่ 1-10 เป็นผู้บริหารตามคํานิยาม “ผู้บริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  (2) นางพเยาว ์ มรติตนะพร   ครบกําหนดดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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8.2.2 โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั  

 

ผงับริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 

 
 
หมายเหตุ  :  ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดูแลทัง้ธุรกจิทางพเิศษ และธุรกจิระบบราง
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8.2.3  โครงสร้างกรรมการของบริษทัย่อย 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด ประกอบด้วย

กรรมการ จาํนวน 6 คน ดงัน้ี  

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรษิทั  

2. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั  

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล   กรรมการบรษิทั 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์   กรรมการบรษิทั 

5. ผูแ้ทนจาก กทพ.*  กรรมการบรษิทั 

6. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : *
 รอเสนอแต่งตัง้แทนนางทศานุช ธรรมโชต ิซึง่ไดล้าออกจากตําแหน่งเมื่อวนัที ่10 มกราคม 2563 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมอืช่ือผกูพนั   

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากดั ได้กําหนดกรรมการผู้ม ีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท

จํานวน 5 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์    

ตนัตสุิวณิชย์กุล ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว ์ มรติตนะพร โดยกรรมการสองในห้าคน

ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จํากดั ประกอบด้วย

กรรมการ จาํนวน 7 คน ดงัน้ี   

1. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล ประธานกรรมการบรษิทั 

2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั  

3. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา กรรมการบรษิทั 

4. นางสาวปาหนัน   โตสุวรรณถาวร กรรมการบรษิทั 

5. นางทพิยสุ์ดา ยิม้วไิล  กรรมการบรษิทั  

6. นายอนวชั   สุวรรณฤทธิ ์ กรรมการบรษิทั 

7. นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการบรษิทั 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมอืช่ือผกูพนั  

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จํากัด ได้กําหนดกรรมการผู้ม ีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพนั

บรษิัท จาํนวน 7 คน โดย 

o นายพงษ์สฤษดิ ์ต ันติสุวณิชย์กุล และ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือ 

o นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสุิวณิชยกุ์ล หรอื ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ คนใดคนหน่ึงลงลายมอืชื่อร่วมกบั

นายวิทูรย์ หทยัรตันา นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร นายอนวชั สุวรรณฤทธิ ์นายณัฐวุฒ ิ 

ตรีวศิวเวทย์ หรอืนางทพิย์สุดา ยิ้มวไิล คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทับตราสําคญั 

ของบรษิทั 
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8.3 เลขานุการบริษทั ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผู้ควบคมุดแูลการทาํบญัชี 

1) เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นเลขานุการบรษิทั โดยเมื่อวนัที ่

30 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถดา้น

บญัช ีกฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทัง้มคีวามเข้าใจกฎระเบยีบและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่บงัคบัใช้กับ

บริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติปรากฏตาม        

เอกสารแนบ 1 ลําดบัที ่18) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงัน้ี 

1. ใหค้าํแนะนําแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการ

ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคบับรษิัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลกัการกํากับดูแล

กจิการทีด่ ี

4. จดัการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบงัคบักําหนด จดัทําและเก็บรกัษารายงานการประชุม รวมถึง

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

ก) ทะเบยีนกรรมการ 

ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

ค) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

6. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดส่้วนเสยี ทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

7. ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กํากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. ตดิต่อและสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานกํากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามหรอืขอ

ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2641 4611 หรือส่งคําถาม     

ผ่านทาง email ที ่companysecretary@bemplc.co.th  

9. ส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 

10. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

11. ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

2) ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร ผูซ้ึ่งมคีวามรูค้วามสามารถดา้นบญัชแีละ

การเงนิ ใหด้าํรงตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ ซึง่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งบรหิารสงูสุดในสายงานบญัชี

และการเงนิ (รายละเอยีดประวตัปิรากฏตามเอกสารแนบ 1 ลําดบัที ่19) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงัน้ี 

1. วางแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ เพื่อสรา้งความเตบิโตทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การจดัหาทรพัยากร

เงนิทุนเพื่อรองรบัการเตบิโตเชื่อมโยงกบักลยุทธก์ารเตบิโตของบรษิทั และมลูค่าของกจิการ  

2.  ควบคุมและบรหิาร Infrastructure ดา้นขอ้มูลการเงนิและการบรหิารการเงนิของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิการ

ขบัเคลื่อนการดาํเนินงานของบรษิทัใหบ้รรลุภารกจิ และเป้าหมายทีว่างไว ้

3.  พฒันาและบรหิารเครื่องมอืทางการเงนิ เพื่อนําไปสู่การวเิคราะห์ประสทิธภิาพการดําเนินงาน และการ

วเิคราะหม์ลูค่ากจิการ  

4.  สื่อสารขอ้มูลทางการเงนิที่สําคญัขององค์กร เพื่อสร้างความเขา้ใจ และความเชื่อมัน่ให้กบันักลงทุน  

เกีย่วกบัความมัน่คง และโอกาสของบรษิทั 

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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ทัง้น้ี ในปี 2563 นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จ ัดการ การเงิน ได้เข้ารับการอบรม

หลกัสูตรการรบัรูร้ายได้ TFRS 15 กบัหลกัเกณฑ์ประมวลรษัฎากร, หลกัสูตรการเสวนาเรื่อง Discussion 

Paper: Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment, หลักสูตร New TSA 540 : 

Accounting Estimate และหลกัสูตรตวัอย่างการรบัรู้รายการทางด้านผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า กรณีการลดค่าเช่า

ตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีรวมจาํนวน 6 ชัว่โมง 

3) ผู้ควบคมุดแูลการทาํบญัชี 

ผงัโครงสรา้งองค์กรของบรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่ะดบับรหิาร คอื นางสาวศรณัญา เลศิจริะประเสรฐิ 

ผู้ซึ่งมคีวามรู้ความเขา้ใจในระบบบญัชีของบรษิัท ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายบญัชทีัว่ไป ซึ่งเป็น 

ผูค้วบคุมดูแลการทําบญัช ี(รายละเอียดประวตัปิรากฏตามเอกสารแนบ 1 ลําดบัที่ 24) โดยมหีน้าที่ความ

รบัผดิชอบดงัน้ี 

1. กําหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทัง้กําหนดระบบบัญชีและการเงิน           

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของบรษิทั 

2. ควบคุมการจดัทาํบญัช ีและตรวจสอบการปิดบญัชขีองบรษิทัในแต่ละงวดใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามแนว

ปฏบิตัทิีไ่ดว้างไว ้

3. ควบคุมและตรวจสอบการจดัทาํงบการเงนิ งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานทางบญัชตี่างๆ 

4. ควบคุมและตรวจสอบรายรบั-จ่ายของบรษิทั  

5. ควบคุมการจดัทํางบประมาณของบรษิัท และตรวจสอบดูแลการใชง้บประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไป

ตามแผนงบประมาณทีว่างไว ้

6. ควบคุมการจดัทาํรายงานภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อนําส่งหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ีในปี 2563 นางสาวศรณัญา  เลิศจิระประเสริฐ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีทัว่ไป ได้เข้ารับการอบรม

หลกัสูตร TFRS กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ : มุมมองการใช้และวเิคราะห์ขอ้มูลผ่านงบการเงนิของกิจการ 

ทีไ่ม่ใช่สถาบนั จากสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์จาํนวน 6 ชัว่โมง   

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม

หลกัเกณฑใ์นการกําหนดค่าตอบแทนคอื 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

1. มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็น

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสีย่งจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามตําแหน่ง 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสามารถจูงใจ รวมทัง้รกัษา

กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมคุีณสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบับรษิัทอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ทัง้น้ี เพื่อนําพาองคก์รใหไ้ปสู่เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ  

4. มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนใหอ้ยู่ในระดบั 

ทีเ่หมาะสม แข่งขนัได ้และอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั ซึ่งเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการทีม่คุีณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

การพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิาร

กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบรษิัท และผลการประเมนิการปฏบิตังิานของผู้บรหิารแต่ละคน

ดว้ยระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System : PMS) 

ในปี 2563 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวม

ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในปี 2563 เป็นเงนิ 35,166,147 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุม

สามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ที่อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกิน 39,000,000 บาท 

เป็นโบนัสกรรมการสําหรบัปี 2562 ไม่เกิน 21,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรบั 

ปี 2563 ไม่เกนิ 18,000,000 บาท   

หน่วย : บาท 
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หน่วย : บาท 

 
  

หมายเหตุ   : (1)  ดร.วรีพงษ์  รามางกูร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2563 

 (2)  พลเอกสาํเภา  ชูศร ี ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 

 (3)  นางวลัลภา  อสัสกุล ไดร้บัแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ 

บรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2562 

 (4)  นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ พน้ตําแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562  

เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 

 (5)  นางสาวอารศิรา  ธรมธชั ไดร้บัแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 

 (6)  นายยุทธนา  หยมิการุณ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2562 

 (7)  นายวทิยา  พนัธุม์งคล ไดร้บัแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2563  

 (8)  นายวชิาญ  เอกรนิทรากลุ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2563  

(แจง้ความประสงคไ์ม่ขอรบัค่าตอบแทน) 

(1.2) ในปี 2563 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงนิเดือน และโบนัสให้กบัผู้บรหิารตัง้แต่ระดบั

กรรมการผู้จ ัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จ ัดการจํานวน 10 คน รวมทัง้สิ้น 

103,258,280.70 บาท  

(1.3) ในปี 2563 NECL ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ NECL ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน 

รายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวมเป็นเงนิจํานวน 3,764,805 บาท สอดคล้องกบัมตทิี่ประชุมสามญั   

ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ทีอ่นุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 4,250,000 บาท เป็นโบนัส

กรรมการสําหรบัปี 2562 ไม่เกนิ 1,400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2563 ไม่เกิน 

2,850,000 บาท   
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(1.4) ในปี 2563 BMN ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ BMN ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปี 

และเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิจาํนวน 965,000 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2563 ทีอ่นุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2563 ไม่เกนิ 1,044,000 บาท  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

- ไม่ม ี- 

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บรษิัทได้จดัให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น

พนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของ

เงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราเดียวกันเข้าเป็นเงนิกองทุน โดยในปี 2563  

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผู้บริหารที่เป็นกรรมการผู้จ ัดการ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ รวม 10 คน รวมเป็นจาํนวน 5,219,984.6 บาท 

ทัง้น้ีอัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตาม

ความสามารถในการดาํเนินงานของบรษิทั และผลการดาํเนินงานของบรษิทัเป็นสาํคญั 
 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

• ธุรกิจทางพิเศษ มีพนักงานทัง้หมดจํานวน 986 คน ประกอบด้วยบุคลากร ใน 2 สายงานหลัก 

ได้แก่ สายงานปฏิบัติการ และสายงานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.34 ของพนักงานทัง้หมด 

บุคลากรในสายงานสนับสนุน คอื สายงานบรหิาร สายงานการเงนิ และสายงานกํากบัดูแล คดิเป็น

รอ้ยละ 18.66 ของพนักงานทัง้หมด  

• ธรุกิจระบบราง มพีนักงานทัง้หมดจาํนวน 2,996 คน ประกอบดว้ย บุคลากรในสายงานหลกั ไดแ้ก่ 

งานพฒันาและบริหารโครงการ งานวิศวกรรมและซ่อมบํารุง งานปฏิบตัิการเดินรถ งานกลยุทธ ์ 

คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีและ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์งานพฒันาธุรกิจ งานทรพัยากรบุคคล งานธุรการ งานความปลอดภยัและ

คุณภาพ ส่วนกฎหมายและกํากบัการปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 12.65 ของพนักงานทัง้หมด 

• ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมพีนักงานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงัน้ี 

สายงาน  จาํนวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานหลกั 3,419 

2. สายงานสนับสนุน 563 

รวม 3,982 

• บริษทัย่อย   

o NECL ไม่มกีารจา้งผู้บรหิารและพนักงานประจํา แต่ประกอบธุรกจิบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยา

โดยจา้งให ้BEM เป็นผูด้าํเนินการภายใตส้ญัญาบรกิาร 

o BMN มพีนักงานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) จํานวน 207 คน ประกอบด้วย ฝ่ายขาย

และการตลาด ฝ่ายออกแบบและผลติ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการเงนิ และฝ่ายปฏบิตักิาร   



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                         แบบ 56-1 
 

8-12 

• โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานจํานวนทัง้สิ้น 2,051.91 ล้านบาท ได้แก่ 

เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เงนิโบนัส จํานวน 1,954.38 ล้านบาท และเงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 

จาํนวน 97.53 ลา้นบาท นอกจากน้ี บรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในลกัษณะเดยีวกนั

กบับรษิทัรวม 98.51 ลา้นบาท  

• การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  

- ไม่ม ี- 

• ความสมัพนัธร์ะหวา่งผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี- 

8.5.2 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัมุ่งเป็นผูนํ้าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งทีค่รบวงจรของประเทศเเละในภูมภิาคอาเซยีน   

มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมที่สะดวกรวดเรว็และมคีวามปลอดภยั โดยดําเนิน

ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม สรา้งมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้มส่ีวนได้

เสยีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื 

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัทางธุรกจิอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ

ทีจ่ะเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บรษิทัจงึตระหนักถงึความสาํคญัของการ

พฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยาย

ไปสู่สงัคมในวงกวา้งอกีดว้ย  

บุคลากรเป็นหวัใจของการขบัเคลื่อนธุรกิจให้มคีวามก้าวหน้าและยัง่ยนื บรษิัทจงึได้มกีารกําหนดแนว

ปฏบิตัติ่อพนักงานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน โดยบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพของ

พนักงานเพื่อคุณภาพงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผ่านการปลูกฝังแนวคิดเเละค่านิยม

เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร การทํางานเป็นทีม การสร้างคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมในการทํางาน และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงาน รวมถึงการกําหนดนโยบาย

ความปลอดภยัและสุขอนามยัอย่างชดัเจน ควบคู่ไปกบัการจดัใหม้สีภาพเเวดล้อมและสุขอนามยัในสถาน

ประกอบการใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัยส์นิของบุคลากรและของบรษิทั 

บรษิทัเชื่อมัน่ว่าพนักงานทีม่คุีณภาพเป็นปัจจยัสําคญัอย่างยิง่ต่อการนําพาองคก์รสู่ความเจรญิเตบิโตและ

ความสาํเรจ็ทีย่ ัง่ยนื จงึไดม้กีารกําหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรทีช่ดัเจน ดงัน้ี 

1. บรษิทัมนีโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรกัษาบุคลากรของบรษิทั ดว้ยการใหค่้าตอบแทนในรูป

ของเงนิเดอืน สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑท์ีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

2. บรษิทัถอืว่าพนักงานคอืทรพัยากรทีม่ค่ีาของบรษิทั โดยทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัสาํคญัยิง่ประการ

หน่ึงทีจ่ะทําให้องค์กรสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างก้าวหน้า มศีกัยภาพในการแข่งขนั และทําให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของบรษิัท ทัง้น้ี บรษิัทได้ให้ความสําคญักบัการสร้างและพฒันาบุคลากรจากภายใน 

ด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การจัดส่ง

พนักงานไปดูงานและฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสรา้งจติสาํนึกและการ

ฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร โดยพนักงานของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนด

ดา้นความปลอดภยัของบรษิทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครดั   

3. บรษิัทได้จดัให้มรีะบบบรหิารงานบุคคลที่มปีระสทิธภิาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค

และเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดพ้ฒันาและใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเตม็ขดีความสามารถ 
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4. บรษิัทให้ความสําคญักับการสร้างขวญักําลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบตัิงานให้กับพนักงาน     

ดว้ยการกําหนดระบบผลตอบแทนและความเจรญิก้าวหน้าในอาชพีการงานบนพื้นฐานของความรู ้

ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบสวสัดกิารที่เหมาะสม ตลอดจนพฒันาชวีติ

ความเป็นอยู่ของพนักงานใหด้ขีึน้ เพื่อธํารงไวซ้ึง่ทรพัยากรบุคคลอนัมคี่าของบรษิทั 

5. การรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั  

บรษิทัมกีารดแูลพนักงานทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพสูงในการทาํงาน ใหโ้อกาสในการก้าวหน้า

ในสายอาชพี หรอื Career Path 

บรษิัทพรอ้มที่จะสร้างเสน้ทางแห่งความสุขจงึต้องเริม่จาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซึ่งหมายถึงบุคลากร

ของบริษัท เพื่อให้บุคลากรสามารถส่งมอบคุณภาพของการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

ความปลอดภยั บรษิทัจงึส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (Sphere of safety) ในการทาํงาน      

โดยมุ่งปลูกฝังและสรา้งจติสํานึกเรื่องของความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหเ้กดิขึน้ในระดบับุคคล ขยาย

ไปยงัพนัธมติรทางธุรกิจ ลูกคา้ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ บรษิทัยงัเชื่อมโยงกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวเน่ืองกับความปลอดภัยด้วยเช่นกัน เพราะบรษิัทไม่ใช่แค่

คาํนึงถึงความปลอดภยัของผู้ใช้บรกิารเพยีงเท่านัน้ แต่ต้องการให้ทุกคนไดเ้ขา้ถึงความปลอดภยัอย่าง

ทัว่ถงึตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั 

นโยบายท่ีได้มีการปรบัปรงุและพฒันาบคุลากรในปี 2563   

1)  การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิทัมุ่งหวงัใหก้ารบรกิารทางพเิศษและบรกิารเดนิรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและพฒันา

อย่างต่อเน่ือง จงึดําเนินการปลูกฝังแนวคดิและวธิปีฏิบตัิในดา้นต่างๆ ทัง้ความตระหนักดา้นความ

ปลอดภยั ความตระหนักในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมกีารสื่อสารผ่านกระบวนการปฏบิตังิานและ

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน กระทัง่ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีวิธี

ปฏบิตัแิละแสดงออกเชงิพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทั 

2)  การบริหารจดัการสมรรถนะในการทาํงาน 

บุคลากรคอืทรพัยากรล้ําค่าซึ่งจะสนับสนุนให้บรษิัทมกีารพฒันาไปอย่างไม่หยุดยัง้และมศีกัยภาพ

การแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ      

โดยการกําหนดสมรรถนะหลกัของธุรกจิ สมรรถนะเชงิการทํางาน และสมรรถนะเชงิการบรหิารของ

แต่ละตําแหน่งงาน กระบวนการประเมินความสามารถ และการจดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ

พนักงานตามตําแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เพื่อให้พนักงานมคีวามเชีย่วชาญในเชงิลกึและกวา้ง 

ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิัทมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อนําไปสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคมนาคม

ขนส่งทีค่รบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน 

8.5.3 ผลตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

เพื่อให้การกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขนัได้ในการรกัษาพนักงานที่ดีมี

ความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมสํารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อ

เปรยีบเทียบกับตลาดแรงงานและบรษิัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้มีการทบทวนค่าจ้าง

เริม่ตน้ (Starting Salary) สาํหรบัผูท้ีจ่บใหม่และเงนิเดอืนมลูฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่าน
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สถาบนัที่ดําเนินการสํารวจค่าจ้างเป็นประจําทําให้มัน่ใจได้ว่า บรษิัทมีโครงสร้างและการกําหนด

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน  

ในการพิจารณาปรบัค่าจ้างประจําปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยคํานึงถึงผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัผ่านตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร (Competency  KPIs) และความสามารถในการจ่าย 

นอกจากน้ี บรษิัทยงัได้จดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีสําหรบัดูแลพนักงานในระยะยาว เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการร่วมงานกับบรษิัท อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อที่พนักงานจะได้มีเงนิออมจํานวนมากพอเมื่อถึงวนัเกษียณอายุ และ 

มชีวีติในวยัเกษียณอย่างมคุีณภาพ ซึ่งพนักงานสามารถสมคัรเป็นสมาชกิได ้โดยพนักงานจ่ายเงนิ

สะสมในอตัรารอ้ยละ 5 ถึง 15 ของเงนิเดือนตามความสามารถในการออม และบรษิัทสมทบให้ใน

อตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ตามอายุงานและขอ้กําหนดของกองทุน ซึ่งพนักงานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุน

จะเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน        

อกีทัง้ยงัไดจ้ดัทําประกนักลุ่มให้กบัพนักงานเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัพนักงานและครอบครวัของ

พนักงานดว้ย  

2) สวสัดิการพนักงาน 

นอกเหนือจากสวสัดิการตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว บรษิัทยงัได้มีการจดัสวสัดิการที่เหมาะสม

เพิ่มเติมให้กับพนักงาน และยงัได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวสัดกิารพนักงาน 

ตัง้แต่การจดัให้มกีารเลอืกตัง้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อทําหน้าที่ร่วมให้คําปรกึษา

หารือและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท ในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน 

โดยส่วนรวม และร่วมกันดูแลสวสัดิการที่บรษิัทจดัให้แก่พนักงานให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

นํามาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงสวัสดิการของบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตาม

สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  

3) แรงงานสมัพนัธ ์ 

บริษัทกําหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management)          

โดยหน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคลทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา สนับสนุน และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้

ในเรื่องการบรหิารงานบุคคลและความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทํางานของบรษิัท  

แก่หวัหน้างานอย่างต่อเน่ือง บรษิัทได้กําหนดขัน้ตอนการสอบขอ้เท็จจรงิกรณีพนักงานกระทําผดิ

ทางวนัิยอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและการนําไปสู่การแกไ้ขปรบัปรุงมใิหเ้กดิการกระทาํ

ซ้ําเดมิ รวมทัง้การกําหนดวธิปีฏิบตัิในการร้องทุกข์ที่ชดัเจนและรวดเร็ว นอกจากน้ี บรษิัทยงัจดั

กจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์และเป็นประโยชน์ใหก้บัพนักงานเป็นประจาํทุกปีประกอบดว้ย กจิกรรม

การทาํบุญตกับาตรเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่และทาํบญุครบรอบจดัตัง้บรษิทั กจิกรรมวนัส่งทา้ยปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมการออก 

กําลงักาย กจิกรรมฝึกสติเจรญิสมาธ ิ กิจกรรมใหค้วามรูด้้านสุขภาพและดา้นโภชนาการ นอกจาก

กจิกรรมภายในดงักล่าวขา้งตน้ทีบ่รษิทัจดัใหม้แีลว้ บรษิทัยงัส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณในการ

ทาํกจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานทีม่คีวามสนใจในการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์รวมตวั

กันขอจดัตัง้กลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมกีฬา ชมรมถ่ายภาพ ชมรม 

จติอาสา และชมรมดนตรี โดยชมรมกีฬาได้มีการจดักิจกรรมตลอดทัง้ปี ทัง้การแข่งขนัฟุตบอล  

การเดิน-วิ่งออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครฐัในรายการเดิน-วิ่ง 

การกุศลในวาระต่างๆ การจดัการแข่งขนักีฬาภายใน เพื่อส่งเสรมิการออกกําลงักายของพนักงาน

และการคดัสรรนักกฬีาของบรษิทัเขา้ร่วมแขง่ขนักบัองคก์รภายนอกเพื่อสรา้งเสรมิประสบการณ์ และ

ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน สําหรบัชมรมดนตรไีด้มีการจดักิจกรรมต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
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เพื่อการสนัทนาการ และการส่งเสรมิการแสดงออกทางด้านศลิปะและการแสดง พรอ้มทัง้เปิดโอกาส

ใหพ้นักงานไดแ้สดงในงานพธิตี่างๆ ของบรษิทัรวมทัง้แบ่งปันความสุขใหก้บัสงัคมโดยเฉพาะสงัคม

ดอ้ยโอกาส  

4) ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงาน 

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยกําหนดเป็นนโยบาย                 

ให้ทุกหน่วยงานกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม         

ในแต่ละงาน พรอ้มทัง้สนับสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน

อย่างได้ผลและเพียงพอ รวมทัง้การทบทวนการใช้อุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอตลอดปี การซ้อมแผน

ฉุกเฉินในเหตุการณ์จําลองเสมือนจริง นอกจากน้ียังจดัให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนัก       

ในเรื่องความปลอดภยัในการทาํงาน ในชวีติและทรพัยส์นิของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร  

5) คณุภาพชีวิตของพนักงาน 

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของคุณภาพชวีติของพนักงาน ทัง้พนักงานของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร

ทางพเิศษและรถไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้บรกิารและสงัคมบรเิวณตามแนวสายทางพเิศษ จงึกําหนดเป็น

นโยบายเรือ่งของสุขอนามยัทัง้ในสถานทีท่าํงานและสายทาง  

• นําระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการดําเนินงาน  

โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองจากบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั ตามมาตรฐานของ UKAS 

แห่งประเทศองักฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย และดว้ยความมุ่งมัน่ของฝ่ายจดัการและการมี

ส่วนร่วมของพนักงานที่เล็งเห็นความสําคญัและจําเป็นในฐานะประชาคมโลกที่มหีน้าที่ในการ

รกัษาสิ่งแวดล้อม ทําให้บริษัทได้รบัการต่ออายุใบรบัรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 

14001 อย่างต่อเน่ือง 

• นําระบบการจดัการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 พรอ้มทัง้ได้ว่าจา้งบรษิัท Ricardo Rail มาเป็นทีป่รกึษา

งานด้านความปลอดภัย เพื่อให้คําแนะนําในการบรหิารความเสี่ยงและการนําเทคนิคในการ

บรหิารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการทํางานของบรษิัทให้มีความ

ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

6) การรณรงคต่์อต้านยาเสพติดในสาํนักงาน 

บรษิัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง     

ทางเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได ้ 

ร่วมกบัองค์กรภายนอกซึ่งไดแ้ก่ กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 2 และ

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 รวมถึงกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงานนนทบุร ีในการดาํเนินโครงการโรงงานสขีาว โดยบรษิทัไดกํ้าหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถงึ

ความมุ่งมัน่ และเป็นแนวทางในการดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรู้ คําปรึกษา ช่วยเหลือ

พนักงาน และแนะนําแนวทางการดาํเนินชวีติทีถู่กตอ้ง เหมาะสม และโทษพษิภยัและผลกระทบ

ของการใชย้าเสพตดิ 

 ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งสอดส่องดแูลพนักงานและลูกจา้งในสงักดัมใิหเ้กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 
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 พนักงานและผู้ร ับเหมามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด รวมถึงช่วยกนัสอดส่องดูแลหากพบสิง่ผดิกฎหมาย หรอืพบบุคคลที่มพีฤตกิรรมน่า

สงสยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิภายในบรษิทัฯ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี

 พนักงานและผูร้บัเหมาทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการตรวจหาสารเสพตดิ 

 บรษิัทยนิดใีห้ความร่วมมอืต่อหน่วยงานราชการในการแจง้ขอ้มูล ข่าวสารและพฤติกรรมของ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 

ทัง้น้ี เพื่อให้โครงการโรงงานสขีาวดําเนินการเป็นไปอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง จึงได้มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานของบรษิทัทุกพืน้ทีเ่ป็นผูด้ําเนินการ

โครงการ ซึง่คณะทาํงานโครงการโรงงานสขีาวมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

 เสนอแนะแนวทางการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 ปฏบิตัติามนโยบายและแผนปฏบิตักิารป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน 

สถานประกอบการ 

 อบรม ประชุมเพื่อสรา้งความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกนัแก้ไขที่ถูกต้อง

ใหก้บัพนักงาน และผูร้บัเหมาทราบ 

 ใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัในการแจง้ขอ้มลูการกระทาํความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

กจิกรรมรณรงคเ์พื่อต่อตา้นยาเสพตดิปี 2563 

 กิจกรรมประกวดคําขวัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้สโลแกน  

Say No To Drug เพื่อให้พนักงานและผู้รบัเหมามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งไดร้บัความสนใจจากพนักงานและผู้รบัเหมาเป็นอย่างมาก 

ทาํใหม้คีาํขวญัส่งเขา้ประกวดกว่า 340 คาํขวญั 

 กิจกรรมตอบได้ ไม่ติดยา เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมคีวามตื่นตัวต่อปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบนั  

 กจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิเป็นประจาํทุกเดอืน ในทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบรษิทั 

บรษิัทเป็น 1 ในสถานประกอบการ 119 แห่งที่ได้รบัมอบเกียรติบตัรสถานประกอบการสขีาวจาก          

กรมสวสัดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะบริษัทที่มี “ระบบการจดัการด้านยาเสพติดในสถาน

ประกอบการระดบัที่ 1” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดแีก่สถานประกอบการอื่นที่บรษิัทสามารถกระตุ้นให้

พนักงานไดม้ส่ีวนร่วมตา้นยาเสพตดิในสถานประกอบการจนประสบความสาํเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม 

7) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

ดว้ยการทาํงานทีอ่อกแบบใหม้ขี ัน้ตอนของการถ่วงดุลอํานาจ (Check & Balance) และการทวนสอบ

โดยหน่วยงานอสิระ รวมทัง้การนําระบบ SAP มาใช ้ทําใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน รวมทัง้

การตรวจสอบป้องกนัความผดิปกตทิีจ่ะเกดิขึน้ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานได ้ 

ระบบ SAP ที่นํามาใช้ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบํารุงรักษา ระบบสินค้าคงคลัง  

ระบบบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทัง้หมด (Integrated System) ทําให้สามารถ

ตรวจสอบการทํางานทุกขัน้ตอนและขา้มระบบงาน รวมทัง้สามารถสอบยนัยอ้นหลงัสําหรบัรายการ

ทางการเงนิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ทาํใหส้ามารถป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดอ้ย่างด ี
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเชื่อมัน่และตระหนักถงึความสําคญัของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึ่งประกอบดว้ย 

การตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ   

อนัจะนําไปสู่การดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื การมรีะบบการบรหิารจดัการและการควบคุมภายในที่ด ีการมกีลไก

การควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้การเคารพในสทิธแิละ

ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสรมิและสนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น การรกัษา

ความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู และการบรหิารกจิการทีค่าํนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่เป็น

ปัจจยัทีส่าํคญัในการเพิม่มลูค่าและผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาวอย่างยัง่ยนื  

ทัง้น้ี เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและพฒันาการที่ทําใหเ้กิดการ

กํากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิทัและบรษิัทย่อยอย่างต่อเน่ือง ซึ่งรวมถงึความเขา้ใจของคณะกรรมการในการ

ดําเนินธุรกิจของบรษิัท ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี โอกาส และความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการดําเนิน

กิจการ คณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการอย่างสมํ่าเสมอทุกปี อย่างน้อยปีละ  

1 ครัง้ โดยบรษิัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบรษิัทที่ http://www.bemplc.co.th 

เพื่อให้ผู ้ถอืหุ ้น นักลงทุน และผู ้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มได้รบัทราบแนวทางปฏบิตัิและการดําเนินธุรกจิของ

บรษิัทภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีนอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ผยแพร่และสื่อสารไปยงัพนักงานของบรษิัท 

เพื่อใหร้บัทราบและยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว  

• นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

บรษิทัตระหนักถงึความสําคญั และประโยชน์ของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิาร

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน  

ผู้มส่ีวนได้เสยี ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย นําไปสู่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยบรษิทัยดึถอืแนวปฏบิตัิ

ตามนโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการ 8 หมวด คอื 

1.  บทบาทความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์ร 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นํา  

กํากบัดแูลใหม้กีารบรหิารจดัการทีด่ ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

 ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบตัิตามขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบด้วยความ

รบัผดิชอบระมดัระวงั และซื่อสตัยสุ์จรติ ดาํเนินงานตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตกิารประชุม 

2.  วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทางธรุกิจของบริษทัเพื่อความยัง่ยืน 

 กําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจทีส่อดคล้องและสร้างคุณค่าอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่บรษิทั  

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคม  

 ติดตามดูแลการกําหนดกลยุทธ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการ 

นํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม 

3.  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้มขีนาด องค์ประกอบ และสดัส่วนกรรมการอิสระ 

ทีเ่หมาะสม  

 มกีระบวนการสรรหาโปร่งใสและชดัเจน  

 มโีครงสรา้งค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ  
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 มกีารส่งเสรมิการพฒันาทกัษะความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสมํ่าเสมอ  

 มีการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบรษิัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการจะต้อง 

ไม่เกนิ 5 แห่ง เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.  การสรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 มกีระบวนการสรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะ

ทีจ่าํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย  

 โครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  

 มกีารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้จีาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์   

5.  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

 ส่งเสรมิและพฒันาการสรา้งวฒันธรรมการพฒันานวตักรรมองค์กร เพื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่ธุรกจิตาม

สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

ภายนอก  

6.  ระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม กํากับดูแลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล  

 จดัการความขดัแยง้และป้องกนัการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ ขอ้มูล โอกาส และการทําธุรกรรมกบั

ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยง เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.  ความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัทางการเงนิ และขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

เพยีงพอ ทนัเวลา โปร่งใส ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง  

 สื่อสารขอ้มลูกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการเผยแพร่อย่างเหมาะสม  

 ปกป้องขอ้มลูทีม่ผีลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์เพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยสามารถสะทอ้นการปฏบิตัหิรอืการ

สรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื   

8.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

 กํากบัดแูลใหม้กีระบวนการสรา้งความมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ในเรื่องสําคญัของบรษิทั  

 ส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏบิตัิ

อย่างเท่าเทยีมกนั มมีาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผู้อื่น

ในทางมชิอบ ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม  

 ส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ และดแูลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธติามทีก่ฎหมายกําหนด  

 ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

จากผลการดําเนินงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้          

ในปี 2563 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิและไดร้บัรางวลัดา้นการกํากบัดแูลกจิการ ดงัน้ี   

• ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (AGM Checklist 2020)  

จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ในระดบั “ดเียีย่ม” 

• ได้รบัผลการประเมนิการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ไดร้บัการประกาศชื่ออยู่ใน “หุน้ยัง่ยนื” ประจาํปี 2563 (Thailand Sustainability Investment 2020) ต่อเน่ือง

เป็นปีที ่4 ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนทีด่าํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล   
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• ได้รับรางวลั Thailand’s Top Corporate Brand 2020 ในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความสําคัญของการ

พฒันาแบรนด์องค์กรใหเ้ขม้แขง็เพื่อความยัง่ยนืของสงัคมและระบบเศรษฐกจิของประเทศ มมีูลค่าแบรนด์

สูงสุดในหมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส ์ประจําปี 2563 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ในปี 2563 คณะกรรมการได้กํากับและควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  

ซึ่งกจิกรรมทีไ่ดด้ําเนินการตลอดปี 2563 ครอบคลุมและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่สีําหรบับรษิทั

จดทะเบยีน ดงัน้ี  

9.1.1 สิทธิและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสําคญัต่อสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการ     

มส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การซื้อขายและการโอนหุน้ การไดร้บัส่วนแบ่งในผลกําไร

ของบรษิทั การเขา้ร่วมประชมุเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างเป็นอสิระและเท่าเทยีมกนั 

การร่วมตัดสินใจเรื่องสําคญัของบริษัท การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีและการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของ

บรษิทัอย่างรวดเรว็ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย โดยสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิ

ของตนอย่างเตม็ทีผ่่านการประชุมผูถ้อืหุน้ และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิดงัน้ี 

1. การประชมุผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น  

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นโดย

คณะกรรมการได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการไว้ชดัเจนว่า บริษัทส่งเสริมให้    

ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุน้

ประเภทสถาบนั ไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยไม่จาํกดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายกําหนดเท่านัน้ โดยบรษิทั

ไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ

ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั โดยดําเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัข่าวสารขอ้มลู

ของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้จดัทําเอกสารเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน   

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัไดอํ้านวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม

หนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเป็นผูกํ้าหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได ้และ

สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัทีบ่รษิทัเสนอชื่อไว ้เพื่อเป็นทางเลอืกสาํหรบัการ

มอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ 

โดยจดัทาํหนังสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายกําหนด ดงัน้ี  

-  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่า่ย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) 

-  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข เป็นแบบทีกํ่าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดและชดัเจน 

-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พรอ้มทัง้เปิดเผยหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช้

ตามที่เห็นเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้น           

ทีม่อบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย 
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1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บรษิทัจดัทาํหนังสอืเชญิประชุม ซึง่มรีายละเอยีดคาํชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลประกอบในแต่ละ

วาระ วนั เวลา สถานที่ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วม

ประชุม โดยเอกสารจะจดัทําทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละ

เขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้น้ี บรษิทัไดกํ้าหนดใหม้กีารเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซตข์อง

บริษัทล่วงหน้า 30 วัน โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจํานวน 1 ครัง้ คือ  

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2563 บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอื

เชญิประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่19 มถิุนายน 2563 พรอ้มทัง้ส่งหนังสอืเชญิประชุม

ให้บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็น 

ผูจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 10 วนัก่อนประชุม คอืวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 เพื่อใหผู้ถ้อืหุ้น 

มเีวลาพจิารณารายละเอียดของแต่ละวาระ และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดบัระเบียบ

วาระทีไ่ด้แจ้งไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระ ซึ่งไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้

ทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทัง้น้ีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศกึษาขอ้มูลประกอบการพจิารณา

ระเบยีบวาระต่างๆ 

1.3 การอาํนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

บริษัทไม่มกีารกําหนดเงื่อนไขพิเศษในลกัษณะที่จะเป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของ         

ผูถ้อืหุน้ โดยไม่กําหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยุดต่อเน่ืองหรอืวนันักขตัฤกษ์ กําหนดเวลา

ประชุมไม่เช้าหรอืเย็นเกินไป และสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบริเวณที่มกีารคมนาคมสะดวก เช่น 

ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ   

พรอ้มแนบแผนทีส่ถานทีป่ระชุมและการเดนิทาง โดยในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้

จํานวน 1 ครัง้ คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

เวลา 14.00 น. จดัขึน้ ณ หอ้ง เลอ คองคอรด์ บอลรมู ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโฮเตล็ กรุงเทพฯ รชัดา 

เลขที่ 204 ถนนรชัดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานทีท่ี่ผูถ้ือหุน้สามารถเดนิทางได้

โดยสะดวก โดยผูถ้อืหุน้สามารถเดนิทางโดยใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจาํทาง 

รถไฟฟ้าใต้ดนิ และรถยนต์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ  

COVID-19 บรษิัทจงึมกีารปฏิบตัติามแนวปฎิบตัิในการจดัประชุมของศูนย์บรหิารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรือ ศบค. โดยจดัที่นัง่ประชุมได้ไม่เกิน  

200 ทีนั่ง่ และเวน้ระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ทีนั่ง่ และขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ มอบฉนัทะ

การเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามเป็นการล่วงหน้า   

เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการมส่ีวนร่วมกบัผู้ถอืหุน้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

เสนอระเบยีบวาระ หรอืส่งคําถาม หรอืขอ้คดิเห็นเป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนไว้บนเว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือที่ E-mail address : companysecretary 

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

สํานักกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (สาขา 1)     

เลขที ่238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งบรษิทัจะพจิารณา

ตอบคาํถามผ่านทางช่องทางตามความเหมาะสม หรอืชีแ้จงเพิม่เตมิในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

สําหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบ

วาระหรอืส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

http://www.bemplc.co.th/
http://www.becl.co.th/
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2) การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรษิัทได้ยดึหลกัปฏิบตัิเกี่ยวกบัการจดั

ประชุมตามคําสัง่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรือ 

ศบค. เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ปฏบิตัติ่างๆ และหลกัการการดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัย ์โดยได้

ส่งจดหมายแจง้มาตรการบรษิทัทีแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  

มดีงัน้ี 

 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมแทนการ 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้ร ับมอบฉันทะไม่ผ่านการคัดกรอง  

บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการไม่ใหผู้ถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

 ที่นัง่ในห้องประชุมมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นัง่  

กรณีทีนั่ง่ทีจ่ดัไวเ้ตม็แลว้ บรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั 

 งดแจกของชําร่วย งดเสริ์ฟ ชา กาแฟ ของว่าง ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อลดการสมัผสั

สิง่ของร่วมกบัผูอ้ื่น เพือ่ความปลอดภยัและสุขอนามยัของผูร่้วมงาน  

 ขอความร่วมมอืผู้ถอืหุน้ สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา เมื่ออยู่ในอาคารที่จดัประชุม บรษิัท

สงวนสทิธิใ์นการไม่ใหเ้ขา้ภายในอาคาร สาํหรบัผูท้ีไ่ม่สวมหน้ากากอนามยั นอกจากน้ี บรษิทัได้

อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม โดยจดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรบัเพื่อให้

ขอ้มลูแก่ผูถ้อืหุน้ทัง้ก่อน-หลงั และในระหว่างการประชุม พรอ้มนําสิง่อํานวยความสะดวกรวมถงึ

วธิกีารต่างๆ มาใช ้ดงัน้ี 

2.1 การนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บรษิทัใชร้ะบบบารโ์คด้และประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ประชุมและการนับคะแนน ทัง้ น้ีเพื่อความถูกต้องแม่นยํา และความสะดวกรวดเร็ว  

ซึง่สามารถแสดงผลการนับคะแนนไดท้นัทแีบบรวดเรว็  

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความสําคญัในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและ 

รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่  

20 กรกฎาคม 2563 มกีรรมการเขา้ร่วมในการประชุมจาํนวน 14 คน จากกรรมการทัง้หมด  

14 คน (สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

กรรมการผู้จ ัดการ และคณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม 

ในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้  

2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

บรษิัทกําหนดใหผู้ถ้อืหุน้หน่ึงหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง ในกรณีปกติใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก 

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในวาระการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ผ่านดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

สาํหรบักรณีอื่นคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั กฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

และวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงมต ิ 
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2.4  การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั บรษิทัไดจ้ดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมาย

ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยบรษิทัจะมกีารแนะนําผูต้รวจสอบการนับคะแนนต่อทีป่ระชุม

และจดัใหม้กีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

วาระ บรษิัทใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบนัทกึข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลมติต่อที่ประชุม

ภายในเวลาที่รวดเร็ว และจะแสดงผลทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

โดยบรษิัทเปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อทีป่ระชุม และเผยแพร่มตดิงักล่าว

ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ 

ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  

 จดัให้มบีตัรลงคะแนนเสยีงสําหรบัทุกวาระสําหรบัผู้ที่เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองหรอื 

ผู้ร ับมอบฉันทะที่มีอํานาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที ่

คอยอํานวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชมุ และเพื่อความ

โปร่งใส บรษิทัจดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมายและบุคคลทีเ่ป็นอสิระ ซึ่งเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ 

ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบและเป็นพยานในการนับคะแนน  

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจน

แลว้ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผล

ล่วงหน้าไวใ้นระบบคอมพวิเตอร ์โดยมทีีป่รกึษากฎหมายและตวัแทนผูถ้อืหุน้ทาํหน้าที่

สอบทานความถูกตอ้งในการนับคะแนนเสยีงตามหนังสอืมอบฉนัทะ   

 เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมในแต่ละวาระมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์กบัผูถ้ือหุน้

โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะชี้แจงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผู้ถือหุ้น 

ดงันัน้บริษัทจึงใช้วิธีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ

ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

 สําหรับวาระแต่งตัง้กรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย

ตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลงั 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะบรษิทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามในหนังสอืมอบฉนัทะ 

2.6  แนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูล 

ในท่ีประชุม  

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประธานกรรมการบริษัท  

ซึง่ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความเหน็และ 

ตัง้คาํถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม

ล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ตอบรบั อีเมล และโทรสาร รวมถึงการ 

ใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าเขา้ร่วมประชุมเขยีนคาํถามในใบคาํถามทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหใ้นระหว่างการ

ดาํเนินการประชุมแทนการใชไ้มโครโฟนเพื่อหลกีเลีย่งการสมัผสั  
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 แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมดาํเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

ขณะดําเนินการประชุม บรษิทัจดัเจา้หน้าทีค่อยดูแลอํานวยความสะดวกในกรณีทีผู่้ถือหุ้น 

มขีอ้สงสยั โดยสามารถส่งใบคําถามใหก้รรมการแทนการซกัถามกรรมการโดยตรงระหว่าง

ประชุม 

3) การจดัทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม  

3.1 บริษัททําการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SETLink ทัง้น้ีภายในวนัที่มกีาร

ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติพร้อมคะแนนเสยีง 

ไดอ้ย่างรวดเรว็  

3.2 บรษิทัจดัทํารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบดว้ย

ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

 จาํนวนผูถ้อืหุน้ / จาํนวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม (ดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ) 

 คําชี้แจงโดยสรุปทีเ่ป็นสาระสําคญั เช่น ขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนน

ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม  

 ชื่อผูถ้าม คาํถาม-ตอบ หรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป  

 มตทิีป่ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

3.3 ภายหลงัการประชุมบรษิทักําหนดใหจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั

และมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการ

ประชุมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัทาํวดีทิศัน์การประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่

บนเวบ็ไซต ์เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืผูท้ีส่นใจขอ้มลูของบรษิทัสามารถรบัทราบ

รายละเอียดการประชุมนอกเหนือจากที่บันทึกในรายงานการประชุม โดยเปิดเผยวีดิทัศน์

ดงักล่าวไวจ้นถงึการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป  

9.1.2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการใหค้วามสําคญัในการกํากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั

และเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและป้องกนัการใช ้หรอืการ

ได้รบัขอ้มูลภายในที่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีลกัษณะเป็นการหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น    

อนัเป็นการเอาเปรยีบและส่งผลใหเ้กิดความเสยีหายแก่ผู้ถอืหุน้โดยรวมซึ่งถือเป็นการกระทําอนัไม่เป็น

ธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจงึไดกํ้าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในและการเปิดเผยขอ้มลู 

รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมในการทํารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งกําหนดการประชุมพร้อมวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ      

ในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัภายในวนัทาํการถดัไป พรอ้มทัง้ดแูลใหบ้รษิทัจดัทาํหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มรายละเอยีดของ

แต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ

โดยบริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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เป็นการล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม พรอ้มกนัน้ี คณะกรรมการไดด้แูลใหบ้รษิทัแจง้กฎเกณฑแ์ละ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า  

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท     

บรษิทัมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั

ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้

รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านช่องทางทีป่ระกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิไ์ด้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะเป็น 

ผูพ้จิารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชุมตามที่ผูถ้ือหุน้เสนอ 

และสาํหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ฝ่ายบรหิารจะนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อพจิารณานําเสนอคณะกรรมการและทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ต่อไป และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลสําหรบัวาระ

แต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้กําหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเป็นลายลกัษณ์

อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัติ  

โดยกรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที ่ดงัน้ี 

 รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ซึ่งถอืหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัครัง้แรก และรายงานการจดัทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยท์ุกครัง้ทีม่กีาร

ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต์่อสํานักงานงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 

ภายใน 3 วนัทําการหลงัจากวนัทีซ่ื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ซึ่งบรษิทัมกีารแจง้เตอืน

คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ และได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงาน 

การซื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืถอืครองหลกัทรพัยต์่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์และจดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษัทในวนัเดียวกับวนัที่รายงานต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสําคญัทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ก่อนที่

ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

 มกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ เกี่ยวกบัการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัของกรรมการ 

ผู้บรหิาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเมื่อรบัตําแหน่งครัง้แรก และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในการ

ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 

นอกจากน้ีกรรมการและผู้บริหารยงัได้รบัทราบหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่กําหนดรวมถึง 

บทกําหนดโทษตามกฎหมาย และบริษัทได้กําหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน 

กระทําการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งบรษิัทได้กําหนดนโยบาย

เกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบักรรมการและผูบ้รหิารทุกท่าน เพื่อกําหนดมาตรการป้องกัน

การใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ ดงัน้ี 
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 ให้กรรมการและผู้บรหิารหลกีเลี่ยงหรอืงดทําการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 1 เดอืน

ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี   

 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่มี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท ห้ามไม่ใหท้ําการซื้อขายหรอืยนิยอมใหผู้้อื่นใชข้อ้มูล

ดงักล่าวทําการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่ขอ้มูลงบการเงนิ และ/หรอื

ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทัง้น้ี  

ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืเพือ่ผูอ้ื่น 

ทัง้น้ี ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารได้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั ไม่พบ 

กรณีฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มลูภายใน และการซื้อขาย

สินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

4.1  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จ ัดทํารายงานการมีส่วนได้เสีย 

โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูล 

การถอืหุน้ในนิตบิุคคลอื่น กรณีทีถ่อืเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

ทัง้ของผู้รายงานและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูร้ายงาน ทัง้น้ี เพื่อให้คณะกรรมการมขีอ้มูลในการ

พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการต่างๆ ของบรษิทั และบรษิทัย่อยไดอ้ย่างถูกต้อง โปร่งใส และ

เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ

ผู้บริหารพร้อมทัง้จัดส่งสําเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนับจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจาํปี 2563 
 

รายชื่อกรรมการ / ผูบ้รหิาร จํานวนหุน้สามญั 

 ณ วนัที ่  

31 ธ.ค.2562 

การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2563  

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2563 

 จํานวน สดัส่วน (%) 

กรรมการ     

1.  นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 24,606,878 1,000,000 25,606,878 0.1675 

 คู่สมรส 2,402,527 - 2,402,527 0.0157 

2.  นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 803,893 (803,893) - - 

3.  พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร - - - - 

4. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  - - - - 

5.  นางวลัลภา อสัสกุล - - - - 

6.  นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ - - - - 

7.  ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 

8.  นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล - - - - 

9.  นางสาวอารศิรา  ธรมธชั  - - - - 
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รายชื่อกรรมการ / ผูบ้รหิาร จํานวนหุน้สามญั 

 ณ วนัที ่  

31 ธ.ค.2562 

การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2563  

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2563 

 จํานวน สดัส่วน (%) 

10.  นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ - - - - 

11.  นายวทิยา  พนัธุม์งคล * - - - - 

12. นางณฐมณ  บุนนาค  - - - - 

13.  ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 2,999,141  - 2,999,141 0.0196 

14.  นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 

ผูบ้รหิาร     

15. นายสงวน คุณาธนิันท ์ - - - - 

16. นางสุดฤทยั พรหมมาตร - - - - 

17. นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ - - - - 

18. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร - - - - 

19. นายวทูิรย ์หทยัรตันา - - - - 

20. นายอลัวนิ จ ี - - - - 

21. ดร.วเิทศ  เตชางาม  - - - - 

22. นายอนวชั  สุวรรณฤทธิ ์ - - - - 
 

หมายเหตุ  : *  นายวทิยา  พนัธุ์มงคล ได้รบัแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2563 

แทนนายยุทธนา  หยมิการุณ ซึง่ลาออกจากตําแหน่งเมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2562 

 

4.2  การเข้าร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมส่ีวนไดเ้สยี

กับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนัน้ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง

กรรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีใหแ้สดงเจตนาขอไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืออกเสยีงในวาระ

นัน้ๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้น้ีการพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการจะพจิารณาจากรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีซึ่งกรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าที่

จดัทาํและเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  

5) การทาํรายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5.1 นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บริษัทมีการทํารายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงัน้ี 

 บรษิัทจะปฏิบตัิตามขอ้กําหนดกฎระเบยีบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

รวมถึงการปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และ

การไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิทีส่ําคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย และตามมาตรฐาน

บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทัง้ น้ี หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจ้างใหก้ลุ่มผู้ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทํา

การก่อสร้าง บรหิารโครงการ บํารุงรกัษา โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็น 

ผูพ้จิารณาความจําเป็น และความสมเหตุสมผลของการเขา้ทํารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถงึการ

กําหนดราคา และเงื่อนไขการทํารายการว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกต ิและพจิารณา

เปรยีบเทยีบการกําหนดราคากบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่มี

ส่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารทาํรายการ  
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 บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือคํ้าประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.  

 หากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ

พจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น  

ตามแต่กรณี  

 บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอื

สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

5.2 หลกัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัหิลกัการในการที่บรษิทัจะเขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัทีม่เีงื่อนไขการค้า

โดยทัว่ไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วญิ�ูชนจะพงึกระทํา 

กับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิล 

ในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งในการทําธุรกรรม

ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 การว่าจ้างบรษิัทหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อทําการซ่อมแซม ปรบัปรุง

หรอืก่อสร้างเพิม่เติมทางพเิศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิติบุคคล ซึ่งเป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด 

ต่อบรษิทั 

 การว่าจ้างบรษิัท หรอืนิตบิุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อดําเนินการซ่อมแซมหรือ

จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์พรอ้มค่าแรง เพื่อบํารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศูนยซ่์อมบํารุงในอนาคต 

ซึง่ธุรกรรมเหล่านัน้มเีงือ่นไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอื่นไม่ต่างจากคูค่า้อื่น 

 ธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงัน้ี 

o การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่ อสนับสนุน 

การดาํเนินงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

o การสนับสนุนนโยบายของภาครฐั เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดนิทาง

โดยรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่กําหนดเป็นครัง้คราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรอื 

ยกเว้นการจดัเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บรกิาร ทัง้น้ี โดยมเีงื่อนไขว่า รฟม. จะชดเชย

รายไดใ้นวนัเวลาดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

 การทาํธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทีป่รกึษาใหก้บันิตบิุคคลซึง่เป็นบุคคล

ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 การเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตัง้

สาํนักงานตามกฎหมาย 

 การทําธุรกรรมอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

ตามนิยามทีกํ่าหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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5.3 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืรายการเกีย่วโยง

ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 หลีกเลี่ยงการทํารายการที่ เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กบับรษิัท ในกรณีที่จําเป็นต้องทํารายการนัน้ ให้มกีารนําเสนอรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท  

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และสาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตัิตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  

ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและ

ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ 

ถอืปฏบิตัขิองพนักงานทัว่ทัง้บรษิทั  

9.1.3  การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

บรษิัทมนีโยบายทีช่ดัเจนในการให้ความสําคญัและคํานึงถงึสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น    

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน และผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก 

ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หกู้้ คู่คา้ สงัคม และชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู ่โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณ

ใกลเ้คยีง ภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีประสงคท์ีจ่ะตดิต่อ

หรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากน้ี

คณะกรรมการได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มส่ีวนได้เสียตามสทิธ ิ

ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย และกําหนด

มาตรการชดเชยกรณีผู้มส่ีวนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิและมุ่งเน้นการดําเนินงาน 

โดยเคารพสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาอย่างต่อเน่ืองตามนโยบาย ดงัน้ี  

1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

1.1 กลุ่มลูกค้า : บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐานและเชื่อถอืได ้รวมทัง้

คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลของลูกค้า การติดตาม

วดัผลความพงึพอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์

และการส่งเสรมิการขาย โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อเขา้ถงึระบบขนส่ง

มวลชนและเส้นทางที่ลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ             

มโีครงการ/แผนงานอย่างต่อเน่ืองในการปรบัปรุงบรกิารทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน  

ซึง่กฎเกณฑต์่างๆ ทีนํ่ามายดึเป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

 ใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร 

 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบตัิ และจดัให้มี

ช่องทางเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรบัผู้ใช้บรกิาร กรณีมขีอ้ร้องเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะ 

เพื่อการปรบัปรุงบรกิาร 

 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารทีถู่กตอ้ง และรวดเรว็ 

 เปิดโอกาสโดยการจดักิจกรรมพเิศษ เพื่อให้ผู้ใชบ้รกิารเขา้เยี่ยมชมการดําเนินงาน และ 

การบริหารจดัการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รับสมัปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 

การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง 
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1.2  กลุ่มผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ : บริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญากับ กทพ. และ รฟม.  

ในฐานะคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทด้วยหลัก 

ความเสมอภาคเท่าเทยีมไม่เลอืกปฏบิตั ิปฏบิตัติามเงือ่นไข กรอบกตกิา ธรรมเนียมปฏบิตัติ่างๆ 

ระหว่างกัน และส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีด้วยไมตรีจติ ซึ่งได้กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อดําเนินการร่วมกับ กทพ. และ รฟม. ในการให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธภิาพและสมํ่าเสมอ โดยบริษัทจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน     

ทุกเดอืน เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํงาน ซึ่งผลการประเมนินัน้ พบว่า 

ทัง้ กทพ. และ รฟม. มคีวามพอใจในการปฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียีย่ม 

นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานของบรษิทั และของ 

กทพ. ทุกไตรมาส และประชุมร่วมกบั รฟม. ทุกเดอืน ซึง่นอกจากจะเพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้ง

ความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารแลว้ยงัลดขอ้ขดัแยง้หรอืลดผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิขอ้พพิาทต่างๆ  

จากการปฏบิตังิานร่วมกนัระหวา่งสองหน่วยงาน  

1.3 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รบัเหมา : บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง 

มีมาตรฐาน โดยยึดมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกับคู่ค้า โดยมีวตัถุประสงค์

ชดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และ 

มคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งทีเ่สมอภาคและมคีวาม

เป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระดบัและดําเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม ตามขอ้กําหนดตามระบบ

บรหิารคุณภาพ ISO 9001 ซึง่มขีอ้ปฏบิตัดิงัน้ี 

 กําหนดใหม้หีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารคดักรองคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

เพื่อใหม้กีารดาํเนินกจิการอย่างเป็นธรรมและไมเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 มกีารแขง่ขนับนฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มลีกัษณะทีเ่ป็นการเลอืก

ปฏบิตั ิหรอืกดีกนัไม่ใหคู้่คา้รายหน่ึงรายใดเขา้ร่วมแขง่ขนัทางธรุกจิ 

 จดัทาํรปูแบบสญัญา หรอืขอ้ตกลงทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 จดัใหม้รีะบบการจดัการ ตดิตาม เฝ้าระวงั รวมถงึทบทวน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม

สญัญา หรือข้อตกลงอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 

 จ่ายค่าตอบแทนใหคู้่คา้ตรงเวลา ตามเงือ่นไขการชาํระทีไ่ดต้กลงกนั 

 ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัหรืออาศยั

ความเป็นส่วนตวัจากคู่คา้ 

 จดัใหม้กีารประเมนิคู่คา้เป็นประจาํทุกปี และแจง้ผลการประเมนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพื่อให ้

คู่คา้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้

คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้ กรณีที่พบว่าได้รบัการปฏิบตัิอย่าง 

ไม่เป็นธรรม 

 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  

การจ่ายสนิบนใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของคู่แขง่ 

 ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 
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1.4 กลุ่มผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้นกู้ : บรษิทัปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อ การคํ้าประกนั การบรหิาร

เงินทุนอย่างเคร่งครัด ทัง้ น้ี เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่สถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุน  

ตามโครงการของบรษิทั และไม่ปฏบิตัฝ่ิาฝืนเงื่อนไขทีต่กลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑ์

ดงัน้ี 

 ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต้องรบีแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนว 

ทางการแกไ้ข 

 ปฏิบตัิต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

 จดัทาํรายงานขอ้มลูทางการเงนิทีถู่กต้องและรกัษาความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูใ้หกู้้อย่างถูกต้อง 

ครบถว้น ตรงเวลา และสมํ่าเสมอ 

 ละเวน้การให ้เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้ 

 หากมขีอ้มูลว่ามกีารให ้เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจรติเกดิขึ้น  

จะเปิดเผยรายละเอยีดต่อผูใ้หกู้ ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

สําหรบักลุ่มผูถ้อืหุน้กู้ : บรษิทัดําเนินการออกหุน้กู้ตามขอ้กําหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ 

ของ ก.ล.ต. และปฏบิตัติามนโยบาย วตัถุประสงค์ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างเคร่งครดั 

และใหค้วามสําคญักบัการรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามขอ้กําหนดว่าดว้ยสทิธแิละ

หน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้และเงือ่นไขตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น 

1.5 กลุ่มพนักงาน : บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรหลกัทีส่ําคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ

และเป็นปัจจยัสําคญัหลกัต่อความสําเร็จและเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื บรษิัทจงึได้กําหนดแนว

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับตําแหน่งงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น      

การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจดัสวสัดกิารที่ไม่น้อยกว่าที่

กฎหมายกําหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขอนามยัและความปลอดภยัในการ

ทาํงานของพนักงาน การอบรมใหค้วามรู ้การพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า รวมถงึ

เปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะทีส่ําคญัและจําเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทํางานหรอื

ดา้นอื่นๆ ดว้ย เป็นต้น โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตาม ประเมนิผล

การปฏบิตัแิละทบทวนทุกปี   

1. แนวปฏบิตัติ่อพนักงาน 

 การกําหนดโครงสร้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตาม

ศกัยภาพการทาํงาน ดว้ยการนําระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน (People 

Assessment) โดยเน้นการประเมนิศกัยภาพในการปฏิบตัิงานและวดัความสามารถ

เพื่อเป็นหลกัในการพฒันาทกัษะ ขดีความสามารถ (Competency) ใหม้คีวามเหมาะสม

กบัตําแหน่งงานและการเติบโตของบริษัท และมีการวดัผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน

กําหนดเป็นดชันีชีว้ดัผล (KPI) ในทุกกจิกรรมทีส่าํคญัประกอบการพจิารณาประเมนิผล

ของพนักงาน   

 การสรา้งบรรยากาศการทํางานแบบมส่ีวนร่วม และการทํางานเป็นทมีโดยเปิดโอกาส 

ใหพ้นักงานไดร่้วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

 การมุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยการ 

เปิดโอกาสใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 
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 การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึง 

การใหร้างวลับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้ๆ  

 การให้ความสําคญั และส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดบัได้พฒันาความรู้ความสามารถ 

โดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหพ้นักงานไดศ้กึษาอบรมหรอืศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อ

เพิม่พูนทกัษะ (Skill) และความรู้ความเชีย่วชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการ

เสริมสร้างทัศนคติ (Attitude) โดยการฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน ทัง้ในเรื่องของทกัษะความสามารถตามตําแหน่งงาน 

(Functional Skills) ทักษะความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนต้องมี (Core Skills) 

รวมทัง้ทกัษะภาวะผูนํ้า (Leader Skills) โดยในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร้บั

การอบรมเฉลีย่ 34.85 ชัว่โมงอบรม / คน  

 การให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาส 

ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอายุ  

 การกํากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมถงึการใหค้ําแนะนําและดแูลพนักงานอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมาย โดยบริษัทกํากับดูแลและส่งเสริมให้

พนักงานใชส้นิคา้ถูกกฎหมาย และไม่ละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจน

ส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดําเนินงานและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และ     

ไม่เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ เพื่อผลประโยชน์และความสาํเรจ็ของบรษิทั 

2. นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยั 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัของสถานประกอบการ 

ดแูลใหพ้นักงานมคุีณภาพงานและคุณภาพชวีติทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยัในการทาํงาน 

โดยไดกํ้าหนดเป็นนโยบาย ดงัน้ี 

 บรษิทัจดัใหม้มีาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วยเน่ืองจากการ

ทํางาน ดว้ยความร่วมมอือย่างจรงิจงัของพนักงานทุกคน รวมทัง้จะจํากดั และจดัการ

ความเสีย่งต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการทาํงานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานปกต ิ

 บรษิทัจดัใหม้มีาตรการออกแบบเครือ่งมอื อุปกรณ์ การจดัทาํระเบยีบปฏบิตั ิการอบรม

และการควบคุมการปฏบิตังิาน โดยคํานึงถงึความปลอดภยัของชวีติ สุขอนามยั และ

ทรพัยส์นิของพนักงาน รวมถงึส่วนรวมทีบ่รษิทัดาํเนินธุรกจิอยู่ 

การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้ม และสุขอนามยัในสถานประกอบการ ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ 

สุขอนามยั ตลอดจนทรพัย์สนิของพนักงานและบรษิัท นอกจากน้ี บรษิทัยงัคํานึงถงึความ

ปลอดภยัและสุขอนามยัของผูใ้ชบ้รกิาร ดว้ยการจดัใหม้กีารอบรมใหก้บัทมีช่างเทคนิคและ

วศิวกร ตลอดจนพนักงานทีป่ฏบิตังิานกู้ภยัและจดัการจราจรบนทางพเิศษอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั สาํหรบัธุรกจิรถไฟฟ้าไดม้ี

การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการทาํงานใหก้บัพนักงานทุกคน มกีารดาํเนินงานดา้น

ความปลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศและ

ระดบัสากล ได้แก่ TIS 18001 : 2001 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกั

เพื่อดูแลสวสัดภิาพในการปฏบิตังิานในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 

ในการทาํงานของพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า  
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โดยในปี 2563 บรษิัทมสีถิตกิารเกิดอุบตัิเหตุจากการทํางานบนทางพเิศษจํานวน 5 ครัง้ 

และพบสถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการทํางานเกี่ยวกบัการให้บริการเดนิรถไฟฟ้าจํานวน  

3 ครัง้ โดยไม่มพีนักงานทีเ่สยีชวีติแต่อย่างใด 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหต ุ

จากการทาํงาน (จาํนวนครัง้) 

อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ 

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

ธุรกจิทางพเิศษ ธุรกจิระบบราง ธุรกจิทางพเิศษ ธุรกจิระบบราง 

5 3 1.82 0.45 

หมายเหตุ :  อัตราความถี่การบาดเจ็บ (I.F.R.) คํานวณจากจํานวนพนักงานได้ร ับบาดเจ็บจาก 

การทํางาน (N) เทยีบต่อชัว่โมงการทํางาน (MH) โดยที ่I.F.R = N * 1,000,000 / MH) 

1.6  กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน  :  บริษัทดํา เ นินธุ รกิจต่ อห่ ว ง โ ซ่ อุปทานตามมาตรฐานสากล  

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่าง

เคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ดิทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่

ห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทดําเนินงานด้วยการคํานึงถึงผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนืในการทาํธุรกจิร่วมกนั  

1.7 กลุ่มชุมชน : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ยู่ใกล้ทางพเิศษ ใกล้รถไฟฟ้า หรอืใกล้สํานักงานทีบ่รษิทัตัง้อยู่ 

โดยการจดักิจกรรมพเิศษที่มลีกัษณะสร้างประโยชน์และสร้างฐานการเรยีนรู้ธุรกิจและชุมชน

อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัการ

ทุจริตทัง้ภายในและภายนอก โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางและขัน้ตอนการปฏิบตัิ การติดตาม     

การเฝ้าระวงั แนวทางการทบทวน ประเมนิความเสีย่ง และการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและเป็นปัจจุบนั

อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนได้ยดึถอืและปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัไดกํ้าหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยมแีนวทางปฏบิตัิ    

ทีส่าํคญั ดงัน้ี 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิทัควรปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์

สุจรติ และโปร่งใสในการดําเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตังิานนัน้ตอ้งถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และ

ปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบรษิทั 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกจติสํานึกของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหล้ะเว้นการ

ทุจรติและตระหนักถงึโทษภยัของการทุจรติคอรปัชัน่ 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไม่พงึรบั ยอมจะรบั หรอืใหก้ารเลี้ยง

รบัรอง ของขวญั และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจาํเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่าํธุรกจิกบับรษิทั 

 บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้น้ี บริษัทได้จดัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่การติดตาม การเฝ้าระวงั แนวทางการ

ทบทวน ประเมนิความเสี่ยง และการฝึกอบรม เพื่อเป็นการป้องกนั/ป้องปราบไม่ให้เกิดการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ 
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3)  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิทัเคารพและยดึมัน่ในสทิธิความเป็นเจ้าของในทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะนํามาใช้

ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั ้น บริษัทจึงมีนโยบายห้าม 

การดาํเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

 พนักงานทุกคนมหีน้าที่ปกป้องและรกัษาความลบัอนัเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทั

เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านัน้รัว่ไหล และต้องไม่นําทรพัย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท 

ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นําผลงาน 

อนัเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บั

อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

4)  นโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก       

สทิธมินุษยชน หรอืศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม 

ทรพัย์สนิ ถิน่กําเนิด ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอื่นๆ รวมถงึตระหนักในสทิธหิน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของตนทีม่ตี่อสงัคมและบุคคลอื่น โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงัน้ี 

 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการ 

ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 

 บรษิทัปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏิบตัิในการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตําแหน่ง การเลิกจ้างหรอืการให้ออกจากงาน  

อนัเน่ืองมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ 

ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสัง่ต่างๆ ของบรษิทั 

5)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้

มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและทุกกลุ่มเป็นสําคญัอย่างเหมาะสม เพื่อการ

เจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั พรอ้มมุ่งใหเ้กดิประโยชน์และการเตบิโตไปพรอ้มกนัของ

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ดงัน้ี   

 การนําองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน 

วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

 ดาํเนินการใหแ้นวคดิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหน่ึงเดยีวกบัทุกกระบวนการทํางาน และ

กระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั 

 ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คําแนะนําที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทาง 

ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 สนับสนุนการดาํเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

นโยบายฉบับน้ี ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ 

เป็นส่วนหน่ึงในทุกกระบวนการทาํงาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี

ทุกภาคส่วนอย่างแทจ้รงิ 

ทัง้น้ี รายละเอยีดการดําเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั

ในปี 2563 ปรากฎในส่วนที ่2 ขอ้ 10 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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6)  นโยบายส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทดําเนินธุรกิจใหบ้รกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวาม

มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 ให้ความสําคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคํานึงถึง

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม   

 สรา้งจติสํานึกแก่พนักงานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาติอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนจดัใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกําหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

 เผยแพร่นโยบายสิง่แวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มนีโยบายที่จะคดัเลอืก 

และส่งเสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายฉบบัน้ี ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนที่จะนําไปปฏิบตัิอย่าง

จรงิจงัและสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้คุีณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ตีอ่ผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน ผูร้บัเหมา และชุมชนรอบขา้ง   

7) นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เป็นส่วนสําคญัในการสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิัทให้

เกิดประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ บริษัทจึงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยั 

ดา้นสารสนเทศ และนําไปปฏบิตั ิเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า 

 ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ ทีส่ามารถจะเขา้ถงึระบบสารสนเทศได ้

 ระบบสารสนเทศ มคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้และมกีารรกัษาความลบัของขอ้มลู 

 ระบบสารสนเทศ มคีวามพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

 มกีารตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ 

 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีจิตสํานึกเกี่ยวกับความมัน่คง

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

อน่ึง ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ ถือเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่

ของพนักงานและบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบรษิทัตอ้งดําเนินการ

ในทุกวถิทีางเพื่อทาํใหเ้กดิความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบรษิทั 

บรษิทัตระหนักและคาํนึงถงึความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภยัคุกคามอนัเกดิจากการ

ใชง้านดงักล่าว ซึ่งปัจจุบนัเทคโนโลยไีดพ้ฒันาอย่างรวดเรว็และมาพรอ้มกบัภยัคุกคามทีนั่บวนัจะมี

ความสําคัญและรุนแรงต่อเน่ือง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้รับการรบัรองมาตรฐาน 

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

4 กรกฎาคม 2564 ทัง้น้ี บริษัทได้นํามาปรับใช้และได้กําหนดเป็นระเบียบว่าด้วยความมัน่คง

ปลอดภยัระบบสารสนเทศของบรษิทั โดยกําหนดให้มกีารทบทวนระเบยีบดงักล่าวทุกปีตามความ

เหมาะสม กําหนดขอ้ปฏบิตั/ิขอ้หา้มปฏบิตัขิองพนักงานในการใชง้านคอมพวิเตอร ์ขอ้ปฏบิตัสิําหรบั

ผูด้แูลระบบคอมพวิเตอร ์และขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการจดัสรรและบริหารทรพัยากรด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

สนับสนุนใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยมฝ่ีายพฒันา

ระบบงาน และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศรบัผดิชอบในการดูแลระบบคอมพวิเตอร์ (ด้าน Software 

และ Hardware) และเขา้ถงึโปรแกรมระบบคอมพวิเตอร์เพื่อจดัการฐานขอ้มลูของระบบคอมพวิเตอร์
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ของบรษิทัได ้โดยบรษิทัไดม้กีารจดัทาํ Job Description เพื่อระบุหน้าที ่และความรบัผดิชอบของแต่

ละตําแหน่งอย่างชดัเจน สําหรบัระบบงานสําคญัๆ บริษัทได้มีการจดัทําและถ่ายทอดองค์ความรู ้

ในงานใหก้บับุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในสายงาน เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนกนัได ้ส่วนระบบงาน 

ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือต้องใช้ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานสูง บริษัทก็จะ

เลอืกใชบ้รกิารจาก Outsource 

8) นโยบายการส่งเสริมนวตักรรม 

บรษิทัตระหนักและมุ่งมัน่ในการส่งเสรมิและพฒันาการสรา้งวฒันธรรมการพฒันานวตักรรมองค์กร 

เพื่อเพิม่คุณค่าให้แก่กิจการตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถึงผู้มส่ีวน 

ไดเ้สยีภายใน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกตามนโยบาย ดงัน้ี  

 ส่งเสรมิให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการปรบัปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเกิดประสทิธภิาพสูงสุด

ตามพนัธกจิองคก์ร โดยการนํานวตักรรมมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั  

 สนับสนุนการนําอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ 

นําเครื่องมอืทางการเงนิมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

 สนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมนวตักรรมองคก์รเพื่อดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างต่อเน่ือง 

โดยบรษิทัได้มกีารแต่งตัง้คณะทํางานกําหนดกลยุทธ์และนวตักรรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ

บรหิารจดัการในด้านต่างๆ อาท ิเชงิวเิคราะห์โครงการ เทคนิควศิวกรรม การเงนิ การตลาด และ            

ในเชงิสญัญา เพื่อทําหน้าที่ระดมความคดิและนําเสนอแนวทางเชงิกลยุทธ์และนวตักรรม เพื่อการ

พฒันาประสทิธภิาพ และเสรมิสรา้งรายไดเ้พิม่ใหก้บับรษิทั รวมทัง้ศึกษาความเ ป็นไปได้ ในทาง

ปฏิบตัิตามแนวทางทีเ่สนอพร้อมทางเลอืกอื่นทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในเชงิเศรษฐกิจและ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัท นําเสนอแผนงานต่อกรรมการผู้จดัการสําหรบัมอบหมายให้

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบนําไปปฏบิตั ิตดิตามและสรุปประเมนิผลรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

ในปัจจุบัน Big data มีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างกว้างขวางมากขึ้น  

บรษิทัในฐานะผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมทีร่องรบัการเดนิทางจํานวนหลายล้านครัง้

ต่อวัน ได้นําเครื่องมือ Business Intelligence (BI) ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่าง

รวดเร็วโดยใช้ทรัพยากรน้อย และสามารถแสดงผลเพื่อสรุปข้อมูลขนาดใหญ่ให้เข้าใจได้ง่าย 

และมรีูปแบบที่สวยงามมาใช้ในการวเิคราะห์ เพื่อคาดการณ์ถึงความหนาแน่นของปรมิาณจราจร 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดนิทาง ความจําเป็นในการปรบัปรุงหรอืพฒันาทางพเิศษทางด้านกายภาพ 

เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรทีต่ดิขดัอยู่ในปัจจุบนั เพื่อใหผู้ใ้ชท้างสามารถใชท้างพเิศษทีส่ะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั และลดความสูญเสยีทางเศรษฐกจิจากการเผาผลาญน้ํามนัเชื้อเพลงิในขณะทีม่กีารจราจร

ตดิขดั รวมถึงสามารถลดแก๊สเรอืนกระจกที่เกิดขึ้นทัง้ในกระบวนการผลติน้ํามนั และแก๊สทีป่ล่อย

ออกมาจากท่อไอเสยี ทําให้สิง่แวดล้อมทัง้ในทางพเิศษและบรเิวณใกล้เคยีงมอีากาศที่สะอาดและ 

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้  

ในด้านการบริหารจัดการวิศวกรรมทางพิเศษ บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ 

งานผวิทาง และงานโครงสรา้ง (Pavement & Structure Management Systems) เพิม่เครื่องมอืในการ

รกัษาระดบัการใหบ้รกิารทางพเิศษแก่ผูใ้ชท้างพเิศษใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม ดา้นความรวดเรว็ ความ

สะดวกสบาย และความปลอดภยั สอดคล้องตามขอ้กําหนด และกฎหมายต่างๆ โดยบรษิัทไดจ้ดัทํา

ระบบดังกล่าวขึ้นในรูปแบบ Web-based Application ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 

การบริห า ร  (Management Information System : MIS) และข้อมู ลสา รสน เทศภู มิศ าสต ร์  

(Geographic Information System : GIS) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีแผนที่ชนิด

เคลื่อนทีไ่ด ้(Mobile Mapping System : MMS) เทคโนโลยพีกิดัเลเซอร ์(Laser Point Cloud)  
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นอกจากน้ี บริษัทริเริ่มระบบบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางพิเศษ (Safety Management 

System) เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์หาสาเหตุในการเกดิอุบตัเิหตุตามหลกัทางวศิวกรรม และจดัทําการ

เพิม่เตมิอุปกรณ์ / ปรบัปรุงสายทางใหม้คีวามปลอดภยัในทุกสภาพแวดล้อมดว้ยอย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ ทัง้น้ี การพฒันาองค์ความรูด้า้นการวจิยัและนวตักรรมของบรษิทัไดด้ําเนินการร่วมกบับรษิทั 

ที่ปรกึษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ ISO 9001 เป็นอย่างน้อย สถาบนัอุดมศกึษาชัน้นํา และ

จัดทําความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ  

ซึ่งมคีณาจารย์ นักวจิยั และผูเ้ชีย่วชาญเป็นคณะทํางาน อนัจะทําใหบ้รษิทัไดพ้ฒันาองค์ความรู ้และ

ไดร้บัขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง น่าเชื่อถอื และนํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

9)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อร้องเรียน  

• การแจ้งข้อร้องเรียน 

บรษิัทจดัให้มชี่องทางที่ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจทําให้เกิด

ความเสยีหายต่อบรษิทั หรอืพบพฤตกิรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนหรอืการไม่

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงต่อประธาน

กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการอสิระ หรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทั  
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอสิระ  

เลขานุการบรษิทั 

: บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 เลขที ่238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  

 กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 0 2641 4611 

อเีมล :  companysecretary@bemplc.co.th 

• การดาํเนินการเมื่อได้รบัข้อร้องเรียน 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  

กรรมการอสิระจะแต่งตัง้มอบหมายคณะทาํงานใหด้าํเนินการรวบรวมเรื่องรอ้งเรยีน  

2. การประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู 

คณะทํางานทีไ่ด้รบัการมอบหมายประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพจิารณาขัน้ตอน 

และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่อง  

3. มาตรการดาํเนินการ 

คณะทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายนําเสนอมาตรการดําเนินการระงบัการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความ

เสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยคาํนึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4. การรายงานผล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อ

คณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ  

หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

• มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ที่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย

ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ จะทาํใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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2. กรณีเปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  

ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้ 

4. ผู้ร ับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จําเป็น  

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ แหล่งที่มาของขอ้มูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ีหากเห็นว่า

เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้กําหนด

มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ 

ทีม่คีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 

9.1.4  การรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล    

1) คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิ โดยได้

กําหนดนโยบายแนวทางรวมถึงระบบการจดัทํารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่างๆ  

ใหม้คีวามถูกตอ้ง เพยีงพอ เท่าเทยีม ทนัเวลา ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ผีล

ต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้มีการสื่อสารให้เขา้ใจตรงกันทัง้องค์กรในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทัง้น้ี 

เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ําคญัและสามารถสะท้อนการปฏิบตัิหรือการดําเนินงานของบรษิัท

นําไปสู่การสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

นอกจากน้ี ยังส่งเสริมและกํากับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดัทํารายงานและเปิดเผยข้อมูล  

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจํานวนเพียงพอ  

โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผู้บรหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผู้จดัทําบญัชี ผู้ตรวจสอบ

ภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยกรรมการผู้จ ัดการเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมตั ิ

เพื่อเปิดเผยขอ้มูล พร้อมทัง้ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสําคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ

และขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ตามขอ้กําหนดของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ท่าเทยีมกนั  

2) บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบรษิัทและทําหน้าที ่

ในการสื่อสารขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น ผูถ้อืหุน้กู ้ผูล้งทุน นักวเิคราะห์

หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา  

โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนักลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย (Thai IR Club) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

ทัง้น้ีผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลไดท้ีแ่ผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท์ 0 2641 4611 

หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดินทางมายงัที่ทําการบริษัท เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ    

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถตดิต่อนัดหมายเพื่อทาํการประชุมผ่านทางโทรศพัท ์Conference Call) 

หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเว็บไซต์ หรือฝากคําถาม หรือ email  

ที ่ir@bemplc.co.th ไดเ้ช่นกนั  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหน้าทีภ่ายใตแ้นวปฏบิตัแิละขอ้กําหนดของกฎหมายแลว้ บรษิทัยงัมี

นโยบายหมุนเวยีนผูบ้รหิารระดบัสงูในการมส่ีวนร่วมเพื่อใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถามต่อผูล้งทุนรวมถงึได้

รบัทราบความคดิเหน็และตระหนักถงึความตอ้งการของผูล้งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศดว้ยตนเอง 

ทัง้ในระดบักรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเลขานุการบริษัท      

ทุกคนไดร่้วมกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธม์าโดยตลอด  

mailto:ir@becl.co.th
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3)  บรษิทัไดกํ้าหนดระดบัการรบัรูข้อ้มูลของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัชัน้อย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถ 

ในการเขา้ถงึขอ้มูลสําหรบัเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเขา้ใจที่ถูกต้องของขอ้มูล

สําหรบัผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิทั พร้อมทัง้ตดิต่อประสานงานกบัผูล้งทุน 

รวบรวมขอ้คดิเหน็ของผูล้งทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผูบ้รหิารระดบัสงูจนถงึระดบัพนักงานทุกคน ดงัน้ี 

3.1 การสื่อสารภายในองคก์ร 

แมค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูท้ีร่บัรูข้อ้มลูของบรษิทัทัง้หมด แต่ไดกํ้าหนดใหก้รรมการ

ผู้จ ัดการเป็นผู้มีอํานาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

เป็นผูใ้หข้อ้มลูผ่านสื่อสาธารณะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มูลทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยถอืเป็นหน้าทีส่ําคญัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาบรษิทั 

และพนักงานที่ได้รบัทราบขอ้มูล ต้องรกัษาขอ้มูลเป็นความลบั โดยบรษิัทได้กําหนดเป็นขอ้บงัคบั

เกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทัหา้มพนักงานบรษิทัเปิดเผยความลบัของบรษิทั แก่บุคคลภายนอกหรอื

ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ หากฝ่าฝืน 

ถือว่ามีความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษคือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับ 

การนําเสนอขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น  

นอกจากน้ี บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนําระบบความ

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท       

โดยกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความ

รบัผดิชอบเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัในการซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

ผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื่น  

สาํหรบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อพนักงาน บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อพนักงานเทยีบเท่าการเปิดเผยขอ้มลู

ต่อสาธารณชน โดยยดึหลกัความถูกต้อง สมํ่าเสมอและเวลาในการเปิดเผยขอ้มูล แผนกนักลงทุน

สัมพันธ์ได้มีการจัดทํารายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นคําถามและ

ความเหน็ของผูล้งทุนทีม่ตี่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อรายงานสรุปเสนอต่อผูบ้รหิารเป็นประจาํ

ทุกเดอืน เพื่อเป็นช่องทางการนําเสนอขอ้แนะนําทีด่หีรอืผลตอบรบัจากผู้ลงทุนต่อผูบ้รหิารเพื่อมา

ปรบัปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

3.2  การสื่อสารภายนอก 

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญตามนโยบายและเกณฑ์ที่กําหนด      

โดยเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th โดยปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ อาท ิรายงาน

ประจําปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ข้อมูลบรษิัท นโยบายบริษัทในด้านต่างๆ สถานะเงินกู้ ผลการดําเนินงาน อตัราส่วนทางการเงนิ 

ราคาหลกัทรพัย์ ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ เช่น การดําเนินกจิกรรมรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว สําหรบัผู้ลงทุน และ      

ผู้ที่เกี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถึงขอ้มูลการนําเสนอต่อผูล้งทุน (Presentation) 

เป็นรายเดอืนและมกีารปรบัปรุงขอ้มูลเป็นประจํา เพื่อใหผู้ล้งทุนตลอดจนผูส้นใจทีจ่ะลงทุนทุกท่าน

สามารถรบัทราบขอ้มูลใหม่อย่างทนัเวลาและสมํ่าเสมอผ่านทางเว็บไซต์ อีกทัง้ได้มกีารเชื่อมโยง

ข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจดัทําโดยนักวิเคราะห์
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หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบท

วเิคราะหข์องบรษิทั Analyst Consensus เพื่อประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน  

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงนินัน้ คณะกรรมการจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหน้า 13-12 

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่สําคัญของแผนก 

นักลงทุนสมัพนัธ์ เน่ืองจากเป็นการให้ขอ้มูลของบรษิทัเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวเิคราะห์

เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูล้งทุน เจ้าหน้าทีนั่กลงทุนสมัพนัธ์ จงึเป็นผูใ้หข้อ้มูล และ

สร้างความเขา้ใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดตี่อนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ โดยอาจทําการ

ตรวจทานและชีแ้จงเพื่อใหม้กีารแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถู้กตอ้งไดโ้ดยไมก่่อใหเ้กดิการชีนํ้าหรอืบดิเบอืน

บทวเิคราะหข์องนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ได ้หรอืแก้ไขเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิในอดตี หรอืทีไ่ด้

เผยแพร่สู่สาธารณชนแลว้ จงึไม่จดัเป็นการชีนํ้าการลงทุน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสื่อสาธารณะ บรษิทัจะเขา้ร่วมกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น

ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล ทําให้สามารถพบปะและรบัฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรง

ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, 

Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมีนโยบายในการ

หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารชี้แจงข้อมูล 

เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดด้ยีิง่ขึน้ 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีกิจกรรม Analyst Meeting, Company Visit, Site Visit, Conference Call แถลงข่าว 

และการใหส้ื่อสมัภาษณ์ (Press Interview) ทัง้ในรูปแบบการเขา้พบทีบ่รษิทั (ออฟไลน์) และรูปแบบ

ออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยแผนกนักลงทุน

สมัพนัธไ์ดจ้ดัใหม้กีารประชุมร่วมกบัสถาบนัต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในรปูแบบออฟไลน์

จาํนวน 4 ครัง้ ออนไลน์จาํนวน จาํนวน 17 ครัง้ และจดัใหม้งีานประชุมนักวเิคราะห ์จาํนวน 3 ครัง้ 

ทัง้น้ี เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงานตลอดจนความคบืหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้

ผูบ้รหิารตอบขอ้ซกัถามกบัผูล้งทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมใหไ้ดร้บัทราบโดยทัว่กนั 

ตลอดจนเพื่อใหข้อ้มูลทีส่ําคญัและจําเป็นอย่างถูกต้องสําหรบัการตดัสนิใจการลงทุนต่อบุคคลทัว่ไป

รวมถงึนักลงทุนและนักวเิคราะหส์ถาบนั 

บรษิัทได้จดัใหม้โีครงการผูถ้อืหุน้สมัพนัธ ์เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมกจิการ

และพบปะคณะผูบ้รหิาร ทัง้ยงัไดจ้ดัทาํ BEM Magazine เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูธุรกจิ รวมทัง้สาระความรู้

ทีเ่ป็นประโยชน์ และไดนํ้าส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้กู้ของบรษิทัทุกรายเป็นประจาํ และบรษิทัยงั

ไดท้ําการสํารวจความคดิเหน็และความต้องการของนักวเิคราะห์และผูล้งทุนทีม่ตี่อคุณภาพของการ

สื่อสารและการดําเนินกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์ในปี 2563 (BEM IR SURVEY) เพื่อนํามาปรบัปรุง

การทํางาน พบว่า ผลสํารวจการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 90.06      

9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการตระหนักถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการกําหนดนโยบาย และกํากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีาร

บรหิารจดัการทีด่ ีซึ่งครอบคลุมถงึวตัถุประสงค์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน 

การจัดสรรทรัพยากรที่สําคัญและเพียงพอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงานใหม้คีวามสอดคล้องกบักฎหมายขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อนันําไปสู่การดาํเนินงานและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

http://www.settrade.com/
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คณะกรรมการได้ดําเนินการตามแนวปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรบับริษัทจดทะเบียน 

ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการ บรษิัทได้พจิารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอิสระ ทกัษะ 

ประสบการณ์ การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีเ่หมาะสม

และจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่บรษิทัได้กําหนดไว ้ซึ่งประกอบด้วย 

บุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิํานวนทัง้สิ้น 14 คน กล่าวคอื กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 5 คน กรรมการที่เป็น

อิสระ 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 4 คน ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการโดยรวมมี

คุณสมบตัิที่เหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมถึง

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดําเนินงานเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ และ 

มีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัท

ดาํเนินการอยู่เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 2 คน จาก 5 คน 

 คณะกรรมการมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจาํนวน 5 คน สอดคล้องกบัสดัส่วนทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้กําหนด

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

หลกัทรพัยฯ์  

 กรรมการมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3  

ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 

 คณะกรรมการมีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการ จะตอ้งไม่เกนิ 5 แห่ง เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. การทาํหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการกําหนด

นโยบาย กํากบัดูแล และการบรหิารงานประจํา โดยคณะกรรมการได้กําหนดอํานาจหน้าทีข่องประธาน

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระตามความหมายของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  

3. คณะกรรมการชดุย่อย 

บรษิัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและกํากบัดูแลการดําเนินงานอย่างใกล้ชดิและ

รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรหิาร 

โดยคณะกรรมการไดกํ้าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดงัมรีายละเอียด

ตามทีป่รากฏในหน้า 9-34 ถงึ 9-39 

4.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่กํากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจดัการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณของบรษิทั การจดัสรรทรพัยากรทีส่าํคญั

และเพยีงพอ ตลอดจนกํากบัดแูลและตดิตามใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนทีกํ่าหนดไว ้

เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื อนันํามาซึ่งการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธิ

และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาหรอืลดผลกระทบ

ดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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2) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกํากบัดูแลกจิการ สําหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

บรษิทัเพื่อยดึถอืปฏบิตั ิและจดัใหม้กีลไกทีเ่พยีงพอทีเ่อือ้ใหม้กีารปฏบิตัไิดจ้รงิ ตดิตามผลการปฏบิตั ิ

รวมทัง้ใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3) คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการจัดทําจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทั ต่อบรษิทั ผูร่้วมงาน บุคคลภายนอก และสงัคม เพื่อใหบ้รษิทั

สามารถสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ใหม้กีารทบทวนอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครัง้ 

4) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะทําให้มัน่ใจได้ว่า  

การดําเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรอื

แนวทางทีไ่ดกํ้าหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารดําเนินงานที่สําคญั เช่น การลงทุน การทํา

ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ หรือการทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งของ

ผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการที่มส่ีวนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน้ เป็นต้น 

เป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 

5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยง 

ของบรษิทัจากการรายงานของฝ่ายบรหิารในรายงานผลการดาํเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ

ทุกครัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

6)   ตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการนําแผนกลยุทธไ์ปถ่ายทอดเป็นแผนดาํเนินงาน (Operational Plan) รวมถงึ

ประเมนิผลการดําเนินงาน และกํากบัดูแลบรษิัทในกลุ่ม โดยกําหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการ

ปฏบิตังิาน ตลอดจนเรื่องทีส่าํคญัอื่นๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากน้ี บรษิทัไดกํ้าหนดใหม้กีารสํารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกคนเป็นประจาํทุกปี พรอ้มใหม้กีารลงนามรบัรองเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และการอบรมและทดสอบหลกัสตูรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning สาํหรบั

ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัแลว้ บรษิทัยงัสนับสนุนใหผู้บ้รหิารทัง้ระดบัสงู และระดบักลาง เขา้รบัการ

อบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการกํากบัดแูลกจิการอย่างต่อเน่ืองทุกปี   

5. การประชุมคณะกรรมการ  และคณะกรรมการชุดย่อย 

 การเขา้ร่วมประชุม / จํานวนครัง้ทีจ่ดัประชุมปี 2563 

ชื่อ-นามสกุล คณะกรรมการ

บรษิทั 

 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   

สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสีย่ง 

1. ดร.วรีพงษ์  รามางกูร (1) 3/7     

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 7/7 12/12  3/3  

3. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 7/7  5/5 3/3  

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 6/7  5/5 2/3  

5. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั   6/7  5/5   

6. นางวลัลภา อสัสกุล 7/7    3/3 

7. นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ 7/7 12/12  3/3  

8. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ 5/7     

9. นายพงษ์สฤษดิ ์ 

 ตนัตสิุวณิชยก์ลุ 

7/7 
12/12 

  3/3 
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 การเขา้ร่วมประชุม / จํานวนครัง้ทีจ่ดัประชุมปี 2563 

ชื่อ-นามสกุล คณะกรรมการ

บรษิทั 

 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   

สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสีย่ง 

10. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั   7/7     

11. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 5/7     

12. นายวทิยา  พนัธุม์งคล (2)  3/3     

13. นางณฐมณ  บุนนาค  7/7     

14. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 7/7 12/12   3/3 

15. นางพเยาว ์ มรติตนะพร 7/7 12/12   3/3 

หมายเหตุ  : (1)  ดร.วรีพงษ์  รามางกูร  ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2563 

 (2)  นายวทิยา  พนัธุม์งคล  ได้ร ับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่  9 เมษายน 2563  

แทนนายยุทธนา หยมิการุณ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่  

25 ตุลาคม 2562 

1) การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทได้แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบยีบวาระหลกัประจําปีให้กรรมการได้รบั

ทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งช่วยใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ่งตามขอ้บงัคบั

ของบรษิทักําหนดไวใ้หป้ระชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และในการประชุมต้องมกีรรมการเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม  

ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุม 7 ครัง้  

สาํนักกรรมการผู้จดัการจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุม ซึ่งมีการกําหนด

ชดัเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม  

ระเบยีบวาระการประชุมจะกําหนดขึ้นโดยการพจิารณาร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการบรษิัท 

และกรรมการผู้จดัการ รวมทัง้จะจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารและไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการได้ม ีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มกีาร

พิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มกีารแสดงความ

ค ิดเห ็นและอภิปรายร่วมกนั และผู ้บร ิหารระดบัสูงจะเขา้ประชุมเพื่อชี้แจงขอ้มูลในฐานะ

ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการมนีโยบายห้ามกรรมการ และผู้บรหิารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืมี

ส่วนไดเ้สยีกบัวาระทีจ่ะพจิารณาเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้ให้

กรรมการและผูบ้รหิารซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการ

ล่วงหน้า ทัง้น้ี การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี คณะกรรมการจะพจิารณาจาก

รายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จ ัดทํารายงานดงักล่าว ตามที่

คณะกรรมการมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทาํรายงานการมส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  
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2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการนํานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ  

โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาวาระสําคญัต่างๆ และจดัทํารายงาน 

การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ดงัน้ี 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีกําหนดการประชุมอย่างสมํ่ า เสมอเป็นประจําอย่าง น้อย 

ทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่ร ับผิดชอบ

เกี่ยวกับบัญชีการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมทัง้ประชุม ร่วมกับ 

ผูต้รวจสอบบญัชเีพื่อสอบทานงบการเงนิประจาํปี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืใน

กรณีทีฝ่่ายบรหิารจะมกีารทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบัการไดม้าจําหน่ายไป

ซึ่งสนิทรพัย์ ซึ่งจะต้องพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์

สงูสุดของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชุมเพิม่เตมิ  

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 5 ครัง้ และได้มีการประชุมร่วมกับ 

ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏบิตัหิน้าที่

ต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา 

ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั ้นในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ไดพ้จิารณาการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัจาํนวน 2 รายการ  

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะจดัการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ

เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีพ่น้ตําแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก

ก่อนครบวาระ และพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจําปี เพื่อนําเสนอ 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีพจิารณาอนุมตั ิและพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จ ัดการ 

ตามผลประเมนิการปฏบิตังิานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ ทัง้น้ีคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทุกปีเพื่อใหห้ลกัเกณฑ์มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบักลยุทธ์

ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัและเพื่อใหห้ลกัเกณฑ์พจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐาน

เดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษากรรมการทีม่คุีณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ทัง้น้ี บรษิทักําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า  

2 ครัง้ต่อปี  

ในปี 2563 มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 ครัง้ เพื่อสรรหา

บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง และ

พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

พจิารณาอนุมตั ิและพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะจดัการประชุมเพื่อตดิตามและประเมนิผล

การปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีการปรบัปรุงแนวปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบันโยบาย

การกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณาแผน

บรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการดูแลตดิตามตรวจสอบและทบทวน

ความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการไดม้กีารทบทวนการปฏบิตัขิองบรษิทัตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการ   

ทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน  

ในปี 2563 มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง จํานวน 3 ครัง้ เพื่อ

ตดิตามและทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อ

ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลู และความรบัผดิชอบในดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการได้พจิารณาการปฏิบตัิตามแผนบรหิารความเสี่ยงประจําปี ทบทวนและตดิตาม

แผนบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ โดยพบว่าบรษิทัสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งใหเ้ป็น

ตามแผนที่กําหนดไว้ ไม่พบสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ 

ของบริษัท และแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2564 มีความพอเพียงและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบนั รวมทัง้มแีผนการดําเนินการและวธิกีารเพื่อบรหิารความ

เสีย่งอย่างเหมาะสม 

2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั มกํีาหนดการประชุม เพื่อช่วยในการใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษาแก่

ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของบริษัท รวมทัง้เพื่อ

พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และพจิารณา

กลัน่กรองเรื่องทีจ่ะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบรหิาร จํานวน 12 ครัง้ เพื่อพิจารณากลัน่กรองวาระ 

ที่นําเสนอคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาอนุมตัิรายการที่วงเงนิไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทัง้

พจิารณาเงนิเดอืน และโบนัสสาํหรบัพนักงาน 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) ของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และคณะกรรมการไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ

ทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด ทัง้น้ีคณะกรรมการยงัได้

กําหนดใหม้กีารทบทวนหวัขอ้ประเมนิเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกบับทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย 

โดยในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ใหก้รรมการแต่ละคณะ สาํหรบัประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม

ทัง้คณะ เพื่อนําผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทัง้น้ี

ความเหน็ของกรรมการส่วนใหญ่สรุปตามหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  :  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ด ีมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย

เพยีงพอ และทาํหน้าทีโ่ดยรวมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอกีจาํนวน 4 คณะ คอื คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร

ความเสี่ยง และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อทําหน้าที่ช่วยในการกํากบัดูแลกิจการ สรรหาบุคคลที่มี
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คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม ไม่อยู่ภายใต้

อทิธพิลของบุคคลใดบุคคลหน่ึง รวมถงึค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแขง่ขนัไดใ้นการรกัษากรรมการทีด่มีี

ความสามารถ กําหนดนโยบาย และทศิทางการดําเนินงานดา้นการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท 

จรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ดแูลและใหค้าํแนะนําแก่ฝ่ายบรหิาร ทัง้น้ี

เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัภายใตก้ารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการ : ไดใ้หค้วามสําคญัและใชเ้วลาอย่างเพยีงพอในการพจิารณาเรื่องสําคญัทีเ่กี่ยวกบั

ทศิทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทั การทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัพรอ้มทัง้

ดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ การพจิารณาทบทวนจรรยาบรรณบรษิทั และดูแลใหม้กีาร

ปฏบิตัติาม พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการไดม้กีารกําหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ สําหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการไดด้ําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวโ้ดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

เป็นสําคญั คณะกรรมการไดท้บทวนระบบควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า 

มรีะบบภายในทีด่พีอมกีารบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึการตดิตามและดแูลการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   

- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

ทีร่บัรองโดยทัว่ไป การกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพื่อใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธผิล การพจิารณาใหก้ารทํารายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดด้ําเนินการตาม

กระบวนการทีกํ่าหนดไวแ้ละเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั การกํากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง การเสนอแต่งตัง้ 

กําหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลผูส้อบบญัชอีย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน : มกีารกําหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการให้

มคีวามเหมาะสม การพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

การกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส  

การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด เพื่อนําเสนอผูถ้อืหุน้ การประเมนิผล

การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และการพจิารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว 

แนวโน้มการปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีการพฒันา และเสนอแนะนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษิทัรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ การตดิตามและประเมนิผลตามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการทีด่ขีองบรษิทั การพจิารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง การดูแล

และทบทวนการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิทั กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรหิารความเสี่ยง และ

ระบบป้องกนัของความเสี่ยงทุกประเภท การรายงานความเสี่ยงและการดําเนินงานเพื่อลดความ

เสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 

- คณะกรรมการบรหิาร : มกีารให้แนวนโยบาย กํากบัดูแล ให้คําแนะนํา คําปรกึษาแก่ กรรมการ

ผู้จดัการ และฝ่ายบรหิาร การกําหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ  และอํานาจการบรหิารต่างๆ ของ

บรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั การตรวจสอบ ตดิตามการดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนงานต่างๆ ของบรษิัทใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การศกึษาความเป็นไปได้

สาํหรบัโครงการใหม่ๆ การอนุมตัเิขา้ทาํนิตกิรรมมคีวามเหมาะสม การอนุมตั ิแต่งตัง้ และพจิารณา

กําหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารมคีวามเหมาะสม   
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3) การประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อยอยู่ในเกณฑด์ ีโดยบรษิทัไดแ้จง้กําหนดการประชุมพรอ้มระเบยีบวาระประจาํปีใหก้รรมการได้รบั

ทราบล่วงหน้า ซึ่งช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชุมไดทุ้กครัง้ โดยจํานวนครัง้ของการ

ประชุมและระเบยีบวาระมคีวามเหมาะสม ช่วยใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และสามารถกํากบัดูแลใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิอย่างประสบความสําเรจ็ นอกจากนัน้กรรมการจะไดร้บั

เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมเีวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูเพื่อเตรยีมตวัเขา้ประชุม 

ซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ  

ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลที่จําเป็นเพิม่เติมเพื่อประกอบการตดัสนิใจให้เป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั อกีทัง้บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้อํานวยใหเ้กิดการแสดงความคดิเหน็อย่าง

สร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงและกรรมการสามารถ

อภปิรายปัญหาสาํคญัอย่างเตม็ทีใ่นทีป่ระชุม  

4) การทาํหน้าทีข่องกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การทาํหน้าทีข่องกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยอยู่ในเกณฑด์ ีมกีารเตรยีมตวัและศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ และ

เขา้ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ อกีทัง้กรรมการไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และมคีวามเป็นกลาง

ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ มอีสิระในการตดัสนิใจ ลงมต ิรวมถงึการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานของบรษิทัและเขา้ใจว่าประเด็นใดมคีวามสําคญัและใชเ้วลาในการพจิารณาประเดน็

นัน้ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรบัความเหน็ทีแ่ตกต่างระหว่างกนัโดยไม่เกดิความขดัแยง้ 

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบรหิาร  :  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบรหิารอยู่ในเกณฑ์ด ีกรรมการสามารถหารอื

กบักรรมการผู้จดัการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร โดยกรรมการ

ผูจ้ดัการสามารถขอคาํแนะนําจากกรรมการไดเ้มื่อจาํเป็น ซึง่คณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการ

ปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิาร อีกทัง้คณะกรรมการได้เขา้มามส่ีวนร่วมในการพจิารณาแก้ไขปัญหา

อย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิารไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณทีกํ่าหนดไว ้

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร : การพฒันาตนเองของกรรมการและการ

พฒันาผูบ้รหิารอยู่ในเกณฑด์ ีโดยกรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของการ

เป็นกรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างเพยีงพอ มคีวามใส่ใจหาขอ้มลูหรอื

ตดิตามขา่วทีส่ําคญัเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบยีบต่างๆ 

และสภาพการแข่งขนั ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการมีประสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการ     

ทุกท่านไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ และเมื่อมกีรรมการใหม่ 

คณะกรรมการไดดู้แลใหฝ่้ายบรหิารจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อใหก้รรมการใหม่

เขา้ใจธุรกจิ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ไดม้กีารกําหนดแผนการสบืทอด

ตําแหน่ง เพื่อใหก้ารทาํหน้าทีใ่นตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง   

7. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั 

คณะกรรมการได้กําหนดจรรยาบรรณบรษิัท เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจของ

บรษิทั และแนวทางการปฏิบตังิานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนักงานจะประเมนิการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณบรษิทัอย่างต่อเน่ืองทุกปี ทัง้น้ีผลการประเมนิสรุป

โดยรวมกรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัดงัน้ี 

 การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางทีกํ่าหนดไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั 

 แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบตัิตามกฎหมายทีใ่ชก้บับรษิทัและธุรกิจการคา้อย่างเคร่งครดั  

ตามหลกัจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตั ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั  
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 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่นําข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

หลกีเลีย่งการกระทาํทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบรษิทั

ไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใดๆ ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทั 

 การใชข้อ้มูลภายในเพื่อซื้อขายหลกัทรพัย ์: ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

อนัส่งผลกระทบต่อราคาหรอืการซื้อขายของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น : ปฏิบตัิงานที่ได้รบัมอบหมายให้ดทีี่สุดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้องค์กรมี

ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และต่อยอดทางธุรกจิไดอ้ย่างต่อเน่ือง และเพิม่มูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน

ระยะยาว 

 การปฏบิตัติ่อคู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกจิ : รกัษาความลบัของคู่คา้และคู่สญัญา ในการดําเนินธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม และอสิระ ไม่ดําเนินธุรกจิโดยมชิอบระหว่างคู่คา้และคู่สญัญา ไม่ตดิสนิบนหรอืจดัหา

สิง่ของใหผู้อ้ื่นโดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกจิ   

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษา

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิอยู่เสมอ 

 การปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจ : ปฏิบตัิตามนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามกติกาและ

กรอบแห่งกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 

 หน้าทีต่่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อมและภาครฐั : ใหค้วามร่วมมอืในการทําประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม 

สิง่แวดลอ้มและภาครฐั ตามโอกาสและความพรอ้ม   

 การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด : ไม่ทําการครอบครอง ซื้อ-ขาย หรือดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ในขณะอยู่ที่ทํางาน หรือระหว่างทําธุรกิจของบริษัท ยกเว้นการจดัเลี้ยง

สงัสรรค์โดยบรษิทั และไม่ทําการเล่นหรอืเป็นผูม้ส่ีวนสนับสนุนใหม้กีารเล่นการพนันทุกประเภทใน

ระหว่างเวลาทาํงาน หรอืในพืน้ทีบ่รษิทั 

 การเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบั : ปฏิบตัิตามนโยบายในการจดัการขอ้มูลในบรษิัทอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จําเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส และ 

ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือนําข้อมูล 

ทีไ่ดร้บัจากหน้าทีก่ารงาน ไปใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตน 

 ทรพัย์สนิของบรษิทั : กําหนดแนวปฏิบตัใินการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิทัมใิหสู้ญหาย 

เสยีหาย หรอืนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิ   

 ของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง : กําหนดแนวปฏิบัติเรื่องการให้ของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง  

โดยหลกีเลี่ยงการรบัสิง่ของหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ คู่สญัญา หรอืผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมโดยพงึพจิารณาว่าอยู่ในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

 ความปลอดภัยและสุขอนามัย : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

สุขอนามยัอย่างเคร่งครดั และใหค้วามร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บและ

ความเจบ็ป่วย   

 การยกเว้นไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ : รบัทราบและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท โดยไม่กระทํา

การฝ่าฝืนอนัอาจจะทาํใหไ้ดร้บัโทษทางกฎหมายและโทษทางวนัิยได ้

8. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการทุกคนยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการจะทําการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ

ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด และคณะกรรมการได้

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื่นทีเ่หมาะสมสําหรบักรรมการผูจ้ดัการ โดยพจิารณาเกณฑ์ชีว้ดัระดบัองค์กร (Corporate 

KPIs) เพื่อใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ  
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9. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บรษิทักําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ

ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกบัภาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชกิของ

คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณากลัน่กรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกับอุตสาหกรรมเดยีวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา

กรรมการทีม่คุีณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดัการ ให ้สอดคล้องกบัผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัตามเกณฑ์ชี้วดัระดบัองค์กร (Corporate 

KPIs) และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการ 

และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการ

ดําเนินงานของบรษิัท และผลประเมนิการปฏิบตังิานของผู้บรหิาร

แต่ละคน   

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2563 ปรากฏในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารหน้า 8-8 ถงึ 8-11 

10. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1)  การอบรมสาํหรบักรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่ง เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ 

การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเน่ือง ทัง้หลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 

ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัใหค้วามสาํคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาใน

หลกัสูตรต่างๆ หรอืพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบรษิทัได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรกบั

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Director Certification Program 

(DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร Board Performance Evaluation 

หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of 

Compensation Committee (RCC)  

ทัง้น้ี ในปี 2563 มกีรรมการบรษิทัจาํนวน 1 คน คอื คุณวทิยา พนัธุ์มงคล ไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP 175/2020)   

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการกําหนดแนวปฏิบตัิให้บรษิัทจดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ 

โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และ 

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการ

ผู้จดัการ เลขานุการบรษิัท และสํานักกรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีใ่นการปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัให้มกีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผู้บรหิาร และ/หรอืเจา้หน้าที ่
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ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในปี 2563 มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 คน ซึ่งบริษัท 

ไดด้ําเนินการตามแนวปฏบิตั ิโดยบรรยายสรุปขอ้มลูบรษิทั พรอ้มทัง้จดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูสรุปให้

กรรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการกํากบั

ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กําหนดการประชุม

คณะกรรมการทัง้ปี พรอ้มกนัน้ีบรษิทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

11. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการไดกํ้าหนดใหม้กีารจดัทําและรายงานเกี่ยวกบัแผนการทดแทนตําแหน่งงาน (Succession 

Plan) สําหรับตําแหน่งกรรมการผู้จ ัดการและผู้บริหารระดับสูง และตําแหน่งงานในสายงานหลัก  

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทัง้น้ีบรษิทัไดจ้ดั

ใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มสาํหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะ

ที่จําเป็นตามตําแหน่งงาน เพื่อสบืทอดงานในกรณีทีก่รรมการผู้จดัการหรือผู้บรหิารในตําแหน่งสําคญั 

ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

บรษิัทได้กําหนดใหม้แีผนการสบืทอดตําแหน่งผู้บรหิารในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะผู้บรหิารและตําแหน่ง 

ในสายงานหลกั ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกําหนดให้มกีารพจิารณา

เลื่อนตําแหน่งตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อพฒันาบุคลากรที่มผีลการปฏิบตัิงานที่ดแีละมศีกัยภาพได้

เติบโตในตําแหน่งที่สู งขึ้นตามลําดับขัน้ของพนักงานทัง้ผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน  

โดยคณะกรรมการพจิารณาประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัผู้อํานวยการฝ่ายขึน้ไป 

หรอืผู้บรหิารระดบักลางเป็นผูพ้จิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในส่วนของการดําเนิน 

กลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บรหิารระดบัสูงที่อาจจะมกีาร

เปลีย่นแปลง หรอืหมดวาระการดาํรงตําแหน่งหรอืเกษยีณอายุ ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเป็น ผูท้บทวนหลกัการ ตลอดจนคดัเลอืกผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมคุีณสมบตัเิหมาะสม 

โดยมคีณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้ในระดบักรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการบรหิารพจิารณา

แตง่ตัง้ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอํ้านวยการฝ่ายขึน้ไป 

สาํหรบัผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการกําหนดใหเ้ป็นบุคลากรทีจ่ะสบืทอดตําแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ีพ่รอ้มดว้ย

คุณสมบตัิและประสบการณ์การทํางานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รบัการถ่ายทอดความรู้

ประสบการณ์ดว้ยการหมุนเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง และเขา้รบัอบรมตามหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิ เพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งทีส่งูขึน้ไปในอนาคต 

และเพื่อให้มกีารส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง สําหรบัการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลของบรษิัท มกีารวางระบบ ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม 

ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถตามที่กําหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกําหนดหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของบุคลากร มาตรฐานการปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสื่อสารทีม่ี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

มปีระสทิธภิาพและเหมาะสม เน้นทีป่ระโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของพนักงานและความชดัเจนในการ

ประเมนิผลการปฏิบตังิานสําหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัความสามารถและ 

ผลการปฏบิตังิาน  
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9.2 โครงสร้างกรรมการ  

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร   

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  

ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรดงัน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย บุคคลผูท้รงคุณวุฒจิํานวนทัง้สิน้ 14 คน โดยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  

5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 5 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 4 คน โดยมรีายชื่อ ดงัน้ี 

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์* รองประธานกรรมการบรษิทั  

2. นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

3. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

4. ดร. อรรณพ  ตนัละมยั  กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

5. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

6. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั 

7. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

8. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล กรรมการบรษิทั 

9. นางสาวอารศิรา  ธรมธชั   กรรมการบรษิทั 

10. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 

11. นายวทิยา  พนัธุม์งคล   กรรมการบรษิทั 

12. นางณฐมณ  บุนนาค กรรมการบรษิทั 

13. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั 

14. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ  : 
*    รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั 

อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

 กํากบัดแูล และจดัการใหก้ารดาํเนินการของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตข้อบวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพืน้ฐานของ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 กําหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัและกํากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีกํ่าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ

สงูสุดใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 จดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจําปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี

สิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อมคีวามจาํเป็น 

 จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง

เท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 พิจารณาอนุมตัิงบประมาณในการลงทุนและในการดําเนินกิจการของบริษัทประจําปี รวมทัง้ดูแล 

การใชท้รพัยากรของบรษิทั 
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 จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลทัว่ไปที่สําคญัต่อผู้ถือหุ้น 

อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน 

 จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง 

ทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการดาํเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

 จดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารสื่อสารบทบาทหน้าทีแ่ละ 

ความรบัผดิชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 

ของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 

 กํากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารดําเนินการตามนโยบายทีกํ่าหนดไว ้โดยคณะกรรมการบรหิาร 

มอํีานาจอนุมตัิการเขา้ทํารายการใดๆ ซึ่งผูกพนับรษิัทในวงเงนิไม่เกินครัง้ละ 500 ล้านบาท ทัง้น้ี  

ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบ 

จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ 

มอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง 

หรอืแกไ้ขอํานาจนัน้ไดต้ามความเหมาะสม 

 กําหนดรายชื่อกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพนับรษิทั   

อาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

 พจิารณาและกําหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

 ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

 ให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการอย่างสมํ่าเสมอ  

โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจําซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทัง้ยังมีส่วนสําคัญ 

ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรื่องนโยบายของบรษิทั  

 ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให ้

การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วม 

ในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

 ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

เป็นสาํคญั 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  

โดยได้แต่งตัง้ให้นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน  

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระจาํนวน 3 คน ดงัน้ี  

1. นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร * ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

2. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั * กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 
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อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข ้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และรวมถงึเสนอค่าตอบแทนและเลกิจา้งบุคคลดงักล่าว การเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มี

ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ ทัง้น้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

(ค)  ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที ่

ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 กํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ และ

แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในใหก้้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ และ 

มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบัทศิทางการดําเนินงานของบรษิัทและมาตรฐานสากล 

รวมถงึการพจิารณาและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการหรอืการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่สรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

โดยไดแ้ต่งตัง้ใหพ้ลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งเป็นกรรมการอสิระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกําหนดว่าประธาน

คณะกรรมการชุดยอ่ยควรเป็นกรรมการอสิระ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 คน ดงัน้ี 

1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

   (กรรมการอสิระ) 

2. นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

   (กรรมการอสิระ) 

3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

4. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลือกบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสม 

ทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อนําชื่อเสนอต่อทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้หรอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จ ัดการและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาแต่งตัง้   

 พจิารณากําหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 พจิารณากําหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและ

นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหน้าที่กําหนด

นโยบายและทศิทางการดําเนินงานด้านการกํากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัท รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ 

และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พจิารณาแผนบรหิารความเสี่ยง กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและ

ทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ 

นางวลัลภา อสัสกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร 
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ความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 คน ดงัน้ี 

1. นางวลัลภา  อสัสกุล   ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  

   (กรรมการอสิระ) 

2. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

3. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

4. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

 ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบตัิด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการนํามาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบรษิทั 

 พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ 

ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

 ติดตามและประเมินผลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบ   

 พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณา 

 ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธ์ทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และ

ระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

 รายงานความเสีย่งและการดาํเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  

 ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการใหค้ําแนะนําคําปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 

และดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ

บรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรหิาร 

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล  กรรมการบรหิาร 

4. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรหิาร 

5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรหิาร 

อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 ใหแ้นวนโยบาย กํากบัดแูล ใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา แก่กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิาร   

 กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิัทตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

 ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบรษิัทใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 ศกึษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกจิ   
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 มีอํานาจที่จะอนุมตัิการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท  

ต่อการทาํนิตกิรรมแต่ละครัง้ ทัง้น้ี ไม่รวมถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื

บรษิทัย่อยของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้

รายการทีต่้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 มอํีานาจอนุมตั ิแต่งตัง้ การปลด การกําหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ 

สิง่อํานวยความสะดวกของเจา้หน้าทีห่รอืพนักงานบรษิทัซึ่งมตีําแหน่งตัง้แต่ผูอํ้านวยการฝ่ายขึน้ไป 

แต่ทัง้น้ีไม่รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร มอํีานาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร และ/

หรอืกําหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชุมตามทีเ่หน็สมควร 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

 ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

อาํนาจหน้าท่ีกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดกํ้าหนดอํานาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี  

 ดาํเนินการควบคุม และบรหิารธุรกจิหลกัของบรษิทั 

 ดแูลกจิการทัง้ปวงของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมตแิละนโยบายทีไ่ดร้บัมอบจากคณะกรรมการบรษิทั และ

ตามคาํแนะนําของคณะกรรมการบรษิทั 

 ศกึษาความเป็นไปไดส้ําหรบัโครงการใหม่ๆ  และมอํีานาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

 มอํีานาจอนุมตั ิแต่งตัง้ ปลด กําหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและสิง่อํานวย

ความสะดวกของพนักงานบรษิทัในระดบัตัง้แต่ผูอํ้านวยการลงไป  

 มีอํานาจอนุมัติการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  

ต่อการทาํนิตกิรรมแต่ละครัง้ 

 มีอํานาจลงนามในเช็คโดยไม่ต้องประทบัตราบริษัทและมีอํานาจลงนามพร้อมประทบัตราบรษิัท  

ในการเบกิถอนเงนิจากทุกบญัชขีองบรษิทัและใชส้นิเชื่อธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิทุกแห่งทีบ่รษิทั

มอียู่ในจาํนวนไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อครัง้   

 มีอํานาจในการสัง่จ่ายเงนิด้วยวธิกีารต่างๆ ทางอิเล็คทรอนิกส์ในจํานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ต่อครัง้ โดยใหม้อํีานาจแต่งตัง้ผูร้บัมอบอํานาจช่วงเพื่อกระทาํการแทนได ้

 ให้มีอํานาจที่จะมอบอํานาจให้พนักงานระดบับริหารของบริษัท อนัได้แก่ รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จ ัดการ 

ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสัง่ซื้อ การจดัจา้ง การสัง่จ่ายเงนิ) ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

 ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตัง้รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลอื่นเป็นผูร้กัษาการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมอํีานาจ

หน้าทีเ่ท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 

 มอํีานาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลใดใหด้าํเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ 

หรอือาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอํีานาจดําเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร 

และมอํีานาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข ยกเลกิเพกิถอนอํานาจนัน้ๆ ได ้

 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

เป็นครัง้คราว 
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ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัจะทําการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการเทยีบกบัเป้าหมาย 

ที่กําหนดไว้เป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จ ัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติามหลกัเกณฑ ์

อาํนาจอนุมติั 

ผู้มีอาํนาจอนุมติั รายละเอียด 

คณะกรรมการบรษิทั มีอํานาจอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามข้อบงัคับของบริษัท  

ทัง้น้ี ไม่รวมถงึการเขา้ทาํรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมส่ีวนไดเ้สยี รวมทัง้

รายการที่ต้องขออนุมตัจิากผู้ถือหุ้นตามขอ้กําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการบรหิาร วงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท ต่อการทํานิตกิรรมแต่ละครัง้ ทัง้น้ี ไม่รวมถงึ

รายการที่มคีวามขดัแย้งหรือมส่ีวนได้เสียกบับริษัท หรือบริษัทย่อยของ

บริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตาม

ขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการผูจ้ดัการ  วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท ต่อการทาํนิตกิรรมแต่ละครัง้ 

 มีอํานาจลงนามในเช็คโดยไม่ต้องประทับตราบริษัท และมีอํานาจ 

ลงนามพร้อมประทบัตราบรษิัท ในการเบกิถอนเงนิจากทุกบญัชีของ

บริษัทและใช้สินเชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัท 

มอียู่ในจาํนวนไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อครัง้  

 มีอํานาจในการสัง่จ่ายเงินด้วยวิธีการต่างๆ ทางอิเล็คทรอนิกส์ใน

จํานวนไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อครัง้ โดยใหม้อํีานาจแต่งตัง้ผูร้บัมอบ

อํานาจช่วงเพื่อกระทาํการแทนได ้

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

บรษิัทกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยมีจํานวนกรรมการอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถแสดง

ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระและปฏบิตัหิน้าทีดู่แลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้อย่างดทีี่สุดไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มคุีณสมบตัเิหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กบับรษิทั และมคุีณสมบตัิกรรมการอิสระ โดยนิยามของกรรมการอิสระ

บรษิทั ดงัน้ี 

1. ถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว       
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ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ

อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุม

ของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น

บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอํีานาจ

ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ ์

ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั

ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระ 

ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทหรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 

แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า 

ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ี 

ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอื 

ผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นัีย ผู้มอํีานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงาน 

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอื 

ที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย  

บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนัีย ผู้มอํีานาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 

บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง  

พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบัเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกบักิจการ

ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

(2.1.1) หลกัเกณฑ ์

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ตําแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและทีค่รบกําหนดออก

ตามวาระตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 มคุีณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของสาํนักงาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่งๆ ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

 มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ  

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิัท อาท ิความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคดิเห็น ความคดิ

สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์  

อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

 กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ

ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

 ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัิที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจาก

ทกัษะที่จําเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัิสอดคล้องกบักลยุทธ์ 

ในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

 กรณีตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นตําแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผูแ้ทนจากการทาง

พเิศษแห่งประเทศไทย หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข

สญัญาสมัปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อ

เพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิัท 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม

ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

(2.1.2) วิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 ทาํการสรรหาผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพื่อดาํรงตําแหน่งแทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

 พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไข 

ทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน 

 พจิารณาคุณสมบตับิุคคลทีผู่้ถอืหุน้รายย่อยเสนอ ตามที่บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

เสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถา้ม)ี 

 นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ (กรณีเป็นตําแหน่งว่างลงระหว่างกาล) 

 พจิารณานําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ เพื่อนําเสนอทีป่ระชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจาํปีเพื่อขออนุมตัแิต่งตัง้ 
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ทัง้น้ีตามขอ้บงัคบับรษิทักําหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก 

โดยจํานวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ดงันัน้กรรมการบรษิทั จงึมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กําหนดจํานวนวาระ 

การดํารงตําแหน่งของกรรมการหรือจํานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการ แต่จะพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระเขา้ดาํรงตําแหน่งอกี 

ในขอ้บงัคบับรษิทักําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการโดยผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี    

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงเสยีงต่อทุกหน่ึงหุน้ทีต่นถอือยู่ 

2. การเลอืกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้เป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง

เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้น้ี ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล

หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

ตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนัน้มอียู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1. โดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง

ใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้ 

3. ในกรณีที่ทําการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ     

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั

เกนิจาํนวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 

(2.2) การสรรหากรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร 

1. ผูบ้รหิารในตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ หรอื

เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี  

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. สําหรับผู้บริหารตัง้แต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการขึ้นไป กรรมการผู้จ ัดการจะนําเสนอ   

คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

(2.3)  พิจารณากาํหนดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   

เพื่อใหก้รรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูง แต่ละคนสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการพจิารณากําหนดจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีน 

สําหรบัการเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูงแต่ละ

คน ดงัน้ี 

1. การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน เมื่อรวมบรษิทัแลว้จะตอ้งไม่เกนิ 5 แห่ง เพื่อให้

เกดิการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเมื่อรวมบริษัทแล้วจะต้อง 

ไม่เกิน 5 แห่ง โดยกรรมการผู้จ ัดการและผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษิทั  
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9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

เพื่อใหก้ารกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยเป็นไปตามนโยบายการดําเนินธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทั

กําหนดไว ้สอดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการ รวมถงึเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัและ

ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึไดกํ้าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการกํากบัดูแล รวมถงึควบคุมการบรหิารจดัการ

ของบรษิทัย่อย ดงัน้ี 

1) ส่งเสรมิใหบ้รษิทัย่อยนําหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่มีาปฏบิตั ิ

2) การคดัเลอืกบุคคลเป็นตวัแทนของบรษิทัย่อยจะต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัตามสดัส่วนของ

การถอืหุน้ 

3) กํากบัดแูลบรษิทัย่อย โดยผ่านกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร และนโยบายทีกํ่าหนดโดยบรษิทัใหญ ่

4) การพจิารณาเรื่องทีม่คีวามสําคญั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเลกิบรษิัท รวมทัง้

นโยบายทีส่าํคญัต่างๆ นอกจากน้ียงัไดกํ้าหนดแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้  

5) ตดิตามผลการดาํเนินงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

6) ดแูลใหบ้รษิทัย่อยปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานกํากบัดูแล รวมถงึมาตรฐานการ

บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

บรษิทัมกีารกําหนดใหบ้รษิทัย่อยดําเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม้คีวามเพยีงพอ และเหมาะสม

เป็นประจําทุกปี โดยสํานักตรวจสอบภายในของบรษิทัจะเป็นผูส้อบทาน ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติาม

หลกัการควบคุมภายในทีด่อีย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจาํปี  

ทัง้น้ี บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลที่ได้มอบหมายเข้าไปดูแลบริษัทย่อยในฐานะที่เป็น 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยไดม้กีารแต่งตัง้บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายเขา้ไปเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร เพื่อทําหน้าทีกํ่ากบั

ดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในฐานะ 

ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัมกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยกําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ดงัน้ี 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลกัทรพัย ์

ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในลกัษณะที่เข้าข่ายจะเป็นการเอาเปรียบ

บุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัทีรู่ม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืมตีําแหน่งในบรษิทั

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุน้หรอืหลกัทรพัย์ทีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทัว่ไปถอืเป็นการ

กระทาํอนัไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลกัทรพัย ์และมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย  

บรษิทัจงึไดกํ้าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในขึน้ แนวทางดงักล่าวน้ี จะไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 

ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนจะต้องปฏบิตัิ

ตามแนวทางดังกล่าวน้ีอย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญสํานึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณี

ประกอบด้วย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัิของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น  

การกําหนดระยะเวลาหา้มซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั สําหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตลอดจน

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีกํ่าหนดไว ้
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(2) การซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทีไ่ม่ควรซื้อขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 

1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิทัในเครอื 

3. พนักงานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัย่อย ทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

4. คู่สมรสและบุตรของกรรมการและผูบ้รหิาร และพนักงานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

5. เครอืญาตทิีอ่าศยัร่วมชายคาเดยีวกนัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู ้

แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสทิธใินการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด้ (transferable 

subscription rights) ทีอ่อกโดยบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป 

1. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัไม่ควรซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ในขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าว

รู้ หรอืควรรู้ขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของ

บรษิทั ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัซึง่มสีาระสาํคญัดงักล่าว จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งและฐานะ

เจา้หน้าทีใ่นบรษิทั ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ้ื่นทราบ ในขณะทีข่อ้มลูดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรื่อง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทัว่ไปในเรื่องการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดงัต่อไปน้ี 

บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัตอ่ไปน้ีดว้ย 

1. หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มูลภายในของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัทํางบการเงนิและงบดุลบรษิัท 

ทาํการซื้อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าว 

2. ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานผูใ้ดที่ได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าวขา้งต้น ทําการซื้อหรอืขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยขอ้มลูตามงบการเงนิ 

3. หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าบรษิทัจะมกีารเผยแพร่ขอ้มูลซึ่งมสีาระสําคญั 

ที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทําการซื้อหรือขาย

หลกัทรพัย ์ในช่วง 1 เดอืนก่อนทีข่อ้มลูดงักล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(3)  การรายงานของบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

ก.  หน้าทีก่ารจดัทาํรายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรอืผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนดต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ครัง้แรก และการเปลีย่นแปลงการถอืครอง

หลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกําหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าว 

ต่อบรษิทัพรอ้มกนัดว้ย 

ข.   วธิกีารรายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารตามข้อ ก. ข้างต้น ซึ่งมีหน้าที ่

ตามกฎหมายต้องจดัทําและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ 

นิตภิาวะ มหีน้าทีต่อ้งส่งสําเนารายงานทีส่่งใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานกํากบัดูแล ต่อบรษิทั 

ในวนัทีส่่งรายงานดงักล่าว 
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การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนั 

มิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  

โดยข้อบงัคบัเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทได้กําหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลบัของบรษิัท 

แก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ําแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ 

หากฝ่าฝืนถือว่ามคีวามผดิทางวนัิย นอกจากน้ียงักําหนดเป็นเงื่อนไขสําคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม่  

โดยพนักงานจะต้องรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งทราบ ซึ่งความลบัทางธุรกจิ

หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการดาํเนินธุรกจิ ค่าจา้ง เป็นตน้  

(2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนําระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยกําหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั

ให้กับพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรบัผิดชอบ และกําหนด password ของผู้ใช้งานสําหรบั 

การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับคุคลอืน่ผ่านระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมรีะยะเวลาการเปลีย่น password ทุก 3 เดอืน 

 ทัง้น้ี บรษิัทได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วางแนวทางปฏิบตัิ

เกี่ยวกบัระบบความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศมาปรบัใชก้บัการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบั

ศูนย์ควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และจดัทํามาตรฐานในการจดัการขอ้มูลทีม่คีวามสําคญัเพื่อใหธุ้รกจิ

สามารถดาํเนินงานไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์รในระดบัสากล  

(3) บรษิทัไดกํ้าหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ดล่้วงรูข้อ้มูลภายใน กระทําการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อขอ้หา้มการซื้อขาย

หลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์มาตรา 242 รวมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชร่ีวมกบัฝ่ายบรหิารถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็น

อิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการให้คําปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรอง 

งบการเงินได้ทนัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอ 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี  

ซึ่งผู้สอบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสําหรับปี 2563 ให้แก่ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็น 

จํานวนเงิน 4,240,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท 

จดทะเบยีนอื่นในหมวดเดยีวกนัพบว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บรษิทัย่อย คอื บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จาํกดั (“NECL”) มกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชปีี 2563 

เป็นจํานวนเงิน 990,000 บาท และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (“BMN”) เป็นจํานวนเงิน 

1,290,000 บาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น  

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีการใช้บริการอื่นจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นจํานวนเงิน 

150,000 บาท   
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9.7 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษทัจดทะเบียน  

คณะกรรมการเขา้ใจถงึบทบาทหน้าที ่ประโยชน์ และหลกัปฏบิตัขิองหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่สีําหรบับรษิทั   

จดทะเบยีน ซึง่คณะกรรมการไดนํ้ามาปรบัใชต้ามความเหมาะสมของบรษิทัแลว้ โดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาล

และบรหิารความเสี่ยง ซึ่งถอืเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มหีน้าที่ในการกํากบัและควบคุมดูแลให้บรษิัทมกีาร

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทดําเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่า 

ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื ไดกํ้าหนดใหม้กีารทบทวนความเหมาะสมของการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่อีย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง

เป็นผูพ้จิารณาและประเมนิผลการปรบัใช ้และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป 

คณะกรรมการทําหน้าทีใ่นการกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั เพื่อผูบ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมาย 

ในการดาํเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ในทุกๆ ปี คณะกรรมการไดม้กีารประชุมร่วมกนั เพื่อพจิารณาทบทวน

และอนุมตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทศิทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึทบทวนนโยบาย 

ทีส่าํคญัใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

คณะกรรมการไดต้ดิตามดแูลใหก้ารนํากลยุทธข์องบรษิทัไปปฏบิตั ิโดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

คณะกรรมการไดต้ิดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยกําหนดใหม้กีารรายงานผลการดําเนินงานและ 

ผลประกอบการของบรษิทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม 

กลยุทธท์ีว่างไว ้

9.8 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับการประเมินต่างๆ  

โดยบรษิทัได้รบัผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีนประจําปี 2563 จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในภาพรวมอยู่ในระดบั “ดมีาก” โดยบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทัง้หมดยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

1. การกําหนดวาระดาํรงตําแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ : คณะกรรมการไม่ไดกํ้าหนดวาระการดํารง

ตําแหน่งกรรมการไว้อย่างชดัเจน สําหรบัการกําหนดให้วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ือง 

ไม่เกิน 9 ปีนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การแต่งตัง้กรรมการอิสระใหด้ํารงตําแหน่งต่อเน่ืองได ้

จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากกรรมการทีด่าํรงตําแหน่งต่อเน่ืองจะมคีวามรูป้ระสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า ทัง้น้ี 

คณะกรรมการบรษิทั ยงัไม่มกีรรมการคนใดคนดาํรงตําแหน่งกรรมการเกนิกว่า 9 ปี 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ 

(มากกว่าร้อยละ 50) : คณะกรรมการได้กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนของบรษิทัว่า ตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิ 4 คน โดยสมาชกิไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงเป็นกรรมการอสิระ  

มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท 

ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอ  
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3.   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5-12 คน : บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี

ควบคู่กบัการสรรหาบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาบรหิารงาน ซึ่งบรษิทัเหน็ความจําเป็นและประโยชน์ 

ทีจ่ะไดร้บัหากมกีารสรรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมมาเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 

โดยปัจจุบนัคณะกรรมการส่วนหน่ึงเป็นกรรมการที่มาจากการควบรวมระหว่างบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากการทางพเิศษ

แห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทานมผีลให้

บรษิทัมกีรรมการจาํนวนเกนิกว่า 12 คน   

4. การกําหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระมากกว่า 50% : โครงสรา้ง

คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลในวงการธุรกจิ และจากหลายสาขาอาชพี มคุีณสมบตั ิทกัษะ 

ประสบการณ์ในงานบริหารและงานปฏิบตัิการที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความรู้ด้านสญัญาสมัปทาน  

โดยมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัดําเนินการอยู่ และ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระในจํานวน และคุณสมบตัิอย่างน้อยตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนด คอื มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ในปัจจุบนัระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและมปีระสทิธภิาพนัน้ เป็นสิง่ที่จําเป็นสําหรบัวถิีชวีติคนเมอืง ไม่ว่าจะเป็น 

ถนน หรอืระบบราง ล้วนมบีทบาทที่สําคญัเพื่อเชื่อมโยงการดําเนินชวีติของผู้คนในสงัคมเขา้ด้วยกนั จากพื้นที่หน่ึง 

ไปสู่อกีพืน้ทีห่น่ึง บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางพเิศษ และ

ระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้า มุ่งมัน่พฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดนิทาง 

และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของผู้ใช้บริการ 

บริษัทมีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัย  

ความสะดวกและรวดเรว็ในการเดนิทาง อนัจะเป็นการส่งมอบบรกิารทีม่โีครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งทีท่นัสมยั และ

สร้างคุณภาพชวีติที่ดใีหก้บัประชาชนภายใต้การดําเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมา 

และเป็นแนวทางปฏบิตัทิีบ่รษิทัยดึถอืในการดาํเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญัเพื่อการเจริญเติบโต 

ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยเน้นการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม พรอ้มมุ่งประสานประโยชน์

และการเติบโตไปพร้อมกนัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม จงึได้มกีารกําหนดนโยบายในการ

ปฏิบตัิงานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื และสื่อสารไปยงัพนักงานทุกคนเพื่อให้นําไปปฏิบตัิอย่างจรงิจงั และ 

เป็นส่วนหน่ึงในทุกกระบวนการทํางาน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิัท และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน

อย่างแทจ้รงิ ดงัน้ี 

 การนําองค์กรด้วยแนวคดิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวธิปีฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) ร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มของบรษิทั 

 สรา้งวฒันธรรมแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผสานเขา้กบัทุกกระบวนการทํางาน และกระบวนการ

ตดัสนิใจของบรษิทั 

 ดําเนินการส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คําแนะนําที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบตัิตามแนวทาง 

ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 สนับสนุนการดําเนินงาน เผยแพร่แนวทางปฏบิตัแิละสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค รวมถงึถ่ายทอด

องคค์วามรูเ้พื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนือย่างต่อเน่ือง 

10.2 การดาํเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ บริษัทมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่านโครงข่าย 

ทางพเิศษทีเ่ชื่อมต่อเเละครอบคลุมพืน้ทีใ่จกลางย่านธุรกจิหลกัของกรุงเทพฯ ซึง่การใหบ้รกิารทางพเิศษจดัเป็น

การให้บริการด้านคมนาคมขนส่งต่อประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภยัในการเดินทาง บรษิัทได้มกีารศกึษาเเละปรบัปรุงทางพิเศษให้มคีวามปลอดภยัเชงิวศิวกรรมตาม

มาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ ดว้ยการเพิม่จาํนวนช่อง

ทางการชําระค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) รวมถงึการปรบัยา้ยตําแหน่งช่องทางเขา้ใชบ้รกิาร เพื่อลดการ

ตดักระแสจราจรกบัช่องเกบ็ค่าผ่านทางแบบเงนิสด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรทีห่นาแน่นบรเิวณหน้าด่าน

เกบ็ค่าผ่านทางไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ียงัไดศ้กึษาแนวเสน้ทางใหม่ๆ เพื่อรองรบัทศิทางการเตบิโตของเมอืง 

(Urbanization) ทีจ่ะขยายตวัในอนาคต  
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สําหรบัระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า บรษิทัมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพฒันารูปแบบการบรกิารเพื่ออํานวย

ความสะดวกต่อผูโ้ดยสารทัง้ในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ภายใต้การดําเนินงานอย่างมอือาชพีโดยถอืว่า 

“การบรกิารอยู่เหนือสิง่อื่นใด” จงึกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานดา้นคุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ความสะดวก 

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

โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องความปลอดภยั (Safety) ซึ่งถือเป็นความสําคญัสูงสุดทีพ่นักงานทุกคนตระหนัก และ

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความปลอดภยัให้เกิดขึน้ตลอดช่วงการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิาร พนักงานจะ

ปฏิบตัิตามขอ้กําหนดความปลอดภยัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั รวมถึงการประชาสมัพนัธ์เรื่องความปลอดภยั

ผ่านสื่อเเละกจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไปอกีดว้ย   

ในส่วนธุรกิจพฒันาเชงิพาณิชย์ ถือเป็นส่วนต่อยอดทีบ่รษิทัใหค้วามสําคญันอกเหนือจากธุรกิจหลกั ซึ่งทําให้

การบรกิารของบรษิทัมคีวามหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจาํเป็นของผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ีอ่ยู่โดยรอบ

สถานีได้อย่างครบวงจร โดยบริษัทได้พัฒนาพื้นที่สําหรับร้านค้าปลีก เเละพื้นที่สําหรับส่งเสริมการขาย  

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารในระบบรถไฟฟ้า MRT 

ด้วยศกัยภาพและความมุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารทัง้ทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า บรษิัทคํานึงถงึความ

สะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถ 

เป็นส่วนหน่ึงทีเ่ตมิเตม็ชวีติประจาํวนัของทุกๆ คนไดเ้ป็นอย่างดตีลอดไป 

สรปุผลการดาํเนินงานเชิงสงัคม  

การพฒันาสงัคมภายใน กบัการพฒันาสงัคมภายนอก (Human Capital Development) 

บริษัทมุ่งเป็นผู้นําด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน          

มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมทีส่ะดวก รวดเรว็ และมคีวามปลอดภยั โดยดําเนินธุรกจิ

ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมสร้างมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้มส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม

อย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัจงึมนีโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามสาํคญัต่อสทิธ ิและความรบัผดิชอบ

ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดงัน้ี 

 ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน ผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ 

 ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หกู้้ คู่คา้ คู่แข่ง สงัคม ชุมชน โรงเรยีน   

ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้ขตทางพเิศษ และเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้า ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การพฒันาบุคลากรของ BEM  

ปัจจุบนับริษัทต้องเผชญิกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษัทสามารถ 

ที่จะเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บริษัทจึงตระหนักถึงความสําคญัของการ

พฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สร้างมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยายไปสู่

สงัคมในวงกวา้งอกีดว้ย  

1. ต้นทางแห่งความสุข  

บรษิทัเลง็เหน็ถงึคุณค่าและความสําคญัของพนักงาน โดยมคีวามเชื่อมัน่ว่าพนักงานทีม่คีุณภาพเป็นปัจจยั

สําคัญยิ่งต่อการนําพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสําเร็จที่ยัง่ยืน รวมถึงเป็นปัจจัยชี้ว ัด 

ถงึความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิอกีดว้ย บรษิทัจงึมุ่งมัน่ในการแสวงหาคนเก่งและด ีและสนับสนุน

การพฒันาและฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ทัง้ยงัยดึมัน่ในการปฏบิตัติ่อ

พนักงานอย่างเป็นธรรมภายใตน้โยบายเรื่องการไม่เลอืกปฏบิตั ิและใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงาน

ภายใต้ระเบยีบปฏบิตังิาน และกฎหมาย โดยใหค้วามสําคญักบัพนักงานทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชื้อชาต ิและ   

ทุกศาสนาในทุกตําแหน่งงาน และทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทยีมกนั  
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เราดูแลพนักงานทุกระดบัครอบคลุมในทุกๆ ดา้น อาท ิดา้นลกัษณะงาน ความปลอดภยั ชวีอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะด้านต่างๆ รวมทัง้ให้โอกาสและ

ความก้าวหน้าในการทาํงาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่เป็นธรรม ผ่านการกําหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน 

ในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้า Career Path และการให้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม

ดว้ยการ Benchmark กบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่างสมํ่าเสมอ การสรา้งบรรยากาศการทํางานแบบม ี   

ส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและ 

มสุีขอนามยั และการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงออกซึง่ศกัยภาพ 

การให้ความสําคญัและพฒันาบุคลากรดงักล่าวขา้งต้น เป็นผลให้พนักงานมคีวามพงึพอใจในการทํางาน

ร่วมกบับรษิทั อนันําไปสู่การเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะทาํงาน จนบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายของบรษิทั และ

ด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีค่า และเชื่อมัน่ในศกัยภาพที่มีอยู่ภายใน ทําให้พนักงาน 

เกดิความภาคภูมใิจ และมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานตลอดจนเกดิการปรบัปรุงการทาํงานอย่างต่อเน่ือง 

ทัง้น้ี ต้นทางแห่งความสุข บรษิทัจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุนอย่าง

เป็นระบบและต่อเน่ือง ด้าน “โอกาสและความก้าวหน้าในการทํางาน” บริษัทได้มีการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างระดบัตําแหน่งงาน เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) และโครงสร้าง

เงนิเดอืนของพนักงานใหม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ เพื่อสรา้งโอกาสความก้าวหน้าในการ

ทาํงานใหก้บัพนักงาน   

ดังนัน้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่สําคญัและจําเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงจําเป็นต้องกําหนด

แนวทางในการเพิม่ศกัยภาพด้านทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามชดัเจนและเป็นรูปธรรม เหมาะสมและสรา้ง

ความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อรกัษาบุคลากรปัจจุบนั และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพยีงพอกบัการขยายตวั 

ทางธุรกิจ พร้อมทัง้พฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบนั และปรบัเปลี่ยน

ลักษณะงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการโอนย้ายพนักงานเพื่อให้มีความเหมาะสมตามความรู้ 

ความสามารถ และเพิม่โอกาสความกา้วหน้าในการทาํงานมากยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะสายงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้รกิารระบบทางพเิศษและระบบรางทีมุ่่งเน้นคุณภาพ

และความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่เป็นหน่ึง สร้างความพอใจและประทับใจแก่

ผู้ใช้บริการทางพิเศษและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บรษิัทได้จดัหลกัสูตรอบรมความรู้ในการ

ปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ทีกัษะและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะในการปฏบิตังิาน

แต่ละดา้น ทัง้ดา้นกูภ้ยัจดัจราจร จดัเกบ็ค่าผ่านทาง และการบํารุงรกัษาระบบและสายทาง รวมถงึหลกัสตูร

อบรมความรูเ้กี่ยวกบัระบบรถไฟฟ้า กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ โดยเฉพาะความรูเ้กี่ยวกบัความปลอดภยั

ในการทาํงาน  

นอกจากน้ี บรษิทัยงัส่งเสรมิการพฒันานวตักรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะความคดิเหน็ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาขดีความสามารถในกระบวนการทํางาน รวมทัง้สนับสนุนการศกึษาค้นควา้วจิยัต่างๆ  

ทีเ่ป็นประโยชน์และสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิ เป็นมติรต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้น้ี “การพฒันาศกัยภาพพนักงาน” บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทัง้ภายใน และ

ภายนอกองค์กร เพื่อรกัษาองค์ความรูห้ลกัใหอ้ยู่กบัองคก์ร และเตรยีมความพรอ้มใหก้บับุคลากรเพื่อกา้ว

ไปสู่การใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพระดบัสากล รวมทัง้การถ่ายทอดวทิยาการทีส่าํคญัอื่นทีจ่ะต่อยอดองค์ความรู้

ในอนาคตดว้ย โดยมกีารฝึกอบรมดงัน้ี 
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1) การจดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management: KM)  

บรษิทัดําเนินโครงการบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge Management Project) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์

ในระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทําการบ่งชี้องค์ความรูห้ลกัทีส่ําคญัและจําเป็น

ขององค์กร และเพื่อให้มกีารจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ อํานวยความสะดวกให้พนักงานทุกคน

สามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึและแพร่หลาย มกีารนําความรูเ้หล่านัน้มาแลกเปลีย่นเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning 

Organization) นอกจากการบริหารจดัการองค์ความรู้หลกัเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยงั

ต้องการจะส่งเสรมิใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (Community of Practice: CoPs) เพื่อก่อให้เกดิการ

เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางาน การแก้ปัญหา รวมทัง้แนวทางการแก้ไขและปรบัปรุง

กระบวนการทาํงาน เพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด 

2) โครงการอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

การอบรมหลกัสูตรน้ีได้จดัทําขึน้เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความรบัผดิชอบ 

ในการทํางานในหน้าที่ของตนเอง โดยมีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามแนวทางเบื้องต้นที่ได้

กําหนดไว้ในคู่มอืจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัทซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินธุรกจิที่

สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ ภารกิจและวฒันธรรมขององค์กร ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพฒันา

คุณภาพงานและคุณภาพชวีติของพนักงาน และมกีารทบทวนเน้ือหาของหลกัสูตรและทดสอบความรู้

ดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning & E-Exam) โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้อบรมในหลกัสตูรน้ี 

และจดัใหม้กีารทดสอบความรูใ้หแ้ก่พนักงานปัจจุบนัเป็นประจาํทุกปี 

3) การฝึกอบรมและพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรประจาํปี (Annual Training & Development) 

บรษิัทมแีนวคดิในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานด้วยการปรบัปรุงแผนการฝึกอบรมและพฒันา

พนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดบั ได้แก่ ระดบัผู้บรหิาร ระดบัหวัหน้างาน และ

ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับ 

การปฏบิตังิาน ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นความรูด้า้นทกัษะในการปฏบิตังิานเฉพาะตําแหน่ง (Technical Skill) 

และทกัษะการบรหิารและจดัการทัว่ไป (Soft Skill) ซึ่งทัง้ 2 หลกัสูตรไดร้บัการกําหนดเป็นหลกัสูตร

พื้นฐานภาคบงัคบั (Mandatory Program) สําหรบัพนักงานใหม่ ได้แก่ หลกัสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้

พนักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบับรษิทั และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อ

วิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” รวมถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ หลกัสูตรความรูเ้กี่ยวกบัความปลอดภยั

ในการทาํงาน หลกัสตูรเกีย่วกบัระบบบรหิารคุณภาพ เป็นตน้  

สําหรบัพนักงานเดมิทีเ่ป็นพนักงานประจํา จะไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสูตรทบทวนความรูต้่างๆ ทุกปี 

ซึง่ทัง้หมดน้ีกเ็พื่อใหพ้นักงานไดนํ้าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

วฒันธรรมองคก์ร ซึ่งเป็นการสรา้งความภาคภูมใิจและพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายขององคก์ร  

การฝึกอบรมดงักล่าว ยงัต้องมใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งสําหรบัพนักงานทีจ่ะตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ

ทางประกอบดว้ย 

• งานกูภ้ยัและจดัการจราจร  

บริษัทร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) ฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลือ

อุบตัิเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี การอบรมทกัษะการใช้รถ

ปฏิบัติการช่วยเหลือบนทางพิเศษ อบรมทักษะการขบัขี่ปลอดภัย การอบรมอาสาจราจร  

การอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิ (On the Job Training) รวมถงึบรษิทัยงัไดม้กีารอบรมพนักงานใหม่

ก่อนขึน้ไปปฏบิตังิานจรงิบนทางพเิศษเป็นระยะเวลา 3 เดอืน และการอบรมดา้น Service Mind 
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แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปี 2563 บริษัท และ กทพ.  

จึงเลื่อนการฝึกซ้อมจากเดิมกําหนดจัดเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 เลื่อนเป็นเดือน

กรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ทัง้น้ี การฝึกซ้อมอยู่

ภายใตม้าตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม และมกีารตรวจคดักรองพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครดั 

• งานจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 

บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบตัิงานด้านน้ี ประกอบด้วย บุคลากรซึ่งมีหน้าที่จดัเก็บค่าผ่านทาง 

ในทางพิเศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ บรษิัทจดัให้มีการอบรมทกัษะในด้านการจดัเก็บ 

ค่าผ่านทางใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษสามารถชําระ

ค่าผ่านทางไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ บุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานดา้นรายไดค่้าผ่านทางมหีน้าที่

ควบคุมการจดัเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้องโปร่งใสและเที่ยงตรง โดยทํางานร่วมกับภาครฐั คือ 

กทพ. บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิภายใน (On the Job Training) ในเรื่องบทบาท

และหน้าที่ของพนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่สําคัญคือ ต้องตรงต่อเวลา  

การตรวจสอบขอ้มลูการนับรถและบนัทกึการปฏบิตังิานตอ้งถูกตอ้งและแม่นยาํ  

นอกจากน้ี ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา             

เพื่อความถูกต้องของการจดัเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่ครบถ้วนของบรษิัทเพื่อดูแล

รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดัให้มี

การศกึษาดงูานระบบการจดัเกบ็ค่าผ่านทางในต่างประเทศอกีดว้ย 

• งานดา้นบํารุงรกัษาโครงสรา้ง 

เพื่อใหท้างพเิศษมสีภาพพรอ้มใชง้านและปลอดภยั บรษิทัมคีวามเชีย่วชาญในการตรวจสอบและ 

ซ่อมบํารุงโครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้มาตรฐานสากลมีการตรวจสอบ ติดตาม  

เฝ้าระวงั อย่างต่อเน่ืองตลอดปี 

• การอบรมเจา้หน้าทีค่วบคุมรถไฟฟ้า และเจา้หน้าทีค่วบคุมการเดนิรถไฟฟ้า 

หลกัสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 600 ชัว่โมง และหลกัสูตร

เจา้หน้าทีค่วบคุมการเดนิรถไฟฟ้าใชร้ะยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,100 ชัว่โมง โดยมกีารอบรม

ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิที่มกีารฝึกขบัรถไฟฟ้าจรงิ และฝึกกบัเครื่องจําลองขบัรถไฟฟ้า 

(Train Simulator) การฝึกกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ ในห้องควบคุมการเดินรถ การทดสอบ  

การฝึกซ้อมจดัการเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การฝึกงานในหน้าที่ (On the Job 

Training) ซึ่งในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมีผู้ฝึกสอนเป็นผู้ดูแล 

การฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างใกล้ชดิ นอกจากน้ี ยงัมีการอบรมทบทวนหลกัสูตรดงักล่าว

ใหก้บัพนักงานเป็นประจาํทกุปี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานทีผ่่านการอบรมทุกคนจะสามารถปฏบิตัิ

หน้าที่ในการให้บรกิารรถไฟฟ้าด้วยความปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และ 

มปีระสทิธภิาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของสมาชิกสงัคม  

2. เส้นทางแห่งความสุข 

ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ และผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปรยีบเสมอืนหวัใจของบรษิทั บรษิทัจงึพรอ้ม

ส่งมอบและปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการ

เดินทางท่ีดีกว่า” เพื่อใหก้ารเดนิทางสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ยกระดบัคุณภาพชวีติ พรอ้มทีจ่ะเป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาระบบคมนาคมและสังคมไทยให้ดีขึ้น บริษัทให้ความสําคัญต่อนวัตกรรม 
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ที่ลดผลกระทบจากการดําเนินงานที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียนับตัง้แต่การก่อสร้าง  

การซ่อมบํารุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรับการใช้งานของ

ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้  

เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งเส้นทางแห่งความสุข บรษิัทมุ่งเน้นในการดูแลกระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรุงการ

บรกิารอย่างละเอยีดโดยสมํ่าเสมอ ดงัน้ี 

• กระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรงุบริการอย่างละเอียดของบริการทางพิเศษ  

2.1  การก่อสรา้งทางพเิศษ บรษิทันําเทคโนโลยกีารก่อสรา้งระบบคานรปูตดัเหลีย่มกลวง (Segmental 

Box Girder) ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American 

Association of State Highway Transportation Officials) ซึง่มคีวามทนัสมยัทาํใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อการจราจรพืน้ล่างน้อยทีสุ่ดช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเสยีงรบกวนระหว่างการก่อสรา้ง ทาํให้

การก่อสรา้งเป็นไปตามแผนงาน ไม่มกีารต่อตา้นจากสงัคมและชุมชนทางพเิศษมคีวามปลอดภยั

ไดม้าตรฐานสนองตอบต่อความตอ้งการในการเดนิทางอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2  การบํารุงรกัษาทางพเิศษ บรษิัทมกีารตรวจสอบ และบํารุงรกัษาโครงสร้างหลกัของทางพเิศษ

อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาอิสระเพื่อติดตามควบคุมการบํารุงรักษา และประเมิน

คุณภาพของทางพเิศษมาโดยตลอด ทางพเิศษมสีภาพทีม่ ัน่คงแขง็แรง มมีาตรฐานและปลอดภยั 

และผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษไดร้บัความสะดวกรวดเรว็และถงึทีห่มายปลอดภยั  

2.3  การให้บริการทางพเิศษ ด้วยลกัษณะทางกายภาพของทางพเิศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

ทางยกระดบัและมกีารเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทัง้สิ้นประมาณ 268 กิโลเมตร  

จงึทําให้ทางพเิศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สําคญัในการลําเลยีงความช่วยเหลอืไปสู่ประชาชน 

ที่ประสบเหตุ การขนส่งยุทธปัจจยั และการสญัจรของทัง้ภาครฐัและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์

หรอืภยัต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสญัจรบนถนนพืน้ล่าง ดงัเช่นเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี

ซึ่งยนืยนัการเป็นเสน้ทางยุทธศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้บรษิทัในฐานะทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบใน

การบริหารจัดการทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษ 

อุดรรัถยา จึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ทางพิเศษ

สามารถให้บริการได้ในยามฉุกเฉินและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยบริษัทพร้อมดูแล 

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 มีศนูยค์วบคุมทางพิเศษ โดยมพีนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพเิศษและใหข้อ้มูล

การเดนิทางแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ มรีะบบการเฝ้าระวงัผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทาง 

มีระบบวิทยุสื่อสารผ่านศูนย์ควบคุมกลางที่รองรับการทํางานตลอด 24 ชัว่โมง มีการ

ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกล้ชดิ มทีมีกู้ภยัวิง่ตรวจตราบนทางพเิศษ

ตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษอย่างทนัท่วงที 

นอกจากน้ียงัประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบตัิงานบนทางพิเศษและถนนพื้นล่าง 

เพื่ออํานวยการจราจรตลอด 24 ชัว่โมง โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจพื้นล่างสามารถดูสภาพ

การจราจรบนทางพเิศษผ่านกลอ้งวงจรปิดทีบ่รษิทัดาํเนินการเชื่อมต่อสญัญาณภาพให ้

 การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบเก็บเงิน

อัตโนมัติบริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน  

ดว้ยเจตนาในการปรบัปรุงบรกิาร และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากปัญหาจราจร ส่งผลให้

ผู้ใช้บรกิารทางพเิศษประหยดัเวลาในการเดนิทางและน้ํามนัเชื้อเพลงิ เป็นการดูแลรกัษา

สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดการใช้พลงังานเชื้อเพลิง และส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติ 
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 ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ชํ า ร ะ ค่ า ผ่ า น ท า ง ท่ี ช่ อ ง เ งิ น ส ด ด้ ว ย บัต ร  Contactless EMV  

บรษิทัร่วมกบั กทพ. และธนาคารกรุงไทย พฒันาระบบชาํระค่าผ่านทางดว้ยบตัรเครดติหรอื

บตัรเดบติชนิด contactless ตามมาตรฐาน Europay MasterCard Visa (EMV) เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ โดยเริม่เปิดทดลองใหบ้รกิารในทางพเิศษสายศรรีชั-

วงแหวนรอบนอกฯ ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2563 และเปิดใชง้านอย่างเป็นทางการทีท่างพเิศษ

สายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรถัยาเมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2564 และ

กําหนดใหบ้รกิารทีท่างพเิศษศรรีชั ในเดอืนเมษายน 2564 

 สาํหรบันวตักรรมความปลอดภยั บรษิทัมหีน่วยงานที่รบัผดิชอบในการวจิยัและพฒันา 

(R&D) เพื่อปรบัปรุงความปลอดภยับนทางพเิศษอย่างสมํ่าเสมอ มกีารศกึษาและตรวจสอบ

ความปลอดภยั (Road Safety Audit) วเิคราะหก์ายภาพของถนน แลว้นําผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง

ทางพเิศษใหม้คีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

• กระบวนการส่งมอบ และการปรบัปรงุบริการอย่างละเอียด บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  

2.4 การสรา้งคุณค่าดา้นความปลอดภยั บรษิทัใหค้วามสําคญักบัการดาํเนินธุรกจิดว้ยความปลอดภยั     

ทัง้ต่อผูโ้ดยสาร พนักงาน ผูร้บัเหมา รวมไปถงึผูท้ีอ่ยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานครทัง้หมด จงึไดนํ้า

ระบบการจดัการความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินงาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐาน ISO 45001 นอกจากน้ี ยังได้ว่าจ้างบริษัท ริคาร์โด้ (ประเทศไทย) จํากัด มาเป็น 

ที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย เพื่อประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจดัการ

ความปลอดภัยของบริษัทหลังจากการเปิดให้บริการ สายสีม่วง และให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการความเสี่ยง การประกันความปลอดภัยงานระบบ (System 

Assurance) และการทบทวนกระบวนการใหบ้รกิารเดนิรถใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และรองรบัการ

เตบิโตในอนาคต 

2.5 การสรา้งคุณค่าดา้นความสะดวกเน่ืองจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนทีม่คีวามรวดเรว็ และ 

มตีารางเวลาในการใหบ้รกิารทีแ่น่นอน ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

สามารถคาดการณ์เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางไดค่้อนขา้งแม่นยาํและสามารถวางแผนการเดนิทางได ้

บริษัทจึงให้ความสําคญัในการสร้างคุณค่าด้านความสะดวกในการให้บริการ ตัง้แต่เข้าสถานี  

การเขา้ใชบ้รกิารจนกระทัง่ออกจากสถานี โดยบรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ เพื่อให้

เกดิความสะดวกต่อผูโ้ดยสารผูใ้ชบ้รกิารในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการใหข้อ้มลู ระบบ

การเชื่อมต่อระบบบตัรโดยสาร และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

2.6 การสรา้งคุณค่าดา้นความรวดเรว็ เน่ืองจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนทีนํ่าเสนอบรกิารดว้ย

ความรวดเรว็ และยงัเป็นเหตุผลสาํคญัทีท่ําใหป้ระชาชนเลอืกเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า ดงันัน้บรษิทั

จงึส่งเสรมิการบรกิารด้านอื่นตัง้แต่ผู้โดยสารเดนิเขา้มาในสถานี จนกระทัง่เดนิออกจากสถานี 

ที่มีความรวดเร็ว โดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ ตัง้แต่ข ัน้ตอนที่ผู้โดยสาร 

เดนิทางเขา้ใชบ้รกิารภายในสถานีและระหว่างการใชบ้รกิาร จากการลดบางขัน้ตอนทีซ้ํ่าซอ้นหรอื

ก่อใหเ้กดิความล่าชา้โดยไม่จาํเป็น หรอืเพิม่บางขัน้ตอนทีก่่อใหเ้กดิความประทบัใจต่อผูโ้ดยสาร

มากขึ้น เช่น ระบบการจัดการปริมาณผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชัน้ชานชาลา  

การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ในช่วงทีม่ผีูโ้ดยสารคบัคัง่หรอืช่วงงานนิทรรศการ การใหบ้รกิารออกบตัร

โดยสารหรอืเตมิเงนิบตัรโดยสารโดยพนักงานทีร่วดเรว็และใหค้าํแนะนําทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

(1) การสรา้งคุณค่าดา้นความเชื่อถอืได ้บรษิทัใหค้วามสาํคญัในเรื่องการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานทีกํ่าหนดไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืในการเขา้มาใชร้ะบบรถไฟฟ้า 

ได้อย่างปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการ
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ใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง เช่น มกีารกําหนดแผนการบํารุงรกัษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบ

ทัง้ในรูปแบบ Preventive และ Corrective การฝึกซ้อมจดัการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจํา 

ทุกปีโดยเป็นการจาํลองสถานการณ์ร่วมกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก 

การปรบัปรุงระบบรกัษาความปลอดภยั และมกีารปฏิบตัติ่อผู้โดยสารอย่างมจีรยิธรรมและ

เสมอภาค นอกจากน้ี ทางบรษิทัยงัรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนจากลูกค้าเพื่อนําไปปรบัปรุงให้ได้รบั

การบรกิารทีด่ขี ึน้ต่อไป  

(2) การสร้างคุณค่าด้านการให้บรกิารตรงต่อเวลาจากการกําหนดตารางเวลาในการใหบ้รกิาร

รถไฟฟ้า MRT ที่ชดัเจนและสามารถให้บรกิารได้ตามตารางเวลาที่กําหนดไว ้จะส่งผลให้

ผูโ้ดยสารสามารถบรหิารจดัการเวลาในการเดนิทางและดําเนินภารกจิต่างๆ ไดง้่ายขึน้ และ 

ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้โดยสารโดยตรง ซึ่งการให้บริการตรงต่อเวลา

สามารถประเมนิได้จากความพร้อมให้บรกิารตามตารางการเดินรถและความตรงต่อเวลา 

ในการใหบ้รกิาร  โดยในปี 2563 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล (สายสน้ํีาเงนิ) 

มคีวามพรอ้มใหบ้รกิารตามตารางการเดนิรถล่าชา้ไม่เกิน 3 นาท ีในช่วงเวลาเร่งด่วน และ 

ไม่เกิน 6 นาท ีนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Train Service Availability) คิดเป็น 99.46 % จาก

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 99.00 % และมีความตรงต่อเวลาในการให้บริการล่าช้าไม่เกิน 5 นาที 

(Train Service Punctuality) คดิเป็น 99.68 % จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.00 %  

ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรชัธรรม (สายสมี่วง) มคีวามพรอ้มใหบ้รกิาร

ตามตารางการเดินรถล่าช้าไม่เกิน 2 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน และไม่เกิน 5 นาที  

นอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Train Service Availability) คดิเป็น 99.97 % จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

99.25 % และมีความตรงต่อเวลาในการให้บริการล่าช้าไม่เกิน 5 นาที (Train Service 

Punctuality) คดิเป็น 99.98 % จากเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้99.25 % 

นอกจากน้ี การที่บรษิัทเขา้เป็นสมาชกิ NOVA Group of Metros ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศ

สมาชกิผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟ้าระดบันานาชาตเิพื่อการเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานของระบบ

รถไฟฟ้ามีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มี

ผลสมัฤทธิท์ีส่งูขึน้ ซึง่นอกจากตวัชีว้ดัทีใ่ชส้ะทอ้นผลการปฏบิตังิานในดา้นการใหบ้รกิารแล้ว 

บริษัทได้จัดทําดัชนีชี้ว ัดที่แสดงผลการปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินการ 

(Benchmarking) กบัสมาชกิ NOVA Group of Metros ในด้านต่างๆ ทัง้น้ี เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ทีจ่ะนํามาสู่การปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ และจาก

การเปรยีบเทยีบขอ้มูลในกลุ่ม NOVA พบว่าบรษิัทมผีลการดําเนินงานที่อยู่ในลําดับต้นๆ 

หลายเรื่อง เช่น การเดนิรถทีต่รงต่อเวลาเมื่อเทยีบจากตารางเดนิรถ การซ่อมบํารุงทีท่าํใหม้ี

รถพรอ้มใชบ้รกิาร และการดแูลดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน เป็นตน้ 

นอกจากความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการบริการ และการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักถึงคู่ค้า ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่ 

ทางธุรกจิ (Business Supply Chain) มคีวามสาํคญัเท่าๆ กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

บรษิทัมนีโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิให้เกิดความรู้ความเขา้ใจการ

ปฏบิตั ิการพฒันาตามกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืในภาคธุรกจิของบรษิทั การสรา้ง

ความเชื่อถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้สนับสนุนทางการเงิน     

ถอืเป็น Key Success Factor ทีท่ําใหบ้รษิทัสามารถส่งมอบบรกิารทีม่คุีณภาพใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร

ทางพเิศษและผู้ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไดแ้มใ้นยามวกิฤต จงึได้กําหนดแนวปฏบิตัติ่อ 

คู่ค้าโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมใหก้ารได้มาซึ่งสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่างมี
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มาตรฐาน ยึดมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยนืกับคู่ค้า โดยมีวตัถุประสงค์ชดัเจน 

ในเรื่องของคุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่คู่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และมคีวาม

เชื่อถอืซึง่กนัและกนั  

บรษิัทจงึได้จดัให้มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่เสมอภาคและมคีวามเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ 

และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งตามขอ้กําหนดตามระบบบรหิาร

คุณภาพ ISO 9001 โดยวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  

กําหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า และปกป้องสิทธ ิ

ในทรัพย์สิน ดําเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ          

ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั ดว้ยการใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชดิทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัทีด่ําเนิน

ธุรกิจกับบริษัทดําเนินงานด้วยการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนในการ      

ทําธุรกจิร่วมกนั สําหรบักลุ่มผูส้นับสนุนทางการเงนิ ไดแ้ก่ ผูใ้หกู้ ้ผูถ้อืหุน้กู้ เจา้หน้ี บรษิทัยดึมัน่

ปฏบิตัติามสญัญาและขอ้ผกูพนั รกัษาวนัิยทางการเงนิอย่างเคร่งครดั  

ความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา บรษิทัมกีารดําเนินงานดา้นความปลอดภยัสอดคลอ้ง

กับกฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่  

มาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโดยบริษัท ทูฟนอร์ด 

(ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมีการจัดทําเอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online)  

เพื่อสื่อสารกบัพนักงานใหต้ระหนักใส่ใจในเรื่องความปลอดภยั คุณภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

• การส่งมอบบริการด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมภายใต้มาตรการการจดัการภาวะวิกฤตของ

บริษทัต่อสถานการณ์ COVID-19  

ในปี 2563 ทัว่โลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภาวะวกิฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  

ซึ่งแผ่ขยายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับสากล ท่ามกลางสถานการณ์เช่นน้ี บริษัทยังคงเน้นยํ้าเรื่อง  

“ความปลอดภยั” ซึ่งอยู่ในพนัธกิจที่บริษัทยดึมัน่เสมอมา ด้วยความห่วงใยในสุขอนามยัและความ

ปลอดภยัของผู้ใช้บรกิารทางพเิศษ และผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้า ตลอดจนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีกบับริษัท 

ควบคู่ไปกบัการทําหน้าที่ในบทบาทของผู้ให้บรกิารทางพเิศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

เพื่อให้ธุรกิจดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ืองและดีที่สุด ในทุกระยะของวิกฤตน้ี โดยบริษัทได้ติดตาม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตัง้แต่ในช่วงต้นที่มกีารแพร่ระบาดจากต่างประเทศ 

โดยพจิารณาสถานการณ์การระบาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จากจํานวนผู้ติดเชื้อ อตัราการ

เพิม่ขึน้ของผูต้ดิเชือ้ และรายงานและขอ้แนะนําของกรมควบคุมโรค โดยบรษิทัไดนํ้าขอ้มลูมาประเมนิ

เพื่อกําหนดระดบัมาตรการทีต่อ้งดาํเนินการจดัทาํมาตรการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ 

COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้าใหม้คีวามเหมาะสมต่อสถานการณ์และระดบัการระบาด เพื่อรบัมอืกบั

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ มีการปรับ

มาตรการต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนัน้ๆ ไดแ้ก่  

 งานปฏิบตัิการเดินรถต้องเตรียมแผนกําลงัคน เพื่อให้เหมาะสมในการให้บริการเดินรถอย่าง

ต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ปรบัรูปแบบกะทํางานให้เหมาะสมเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด และมกํีาลงัพล

ทดแทนในกรณีทีต่อ้งปิดสถานี  

 มาตรการทําความสะอาดพืน้ทีใ่นรถไฟฟ้า อาคารสถานี การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารด่านเกบ็เงนิ 

และตูเ้กบ็เงนิ 
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 วิธีการตรวจคดักรองก่อนเขา้ระบบรถไฟฟ้า การตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกายก่อนเขา้มาในพื้นที ่

ของบรษิทั   

 การตดิตามอาการป่วยเขา้ขา่ยของพนักงาน และผูร้บัเหมา  

 การเพิม่ความถีข่องขบวนรถในช่วงเร่งด่วน เพื่อไม่ใหเ้กดิความแออดัในขบวนรถ  

 จดัทาํมาตรการ Social Distancing ภายในสถานี    

โดยในแต่ละมาตรการที่ถูกกําหนดนั ้นผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความปลอดภัย 

อนัประกอบด้วยผู้บรหิารในส่วนงานต่างๆ ที่ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นประจํา 

ทุกวันในช่วงที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศสูง พร้อมกันน้ีบริษัทได้ออกคําสัง่ /ประกาศ  

เพื่อสนับสนุนมาตรการของรฐัในการป้องกนัการตดิเชือ้ และเป็นแนวทางในการปฏบิตัสิาํหรบัพนักงาน

และผู้รบัเหมาทุกคนปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิงานดงักล่าวเสมอมา พร้อมทัง้ได้จดัทําแผนความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ไว้ก่อนการระบาดของเชื้อ COVID-19 เช่นกัน  

ที่สําคญับรษิัทยงัได้ขอความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและพนักงานใหเ้ฝ้าระวงั และปฏิบตัิตามมาตรการ

ป้องกนัอย่างเคร่งครดั โดยใหง้ดการลากจิ ลาหยุดพกัผ่อนประจาํปี เพื่อเดนิทางไปต่างจงัหวดัในช่วง

เดอืนพฤษภาคม 2563 งดการเขา้ร่วมกิจกรรม การสงัสรรค์ หรอืเขา้ไปในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากาก

อนามยัตลอดเวลาเมื่อตอ้งอยู่รวมกบัผูอ้ื่น การรกัษาระยะห่าง และการปฏบิตัตินในช่วง COVID-19   

บรษิทัตระหนักดวี่าการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ยงัส่งผล

กระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั เช่น พนักงานและครอบครวัของพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้  

ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสงัคมในวงกวา้ง บรษิัทจงึได้กําหนดแนวทางในการบรรเทาผลกระทบ

หรือใช้โอกาสน้ีสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น 

ระยะยาว และเป็นการรกัษาสมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ยงัเป็นการแสดงบทบาท

ของบรษิทัในการเป็น Good Citizenship ดงัต่อไปน้ี  

o พนักงานและครอบครวั   

 การดแูลสุขอนามยัของพนักงานและจดัหาอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่พนักงานอย่างเพยีงพอ  

 การช่วยเหลอืดา้นการเงนิหรอืปัจจยัสี ่เช่น เงนิช่วยเหลอืพเิศษหรอืเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่าสาํหรบั

พนักงานทีค่รอบครวัไดร้บัผลกระทบ ทุนการศกึษาสําหรบับุตรของพนักงาน การสนับสนุน 

ดา้นอาหารหรอืทีพ่กัอาศยั การช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายกรณีตดิเชือ้ เป็นตน้ 

o ลูกค้า 

 การพกั/ลดอตัราการชาํระเงนิ  

 การจดัโปรแกรมใหลู้กคา้สามารถซื้อสนิคา้ในราคาพเิศษ การแบ่งเบาภาระค่าครองชพีของ

ประชาชน ดว้ยการคงอตัราค่าโดยสารรถไฟฟ้าMRT “สายสน้ํีาเงนิ” ไวเ้ท่ากบัอตัราเดมิ คอื

เริม่ต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท ต่อเน่ืองไปจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จากทีกํ่าหนดใหม้ี

การปรบัขึน้ในวนัที ่2 กรกฎาคม 2563 ตามสญัญาสมัปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสน้ํีาเงนิ  

 BEM ยกเวน้ค่าผ่านทางพเิศษในทางด่วน 3 สาย “ทางพเิศษเฉลมิมหานคร-ศรรีชั-อุดรรถัยา” 

ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปรับลดตามสัญญาสัมปทานใหม่ ซึ่งปัจจุบันกําหนดไว้ 19 วัน 

นอกจากน้ี BEM ยงัได้ลดค่าผ่านทางพิเศษที่ "ด่านอาจณรงค์ 1" จากทางพิเศษฉลองรชั  

เขา้ทางด่วนขัน้ที ่1 ไปบางนาในอตัรา 25 บาทต่อเทีย่ว สําหรบัรถทุกประเภทเป็นเวลา 1 ปี  

ซึง่มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึ 30 มถิุนายน 2564   

o คู่ค้า การร่นระยะเวลาการจ่ายเงนิใหแ้ก่คู่คา้เรว็ขึน้ กรณีมกีารเลื่อนการสัง่สนิคา้และบรกิารจาก 

คู่คา้/คู่ธุรกจิไดม้กีารตกลงเงือ่นไขอย่างเป็นธรรม เป็นตน้ 
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o ผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 บรษิัทได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกนัตามคําสัง่ 

ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครดั 

ได้แก่ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการ 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง การตัง้จุดตรวจคดักรองผูถ้อืหุน้ การจดัทีนั่ง่โดยเวน้ระยะห่าง 1 เมตร

ต่อ 1 ทีนั่ง่ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีจ่ดัประชุม การกําหนดใหม้ี

การเช็กอิน-เช็กเอ้าท์บนแอปพลเิคชนัไทยชนะก่อนการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุม การจดั

ประชุมผูถ้อืหุน้ในรูปแบบออนไลน์ การมชี่องทางรบัฟังความเหน็และสื่อสารแนวทางการบรหิาร

ความเสี่ยงและรบัมอืในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 เพื่อสร้างความเชื่อมัน่

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

o ชุมชนหรือสงัคม บรษิทัมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืชุมชนหรอืสงัคมจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อ COVID -19 โดยจดัโครงการ Healthy Journey with BEM แจกหน้ากากผ้าฟรี  

1 ลา้นชิน้ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าและชุมชนรายรอบทางพเิศษและรถไฟฟ้า  

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ครัง้น้ีมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ บรษิทัยงัคงต้องมกีาร

ดําเนินการในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อรบัมือต่อสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิต่อรา้ยแรงอื่นๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดทุ้กเมื่อ ซึ่งอาจต้องมกีารปรบัแผนการดําเนินงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้หมาะสมและสอดคล้องต่อสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ และ

เน่ืองจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BEM ดําเนินธุรกิจด้านการ

ใหบ้รกิารระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะธุรกจิรถไฟฟ้า ผูโ้ดยสารเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้ามคีวามเสีย่งต่อ

การระบาดของโรคระบาดร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจเกิดความวิตกกงัวลและเกิดความ

ระมดัระวงัในการใช้บรกิารมากยิง่ขึ้น โดยในประเด็นดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้าน

ธุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องปรบัแนวทางการดําเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมัน่ในการให้บริการและการดําเนินธุรกิจ  

โดยจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดา้นสุขชวีอนามยัอย่างเคร่งครดั 

o BEM ดแูลห่วงใย ใส่ใจสงัคม ส่งเสริมมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  

บรษิทัตระหนักถงึความสําคญัในการมส่ีวนช่วยเหลอืสงัคมในภาวะวกิฤตการณ์การแพร่ระบาด

ของเชือ้ COVID-19 ทีส่่งผลกระทบใหป้ระชาชนต้องปรบัเปลี่ยนวถิใีนการดาํรงชวีติประจําวนัใน

การอยู่ร่วมกนัในสงัคมตามมาตรการภาครฐัอย่างเคร่งครดั บรษิทัในฐานะองคก์รทีใ่หบ้รกิารดา้น

ขนส่งมวลชนจึงกําหนดจดัโครงการ “HEALTHY JOURNEY WITH BEM แทนความห่วงใย 

และขอบคุณจากหวัใจ” ขึ้นในระหว่างเดอืนมถิุนายน-สิงหาคม 2563 ซึ่งโครงการดงักล่าวมี

วตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครฐั ในการรณรงค์ใหป้ระชาชนสวมหน้ากากอนามยั

หรอืหน้ากากผา้ การเวน้ระยะห่างทางสงัคมเมื่ออยู่ในพืน้ทีส่าธารณะเพื่อสุขภาพและอนามยัทีด่ ี

และใหส้อดคลอ้งกบัการประกาศคลายลอ็กดาวน์หรอืมาตรการผ่อนปรนเน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คลี่คลายลงใหป้ระชาชนสามารถกลบัมาใชช้วีติตามปกตไิด ้โดย

บรษิทัไดกํ้าหนดกจิกรรมและมาตรการการป้องกนัดา้นต่างๆ เพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อ

โรคและลดผลกระทบต่อความวติกกงัวลในการบรกิารใหแ้ก่ผู้ใช้บรกิาร สร้างความเชื่อมัน่ด้าน

ความปลอดภยัของการใช้บรกิารรถไฟฟ้ามากยิง่ขึ้น พร้อมร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัในการให้

ความช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ประชาชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

ไดแ้ก่ 
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1)  กิจกรรมการแจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านช้ิน  

บรษิทัร่วมกบักระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จดักจิกรรมการ

แจกหน้ากากผา้ฟร ี1 ล้านชิ้น เพื่อรณรงคส์รา้งจติสํานึกและใหค้วามรูใ้นการดูแลสุขอนามยั 

และการป้องกนัตนเองใหแ้ก่ประชาชนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT ทัง้สายสน้ํีาเงนิและสายสมี่วง 

ทัง้ 53 สถานี เพื่อสุขภาพอนามยัทีด่แีละร่วมรณรงค์ใหผู้้โดยสารสวมหน้ากากอนามยัหรอื

หน้ากากผา้ ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตลอดระยะเวลา

การใชบ้รกิาร  

2)  กิจกรรมการส่งมอบหน้ากากผ้าและเคร่ืองอปุโภคบริโภค 

บรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ประชาชน โดยร่วมกบั

หน่วยงานภาครฐัและชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ทัง้สายสน้ํีาเงนิและสายสมี่วง 

เป็นผูแ้ทนในการรบัมอบความช่วยเหลอืของบรษิทัส่งต่อใหแ้ก่ประชาชน โดยมหีน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานเขต องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน 

โรงพยาบาล พร้อมกันน้ีบริษัทได้ส่งผู้แทนลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชน

บรเิวณใกล้เคยีงสถานีรถไฟฟ้า MRT ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวสามารถส่งต่อความช่วยเหลอืได้

รวมทัง้สิน้กว่า 130 แห่ง ตลอดจนยงัร่วมแบ่งปันเครื่องบรโิภคส่วนหน่ึงสนับสนุนภาครฐัใน

โครงการ “ตูปั้นสุข” ในชุมชนต่างๆ รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าอกีดว้ย 

3)  กิจกรรมตามมาตรการรักษาความสะอาดภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า  

(Big Cleaning)   

 บรษิัทจดักิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ สถานีสนามไชย และสถานีท่าพระ ภายใต้

โครงการ “Healthy Journey with BEM” เพื่อสร้างความปลอดภัยสุขอนามยัที่ดี ตาม

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจาก

ผู้บรหิารและพนักงานจติอาสา มากกว่า 70 คน ร่วมกนัทําความสะอาดจุดสมัผสัร่วม 

ทัง้ภายในและภายนอกบรเิวณสถานี ไดแ้ก่ ราวจบับนัได ลฟิทโ์ดยสาร ประตู และเครื่อง

อตัโนมตัติ่างๆ เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า MRT 

 บริษัทร่วมกับกรมวทิยาศาสตร์ทหารบก กองทพับก ฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ COVID-19 

ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสน้ํีาเงนิและสายสมี่วงทัง้ 53 สถานี ภายหลงัการปิด

ใหบ้รกิาร  

 ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทั ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั จดักจิกรรมทาํความสะอาด เพื่อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 พรอ้มสรา้งความมัน่ใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารในพืน้ที่

ต่างๆ รายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT  

 ร่วมกบัสํานักงานเขตราชเทว ีและสํานักงานเขตหว้ยขวาง ทําความสะอาด เพื่อป้องกนั

การแพร่ระบาด ณ สถานีเพชรบุร ี 

 ร่วมกบัสํานักงานเขตวฒันา ร่วมกนัทําความสะอาดอาคารสถานที่ บรเิวณแยกอโศก

ถนนสุขุมวิท ด้านหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และพื้นที่จุดสัมผสัร่วม ณ สถานี

สุขมุวทิ  
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4)  กิจกรรมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

บรษิทัไดกํ้าหนดมาตรการ สวม-กด-ห่าง โดยการรณรงค์ใหผู้โ้ดยสารสวมหน้ากาก 100% 

เมื่ออยู่ในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพิม่จุดบรกิาร

กดแอลกอฮอล์เจลล้างมอืในสถานีอย่างทัว่ถงึ ทัง้ขาเขา้-ขาออกสถานีกว่า 800 จุด พรอ้มทัง้

จดัทํามาตรการเวน้รกัษาระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) กําหนดจุดเว้นระยะห่าง  

1 เมตร ขณะใชบ้รกิารทัง้ภายในขบวนรถไฟฟ้าและภายในสถานี จดัลําดบัควิในการเข้าใช้

บรกิารกรณีผู้โดยสารหนาแน่น เพิม่ความถี่ขบวนรถเสรมิในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า-เยน็ 

เพื่อลดความแออดั และเพิม่ความถี่การเชด็ถูทาํความสะอาดทกุครึง่ถงึหน่ึงชัว่โมงในบรเิวณ

สมัผสับ่อย โดยบริษัทได้เพิ่มการจ้างงาน Part time พิเศษ 100 อตัรา คอยดูแลทําความ

สะอาดพื้นที่สัมผัสบ่อยภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งพนักงาน Part time  

เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลอืผูว้่างงานทีไ่ด้รบัผลกระทบและได้รบัความเดอืดรอ้นจากการ

เลกิจ้างงานในภาวะวกิฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้มงีานทําและมรีายได้

พอประคบัประคองตนเองใหผ้่านพน้สถานการณ์วกิฤตน้ีไปดว้ยกนั  

5)  บริจาคเงินและส่ิงของช่วยเหลือชุมชนและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อ COVID-19  

 BEM ร่วมกบั บมจ. ช.การช่าง (CK) และ บมจ. ททีดีบับลวิ (TTW) ร่วมมอบเงนิจาํนวน 

5,000,000 บาท แก่มูลนิธิชยัพฒันา เพื่อสมทบกองทุนชยัพฒันาสู้ภัยโควิด 19 (และ 

โรคระบาดต่างๆ) เพื่อร่วมช่วยเหลอืโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการซื้อ

อุปกรณ์และสิง่ของทีม่คีวามจาํเป็นในการรกัษาผูป่้วย COVID-19 

 BEM ร่วมกบั บมจ. ช.การช่าง (CK) และ บมจ. ททีดีบับลวิ (TTW) ร่วมมอบเงนิจาํนวน 

5,000,000 บาท สมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษาและจดัซื้อเครื่องมือแพทย์ ภายใต้

โครงการป้องกันและช่ วย เหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้ อ  COVID-19  

คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

 BEM บรจิาคเงนิสนับสนุนเพื่อช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  

โดยจดัทําเป็นถุงยงัชพี จํานวน 1,000 ถุง แจกชุมชนใต้เขตทางพเิศษ เขตราชเทว ีและ

เขตพญาไท 

 BEM จดักิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีนที่มผีลการเรยีนด ีทุนพฒันาโรงเรียน 

และอุปกรณ์ป้องกนัเชื้อ COVID-19 ได้แก่ หน้ากากอนามยั อุปกรณ์แท่นเหยยีบเจล 

ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” ให้กบั

โรงเรยีนใกลเ้ขตทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษอุดรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน 

รอบนอกฯ จํานวน 24 โรงเรียน นอกจากน้ี BEM ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ 

COVID-19 แก่โรงเรยีนรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT จํานวน 56 โรงเรยีน โรงพยาบาล 

ศริริาช ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก โรงพยาบาลรามาธบิด ีกรมวทิยาศาสตรท์หารบก  

(วศ.ทบ.) และสํานักงานเขต จํานวน 23 แห่ง รวมถึงชุมชนรายรอบสถานี เพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชุมชนรอบขา้งทางพเิศษ สนับสนุนด้านการศกึษาใหก้บัเยาวชน 

และเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลอืชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 

COVID-19 
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6)  กิจกรรมอ่ืน ๆ    

บริษัทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 

COVID-19 

 ให้การสนับสนุนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้การทําความสะอาด

อย่างถูกตอ้ง ณ สถานีแยกนนทบุร ี1 และสถานีตลาดบางใหญ่  

 ให้การสนับสนุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แนะนําการทําความ

สะอาดอย่างถกูตอ้ง พรอ้มแจกหน้ากากอนามยัและเจลลา้งมอืแก่ผูโ้ดยสาร ณ สถานีเตาปนู  

 ให้การสนับสนุนหน่วยงาน ภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์บรกิารทางการแพทย์ มหาวทิยาลยั

สยามแจกหน้ากากอนามยัและเจลลา้งมอืแก่ผูโ้ดยสาร ณ สถานีเพชรบุรแีละสถานีบางหวา้ 

7)  มาตรการด้านต่างๆ ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 

บรษิทัไดเ้พิม่มาตรการดา้นสุขภาพอนามยัและคดักรองผูโ้ดยสารภายในพืน้ทีร่ะบบรถไฟฟ้า 

การทาํความสะอาดและการดแูลสุขภาพพนักงานงาน/ผูร้บัเหมาดว้ยมาตรการ ดงัน้ี 

 จัดเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องวดัอุณหภูมิแบบมือถือ วัดอุณหภูมิคัดกรองผู้โดยสารบริเวณ 

จุดตรวจสมัภาระทางเขา้สถานี  

 ขอความร่วมมอืผูโ้ดยสารต้องสวมหน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผา้ตลอดการเดนิทาง

ดว้ยรถไฟฟ้า MRT 

 ใหค้าํแนะนําในการดแูลสุขภาพใหแ้ก่ผูโ้ดยสารทีม่อีาการไขส้งู เกนิกว่า 37.5 องศา 

 เว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) MRT ได้จดัทําเส้นแบ่งระยะห่างการยนื  

1 เมตร บรเิวณห้องออกบตัรโดยสาร บรเิวณหน้าเครื่องออกเหรยีญโดยสาร บรเิวณ 

ชานชาลา บรเิวณลฟิตโ์ดยสารและภายในขบวนรถไฟฟ้า 

 เพิม่ความถีก่ารทาํความสะอาดดว้ยน้ํายาฆา่เชือ้โรคในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี 

 เพิ่มการทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนระหว่าง

ใหบ้รกิารหลงัปิดใหบ้รกิาร และก่อนเปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

 เพิม่ความถีก่ารเชด็ทาํความสะอาดดว้ยน้ํายาฆา่เชือ้โรคในบรเิวณทีผู่โ้ดยสารตอ้งสมัผสั 

เช่น เครื่องออกตัว๋โดยสาร ราวจบับนัได บนัไดเลื่อน ราวกนัตก ประตูเก็บค่าโดยสาร 

ลฟิต ์ราวจบัภายในขบวนรถ เกา้อีนั้ง่ เป็นตน้ 

 จดัใหม้จีุดบรกิารแอลกอฮอล์ล้างมอืบรเิวณจุดตรวจสมัภาระและหอ้งออกบตัรโดยสาร 

ในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี และบรเิวณทางเขา้-ออก Metro Mall ทุกสถานี 

 จดัใหม้กีารดูแลสุขภาพพนักงานทีใ่หบ้รกิารในสถานีและขบวนรถไฟฟ้าดว้ยการตรวจ

ความพรอ้มดา้นสุขภาพ ตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกายก่อนการปฏบิตังิานทุกครัง้ 

 ใหพ้นักงานสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ ตลอดเวลาปฏบิตัหิน้าที ่

 ทาํความสะอาดฆา่เชือ้ทีเ่หรยีญโดยสาร (Token) ก่อนนํามาหมุนเวยีนใชง้านในทุกสถานี 

 เพิม่การประชาสมัพนัธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจ การปฏิบตัิตนเพื่อหลกีเลี่ยงการแพร่

ระบาดของเชือ้โรคแก่ผูโ้ดยสารผ่านสื่อประชาสมัพนัธ ์เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ ์จอแสดง

ข้อมูลภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานี และ 

สื่อโซเชยีลมเีดยีต่างๆ ของบรษิทั 

 ออกขอ้ปฏบิตัสิําหรบัพนักงานและผูร้บัเหมาเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น 

นโยบายเกี่ยวกบัการใหพ้นักงานงดเดนิทางไปยงักลุ่มประเทศทีม่คีวามเสีย่ง ตลอดจนเฝ้า

ตดิตามสถานการณ์ และมาตรการต่างๆ ของภาครฐั เพื่อพรอ้มปรบัมาตรการดําเนินการ

ต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพและการปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 
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3.  สงัคมแห่งความสุข 

ตลอดระยะเวลาดําเนินธุรกิจ บริษัทคํานึงถึงการเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทาง 

ท่ีดีกว่า” และการทีจ่ะสรา้งความสุขใหก้บัผูร่้วมเดนิทางไดนั้น้ ไดใ้หค้วามสนใจในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

• ครอบครวั การใชเ้วลาร่วมกนัอย่างอบอุ่นของครอบครวัสามารถทําไดห้ลายรูปแบบ หน่ึงในนัน้เป็น

เรื่องการเดนิทางพรอ้ม ๆ กนัของครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นเสน้ทางพเิศษ หรอืเสน้ทางรถไฟฟ้า ซึง่จะได้

พบเหน็เรื่องราวใหม่ๆ ของวถิชีุมชน รวมถงึกระจายรายไดไ้ปยงัพืน้ทีท่ีเ่ดนิทางไปถงึ  

• การศึกษาของเดก็และเยาวชน บรษิทัมุ่งส่งเสรมิประสบการณ์จดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน

นับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์สําคญั และสามารถนําไปประยุกต์ได้ในอนาคต 

ขณะเดยีวกนับรษิทัไดใ้หโ้อกาสทางการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทีม่คีวามตัง้ใจเรยีนดแีต่ขาดแคลน

ทุนทรพัยโ์ดยมอบเป็นทุนการศกึษาเพื่อเป็นตน้ทุนสาํหรบัการประกอบอาชพีอย่างยัง่ยนื 

• ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ บริษัทให้ความ

ช่วยเหลอือย่างสมํ่าเสมอ เพือ่เป็นส่วนช่วยในการเยยีวยาสงัคมทีเ่ดอืดรอ้น 

4. สรปุผลการดาํเนินงานเชิงส่ิงแวดล้อม   

การส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มกบัการลดผลกระทบ (More Quality and Less Impact) 

บริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจ 

บนพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) โดยการพฒันาคุณภาพของ

การบรกิารอย่างต่อเน่ือง ดา้นสงัคม (Society) โดยการดแูลตน้ทางแห่งความสุขใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ ีพรอ้ม

ทีจ่ะส่งต่อคุณค่าใหก้บัสงัคมโดยรอบและในวงกวา้ง ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) โดยเน้นการป้องกนั

และควบคุมมลภาวะผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของการบรกิาร ทีย่ดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ จงึไดม้กีาร

กําหนดนโยบายการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มดว้ยแนวทางการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

นโยบายส่ิงแวดล้อม 

1. ใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และคาํนึงถงึผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน และชุมชน 

2.  สรา้งจติสาํนึกแก่พนักงานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กําหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายฉบบัน้ี ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและคู่ค้าทุกคนที่จะนําไปปฏิบตัิอย่างจริงจงัและ

สมํ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ตี่อผูใ้ชบ้รกิาร พนักงาน คู่คา้ และชุมชนรอบขา้ง 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมัน่ที่จะดูแลสงัคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ      

ผลประกอบการทีด่ ีการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และการใหค้วามสาํคญักบัชุมชนโดยรอบ รวมทัง้การ

ดแูลสงัคมใกล ้และสงัคมไกล โดยปี 2563 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี  

1)  กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตด้านความปลอดภยัในการเดินทาง 

ความปลอดภยั ถอืเป็นหวัใจหลกัทีบ่รษิทัใหค้วามสาํคญั เพื่อช่วยป้องกนัและลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน 

รวมถงึบนทางพเิศษทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้ช่วยเพิม่ความปลอดภยัใหก้บัผูข้บัรถยนต ์และเพื่อนร่วม

ทาง บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทาง   
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“โครงการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์”  

บริษัทร่วมกับ กทพ. รณรงค์ข ับปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการ 777 “ขับช้า  

เปิดไฟหน้า คาดเขม็ขดั” พรอ้มตัง้จุดบรกิารอํานวยความสะดวกบนทางพเิศษรองรบัการเดนิทางของ

ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม ่

2)  กิจกรรมส่งเสริมจิตสาํนึกด้านคณุธรรม จริยธรรม เพื่อปลกูฝังความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

“บริจาคโลหิต”  

การให้เลือดต่อชีวิตเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จดักจิกรรมบรจิาคโลหติ ณ ศูนย์ควบคุมทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน 

รอบนอกฯ จํานวน 2 ครัง้ (ปกติจัด 3 ครัง้ต่อปี แต่ปีน้ีงดการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 

พนักงาน และประชาชนผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้ขตทางเขา้ร่วมบรจิาคเป็นจาํนวนมาก 

“BEM ชวนฟังธรรม” 

 การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนองคก์ร โดยการนําธรรมะ หรอืหลกัธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช ้

ส่งเสรมิการทําหน้าทีต่ามบทบาทของแต่ละคนไดอ้ย่างถูกต้อง ดว้ยความร่วมมอืร่วมใจซึ่งกนัและกนั 

เพื่อให้คนทํางานมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้นิมนต์พระใบฎีกา วรวัฒน์  

วรวฑฺฒโน ผูช้่วยเจา้อาวาสวดัโตนด มาบรรยายธรรมะในหวัขอ้ ‘คนสาํราญ งานสาํเรจ็’ 

3)  กิจกรรมสร้างความสมัพนัธก์บัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

“BEM ชวนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี” 

คณะผู้บรหิารและพนักงานฝ่ายจดัเก็บค่าผ่านทาง กทพ. และฝ่ายรายได้ค่าผ่านทางของบรษิทัร่วม

กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)  

จ.สุพรรณบุร ีสถานที่ท่องเที่ยวสําคญัในจงัหวดัสุพรรณบุรี ที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ และองค์

ความรูใ้หม่ๆ ในวถิขีองเกษตรกรทีท่รงคุณค่าใหไ้ดศ้กึษาและเรยีนรู ้   

4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเยาวชน 

เยาวชนเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ความคดิ และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยัง่ยืน เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและ      

มีคุณภาพของสงัคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเน่ือง       

เป็นประจาํทุกปี ผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี  

“มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ”  

บรษิทัจดักจิกรรมมอบทุนการศกึษาแก่นักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ีทุนพฒันาโรงเรยีน ใหก้บัโรงเรยีน

ใกล้เขตทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษอุดรรถัยา และทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ จํานวน  

9 โรงเรยีน เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัเยาวชนและสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีบัชุมชนรอบเขต

ทางพเิศษและสนับสนุนการศกึษาใหก้บัเยาวชนต่อไป 

“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตาํรวจ สน. ทางด่วน 2”  

บรษิัทมอบทุนการศกึษาแก่บุตรขา้ราชการตํารวจ สน.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบตัิงานร่วมกบับรษิทัในการ

อํานวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ  
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5)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ 

ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลกึซึ้งและชดัเจน ทําให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต    

บรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ดงัน้ี 

• กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติปี 2563  

“มหศัจรรย ์โลกแห่งจินตนาการ Wonderland AI World” 

บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 ในบรรยากาศของ “มหศัจรรย์โลกแห่ง

จนิตนาการ Wonderland AI World” โดยมนี้องๆ นักเรยีนจากโรงเรยีนใกล้เขตทางพิเศษ  

บุตรหลานของพนักงานและเด็กๆ จากชุมชนใกล้เคียง มาร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่  

การประดษิฐ์ AI หุ่นยนต์อจัฉรยิะ การต่อ LEGO ระบายสปีูนปลาสเตอร์ โบโซ่แจกลูกโป่ง และ

แข่งขนัหุ่นยนต์บงัคบั บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความสดใสของเด็กๆ ที่ได้สนุกกับการ

เรยีนรูเ้รื่องของเทคโนโลยอีจัฉรยิะอย่างใกลช้ดิ ณ อาคารศูนยค์วบคุมทางพเิศษศรรีชั  

• กิจกรรม “MRT ส่งความสุขรบัวนัเดก็” ประจาํปี 2563 

เน่ืองในโอกาสวนัเดก็แห่งชาตปิระจําปี 2563 บรษิทัร่วมกบัมวิเซยีมสยามจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง

พฒันาการด้านความคิดให้น้องๆ ภายใต้แนวคิด “ไทยบรรเจดิ : เกิดไอเดีย” ณ ลานกิจกรรม 

มวิเซยีมสยาม สถานีสนามไชย ทางออกที ่1 ภายในงานน้องๆ ไดร่้วมกจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะ

ต่างๆ ร่วมตะลุยปริศนาไขปัญหาไปกับรถไฟฟ้า MRT ผ่านฐานความรู้การใช้บัตรโดยสาร  

ฐานเสรมิทกัษะการเชื่อมโยงภาพแผนทีโ่ครงข่ายรถไฟฟ้า ฐานเสรมิสรา้งไหวพรบิการสะกดคํา 

การแยกสี เรียนรู้ตัวอักษร และฐานความรู้เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟฟ้าอย่างถูกต้องและ

ปลอดภยั พรอ้มทัง้มขีนมไอศครมีและของรางวลัมากมาย นอกจากนัน้ภายในงานมวิเซยีมสยาม

ได้จดัให้มกีิจกรรม เล่นเกมแก้ไขปัญหาในชวีติประจําวนั ได้แก่ ฐานสารลบัเครื่องบนิกระดาษ 

ฐานพิชิตภยัแล้ง ฐานปฏิบตัิการคลายร้อน ฐานมิวเซียมพานิชย์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 

ในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข

สนุกสนานและรอยยิม้จากน้องๆ และครอบครวัทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมากกว่า 2,000 คน    

• กิจกรรม “MRT Happy Blue Line ขยายความสุขทุกการเดินทาง”   

บรษิัทตระหนักถึงความสําคญัของเยาวชนและชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า จึงกําหนดจดั

กจิกรรมเสรมิสรา้งการรบัรูเ้สน้ทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล สายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย

เสน้ทางใหม่  ช่วงเตาปนู-ท่าพระ แก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน และชุมชนรายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้า 

ให้ได้เรียนรู้การใช้ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทัง้ทดลองเดินทางด้วย

รถไฟฟ้า MRT เส้นทางใหม่ไปยัง 4 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุด ได้แก่ สถานีวัดมังกร  

สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ ซึ่งมีการออกแบบประดบัตกแต่งภายใน

สถานีอย่างงดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทย สมยัรตันโกสนิทร์ ที่สะท้อนถึงศลิปวฒันธรรม และ 

วถิชีวีติชุมชนรายรอบเสน้ทางอย่างสวยงามโดยกจิกรรมจดัขึน้ตลอดเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 

2563 ดงัน้ี  

 กลุ่มนักเรยีนในโรงเรยีนรายรอบเสน้ทาง จํานวน 490 คน ร่วมทดลองเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า 

MRT อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั พรอ้มทัง้สรา้งการรบัรูแ้ละประชาสมัพนัธก์ารเปิดใหบ้รกิาร

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน้ําเงิน) ช่วงเตาปูน-ท่าพระ โดยจดั

กิจกรรมส่งเสรมิความรู้ดา้นความปลอดภยั “MRT Safety Share ความปลอดภยัหนูทําได”้ 

และการแนะนําเสน้ทางรถไฟฟ้า MRT ผ่าน “Bangkok MRT Application”  
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 กลุ่มประชาชนในชุมชนรายรอบเสน้ทาง จํานวน 135 คน ร่วมทดลองเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า 

MRT อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมเดินทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ทีส่ําคญั เรยีนรูก้ารใชร้ะบบรถไฟฟ้า การใชล้ฟิทบ์นัไดเลื่อนอย่างถูกตอ้งและลดอุบตัเิหตุใน

การเดนิทางของผูส้งูอายุพรอ้มทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT เสน้ทางใหม่เพื่อเยีย่มชมความ

งดงามของสถาปัตยกรรมภายในสถานีและเดินทางเชื่อมต่อไปยังวัดมังกรกมลาวาส  

(วดัเล่งเน่ยยี่) เพื่อไหว้พระขอพรเสรมิสริมิงคล กิจกรรมดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการ

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า และส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมรายรอบ

เสน้ทางรถไฟฟ้า MRT    

• กิจกรรม “Share2Child เพื่อน้องฉลาดคิด”  

บรษิัทร่วมส่งเสริมพฒันาการด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน เรียนรู้ระบบพร้อมทดลอง 

ใช้บรกิารรถไฟฟ้า ตลอดจนเสรมิสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีน จงึได้จดักิจกรรม 

“Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคดิ” ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 ไดกํ้าหนดจดักจิกรรมใหแ้ก่

เยาวชนไดร่้วมทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูร้ายรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ไดแ้ก่ 

 ทัศนศึกษาพิพิธภณัฑ์มิวเซียมสยาม โดยนําคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน 

วดัฉัตรแก้วจงกลณี (ตัง้อยู่ใกล้กบัสถานีบางอ้อ) และโรงเรยีนวดัเปาโลหติย์ (ตัง้อยู่ใกล้กบั

สถานีสรินิธร) จาํนวนกว่า 100 คน เดนิทางทศันศกึษาเปิดประสบการณ์เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  

ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงนิ สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ เรียนรู้การโดยสารรถไฟฟ้า 

MRT อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทัง้เรียนรู้การออกเหรียญโดยสารผ่านตู้ Ticket 

Vending Machine (TVM) พร้อมพาน้องๆ เข้าชมนิทรรศการถอดรหัสความเป็นไทย  

ณ พพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูม้วิเซยีมสยาม และเยีย่มชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยของ

รถไฟฟ้า MRTสถานีสนามไชย ซึง่ถอืเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทีส่วยทีสุ่ด โดยตลอดกจิกรรม

น้องๆ ใหค้วามสนใจและไดร้บัความรู ้พรอ้มทัง้ประสบการณ์จากกจิกรรมในครัง้น้ีเป็นอย่างมาก  

 ทศันศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้ด้านพลงังาน  โดยนําคณะอาจารย์และนักเรยีนจากโรงเรยีน 

วัดสามัคคีสุทธาวาส และโรงเรียนวัดบางพลัด (ตัง้อยู่ใกล้กับสถานีบางพลัด) รวม 80 คน  

เดนิทางทศันศกึษาเปิดประสบการณ์เรยีนรู้นอกหอ้งเรยีนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 

สถานีบางพลดั -สถานีบางอ้อ เรยีนรูก้ารโดยสารรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้องและปลอดภยั 

พรอ้มทัง้เรยีนรูก้ารออกเหรยีญโดยสารผ่านตู้ Ticket Vending Machine (TVM) พรอ้มกนัน้ี

พาน้องๆ ไปทศันศกึษายงัศูนย์การเรยีนรู ้กฟผ. สํานักงานกลาง (EGAT Learning Center) 

ซึ่งเป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านพลงังานของประเทศไทยและเป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านอาคารอนุรกัษ์

พลงังานมาตรฐานระดบันานาชาติ ส่งเสรมิให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลงังานอย่าง

คุม้ค่า ซึ่งกจิกรรมทศันศกึษาในครัง้น้ี สรา้งความประทบัใจและเพิม่พูนความรูด้า้นพลงังาน

ไฟฟ้าใหแ้ก่น้องๆ ไดเ้ป็นอย่างดยีิง่   

• “MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีท่ี 12” 

บรษิทัตระหนักถึงความสําคญัของเยาวชนอนัเป็นกําลงัสําคญัของชาติ จงึร่วมกบัการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (BMN)  

จดักิจกรรมเพื่อตอบแทนคนืสู่สงัคมในด้านการพฒันาคุณภาพชวีติด้านศกึษา โดยเปิดโอกาส

ให้แก่นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศร่วมกิจกรรมภายใต้ชื่อ “MRT  

พาน้องพิชิต TCAS” ปีที ่12 เพื่อนําความรูไ้ปใชเ้ตรยีมความพรอ้มในการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก 3 ติวเตอร์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมถ่ายทอดความรู้  

ติวเข้มแนะแนวข้อสอบ TCAS ฟรี ได้แก่ คุณครูสมศร ีธรรมสารโสภณ ในวิชาภาษาองักฤษ 
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คุณครูพีว่เิศษ กี่สุขพนัธ์ (ครูพีเ่อ๋) กบัวชิา PAT1 คณิตศาสตร์ และคุณครูสุรเชษฐ์ พชิติพงศ์เผ่า 

(ครพูีย่)ู กบัวชิา GAT เชื่อมโยง ณ ศูนยก์ารประชุมซ ีอาเซยีน ชัน้ 10 อาคาร CW TOWER    

กิจกรรมดงักล่าวได้รบัความสนใจจากนักเรยีนทัว่ประเทศ โดยให้การตอบรบัเขา้ร่วมกิจกรรม

เรยีนทัง้เรยีนสดกว่า 200 คนจากโรงเรยีนต่างๆ รวมทัง้สิน้ 54 โรงเรยีน และร่วมเรยีนออนไลน์

กว่า 10,000 คน นอกจากน้ี BEM ยังคงเดินหน้าต่อยอดกิจกรรมดีๆ ด้วยการส่งต่อความรู ้

สู่นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาทัง้ในเขตกรุงเทพในกิจกรรม “MRT ใจดี แจกหนังสือเตรยีมสอบ 

TCAS ฟร”ี ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจกัร ระหว่างวนัที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรม

ได้รับความสนใจจากนักเรียนเดินทางมารับหนังสือกว่า 300 คน พร้อมทัง้ยังเปิดโอกาส 

ใหนั้กเรยีนทุกภูมภิาคทีพ่ลาดโอกาสตวิฟรใีหไ้ดร้บัความรู ้โดยไดส่้งมอบหนังสอืคู่มอืเตรยีมสอบ 

TCAS ทัง้ 3 วชิา พรอ้ม VDO บนัทกึการเรยีนการสอนแนะแนวขอ้สอบ จดัไปยงัโรงเรยีนต่างๆ 

กว่า 70 โรงเรยีน ผ่านช่องทางไปรษณีย์เพื่อใหน้้องๆ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการสอบคดัเลอืก 

เพื่อมุ่งสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัในฝันอย่างมัน่ใจพรอ้มเตบิโตเป็นกําลงัสาํคญัของชาตติ่อไป   

• กิจกรรม “BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้” 

บรษิทัมุ่งสานต่อนโยบายส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติด้านการศกึษาให้แก่เด็กและเยาวชน 

ในสถานศกึษา/ชุมชนรายรอบเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคลและสายฉลอง 

รชัธรรม โดยจดักิจกรรม “BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรยีนรู้” ให้แก่สถานศกึษาหรอื 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่างๆ เพื่อเพิ่มขดีความความสามารถและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู ้

ที่ทนัสมยั ส่งเสริมเด็กไทยรกัการอ่าน เสริมพฒันาการร่างกายแขง็แรง เพื่อเติบโตเป็นกําลงั

สําคญัของชาตโิดยการส่งมอบสื่อการเรยีนการสอน ทุนการศกึษา และชุดเครื่องเล่นสนามเสรมิ

พฒันาการเดก็ พรอ้มกนัน้ีผูบ้รหิารและพนักงานเป็นจติอาสาร่วมกจิกรรมสนัทนาการ กจิกรรม

ฐานการเรยีนรู ้และฝึกทกัษะดา้นต่าง  ๆและเลี้ยงอาหารกลางวนัใหแ้ก่น้อง  ๆโดยมผีูแ้ทนจากสํานักงาน

เขตบางกอกใหญ่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดประดู่

ฉิมพล ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ตัง้อยู่ใกลก้บัโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสน้ํีาเงนิ (สถานีท่าพระ)  

6)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมอ่ืนๆ  

• “BEM ทอดกฐินสามคัคี ประจาํปี 2563” 

บรษิทัไดร่้วมสบืสานวฒันธรรมประเพณีอนัดงีาม และทาํนุบํารุงสบืทอดพระพุทธศาสนา โดยจดังาน

ทอดกฐินสามัคคีเป็นประจําทุกปี สําหรับปี 2563 จัดขึ้น ณ วัดสามัคคีสุทธาวาส เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีบางพลัด โดยได้รวบรวมเงินทําบุญจากผู้บริหาร 

พนักงาน ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน้ําเงิน) และสายฉลองรชัธรรม  

(สายสมี่วง) เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรยีญของวดัสามคัคสุีทธาวาส และทํานุบํารุงสบืทอด

พระพุทธศาสนา นอกจากน้ียงัมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีนวดัสามคัคสุีทธาวาส ซึง่เป็นโรงเรยีน

ในชุมชนใกล้เคยีงรถไฟฟ้า MRT สถานีบางพลดั เพื่อเป็นทุนการศกึษาให้แก่นักเรยีนทีข่าดแคลน

ทุนทรพัย ์

• “กิจกรรม BEM ร่วมน้อมสาํนึกในพระมหากรณุาธิคณุ” 

เพื่อแสดงความจงรกัภกัดเีน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา บรษิทักําหนดจดัตัง้ซุม้

เฉลมิพระเกยีรตแิละซุ้มลงนามถวายพระพร เพื่อใหผู้บ้รหิาร พนักงาน ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า MRT 

ตลอดจนประชาชนทัว่ไปไดม้โีอกาสร่วมถวายพระพรชยัมงคลในวาระต่างๆ ดงัน้ี  

 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ วนัที ่3 มถิุนายน 

2563 ณ อาคารสํานักงานของบริษัทและสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน และ 

สถานีสามย่าน   



 

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1 
 

  10-20 

 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั วนัที่ 28 กรกฎาคม 

2563 ณ อาคารสํา นักงานของบริษัทและสถานีรถไฟฟ้า  MRT สถานีสนามไชย  

สถานีสามย่าน สถานีสวนจตุจกัร และสถานีเตาปนู  

 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง วนัที่ 12 สงิหาคม 2563 ณ อาคารสํานักงานของบรษิัท และ

สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย สถานีสามย่าน สถานีสวนจตุจกัร และสถานีเตาปนู  

• “กิจกรรม BEM ร่วมน้อมราํลกึในพระมหากรณุาธิคณุ ในหลวงรชักาลท่ี 9” 

 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วนัที่ 13 ตุลาคม 2563 จดัตัง้โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม 

ฉายาลกัษณ์ฯ พร้อมเครื่องราชสกัการะ ณ อาคารสํานักงานของบรษิัทและสถานีรถไฟฟ้า 

MRT สถานีสามย่าน 

 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร วนัชาต ิวนัพอ่แห่งชาต ิวนัที ่5 ธนัวาคม 2563 

จัดตัง้โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ อาคาร

สาํนักงานของบรษิทัและสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน 

10.3 นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่    

บรษิัทตระหนักและให้ความสําคญัในการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ และการป้องกันการทุจริตทัง้ภายในและ

ภายนอกขององค์กร โดยบรษิัทได้กําหนดแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัิทีเ่หมาะสมของกรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบรษิทั และบรษิทัไดค้าํนึงถงึความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

จงึไดกํ้าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิทัควรปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสตัยสุ์จรติ และ

โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย 

นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏิบตัิตาม

พนัธสญัญาต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกจติสํานึกของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานใหล้ะเวน้การทุจรติและ

ตระหนักถงึโทษภยัของการทุจรติคอรปัชัน่ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรบั ยอมจะรบั หรือให้การเลี้ยงรบัรอง 

ของขวญั และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจาํเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่าํธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้าน 

การทุจรติ 

ทัง้น้ี บริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจดัการโครงการขนส่งมวลชน 

ด้วยรถไฟฟ้า ได้มนีโยบายการป้องกนัการมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่และการดําเนินงานตามนโยบาย

ดงักล่าว สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

• แนวปฏิบติัมาตรการการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัไดกํ้าหนดมาตรการทัง้ทางวนัิยและทางกฎหมายกรณีทุจรติคอร์รปัชัน่ ในทางวนัิยจะมกีระบวนการ

สอบข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกทรพัยากรบุคคล แผนก 

ต้นสงักัดของผู้กระทําผดิ และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดกําหนดให้กรรมการผู้จดัการ 
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เป็นผูพ้จิารณาลงโทษสาํหรบักรณีตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเลกิจา้ง และหากความผดิเขา้ขา่ย

ยกัยอกจะพจิารณาดาํเนินการในทางกฎหมายเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัโดยกําหนดแนวทางไวด้งัน้ี 

1.  ไม่ดาํเนินธุรกจิกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2.  มกีารลงโทษพนักงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ และการดาํเนินคดทีางกฎหมาย 

• แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่ ตามนโยบายการ

กํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ 

ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และไม่มกีารทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอก  

1. บรษิทัและบรษิทัย่อยไดกํ้าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการต่อตา้น ขจดัการจ่ายหรอื การรบัสนิบน

และการคอร์รปัชัน่ รวมถงึการกระทําการใดๆ ซึ่งขดัต่อศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดงีาม โดยกําหนด

เป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณบรษิัทของบรษิัทและขอ้ตกลง

เกีย่วกบัการทาํงาน เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนถอืปฏบิตัร่ิวมกนั 

2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก 

ทีส่่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั 

และมีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัท 

ภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาระดบันโยบาย และมฝ่ีายบรหิารทาํหน้าทีดู่แลกระบวนการ

บรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํวนัแทนคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ

บรหิารความเสี่ยงทําหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และจดัทํารายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับ

หน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารจดัทาํคู่มอืการบรหิารความ

เสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน รวมทัง้มีการติดตาม 

ประเมนิผล ทบทวนความเสี่ยงใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ 

มีการจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับทุกหน่วยงานใช้ปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถ 

เขา้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัท ี 

3. ในส่วนของการดําเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการคอร์รปัชัน่นัน้ 

นอกจากไดกํ้าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว บรษิทัไดป้ลูกจติสํานึกป้องกนัการมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบั

การคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมดว้ยวธิกีาร ทัง้ทางกายภาพและพฒันา

ทางจิตใจที่จะช่วยให้เกิดจิตสํานึกที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่า การเป็นคนดี ต้องเกิดขึ้นจากภายใน 

นอกจากน้ี เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ บรษิทัไดด้าํเนินการใหแ้ผนกต่างๆ ทาํการประเมนิตนเองเพื่อระบุ

จุดที่ต้องปรบัปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดม้อบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบดา้นการกํากบัดูแล 

และด้านตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน เขา้รบัการอบรมหลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical 

Guide (ACPG 15) ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

4. บรษิทัจดัทําแบบสํารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อใหผู้บ้รหิารทบทวนการประพฤตปิฏบิตัิ

ตนตามแนวทางจรรยาบรรณ   
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5. บรษิทัได้กําหนดความผดิสําหรบัการปฏบิตังิานทีทุ่จรติ คอร์รปัชัน่ เป็นความผดิทางวนัิยที่รา้ยแรง  

ซึง่หากฝ่าฝืน ละเมดิ จะถูกพจิารณาลงโทษสถานหนัก อนัอาจถงึขัน้เลกิจา้ง โดยไมต่อ้งเตอืนล่วงหน้า 

ลกัษณะความผดิดงักล่าว จาํแนกไดด้งัน้ี 

 เปิดเผยความลบัของบรษิทัแก่บุคคลภายนอก 

 ทุจรติต่อหน้าที ่และหรอืต่อบรษิทัรวมทัง้การใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่นใหก้ระทาํการนัน้ดว้ย 

 ใชต้ําแหน่งหน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

 รบัสิง่ตอบแทนเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงานโดยมชิอบ 

 แสดงกริยิาหยาบคาย หรอืใชว้าจากา้วรา้วขม่ขู ่หมิน่ประมาท หรอืทาํรา้ยร่างกายผูบ้งัคบับญัชา 

รวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าตดิตอ่หรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทัง้แนวทาง 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมี

กระบวนการปฏบิตังิาน แผนการจดัองค์กร และระบบงานทีด่ ีสามารถนํามาใชเ้พื่อช่วยใหก้ารดําเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงค์หรอืภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ช่วยลดความเสีย่งและป้องกนัความเสีย่ง และ

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระดําเนินการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในให้มปีระสทิธผิล โดยมี

สํานักตรวจสอบภายในซึ่งมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ     

ทําหน้าทีส่อบทานระบบการปฏบิตังิานในฝ่ายงานต่างๆ ของบรษิทัตามแผนการตรวจสอบประจําปีทีไ่ดร้บัการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล มกีารใชท้รพัยากรต่างๆ ของบรษิทัอย่างคุม้ค่า สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ได ้มกีาร

ควบคุมการดําเนินงานและการรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้และทนัเวลา รวมทัง้ มกีารปฏบิตัิ

ตามนโยบายและเป็นไปตามขอ้กําหนด กฎหมาย และขอ้บงัคบัของทางราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และมี

การทบทวนความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถดําเนินธุรกจิใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย นอกจากน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี

พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้นในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การบริหารจดัการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ  

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

โดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และระบบเตอืนภยัความเสีย่ง เพื่อสามารถเตรยีมพรอ้ม

ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทัง้การจัดการอบรมให้ความรู ้

กบัผู้บรหิารและพนักงานถึงแนวทางการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและมส่ีวนร่วมในการบรหิาร

ความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้ในระดับองค์กร และระดับปฏิบตัิงาน โดยฝ่ายบริหารดําเนินการ

พจิารณาปัจจยัเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะประสบ นํามาวเิคราะหผ์ลกระทบและโอกาสทีค่วามเสีย่งนัน้

จะเกดิขึน้ แลว้กําหนดมาตรการป้องกนัและการจดัการความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดแ้ละสอดคล้องกบั

นโยบายของบริษัท นําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยกําหนดใหม้ีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกปี และติดตามประเมนิประสิทธิผลของการ

จดัการความเสีย่งในทุกชว่งเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลี่ยนแปลง เพื่อตดิตามเหตุการณ์ทีเ่ป็นสาเหตุ

ของปัจจยัความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวงัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั และป้องกนั บรรเทา 

ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้  โดยมเีลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งทาํการติดตาม

ผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง

รบัทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบโดยรวม ทัง้น้ี ปัจจยัเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งที่

สาํคญัของบรษิทัไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้เรื่องปัจจยัเสีย่งหน้า 3-1 ถงึ 3-10 
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11.3 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร          

การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม 

สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ไม่พบ

ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระสําคญั สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ และ

ทรพัย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ 

รายงานทางการเงนิของบริษัทมคีวามถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การดําเนินธุรกิจของบรษิัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ  

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น  

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัช ีมคีวามเห็นสอดคล้องกนัว่าการดําเนินงานของ

บรษิัทเป็นไปภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีโปร่งใส มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมปีระสทิธผิล 

สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัจากการทีผู่บ้รหิารหรอืพนักงานนําไปใชใ้นทางมชิอบหรอืโดยไม่มอํีานาจ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิัท คอื นางสาววาสนา วฒันานุกูลชยั ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานทีม่คุีณสมบตัิ

เหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในการ

แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

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

สําหรบัหวัหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบรษิัท คอื นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์รองกรรมการผู้จดัการ 

บรหิารและเลขานุการบรษิัท ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ทางด้านกฎหมายและบญัช ีมคีวามสามารถ และประสบการณ์ 

ในงานเลขานุการบริษัทเป็นเวลานาน เป็นผู้ร ับผิดชอบดูแล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

หน้า A3-3 ถงึ A3-4) 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 หลกัการและขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

รายการธุรกจิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑต์ามปกตธิุรกจิ การทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั

และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การพจิารณาอนุมตัิการทํารายการระหว่างกัน บรษิัทมกีารนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยกรรมการ

บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน 

เพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

จะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น 

ในส่วนของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปที่บริษัทและบรษิัทย่อยมีหรืออาจมีในอนาคต  

บรษิทัไดข้ออนุมตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

และการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินที่สําคญัของบริษัทหรือบริษทัย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีี่กําหนดโดย 

สภาวชิาชพีบญัช ีทัง้น้ี หากมรีายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่มผูท้ีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทําการก่อสร้าง บรหิารโครงการ บํารุงรกัษา คณะกรรมการบรษิทั โดยมคีณะกรรมการ

ตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผู้พจิารณาความจําเป็น และสมเหตุสมผลของการเขา้ทํารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถงึการกําหนด

ราคา และเงื่อนไขการทํารายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคา 

กบับุคคลภายนอกหรอืราคาตลาด โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่มส่ีวนร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารทาํรายการ ทัง้น้ี บรษิทั 

ไม่มนีโยบายในการใหกู้ย้มืหรอืคํ้าประกนัเงนิกูแ้ก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามของสาํนักงาน กลต.  

หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจดัให้มี

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชขีองบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อนําไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  

โดยที่บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดย 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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12.3 รายการระหว่างกนัของบริษทั และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสาํหรบัปี 2563 และปี 2562 

1. รายการระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบั บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (“CK”) 

CK ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง รวมถงึการพฒันา ลงทุน และบรหิารโครงการสมัปทานระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมภิาคอย่างครบวงจร 

และเป็นบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั เน่ืองจาก CK เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้บรษิทัในสดัส่วนร้อยละ 31.321 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแล้วของบรษิทั  

ทัง้น้ี CK และบรษิทัมกีรรมการ และผูบ้รหิารร่วมกนั ไดแ้ก่ 1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 2. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล และ 3. นางพเยาว ์ มรติตนะพร เป็นคู่สมรสของ

นายประเสรฐิ  มรติตนะพร   

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

งานตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรบัปรงุโครงสร้าง  

และงานระบบทางพิเศษศรีรชัและทางพิเศษ 

สายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

- ค่าก่อสรา้ง 

- ค่าตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสรา้งทางพเิศษ 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

 

 

 

814.24 

35.50 

12.14 

 

 

 

742.88 

209.55 

92.01 

 

 

 

บรษิทัว่าจา้ง CK เป็นผูต้รวจสอบ ซ่อมแซม ปรบัปรุงโครงสรา้ง และงาน

ระบบทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

1) รอบที ่4 ระยะที ่2: 

ทําสัญญาเมื่ อวันที่  17 สิงหาคม 2561 มูลค่ารวม  32 ล้านบาท  

โดยมรีะยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 

2) งานก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงสรา้ง: 

ทําสัญญาเมื่ อวันที่  23 มกราคม 2562 มูลค่ ารวม 780 ล้านบาท  

โดยมรีะยะเวลา 12 เดอืน นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ใหเ้ขา้ดาํเนินงาน 

 

 
หมายเหตุ  :  1 ขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั วนัที ่26 มถิุนายน 2563 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

งานตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรบัปรงุโครงสร้าง 

และงานระบบทางพิเศษศรีรชัและทางพิเศษ 

สายศรีรชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ต่อ) 

 

   

 

 

3) รอบที ่4 ระยะที ่3 และงานปรบัปรุงโครงสรา้ง: 

ทําสัญญาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มูลค่ารวม 233 ล้านบาท  

โดยมรีะยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัลงนามสญัญา  

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทออกคําสัง่เปลี่ยนแปลง

รายการงานซ่อมแซมรอบที่ 4 ระยะที่ 3 และงานปรบัปรุงโครงสร้าง  

ทําให้สญัญามีวงเงินเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น 237 ล้านบาท และขยาย

ระยะเวลางานออกไปสิน้สุดเดอืนธนัวาคม 2563 

4) งานก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงสรา้ง และงานระบบทางพเิศษศรรีชั: 

ทําสัญญาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มูลค่ารวม 831 ล้านบาท  

โดยมรีะยะเวลา 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัลงนามสญัญา 

5) รอบที ่4 ระยะที ่4 งานซ่อมบํารุงและปรบัปรุงโครงสรา้ง และงานระบบ: 

ทําสัญญาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มูลค่ารวม 920 ล้านบาท  

โดยมรีะยะเวลา 12 เดอืน นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ใหเ้ขา้ดาํเนินงาน 

ซึ่งค่างานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและตํ่ากว่าราคาประเมนิของบรษิทัและ 

วศิวกรอสิระ  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

งานบริหารงานซ่อมบาํรงุรกัษาโครงสร้าง 

พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเคร่ืองกล โครงการ 

สายเฉลิมรชัมงคล (สายสีน้ําเงิน) 

- ค่างานซ่อมบํารุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้า

เครื่องกล 

- งานเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลและ 

ค่าจดัเตรยีมงานซ่อมบํารุง 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

 

329.03 

 

467.91 

 

324.10 

 

 

 

 

165.85 

 

4.50 

 

82.93 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ทําสญัญาว่าจ้าง CK ในการ

บรหิารงานซ่อมบํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล 

Civil Infrastructure and Electrical and Mechanical Systems 

Maintenance) โครงการสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) ระยะเวลา  

8 ปี โดยมมีลูค่าสญัญารวม 1,270 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2561 บรษิัทได้ทําสญัญาแก้ไขเพิม่เติมกบั 

CK ในการบริหารงานซ่อมบํารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ

ไฟฟ้าเครื่ องกล (Civil Infrastructure and Electrical and Mechanical 

Systems Maintenance) โครงการสายสน้ํีาเงินส่วนต่อขยาย ระยะเวลา  

8 ปี 6 เดอืนและขยายระยะเวลาสญัญาของโครงการสายเฉลมิรชัมงคล

ออกไป 3 ปี 5 เดอืน เพื่อใหส้ิน้สุดพรอ้มสญัญาของโครงการสายสน้ํีาเงนิ

ส่วนต่อขยาย รวมถึงงานปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

เครื่องกลของโครงการสายเฉลิมรชัมงคลที่หมดอายุการใช้งาน โดยมี

มูลค่าสญัญารวม 2,778 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาว่าจา้ง

เป็นผู้บรหิารงานซ่อมบํารุงขา้งต้น มูลค่างานดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

และตํ่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

งานซ่อมบาํรงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา 

อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล ลิฟท์และ 

บนัไดเลื่อนภายในสถานี ทางว่ิงยกระดบัและ 

ศนูยซ่์อมบาํรงุ และจดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองมอื 

อะไหล่และบุคลากรสาํหรบังานซ่อมบาํรงุ 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

- ค่างานซ่อมบํารุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้า

เครื่องกล 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

220.00 

 

65.39 

 

 

 

 

 

 

 

220.00 

 

121.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัไดท้ําสญัญาว่าจา้ง CK ในงานซ่อม

บํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธา ซ่อมบํารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล ซ่อมบํารุงรกัษาลฟิทแ์ละบนัไดเลื่อนภายในสถานี ทางวิง่ยกระดบั

และศูนยซ่์อมบํารุง และจดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอื อะไหล่ และบุคลากรสําหรบั

งานซ่อมบํารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที ่

17 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มูลค่างานตาม

สญัญา จาํนวน 1,520 ลา้นบาท  

ต่อมาเมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2559 บรษิัททําสญัญาว่าจ้าง CK ในงานซ่อม

บํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้า

สายสมี่วงเพิม่เตมิ มลูค่างานตามสญัญา จาํนวน 155 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปี

นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่างาน

ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและตํ่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

งานจ้างบริหารโครงการ รวมถึงจดัหา ติดตัง้ และทดสอบ

อปุกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 

- ค่าบรหิารโครงการ 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

1,523.14 

- 

 

 

 

5,560.61 

455.40 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ทําสญัญาว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหาร

โครงการ รวมถึงจัดหา ติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการ

รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ วงเงนิรวม 19,643 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2561 บรษิทัออกคําสัง่เปลี่ยนแปลงงานว่าจา้ง 

CK เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริหาร บริเวณ 

ศูนย์ซ่อมบํารุงห้วยขวาง และดําเนินการจดัหา ติดตัง้อุปกรณ์งานระบบ

รถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินวงเงินรวม 558  

ลา้นบาท โดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาว่าจา้งเป็นผูบ้รหิารโครงการขา้งตน้ 

ต่อมาเมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2561 บรษิทัออกคาํสัง่เปลี่ยนแปลงงานว่าจา้ง

เพื่อเร่งรดัการเปิดให้บริการเดินรถให้เร็วขึ้นกว่ากําหนด และติดตัง้ระบบ

โครงข่ายโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายวงเงินรวม 898 ล้านบาท โดยไม่ได้มีการ

เปลีย่นแปลงแกไ้ขขอบเขตงานตามสญัญาเดมิ  

ต่อมาเมื่อวนัที ่7 มกราคม 2563 บรษิทัออกคําสัง่เปลี่ยนแปลงงานเพิม่เติม

อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าและงาน Civil Work ที่ได้รับมอบจาก รฟม.  

ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตงานตามสญัญาเดมิวงเงินรวม 293 ล้านบาท  

มูลค่างานมคีวามเหมาะสมและตํ่ากว่าราคาประเมนิของวศิวกรอสิระ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

การเช่าอาคารวิริยะถาวร 2 

- ค่าเช่าและค่าบรกิารสาํนักงาน 

- เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

8.79 

0.09 

 

 

8.44 

0.09 

 

 

บรษิทัย่อย : บรษิัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จํากดั (“BMN”) ทําสญัญา

เช่าอาคารวริยิะถาวร 2 กบั CK เป็นระยะเวลา 3 ปี สิน้สุดวนัที ่9 กรกฎาคม 

2565 อตัราค่าเช่าสาํนักงานดงักล่าว เป็นอตัราทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัราค่าเช่า

ทีผู่ใ้หเ้ช่าคดิกบัผูเ้ช่ารายอื่นทีเ่ป็นบคุคลภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                            แบบ 56-1
 

 
12-8 

 

 

2. รายการระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบั การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) 

รฟม. ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบักจิการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและประชาชนในการใชบ้รกิารกิจการรถไฟฟ้า และ รฟม. 

เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั เน่ืองจากเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิทั ในสดัส่วนร้อยละ 8.222 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแล้วของบรษิัท ทัง้น้ี ผู้บรหิารของ รฟม. คอื 1. นางณฐมณ บุนนาค  

2. นายวทิยา พนัธุม์งคล เป็นกรรมการบรษิทั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 63 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

เงินตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร และ 

รายได้พฒันาเชิงพาณิชย ์

- ค่าตอบแทนจากรายไดค่้าโดยสารและ 

รายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชย ์

- ค่าตอบแทนรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า  

- ค่าภาษโีรงเรอืน 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 

 

350.69 

 

7,307.90 

1.87 

224.99 

 

 

393.65 

 

5,086.37 

14.81 

213.21 

 

 

เป็นไปตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทานที่กําหนดให้บรษิัทต้องปฏิบตัติาม

สญัญา 

 

 

การเช่าพื้นท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา 

- ค่าตอบแทนการใชพ้ืน้ที ่

- ค่าภาษโีรงเรอืน 

 

9.90 

0.86 

 

9.21 

1.32 

 

BMN เช่าพื้นที่ติดตัง้ป้ายโฆษณาและพฒันาเป็นร้านค้า อตัราค่าเช่าตาม 

ราคาตลาด 

 

 
หมายเหตุ  :  2 ขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั วนัที ่26 มถิุนายน 2563 
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ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

สรปุรายงานการสอบบญัชี 

บรษิทัสํานักงาน อวีาย จํากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมซึง่ประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชทีีส่ําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ โดยมคีวามเหน็ว่างบการเงนิขา้งต้นแสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงนิสดของบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
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                                            (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,613,584,108 1.42 703,750,307 0.63 526,200,490 0.51 

เงนิฝากธนาคารสาํหรบัรายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 224,486,696 0.20 205,697,086 0.18 150,016,110 0.14 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 548,903,316 0.48 481,786,671 0.43 514,055,818 0.50 

ส่วนของลูกหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทานทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,649,683,274 1.45 1,649,683,274 1.48 1,649,683,274 1.59 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 125,377,096 0.11 128,148,743 0.11 -  - 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 761,275,133 0.67 1,157,746,702 1.04 1,282,474,987 1.24 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่       

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 90,825,229 0.08 83,599,640 0.08 78,021,423 0.07 

   เงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญาบรกิาร 17,783,816 0.02 24,639,141 0.02 4,008,809 - 

   อื่นๆ 11,835,188 0.01 12,526,757 0.01 12,128,257 0.01 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 5,043,753,856 4.44 4,447,578,321 3.98 4,216,589,168 4.06 
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                                            (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์(ต่อ)             

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทาน - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 7,561,048,340 6.65 9,210,731,614 8.25 10,860,414,888 10.46 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 15,840,737,472 13.94 17,096,827,328 15.31 6,688,646,612 6.44 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 6,368,744,918 6.13 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 120,357,493 0.11 120,357,493 0.11 120,357,493 0.12 

อาคารและอุปกรณ์  379,278,437 0.33 311,376,837 0.28 323,936,668 0.31 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 86,514,411 0.08 - - - - 

สทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานกอ่สรา้งทางด่วน  31,701,521,503 27.90 32,253,366,737 28.88 35,146,019,997 33.85 

สทิธใินการใชพ้ืน้ทีก่อ่สรา้งทางด่วน - - 61,467,080 0.06 390,198,219 0.38 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 44,683,719,344 39.33 42,338,899,443 37.91 35,427,555,680 34.12 

ตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม 660,436,487 0.58 644,950,810 0.58 654,691,451 0.63 

ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 7,307,904,942 6.43 5,086,367,785 4.54 3,495,195,243 3.37 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น 63,165,051 0.06 74,027,004 0.06 84,777,999 0.08 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 13,651,112 0.01 6,951,994 0.01 6,312,191 0.01 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 153,669,851 0.14 43,867,537 0.03 47,468,811 0.04 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 108,572,004,443 95.56 107,249,191,662 96.02 99,614,320,170 95.94 

รวมสินทรพัย ์ 113,615,758,299 100.00 111,696,769,983 100.00 103,830,909,338 100.00 
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 (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น               

หน้ีสินหมุนเวยีน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,000,000,000 2.64 3,250,000,000 2.91 2,814,594,224 2.71 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,744,651,781 1.53 1,938,481,838 1.74 1,683,472,969 1.62 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 3,745,161,069 3.30 3,166,120,069 2.83 3,041,760,069 2.93 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 45,512,736 0.04 - - - - 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี 4,615,000,000 4.06 2,500,000,000 2.24 5,000,000,000 4.82 

รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 228,290,262 0.20 212,234,424 0.19 163,117,129 0.16 

เงนิมดัจําค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 87,727,497 0.08 79,946,797 0.07 65,265,286 0.06 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 41,623,582 0.04 25,467,515 0.02 69,746,084 0.07 

สาํรองค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - - - 1,546,891,698 1.49 

หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิทีถ่งึกําหนดภายในหนึ่งปี 11,860,783 0.01 - - - - 

หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 64,602,760 0.06 56,227,880 0.05 27,735,192 0.03 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น   
    

   ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งจ่าย 64,913,271 0.06 61,238,396 0.05 76,044,732 0.07 

   ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอนําส่ง 59,123,553 0.05 99,118,066 0.09 90,510,248 0.09 

   อื่นๆ 25,094,642 0.02 40,071,839 0.04 27,701,626 0.02 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 13,733,561.936 12.09 11,428,906,824 10.23 14,606,839,257 14.07 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 23,670,054,666 20.83 21,745,560,898 19.46 18,373,779,608 17.70 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 40,912,590 0.03 - - - - 

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  34,057,924,287 29.98 35,670,826,818 31.94 33,169,822,210 31.95 

หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึกําหนดภายในหนึ่งปี 173,936,021 0.15 112,685,174 0.10 21,808,675 0.02 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 932,330,697 0.82 886,390,430 0.79 686,898,092 0.65 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2,959,530,701 2.60 3,025,459,610 2.71 1,353,842,048 1.30 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 13,782,769 0.02 3,758,883 0.01 5,892,925 0.01 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 61,848,471,731 54.43 61,444,681,813 55.01 53,612,043,558 51.63 

รวมหน้ีสิน 75,582,033,667 66.52 72,873,588,637 65.24 68,218,882,815 65.70 
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(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรอืนหุน้             

   ทุนจดทะเบยีน             

      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 13.45 15,285,000,000 13.68 15,285,000,000 14.72 

   ทุนทีอ่อกจําหน่ายและชําระเตม็มลูค่าแลว้   
    

      หุน้สามญั 15,285,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 15,285,000,000 13.45 15,285,000,000 13.68 15,285,000,000 14.72 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 5,816,938,084 5.12 5,816,938,084 5.21 5,816,938,084 5.60 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (264,641,165) -0.23 (256,942,521) -0.23 (75,770,451) -0.07 

กําไรสะสม    
    

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,464,000,000 1.29 1,379,090,000 1.23 1,232,890,000 1.19 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,572,592,087 13.71 15,052,068,973 13.48 12,133,780,735 11.69 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 117,510,065 0.10 1,504,565,153 1.35 1,105,927,958 1.06 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 37,991,399,071 33.44 38,780,719,689 34.72 35,498,766,326 34.19 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 42,325,561 0.04 42,461,657 0.04 113,260,197 0.11 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,033,724,632 33.48 38,823,181,346 34.76 35,612,026,523 34.30 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 113,615,758,299 100.00 111,696,769,983 100.00 103,830,909,338 100.00 

 

หมายเหตุ : งบการเงนิปี 2562 และปี 2561 ไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในปี 2563 
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(หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทุน 
2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้         
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 8,144,975,668 

 

56.87 10,302,412,750 50.49 10,173,901,910 53.30 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 4,519,840,374 

 

31.56 5,022,100,349 24.61 4,736,002,363 24.81 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 824,644,414 

 

5.76 782,564,040 3.84 704,536,036 3.69 

รายไดอ้ื่น   
  

  

    กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 3,530,367 

 

0.02 181,078,813 0.89 499,393,573 2.62 

    กําไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - - 3,408,628,533 16.71 2,496,266,396 13.08 

    ดอกเบีย้รบั  296,044,829 

 

2.07 392,633,384 1.92 450,618,868 2.36 

    เงนิปันผลรบั  482,715,660 

 

3.37 257,868,552 1.26 - - 

    อื่นๆ 50,809,869 

 

0.35 56,312,532 0.28 26,601,445 0.14 

รวมรายได้ 14,322,561,181 

 

100.00 20,403,598,953 100.00 19,087,320,591 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนธุรกจิทางพเิศษ 1,738,365,018 

 

12.14 1,991,458,088 9.76 1,837,541,483 9.63 

ตน้ทุนธุรกจิระบบราง 4,713,365,429 

 

32.91 3,796,981,929 18.61 3,541,571,456 18.55 

ตน้ทุนธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 226,069,501 

 

1.58 210,292,457 1.03 169,940,207 0.89 

ค่าตดัจําหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนทีเ่สรจ็แลว้ 

 

      

    และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 1,389,661,862 

 

9.70 4,048,131,964 19.84 4,036,823,398 21.15 

ค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการ       

    รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 359,429,944 

 

2.51 263,394,239 1.29 188,047,080 0.99 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 169,847,473 

 

1.19 139,622,388 0.68 111,421,323 0.58 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 1,176,670,273 

 

8.21 1,196,759,191 5.87 1,252,317,805 6.56 

รวมค่าใช้จ่าย 9,773,409,500 

 

68.24 11,646,640,256 57.08 11,137,662,752 58.35 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,549,151,681 

 

31.76 8,756,958,697 42.92 7,949,657,839 41.65 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - 172,910,981 0.85 432,797,238 2.27 

ตน้ทุนทางการเงนิ  (2,112,506,968) 

 

-14.75 (1,723,062,346) -8.45 (1,857,460,775) -9.74 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,436,644,713 

 

17.01 7,206,807,332 35.32 6,524,994,302 34.18 
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (381,919,095) 

 

-2.66 (1,754,942,103) -8.60 (1,189,146,759) -6.23 

กาํไรสาํหรบัปี 2,054,725,618 

 

14.35 5,451,865,229  26.72 5,335,847,543 27.95 
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(หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 
2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

การแบ่งปันกาํไร             

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,051,090,045 14.32 5,434,819,325 26.64 5,317,038,037 27.86 

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 3,635,573 0.03 17,045,904 0.08 18,809,506  0.09 

 2,054,725,618 14.35 5,451,865,229 26.72 5,335,847,543 27.95 

       

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน       

     กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ     0.13              0.36  0.35  
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(หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

กาํไรสาํหรบัปี 2,054,725,618 

 

14.35 5,451,865,229 26.72 5,335,847,543 27.95 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั       

กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (58,489,304) 

 
-0.41 (72,701,199) -0.36 24,916,559 0.13 

กําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ - - 482,287,536 2.36 1,112,425,756 5.83 

บนัทกึรบัรูส้่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วมเนื่องจาก       

   การโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - - (9,019,502) -0.04 (37,094,724) -0.19 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม  - - (1,929,640) -0.01 33,256,127 0.17 

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (58,489,304) 

 

-0.41 398,637,195 1.95 1,133,503,718 5.94 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั       

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย       

     มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (1,359,788,928) 

 

-9.49 - - - - 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 26,618,808 

 
0.18 (77,357,601) -0.38 10,711,355 0.06 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (1,333,170,120) 

 

-9.31 (77,357,601) -0.38 10,711,355 0.06 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี (1,391,659,424) 

 

-9.72 321,279,594 1.57 1,144,215,073 6.00 

       

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 663,066,194 

 

4.63 5,773,144,823 28.29 6,480,062,616 33.95 

       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม          

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 659,430,621 

 

4.60 5,755,875,433 28.21 6,461,253,110 33.85 

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 3,635,573 

 

0.03 17,269,390 0.08 18,809,506 0.10 

    663,066,194 

 

4.63 5,773,144,823 28.29 6,480,062,616 33.95 
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(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 2563 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

กําไรก่อนภาษ ี 2,436,644,713      

  

 

7,206,807,332 6,524,994,302 

รายการปรบักระทบยอดกําไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย)    

   จากกจิกรรมดําเนินงาน    

   ค่าตดัจําหน่ายและค่าเสื่อมราคา 1,857,979,562 4,026,462,692 3,866,567,954 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) (548,274) (3,971,546) (272,590) 

   ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายตดัจ่าย 605,265 - - 

   กําไรจากการขายเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ (3,530,367) (181,078,813) (499,393,573) 

   กําไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ (14,508,454) (24,997,738) (10,442,237) 

   กําไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - (3,408,628,533) (2,496,266,396) 

   กําไรจากการจําหน่าย/ตดัจําหน่ายอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้    

      และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการ    

      รถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ (2,876,113) (1,331,425) (1,639,242) 

   ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า 350,690,055 393,651,735 355,662,416 

   ค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน 61,467,080 397,839,441 464,364,839 

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 109,639,862 102,201,396 220,232,028  

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (172,910,981) (432,797,238) 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 22,541 276 102,702 

   ผลกระทบจากการปรบัลดค่าเช่า (19,715) - - 

   ดอกเบีย้รบั (296,044,829) (392,633,384) (450,618,868) 

   เงนิปันผลรบั (482,715,660) (257,868,552) - 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 2,080,911,700 1,670,220,735 1,662,162,353 

   ค่าธรรมเนียมทางการเงนิ - - 98,665,000 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย ์     

   และหนี้สนิดําเนินงาน 6,097,717,366 9,353,762,635 9,301,321,450 

สนิทรพัยดํ์าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

   เงนิฝากธนาคารสาํหรบัรายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า (18,789,610) (55,680,976) (150,016,110) 

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (55,567,070) (7,760,875) (43,104,677) 

   ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาสมัปทาน 1,649,683,274 1,649,683,274 1,649,683,275 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 12,089,492 (11,393,416) 85,434,222 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 11,443,912 (3,048,985) (3,438,527) 

   จ่ายชําระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า (2,559,221,912) (1,894,886,245) (1,350,459,625) 

หนี้สนิดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

   เจ้าหนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 157,100,847 181,841,193 21,244,663 

   รายไดค้่าโดยสารรบัล่วงหน้า 16,055,838 49,117,295 24,855,415 

   เงนิมดัจําค่าบตัรโดยสารแบบสะสมมลูค่า 7,780,700 14,681,511 10,897,739 

   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (41,394,911) 34,359,081 27,513,762 

   หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11,563,379 (2,134,042) (14,318,960) 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (36,876,553) (11,000,415) (10,325,738) 

   จ่ายชําระค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน - (1,616,000,000) (1,600,000,000) 

เงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 5,251,584,752 7,681,540,035 7,949,286,889 

   รบัดอกเบีย้ 296,045,709 392,634,064 452,272,207 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (196,270,863) (332,798,583) 

 

  

(334,491,602) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,351,359,598 7,741,375,516 8,067,067,494 



 

                       บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                              แบบ 56-1      
 

13-10  

 (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2563  2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่ําหนดใหว้ดัมลูค่า    

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุ 3,904,702,827 - - 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่ําหนดใหว้ดัมลูค่า    

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุ (3,492,504,112) - - 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่ําหนดใหว้ดัมลูค่า    

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 2,310,374 - - 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่ําหนดใหว้ดัมลูค่า    

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (526,342,927) - - 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว - 17,447,889,696 13,949,038,431 

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนชัว่คราว - (17,290,610,050) (13,767,671,038) 

เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (11,470,313) (269,240,000) (60,284,267) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 398,386,200 540,351,710 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 78,219,853 2,075,443,606 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ขึน้ - (400,000,000) (107,436,375) 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัย ์    

   ไม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 5,355,862 1,695,689 3,215,729 

ซื้ออุปกรณ์  (127,506,633) (46,552,497) (23,042,080) 

รบัดอกเบีย้ - - 4,676,477 

รบัเงนิปันผล 482,715,660 488,801,682 493,938,904 

เงนิสดจ่ายค่าตน้ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม (39,120,693) (29,307,405) (390,955) 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทาน     

   โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ (2,987,424,067) (6,840,809,764) (9,963,513,656) 

เงนิสดจ่ายค่างานก่อสรา้งทางด่วน (827,337,637) (706,974,948) (284,809,045) 

ดอกเบีย้จ่ายส่วนทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุนโครงการ (90,275,175) (378,623,301) (181,764,061) 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่นเพิม่ขึน้ (17,419,060) (15,722,417) (30,649,444) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,724,315,894) (7,562,847,262) (7,352,896,064) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9,300,000,000 4,882,000,000 10,000,000,000 

เงนิสดจ่ายชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (9,550,000,000) (4,448,000,000) (10,816,000,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 5,299,998,000 6,530,000,000 5,300,000,000 

เงนิสดจ่ายชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (2,853,940,069) (3,041,760,069) (13,475,010,069) 

ชําระคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า (44,427,542) - - 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 3,000,000,000 5,000,000,000 10,000,000,000 

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กู ้ (2,500,000,000) (5,000,000,000) - 

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (8,815,078) (11,516,532) (181,553,849) 

จ่ายดอกเบีย้ (1,984,375,214) (1,618,951,836) (1,655,419,747) 

จ่ายเงนิปันผล (1,375,650,000) (2,292,750,000) (1,987,050,000) 

เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (717,209,903) (978,437) (2,815,033,665)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 909,833,801 177,549,817 (2,100,862,235) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 703,750,307 526,200,490 2,627,062,725 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,613,584,108 703,750,307 526,200,490 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั  

      หน่วย 2563 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

     

1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เท่า 0.28 0.28 0.20 

2. อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเรว็ เท่า 0.26 0.26 0.19 

3. อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่า 0.31 0.50 0.52 

     

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)     

4. อตัรากําไรขัน้ตน้ % 37.53 35.99 37.40 

5. อตัราส่วนเงนิสดต่อการทํากําไร % 56.30 62.66 65.58 

6. อตัรากําไรสุทธ ิ % 14.60 18.66 20.35 

7. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 5.35 8.38 9.90 

     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     

8. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 2.00 3.24 3.76 

9. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 5.16 9.80 10.57 

10. อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.14 0.17 0.18 

     

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     

11.  อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.50 1.37 1.34 

12.  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ เท่า 3.37 7.06 7.43 

13.  อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่า 10.58 6.65 5.98 

     

ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share DATA)     

14.  มลูค่าตามบญัชตี่อหุน้ บาท 2.49 2.54 2.32 

15.  กําไรสุทธติ่อหุน้ บาท 0.13 0.36 0.35 

16.  เงนิปันผลต่อหุน้ บาท 0.10   0.15       0.15 

 

หมายเหตุ : บรษิทัไม่ได้แสดงอตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ ระยะเวลาชําระหนี้ และ 

Cash Cycle เนื่องจากเป็นอตัราส่วนที่ไม่เหมาะสมสําหรบัการพจิารณาผลการดําเนินงานของบรษิทั เนื่องจากบรษิัทมลีูกหนี้การค้า 

และเจา้หนี้การคา้อยู่ในระดบัทีไ่ม่มนีัยสาํคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

  

การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิขา้งตน้ไม่รวมรายการที่เกีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน

โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยชําระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้กําหนดของ

สญัญาสมัปทาน และกําไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 

 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดูแลกจิการบรษิทัใหม้กีารจดัการทีด่ใีหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงั รกัษา

ผลประโยชน์ของบรษิัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไป โดยกํากบัดูแลให้รายงานทางการเงนิของบรษิัทมีการบนัทึกข้อมูล    

ทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทีเ่ป็นจรงิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคุีณสมบตัิ

ครบถ้วนตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใหเ้ขา้มาทําหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานการเงนิ

อย่างถูกต้องเพยีงพอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง

และครบถ้วนตามขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจําปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผู้สอบบญัชขีองบรษิัทไดต้รวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน      

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 

 

 

 

                                                                             

 
                                                                           
 

 (นายปลวิ ตรวีศิวเวทย)์ (ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์) 

 รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ 

 24 กุมภาพนัธ ์2564  24 กุมภาพนัธ ์2564 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

เหตุการณ์สาํคญัในปี 2563 

20 กมุภาพนัธ์ 2563 : บรษิทั บรษิัทย่อย และการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ลงนามในสญัญาโครงการ

ระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 (ฉบบัแก้ไข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบบัแก้ไข) ซึ่งเป็น

การขยายระยะเวลาของสญัญาไปครบกําหนดพร้อมกันในเดือนตุลาคม 2578 ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีทิธติ่อ

ระยะเวลาสญัญาใหค้รบตามทีร่ะบุในสญัญาเดมิ การปรบัขึน้ค่าผ่านทางเป็นแบบคงทีทุ่กระยะเวลา 10 ปี ตามอตัราทีร่ะบุ

ในสญัญา โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงไดร้บัส่วนแบ่งรายไดใ้นสดัส่วนเดมิ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามร่วมมอืยกเวน้ค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการประจําปีตามประกาศสํานักนายกรฐัมนตร ี

โดยยกเวน้ค่าผ่านทาง จํานวน 3 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนขัน้ที่ 1 ทางด่วนขัน้ที่ 2 และทางด่วนสายบางปะอิน- 

ปากเกรด็ 

30 มีนาคม 2563 : บรษิทัได้เปิดให้บรกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเชงิพาณิชย์ครบทัง้สายทาง ระยะทางรวม  

48 กิโลเมตร จํานวน 38 สถานี ซึ่งแนวสายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมกันเป็นวงกลม ครอบคลุมพื้นที่ใจกลาง

กรุงเทพมหานคร รวมถงึเชื่อมการเดนิทางระหว่างฝัง่กรุงเทพมหานครและฝัง่ธนบุร ีพรอ้มทัง้เพิม่ขบวนรถไฟในการ

ให้บรกิารจากเดมิ 19 ขบวน เป็น 54 ขบวน นอกจากน้ีรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิยงัมจีุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายทางอื่น ไดแ้ก่ 

สายสเีขยีว สายสมี่วง สายสสีม้ สายสแีดง และแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ ซึ่งทําใหก้ารเดนิทางของประชาชนมคีวามสะดวก

รวดเรว็มากขึน้ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

การระบาดของ COVID-19 ไดส่้งผลต่อการเดนิทางของผูค้นทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งมผีลกระทบโดยตรง

ต่อรายไดห้ลกัของบรษิทัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง จากการทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชนไดใ้หบุ้คลากรหรอืพนักงาน

ในสงักดัปฏิบตัิงานจากที่พกัอาศยัของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการออกมาตรการ

ต่างๆ เช่น การปิดกัน้การเดนิทางระหว่างประเทศ การปิดสถานทีเ่สีย่ง หา้มการทาํกจิกรรมในสถานทีแ่ออดั หา้มบุคคล

ใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) มาตราการรกัษาระยะห่าง ทําใหป้รมิาณการเดนิทางลดลงเริม่ตัง้แต่

เดอืนกุมภาพนัธ์ และมปีรมิาณการเดนิทางตํ่าสุดในเดอืนเมษายน โดยมปีรมิาณผูใ้ชท้างเฉลี่ยวนัละ 589,900 เทีย่ว 

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 50 ปรมิาณผู้โดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเฉลี่ยวนัละ 78,500 เที่ยว ลดลงจาก 

ปีก่อนร้อยละ 74 หลงัจากมกีารผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดือนพฤษภาคมการเดินทางเริ่มมากขึ้นเป็นลําดบั 

ทัง้น้ีการเดนิทางโดยใชท้างด่วนฟ้ืนตวักลบัมาเรว็กว่าการเดนิทางโดยใชร้ถไฟฟ้า เน่ืองจากยงัต้องคงมาตรการรกัษา

ระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าประกอบกบัผูใ้ชบ้รกิารน่าจะยงัมคีวามกงัวลกบัการใชบ้รกิารขนส่งมวลชน 

เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่ได้เปิดให้มกีารเดนิทางระหว่างประเทศตามปกติเหมอืนก่อนการระบาดของ COVID-19 

ปรมิาณการเดนิทางปัจจุบนัจงึเป็นของคนในประเทศเท่านัน้ ซึ่งค่อยๆ เพิม่ขึน้เป็นลําดบัจากจุดตํ่าสุดในเดอืนเมษายน 

โดยในเดอืนธนัวาคมเมื่อเทยีบเดอืนเมษายน ปรมิาณผูใ้ชท้างด่วนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 88 ปรมิาณผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 243 

หากเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ปรมิาณผู้ใช้ทางด่วนอยู่ที่ร้อยละ 92 และปรมิาณผู้โดยสารอยู่ที่รอ้ยละ 75  
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สรปุผลการดาํเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2562 

ในปี 2563 บรษิทัมกํีาไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัท จํานวน 2,051 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,384 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 62.3 สาเหตุหลกัมาจากปีก่อนมกํีาไร one time จากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ททีดีบับลวิ 

จาํกดั (มหาชน) (TTW) สุทธจิากภาษ ี2,334 ลา้นบาท แต่ไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีน้ี หากเปรยีบเทยีบกบักําไร

ปีก่อนที่ไม่รวมรายการ one time พบว่ากําไรลดลง 1,050 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 33.9 สาเหตุหลกัจากรายได ้

ที่ลดลงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ทําให้รายไดค้่าผ่านทางและรายได้

ค่าโดยสารลดลง ขณะที่มกีารเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการเดนิรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิซึ่งเปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทางแล้ว 

เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 ทีผ่่านมา  

บรษิทัมรีายได้จากการดาํเนินงาน 13,490 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,617 ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.2 โดยรายได้

ค่าผ่านทางลดลง 2,157 ลา้นบาท รายไดค่้าโดยสารและรบัจา้งเดนิรถลดลง 502 ลา้นบาท ขณะทีร่ายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชย์

เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท ในส่วนของรายได้อื่น จํานวน 833 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.2 

เน่ืองจากไม่มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในปีน้ี ขณะที่มีการบันทึกเงินปันผลรับจาก TTW เป็นรายได ้

แทนการบนัทกึส่วนแบ่งกําไรเน่ืองจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในไตรมาสที ่2 ปี 2562  

ในดา้นตน้ทุนการใหบ้รกิาร จาํนวน 8,426 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,885 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.3 สาระสาํคญัจาก

การลดลงของค่าตดัจําหน่ายสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอบ ีซี ซึ่งได ้

ถูกตดัจําหน่ายหมดแล้วในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ขณะทีม่กีารเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการเดนิรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ 

ซึ่งเปิดให้บรกิารครบทัง้สายทางแล้วเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ  

เพื่อป้องกนัและควบคุม COVID-19 ทําให้มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ขึน้ แต่ด้วยการบรหิารจดัการที่ด ีค่าใช้จ่ายในการขายและ

บรหิารจงึเพิม่ขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย 

ในส่วนของค่าใชจ้่ายทางการเงนิภายหลงัจากทีเ่ปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิครบทัง้สายทาง ดอกเบีย้ของเงนิกู้

ที่เคยบนัทกึเป็นต้นทุนโครงการได้ถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ีทําให้ดอกเบี้ยจ่าย

เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
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       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ         ปี 2563      ปี 2562 

ปี 63  

เทียบปี 62 
ปี 2561 

ปี 62  

เทียบปี 61 

เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 

เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 8,145 10,302     -20.9 10,174 1.3 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 4,520 5,022    -10.0 4,736 6.0 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์ 825 783      5.4 705 11.1 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 13,490 16,107    -16.2 15,615 3.2 

ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง 277 380 -27.1 435 -12.6 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 4 181 -97.8 499 -63.7 

กําไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - 3,409 -100.0 2,496 36.6 

รายไดอ้ื่น   552 327 68.8 43 660.5 

รวมรายได ้ 14,323 20,404 -29.8 19,088 6.9 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 8,426 10,311 -18.3 9,775 5.5 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 1,347 1,336 0.8 1,364 -2.1 

รวมค่าใชจ่้าย 9,773 11,647 -16.1 11,139 4.6 

กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษฯี 4,550 8,757 -48.0 7,949 10.2 

ตน้ทุนทางการเงนิ 1,820 1,343     35.5 1,422 -5.6 

ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง * 293 380 -22.9 435 -12.6 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,437 7,034 -65.4 6,092 15.5 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 382 1,755 -78.2 1,189 47.6 

กําไรก่อนรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 2,055 5,279 -61.1 4,903 7.7 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ - 173  -100.0 433 -60.0 

NCI       (4)       (17)    76.5         (19) 10.5 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 2,051 5,435 -62.3 5,317 2.2 

กําไรต่อหุน้สว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.13 0.36 
 

0.35 
 

 

หมายเหตุ  :  *  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน  

ได้จัดประเภทเงินกู้จากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผู้รบัผิดชอบ 

ทยอยชําระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้กําหนดของสญัญาสมัปทาน) เป็นหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุน 

ตดัจําหน่าย โดยใช้วธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (Effective Interest Rate : EIR) เป็นผลใหบ้รษิทับนัทกึดอกเบี้ยจ่ายโครงการ

รถไฟฟ้าสายสม่ีวงในงบกําไรขาดทุนปี 2563 จํานวน 293 ล้านบาท (ในขณะที่บนัทกึดอกเบี้ยรบัเท่ากบัจํานวนที่รบัจรงิ 

277 ลา้นบาท)   
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ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน  

1.  ธรุกิจทางพิเศษ 

รายได้จากธุรกิจทางพเิศษ จํานวน 8,145 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 2,157 ล้านบาท หรอืร้อยละ 20.9 

โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 3 ปัจจยั ได้แก่ 1) บริษัทรบัภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าผ่านทางแทนผู้ใช้ทางตัง้แต่  

1 มนีาคม 2563 เป็นต้นมา หลงัจากมกีารขยายระยะเวลาสมัปทานโดยรวมในปีน้ี จํานวน 322 ล้านบาท 2) การให้

ความร่วมมอืยกเว้นค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการในปีน้ี จํานวน 305 ล้านบาท และ 3) ผลกระทบของการแพร่

ระบาดของ COVID-19  จํานวน 1,530 ล้านบาท เริ่มตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่งดการ

เดินทางโดยไม่จําเป็นและทํางานจากบ้าน และได้รบัผลกระทบมากสุดในเดือนเมษายน 2563 ที่ภาครฐัออก

มาตรการต่างๆ ตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อป้องกนัและยบัยัง้

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เช่น การปิดสถานทีเ่สีย่ง การหา้มทํากจิกรรมในสถานทีแ่ออดั รวมถงึ กทพ. 

ได้จํากัดการให้บริการสําหรับรถยนต์ทัว่ไปบนทางพิเศษระหว่าง 22.00 น. ถึง 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตัง้แต่  

3 เมษายน-14 มิถุนายน 2563 ส่งผลให้ปริมาณจราจรบนทางพิเศษลดลงอย่างเป็นสาระคัญ อย่างไรก็ตาม 

หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม และยกเล ิกเคอร์ฟิวในเด ือนม ิถุนายน 

ประชาชนสามารถทํากิจกรรมในการดํารงชีว ิตได้สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้มกีารเดนิทางเพิม่ขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง โดยภาพรวมปี 2563 มีปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนเฉลี่ยอยู่ที่วนัละ 1,050,000 เที่ยว ลดลงจากปี 2562  

รอ้ยละ 15  

ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตัดจําหน่ายสิทธิในการใช้

ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว สําหรบัปี 2563 มจีํานวน 3,128 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 2,912 

ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 48.2 ซึ่งสาระสําคญัจากการลดลงของค่าตดัจาํหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้ง

ทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีซ ีซึง่ไดถู้กตดัจาํหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 และการลดลงของ

ค่าตัดจําหน่ายฯของทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (SOE) และทางพิเศษ 

อุดรรถัยา (C+) เน่ืองจากปริมาณจราจรที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 นอกจากน้ีบริษัทมกีารบริหาร

จดัการควบคุมตน้ทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ส่งผลใหต้น้ทุนในการใหบ้รกิารลดลง 

2.  ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จาํนวน 4,520 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 502 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 

โดยในส่วนของรายไดร้บัจา้งเดนิรถโครงการสายสมี่วงเป็นไปตามทีกํ่าหนดในสญัญา รายไดค่้าโดยสารโครงการ

สายสน้ํีาเงนิลดลงอย่างมสีาระสาํคญัแมว้่าบรษิทัจะเปิดสถานีใหบ้รกิารเพิม่จนครบทัง้สายทาง เน่ืองจากผลกระทบ

ของ COVID-19 มาตรการ Work From Home และมาตรการรกัษาระยะห่าง ส่งผลให้ปริมาณการเดนิทางของ

ผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในเดือนเมษายน และค่อยๆ ฟ้ืนตัวขึ้นมาเป็นลําดับตามการ 

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครฐั สรุปภาพรวมปี 2563 ปรมิาณผูโ้ดยสารเมื่อเทยีบปี 2562  

เฉลี่ยทุกประเภทวันอยู่ที่ 260,500 เที่ยว ลดลงร้อยละ 23 และปริมาณผู้โดยสารในวันทําการเฉลี่ยอยู่ที่  

308,800 เทีย่ว ลดลงรอ้ยละ 21 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและ

ซ่อมบํารุง และค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้ญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ สําหรบัปี 

2563 มีจํานวน 5,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 1,001 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ปัจจัยหลักจาก

ค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยายทีเ่ปิดครบทัง้สายทางเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 

2563 
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3.  ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นปี 2563 จํานวน 825 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จํานวน 42 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 5.4 เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและการจัดหาสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ จากการเปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย ในส่วนต้นทุนในการใหบ้รกิาร

ของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์มจีาํนวน 289 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 26 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 

 

ฐานะการเงิน 

 

 

                  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จํานวน 113,616 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,919 ล้านบาท 

หรอืร้อยละ 1.7 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2562 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ

ส่วนต่อขยาย ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชย์ครบทัง้สายทางแล้วเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 มหีน้ีสนิรวม 

จํานวน 75,582 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,708 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.7 จากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อใชใ้นโครงการรถไฟฟ้า

สายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยาย ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จํานวน 38,034 ล้านบาท ลดลง 789 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 2 สาเหตุ

สาํคญัจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิระยะยาวตามสภาวะตลาดในปัจจุบนั 
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สินทรพัยร์วม  หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย : ลา้นบาท)  

113,616         111,697        103,831   113,616         111,697        103,831   

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

ส่วนของผู้ถอืหุน้  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  

        สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญา 
         สมัปทานธุรกจิระบบราง 

        สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญา 
สมัปทานธุรกจิทางพเิศษ 

  เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น  
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กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,614 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก

สิน้ปีก่อน 910 ลา้นบาท 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมดาํเนินงาน         5,351       7,741         8,067 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน           (3,724)         (7,562)           (7,353) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ           (717)            (1)         (2,815) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ            910          178         (2,101) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี            704          526          2,627 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี          1,614          704            526 

ในปี 2563 เงินสดสุทธิกิจกรรมดําเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากรายได้ลดลงจากผลกระทบของ 

COVID-19 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 

ส่วนต่อขยาย จํานวน 3,117 ล้านบาท จ่ายค่างานปรบัปรุงทางพเิศษเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้างและสนิทรพัย์

ถาวรเพื่อการดําเนินงาน จํานวน 967 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 123 ล้านบาท และรับเงินปันผล  

จาํนวน 483 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จากการออกหุน้กูแ้ละเบกิใชส้นิเชื่อสุทธ ิจํานวน 2,696 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้

และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จาํนวน 2,037 ลา้นบาท และจ่ายเงนิปันผล จาํนวน 1,376 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั * 

รายการ หน่วย        ปี 2563       ปี 2562       ปี 2561 

อตัรากําไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 14.60 18.66 20.35 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (ROE) รอ้ยละ 5.35 8.38 9.90 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) รอ้ยละ 2.00 3.24 3.76 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.76 1.62 1.59 

อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธ ิ

     ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) 
เท่า 1.50 1.37 1.34 

อตัรากําไรสุทธิ ROE และ ROA ตํ่ากว่าปีก่อนจากกําไรสุทธิที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 สําหรบั D/E 

เพิม่ขึ้นจากการเบกิใช้สนิเชื่อเพื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิส่วนต่อขยายแต่ยงัคงตํ่ากว่า 2.5 เท่า 

ตามขอ้กําหนดของเงนิกูแ้ละหุน้กู ้

หมายเหตุ  :  *  ผลการดําเนินงานคํานวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการดําเนินงานของธุรกิจก่อสรา้งและบรหิาร

ทางพเิศษ ธุรก ิจบรหิารจ ัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรก ิจพฒันาเช ิงพาณิชย์ และ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในบรษิัทอื่น จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัตวัเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้

ไม่รวมรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรม

ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยชําระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้กําหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวม

รายการกําไรจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองว่า  

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น

ในสาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

2. บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบรษิัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ 

ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3. บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้

ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ 

การกระทาํทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บรษิทัไดม้อบหมายใหน้ายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์เลขานุการบรษิัท เป็นผูล้งลายมอืชื่อกํากบัเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายภาคภูมิ  ทววีิทยรศัมิ ์กํากับไว้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บรษิัทได้รบัรอง 

ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ตําแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 
1. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม           ........................................................   

 

2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม           ........................................................   

    

ผู้รบัมอบอาํนาจ 

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

 



อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย์ 75  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ � สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  0.1832%  - บริษทัจดทะเบียน

 -  รกัษาการประธานกรรมการบรษิทั 
(1)

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (28,009,405 หุน้) 2554 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร ์

 - รองประธานกรรมการบรษิทั  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ � สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  (ตนเอง 0.1675% , 2555 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร 

 - ประธานกรรมการบรหิาร    มหาวทิยาลยันครพนม คู่สมรส 0.0157%) 2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการสรรหาและกาํหนด  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ � สาขาวศิวกรรมศาสตรโ์ยธา  2551 - ปัจจุบนั  - รองประธานกรรมการบรษิทั

   ค่าตอบแทน    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 2550 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี�ยง บมจ. ช. การช่าง 

 - กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื�อ  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ � สาขาวทิยาศาสตร ์(ดา้นวศิวกรรม) 2546 - ปัจจุบนั  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

   ผกูพนับรษิทั    สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่ น 2537 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรหิาร  

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) 2537 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

   มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า)  - ประธานกรรมการบรหิาร  

   มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ.366) 2547 - 2558  - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  - ประธานกรรมการบรหิาร 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอื�น

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ไฟฟ้านํ�างมึ 2 

 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. เซาทอ์สีท ์ เอเชยี  เอนเนอรจ์ ี

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2539 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

   (หลกัสตูร วตท.) รุ่น 4/2550

หมายเหตุ  :  
(1)

 นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ดาํรงตําแหน่งรกัษาการประธานกรรมการบรษิทั แทน ดร.วรีพงษ์  รามางกรู ซึ�งลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2563

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

2 นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 80  - ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร์  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 2557 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ช. การช่าง

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543    บรหิารความเสี�ยง  

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 25 ก.พ. 2559)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2542 - ปัจจุบนั  - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการสรรหาและกาํหนด  - หลกัสตูรกรรมการอาชพีในทาํเนียบ IOD CDC  รุ่น 1/2550 2550 - 2557  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

2534 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี

   ค่าตอบแทน    (IOD Chartered Director) 2548 - 2558  - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอื�น

 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2553 2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ มลูนิธอิาซาฮกีลาสแห่งประเทศไทย

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตธิานี คนัทรคีลบั

 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 2531 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. พทัยา เอสเตท

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2530 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไดอะโฆรม เคมเิคลิ

2531 - 2562  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. เกยีรตแิลนด์

2558 - 2561  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรปีระกนัภยั

2534 - 2561  - กรรมการ บจก. กลาสเวย์

2531 - 2560  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ศรรีาชา รสีอรท์

2529 - 2560  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซากาตะ-ไทย คอรป์อเรชั �น

3 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 82  - ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วทิยาศาสตรบณัฑติ  - ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

   กาํหนดค่าตอบแทน    โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ รุ่น 9 2542 - 2546  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลกัสตูรนายทหารราบชั �นต้น และการรบแบบจู่โจม บริษทัอื�น

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)    โรงเรยีนทหารราบ กองทพับก สหรฐัอเมรกิา 2548 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ดั �บเบิ�ล เอ (1991)

 - หลกัสตูรหลกัประจาํ โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 2547  - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงกลาโหม

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 6 2546 - 2547  - รฐัมนตรวี่าการ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

4 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 70  - Ph. D. Engineering Management,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั     University of Missouri, USA 2555 - ปัจจุบนั  - กรรมการบรษิทั  และ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

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

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

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

   University of Missouri, USA 2554 - 2558  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครื�องกล) 2554 - 2558  - กรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสี�ยง

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บริษทัอื�น

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2559  - คณบด ีวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล

 - หลกัสตูร The Audit Committee' s Role in Compliance and Ethical 2550 - 2554  - คณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

   Culture Oversight 2542 - 2550  - ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานหลกัสตูร

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)

    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

5 นางวลัลภา  อสัสกุล 70  -  Master of Economics, University of Detroit, USA  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  -  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ไทยสมุทรประกนัชวีติ

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - กรรมการกาํกบัและตรวจสอบ

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

   บรหิารความเสี�ยง     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2553 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 18 ธ.ค.2562)  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550 2552 - 2558  - กรรมการอสิระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2555 - 2558  - ประธานคณะกรรมการความเสี�ยง  

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

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2550  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

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

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอื�น

2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีนพรอ็พเพอรต์ี�  

2556 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. โอเชยีน ดเิวลลอปเมน้ท์

2553 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. สยามเอสเตท

2549 - 2559  - ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน บจก. ไทยสมุทรประกนัชวีติ

2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. อําพนั

2553 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

6 นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ      79  - ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ � สาขาการจดัการ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตลีอนิเตอรเ์นชั �นแนล  

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

   ค่าตอบแทน    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2537 - 2558  - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

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

 - กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื�อ    Sasin Graduate Institute of Business 2550 - 2558  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

   ผกูพนับรษิทั    Administration of Chulalongkorn University  - กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสี�ยง

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

   University of Tokyo, Japan 2545 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

 - Bachelor of Engineering (Electrical) บริษทัอื�น

   University of Tokyo, Japan 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ี 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้านํ�างมึ 2  

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่ น

 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 2539 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2557 - 29  ก.พ. 2563  - กรรมการ บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

2552 - 2560  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ทเวริค์ 

 2554 - 2556  - กรรมการ บจก. ซเีค พาวเวอร ์

7 ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต์ 65  - M.S. (Civil Engineering)  และ M.S. (Operations Research)  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)  - B.S. (Civil Engineering, Mathematics) บริษทัอื�น

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

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556 2556 - ก.ย.2558  - ประธานคณะที�ปรกึษากระทรวงกลาโหม

   สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน. 3) 2555 - 2556  - รองปลดักระทรวงกลาโหม 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 50 (วปอ. 2550)    (ดา้นพลงังานและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ)

   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2552 - 2553  - ผูอ้ํานวยการสาํนกังานสนบัสนุน

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

8 นายพงษ์สฤษดิ � ตนัตสิุวณิชยก์ุล 48  - Master of Engineering (Construction and Management)  -  - บริษทัจดทะเบียน

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

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เครื�องกล) ต.ค.2563 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ช.การช่าง

   บรหิารความเสี�ยง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2559 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

 - กรรมการบรหิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555    กลุ่มงานปฏบิตักิาร

 - กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื�อ    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2554 - 2558  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

   ผกูพนับรษิทั  - หลกัสตูร Finance for Non-Finance  Directors (FND) รุ่น 35/2550    สายงานพฒันาธุรกจิ

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2557 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

 - หลกัสตูร Understanding the Fundamental บริษทัอื�น

   of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550 2563 - ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. ประปาปทุมธานี 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

ต.ค.2560-ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

2552 - ต.ค.2560  - กรรมการ 

2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก.รถไฟความเรว็สงูสายตะวนัออก

   เชื�อมสามสนามบนิ

 2555 - 2558  - กรรมการ บจก. ทรานสทิ เอก็ซเ์พริท์

9 นางสาวอารศิรา  ธรมธชั 62  - M.B.A., Roosevelt University, USA  -    - บริษทัจดทะเบียน

กรรมการบรษิทั  - ปรญิญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร ์เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 2557 - ก.ย. 2561  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 26 เม.ย.2562)    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย    สายงานธุรกจิภาครฐั

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 75/2549 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    ผูบ้รหิารสายงาน  สายงานธุรกจิภาครฐั

 - หลกัสตูร ปรอ. รุ่นที� 24 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2548 - 2555  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุ่ม

   สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ    กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ 2

   สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 1

บริษทัอื�น

ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บรษิทั รกัษาความปลอดภยักรุงไทย

ธุรกจิบรกิาร จาํกดั

เม.ย. 2557-เม.ย. 2562  - ประธานกรรมการ บรษิทั กรุงไทย ไอบเีจ ลสิซิ�ง จาํกดั
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

10 นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ 64  - M.B.A. (Finance)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Washington University, St.Louis, USA 2543 - ปัจจุบนั  - ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

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

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

 - หลกัสตูร Board and CFO Assessment บริษทัอื�น

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2549 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์ 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2544 2537 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. กรุงเทพ เอน็ยเินียริ�ง คอนซลัแตนท ์

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2546 - 2559  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่น 14/2555 2543 - 2553  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก. ซบีเีอน็พ ี(ประเทศไทย)  

   สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

 - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูกจิการกระจายเสยีงและ

   กจิการโทรทศัน์ รุ่นที� 1/2556

   สาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์

   และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 4/2557

   สถาบนัวทิยาการพลงังาน

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั (PEP) รุ่น 1/2559

11 นายวทิยา  พนัธุม์งคล 49  - Master of Science in Civil Engineering  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    New Jersey Institute of Technology, USA  - ไม่ม ี-

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 9 เม.ย. 2563)  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) บริษทัอื�น

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2562-ปัจจุบนั  - รองผูว้่าการ (ปฏบิตักิาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 175/2563 2558-2562        - ผูช้่วยผูว้่าการ 

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  2558  - ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิารงานก่อสรา้ง 1

12 นางณฐมณ  บุนนาค 56  - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  - ไม่ม ี-

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 20 เม.ย. 2561)  - ปรญิญาโท สาขาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน  (เกยีรตนิิยม) บริษทัอื�น

   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 2562-ปัจจุบนั  - รองผูว้่าการ (การเงนิ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 - ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 2558-2562        - ผูช้่วยผูว้่าการ และรกัษาการรองผูว้่าการ (การเงนิ)

    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2556 – 2558         - ผูอ้ํานวยการสาํนกัผูว้่าการ

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

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที� 61

    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

13 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 63  - Dr.Techn. (Soil Mechanic), 0.0196%  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    Univesity of Innbruck, Austria      (2,999,141 หุน้) 2543 - ปัจจุบนั  - กรรมการ  และกรรมการบรหิาร บมจ. ททีดีบับลวิ

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

   บรหิารความเสี�ยง    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - 2558  - กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

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

 - กรรมการผูจ้ดัการ    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2547 - 2558  - กรรมการ

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

   ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2544 - 2553  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ บมจ. ช.การช่าง

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอื�น

1 ม.ค.2564 - ปัจจุบนั  - รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

2559 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

2552 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

14 นางพเยาว ์ มรติตนะพร 63  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - กรรมการบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2558 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการบรรษทัภบิาลและ  - ประกาศนียบตัรชั �นสงูทางการสอบบญัชี  - กรรมการบรหิารความเสี�ยงและบรรษทัภบิาล  

   บรหิารความเสี�ยง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 - 2558  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

 - กรรมการบรหิาร  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี   - กรรมการผูจ้ดัการ

 - กรรมการผูจ้ดัการ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2562-ก.ค. 2563  - ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง บมจ. ททีดีบับลวิ  

 - กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื�อ  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 2558-ก.ค. 2563  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

   ผกูพนับรษิทั    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2556 - 2557  - กรรมการ

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - กรรมการบรหิารความเสี�ยง

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน บริษทัอื�น

   (หลกัสตูร วตท.) รุ่น 11/2553 2550 - 31 ธ.ค. 2563  - รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  

2547 - ปัจจุบนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร

2554 - 2557  - กรรมการ บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ 

15 นายสงวน  คุณาธนินัท์ 60  - ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ วศิวกรรมทางพเิศษ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   วศิวกรรมทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรม บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2549 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรม

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 101/2551 บริษทัอื�น

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ไม่ม ี-
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

16 นางสุดฤทยั  พรหมมาตร 57  - M.B.A. (Financial Accounting)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      Northrop University, Inglewood, California, USA 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารทางพเิศษ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   ปฏบิตักิารทางพเิศษ  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  2550 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 151/2554 บริษทัอื�น

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  - ไม่ม ี-

17 นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ � 54  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรหิาร    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

 - เลขานุการบรษิทั  - ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร์ 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

(ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558 )    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร

 - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี 2551 - 2558  - เลขานุการบรษิทั

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554  - ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทั �วไป  

 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 2551 - 2554  - ผูอ้ํานวยการอาวุโสสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ

 - ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) บริษทัอื�น

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

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

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

18 นางสาวปาหนนั  โตสุวรรณถาวร 53  - ปรญิญาโท สาขาบญัชี  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ การเงนิ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ  การเงนิ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   (ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานการเงนิ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานการเงนิ

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2555 2551 - 2554  - ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝ่ายการเงนิ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บริษทัอื�น

 - หลกัสตูร CFO Certification Program รุ่น 1/2004 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

   สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย

 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่น 13

   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 A1-8



อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

19 นายวทิรูย ์ หทยัรตันา 63  - ปรญิญาโท Master of Science (Business Administration)  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ      California University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - 2558  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

   (ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)  - หลกัสตูร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP 13)  - รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     สายงานปฏบิตักิารเดนิรถ

2555 - 2557  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิตักิาร

2550 - 2555  - รกัษาการผูอ้ํานวยการฝ่ายการตลาดและ

   พฒันาเชงิพาณิชย์

2548 - 2558  - กรรมการความเสี�ยง

2547 - 2555  - ผูอ้ํานวยการฝ่ายฏบิตักิาร

2545 - 2547  - ผูจ้ดัการส่วนการเดนิรถ

บริษทัอื�น

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

20 นายอลัวนิ จี 49  - ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Boston College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 2558 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ สนบัสนุนปฏบิตักิาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   สนบัสนุนปฏบิตักิาร  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. ซเีค พาวเวอร์

   (ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บมจ. เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ี

   กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

   ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

2551 - 2554  - เจา้หน้าที�นกัลงทุนสมัพนัธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษทัอื�น

2556 - ก.พ.2559  - กรรมการ บจก. ไฟฟ้านํ�างมึ 2

 - กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ

2554 - 2556  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

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

   Corporate Finance Limited
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อายุ คุณวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม สดัสว่นการถอืหุน้ ความสมัพนัธ์

(ปี) ในบรษิทั ทางครอบครวั

  

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร
ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563)

   ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

วนัที�ไดร้บัแต่งตั �งเป็นกรรมการ

21 ดร.วเิทศ  เตชางาม 63  - ปรญิญาเอก Ph.D. in Computer Science,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    University of South Western Louisiana, USA 2560 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์  - ปรญิญาโท M.Sc. in Computer Science,    เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

   (ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 1 ต.ค.2560)    University of California, USA ม.ิย. 2560 - ก.ย. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารงานโครงการพเิศษ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ ม.ค. 2558 - พ.ค. 2560  - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    สายงานเทคโนโลยี  

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

   สายงานธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละบรกิารจดัการ

   ทางการเงนิ

บริษทัอื�น

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

2550 - 2553  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

22 นายอนวชั  สุวรรณฤทธิ � 46  - ปรญิญาโท Telecommunications ,  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ    Northwestern University, Illinois, USA ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั  - รองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

   พฒันาธุรกจิ  - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมไฟฟ้า) 2560 - ธ.ค.2560  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

   (ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 1 ม.ค.2561)    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  - รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ พฒันาธุรกจิ

2558 - 2560  - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ งานพฒันาโครงการ

2555 - 2558  - ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายบรหิารโครงการพเิศษ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

บริษทัอื�น

2562 - ปัจจุบนั  - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์

2552 - 2555  - รองกรรมการผูจ้ดัการ

2550 - 2552  - Operations Director บจก. เมโทรมอลล ์ดเีวลลอปเมนท์

23 นางสาวศรณัญา  เลศิจริะประเสรฐิ 50  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  -  - บริษทัจดทะเบียน

 - ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชทีั �วไป   - ประกาศนียบตัรชั �นสงูทางการสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบนั  - ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชทีั �วไป บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  

   (ไดร้บัแต่งตั �งวนัที� 30 ธ.ค.2558)  - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 2558 - 30 พ.ย. 2563  - ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช ี

บริษทัอื�น

  - ไม่ม ี-
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     บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

 

บจก.แบงคอก  

เมโทร เน็ทเวริค์ส ์

บจก.ทางดว่น

กรุงเทพ
เหนือ 

บมจ.ช.การช่าง 

บจก.มหาศริ ิสยาม 

บมจ.ซเีค  

พ
าวเวอร ์

บจก.ช.การช่าง 

 โฮลดิง้ 

บจก.ช.การช่าง 

โตกวิ คอน

สตรคัชัน่ 

บจก.ซเีค. ออฟ
ฟิ

ซ

ทาวเวอร ์

บมจ.ททีดีบับลวิ 

บจก.เซาทอ์สีท ์

เอเชยี เอนเนอรจ์ ี

บจก.ไซยะบุร ี 

พ
าวเวอร ์

บจก.ไฟ
ฟ้

านํ้างมึ 2 

บจก.ช.การช่าง

เรยีลเอสเตท 

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

2 นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร 1   1           

3 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1              

4 ดร.อรรณพ ตนัละมยั   1              

5 นางวลัลภา   อสัสกุล   1              

6 นายสุพงศ ์  ชยุตสาหกจิ   1,4  1,4        1  1  

7 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต์   1              

8 นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสิุวณิชยก์ุล 1,4 2 1,4 1,5    1  1,4     

9 ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ 1,4 1 1,4       1,4     

10 นางพเยาว ์  มรติตนะพร  1,4  1,4       1     

11 นางสาวอารศิรา     ธรมธชั   1              

12 นายปณิต   ตุลยว์ฒันจติ   1              

13 นางณฐมณ  บุนนาค 1              

14 นายสงวน คุณาธนัินท ์ 5              

15 นางสดุฤทยั พรหมมาตร 5              

16 นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์ 5              

17 นางสาวปาหนัน โตสวุรรณถาวร 5 1             

18 นายวทูิรย ์ หทยัรตันา 5 1             

19 นายอลัวนิ จ ี 5              

20 ดร.วเิทศ เตชางาม 5              

21 นายอนวชั สุวรรณฤทธิ ์   5 1             

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

 

 



     บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)                                        แบบ 56-1
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายช่ือกรรมการ บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จาํกดั บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั 

1.  นายปลวิ   ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร - 

2.  นายสุพงศ ์  ชยุตสาหกจิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร - 

3.  นายพงษ์สฤษดิ ์  ตนัตสุิวณิชยกุ์ล  กรรมการ และกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ 

4.  ผูแ้ทนจาก กทพ. (1) กรรมการ - 

5.  นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการ และกรรมการบรหิาร - 

6.  ดร.สมบตั ิ  กจิจาลกัษณ์  กรรมการ และกรรมการบรหิาร กรรมการ 

7.  นายวทิรูย ์  หทยัรตันา - กรรมการ 

8.  นางทพิยสุ์ดา   ยิม้วไิล - กรรมการ 

9. นายอนวชั   สุวรรณฤทธิ ์ - กรรมการ 

10. นางสาวปาหนัน   โตสุวรรณถาวร - กรรมการ 

11. นายณฐัวุฒ ิ  ตรวีศิวเวทย ์ - กรรมการ 
 

หมายเหต ุ  1.  บรษิทัย่อยใหห้มายถงึ บรษิทัยอ่ยทีม่นัียสาํคญั เช่น มรีายไดเ้กนิกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปีบญัชล่ีาสุด 

 2.  (1) ผูแ้ทนจาก กทพ. รอเสนอแต่งตัง้แทนคุณทศานุช  ธรรมโชต ิซึง่ลาออกจากตําแหน่ง เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2563 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 

หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
 
 
1.  หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา  วฒันานุกูลชยั 

ตําแหน่ง ผูอํ้านวยการสาํนักตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี   

 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์การทาํงาน 2558 - ปัจจุบนั - ผูอํ้านวยการสาํนักตรวจสอบภายใน 

  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2551 - ธ.ค.2558 -  ผูอํ้านวยการสาํนักตรวจสอบภายใน 

 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2549 - 2550 -  ผูอํ้านวยการฝ่ายรายไดค่้าผ่านทาง 

 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

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

- การบรหิารความเสีย่งขององคก์รมาตรฐานสากล ISO 31000 

- Compliance Audit 

- การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่ม

มลูค่ากจิการ 

- Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing 

- เทคนิคเชงิลกึในการจดัการความเสีย่งสมยัใหม่แบบครบวงจร 

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

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล   

-     Employee Fraud Management Detection & Prevention Workshop 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

 

 

 

 

 

1. งานตรวจสอบภายใน  

1.1 จดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 

1.2 ควบคุมการดําเนินการสอบทานผลการปฏิบตัิงาน ความเพยีงพอและ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายใน

บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
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1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง

ในงานให้ผู้ร ับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ 

1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. งานสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 สอบทานงบการเงนิประจาํปี และรายไตรมาส 

2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

ประจาํปีของบรษิทั 

2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคบัและ

หลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2.4  ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปีของบรษิทั 

2.5 ประสานงานและดาํเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. งานสนับสนุนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการจดัทําและทบทวนแผน

ฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี และรวบรวมสรุปผลเป็น

แผนฉุกเฉินและแผนบรหิารความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร 

3.2 ตดิตามและสรุปผลการบรหิารความเสีย่งจากทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

เป็นรายไตรมาส และนําเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ      

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

3.3 ประสานงานและดําเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล

และบรหิารความเสีย่ง  

4. งานดา้นกจิกรรมระบบบรหิารคุณภาพ ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และระบบ

บรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

4.1  ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และ

หน่วยงานภายนอกผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 

5. งานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

หมายเหต ุ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอํานาจอนุมัติของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.  หวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังาน 

ชื่อ-สกุล นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์

ตําแหน่ง - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 2558 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร 

  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั  

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

  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ก.ย.2557    -  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 

  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง -  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 

-  ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 

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

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั ADVANCES FOR CORPORATE 

SECRETARIES  

 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 1. กําหนดกรอบการกํากบัดูแลกิจการทีม่คีวามสอดคล้องกบัสภาพโครงสรา้ง

การดําเนินงานของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการทีเ่ป็น

สากล 

2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ

ของบรษิัท และจรรยาบรรณบรษิทั ตลอดจนปรบัปรุงใหส้อดคล้องกบัแนว

ปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทักําหนดและเปิดเผยในรายงานประจาํปี   

4. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ

ผู้จ ัดการ รวมทัง้จัดทําสรุปข้อมูลผลการประ เมินและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

5. เสนอแนะการจัดทําแผนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ทีีกํ่าหนดไว ้

6. ให้คําปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
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รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยการแตง่ตัง้ของคณะกรรมการบรษิทั 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทศันสุนทร เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และ ดร.อรรณพ ตันละมยั เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ ตันละมยั เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงิน และมผีูอํ้านวยการสํานักตรวจสอบ

ภายในทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนํา 

ในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยในปี 2563 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครัง้ ไดม้กีารหารอืและแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจํานวน 2 ครัง้  

เพื่อปรกึษาหารอืในสาระสําคญัของแผนการสอบบญัช ีประเดน็ทางการบญัชทีีส่ําคญั และมาตรฐานการบญัชทีีจ่ะบงัคบัใช้ 

ความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ของผูส้อบบญัช ี

สรุปสาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 

2563 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช ีการปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่ําคญั และ

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบัคําชี้แจงจากผู้สอบบญัชี ฝ่ายจดัการ และผู้ตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งมีการสอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ บัญชีที่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิของบรษิัท ขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัทํางบการเงนิ

เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิจงึให้

ความเห็นชอบงบการเงนิดงักล่าวทีผู่ ้สอบบญัชไีด้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นการรายงานความเหน็

อย่างไม่มเีงือ่นไข 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

ทัง้ระบบปฏิบตัิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามกรอบแนวทางปฏิบตัิของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) และพจิารณาผลการสอบทานทุกไตรมาส ทัง้ในดา้นการดําเนินงาน การใชท้รพัยากร การดูแลทรพัยส์นิ 

การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด เสยีหาย และการทุจรติ การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวข้อง 

และการป้องกนัความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการดําเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว ้มกีารปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ      

ทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอสามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ได ้  

3. การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวาม

เป็นอิสระ และมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาและอนุมตัิแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจําปี และสอบทานผลการปฏบิตังิานตามแผนงานทีอ่นุมตัไิว ้พจิารณาประเดน็จากการตรวจสอบและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการ

ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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4. การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหด้าํเนินธุรกจิ

ภายใต้หลกับรรษัทภิบาล เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงภาระผูกพนัที่อาจจะเกิดขึ้นจากสญัญาที่

กระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และทนัเวลา   

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทํา

รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ผลการสอบทานพบว่าบรษิทัไดด้ําเนินการดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกําหนดเวลา 

6. การพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบ    

มหีน้าที่พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ หรอืเลกิจ้างผู้สอบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการ

ตรวจสอบที่ผ่านมา ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีซึ่งมคีวามเห็นว่าผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สํานักงาน อีวาย 

จํากดั มคีวามเป็นอสิระ มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ําปรกึษาใน

มาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน  

อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 4,240,000 บาท 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามอสิระ

อย่างเพยีงพอ ในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และ   

มคีวามเหน็ว่าบรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทางการเงนิและการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การบญัชีที่รบัรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน ม ีการบริหารจดัการความเสี่ยง และระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธผิล มกีารปฏิบตัิงานทีส่อดคล้องตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ

อย่างครบถว้น                                                       

 

 

           

 

(นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ      

กําหนดค่าตอบแทน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหเ้ป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม  

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมจาํนวน 3 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุป

สาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าที ่ดงัน้ี 

1. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ

ในการสรรหากรรมการของบรษิทั ดงัน้ี 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

และเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อแต่งตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง จํานวน  

6 ท่าน  

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัผิูแ้ทนจาก รฟม. ผูซ้ึ่งมคีวามรูด้า้นสญัญาสมัปทาน และมปีระสบการณ์

ในการบรหิารและงานปฏบิตักิารของการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั   

2. ทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2563 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกําหนดตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรม

เดยีวกนัที่สามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรู้ความสามารถ และมคุีณภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับ

บรษิทั องค์ประกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ โดยนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรบัปี 2563 ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

3. พจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ และกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตับิุคคลทีเ่สนอแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อทําหน้าทีใ่นการ

บรหิารงานบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการให้อยู่ในระดบัที่จูงใจในระยะยาว เหมาะสมกับ

ขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตัิงานของ

กรรมการผู้จดัการ ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั 

และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 
 

          
 

(พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร) 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบตัิตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและการบรหิารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นางวลัลภา อสัสกุล เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บรหิารความเสี่ยง นายพงษ์สฤษดิ ์ต ันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร เป็น

กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อทาํหน้าทีกํ่าหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานดา้นการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัใหม้คีวามโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏิบตัิหน้าที่ตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการทีด่ ี

พจิารณาแผนบรหิารความเสี่ยง กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนความ

เสี่ยงโดยรวมของบรษิัทให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

โดยในปี 2563 มกีารประชุมร่วมกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสูง จํานวน 3 ครัง้ เพื่อพจิารณาทบทวนนโยบาย และตดิตาม

ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีและตามแผนบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท โดยสรุป

สาระสาํคญัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 

1. การกํากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการได้ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในการนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบรษิัท ทัง้น้ี 

คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดเีกี่ยวกับสทิธผิู้ถือหุ้น  

การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการใหส้อดคลอ้ง

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 ผลสํารวจการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั

อยู่ในระดบัดเีลศิ ผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีอยู่ในเกณฑด์เียีย่ม บรษิัทไดร้บั

การประกาศรายชื่อให้เป็นหน่ึงใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability 

Investment) ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4  

2. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการได้ร่วมกับผู้บรหิารระดบัสูงพิจารณาการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี ทบทวนและ

ตดิตามการบรหิารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึตดิตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผนบรหิารความ

เสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสม ทันเวลา กับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกบัแผนงานของบรษิัท โดยในปี 2563 มคีวามเสี่ยงจํานวน 2 เรื่องได้หมดไป ได้แก่  

การดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ เน่ืองจากไดเ้ปิดใหบ้รกิารเดนิรถครบทัง้สายเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 

และข้อพพิาททางกฎหมาย เน่ืองจากบริษัท บริษัทย่อย และ กทพ.ได้ยุติขอ้พพิาททางกฎหมายทัง้หมด และ 

ขยายระยะเวลาสมัปทานทัง้สญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนเอบี ส่วนซี และส่วนดี และโครงการ 

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดออกไปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578 และมีความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ที่สําคญัเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บรษิทัไดจ้ดัทําแผนบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกจิกรณีเกดิโรคระบาดรา้ยแรง ซึ่งมคีวามพรอ้มในการตอบสนอง

เมื่อเกดิเหตุการณ์ และมแีผนปฏบิตังิานเพื่อรองรบัสถานการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

โดยสรุป คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งมคีวามมัน่ใจว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัหลกัการ

และแนวทางปฏบิตัใินการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่งมคีวามต่อเน่ืองและดาํเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและดาํรงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื    
 

(นางวลัลภา อสัสกุล) 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
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