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ข้อมูลสรุปทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท

BEM รับรางวัล ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน ประจำาปี 2560

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

แผนที่ระบบทางพิเศษ

การบริการบนทางพิเศษ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย รถไฟฟ้า MRT

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

การอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้โดยสาร รถไฟฟ้า MRT

การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปี 2560 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย  

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

การกำากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

รายงานและงบการเงินรวม
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ข้อมูลสรุปทางการเงน

ฐานะการเงน  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม) 2560 2559

สินทรัพย์รวม 98,919 82,786

หนี้สินรวม 67,740 53,003

ส่วนของผู้ถือหุ้น 31,179 29,783

  

ผลการดําเนินงาน  (สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม) 2560 2559

รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 9,957 9,301

รายได้จากธุรกิจระบบราง 4,521 3,230

รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 676 573

รายได้รวม 15,393 13,233

กําไรขั้นต้น 5,947 5,110

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 3,123 2,606

อัตราส่วนทางการเงน 2560 2559

อัตรากําไรสุทธิ (%) 20.45  19.69  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.31  8.87   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.75  3.25

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  1.75  1.78

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.38  1.31

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.03  1.94 

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของ 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสําคัญทางการเงน

3บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



 

 

รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน: ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา
 และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

(ล้านบาท/วัน)

(เที่ยว/วัน)
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ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559  7.36%

ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559  3.07%

ปรมาณรถเฉลี่ยต่อวัน:ทางพเศษเฉลิมมหานครทางพเศษศรรัชทางพเศษอุดรรัถยาและ
 ทางพเศษสายศรรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ปี 2560 เฉลี่ย 27.28 ล้านบาท/วัน

ปี 2560 เฉลี่ย 1,214,028 เที่ยว/วัน

ปี 2559 เฉลี่ย 25.41 ล้านบาท/วัน

ปี 2559 เฉลี่ย 1,177,917 เที่ยว/วัน

2560

2559

2559

2560
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รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน:รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน

จํานวนผู้โดยสารโดยสารเฉลี่ยต่อวัน:รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน

(ล้านบาท/วัน)

(เที่ยว/วัน)
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ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559  8.68%

ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559  7.83%

ปี 2560 เฉลี่ย 7.39 ล้านบาท/วัน

ปี 2560 เฉลี่ย 295,792 เที่ยว/วัน

ปี 2559 เฉลี่ย 6.80 ล้านบาท/วัน

ปี 2559 เฉลี่ย 274,302 เที่ยว/วัน
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2559
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สารจากประธานกรรมการบรษัท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ 
BEM ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชน 
ด้วยรถไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งแบบ
ครบวงจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง และช่วย
บรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
โดยส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัย 
สะดวก และรวดเรว็ ภายใตก้ารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
เป็นผลให้ BEM ได้รับการประกาศรายชื่ออยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน
ประจําปี 2560 (Thailand Sustainability Investment (THSI)) 
และจากความสําเร็จในการควบรวมกันระหว่าง บริษัท ทางด่วน
กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั รถไฟฟา้กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ซึ่งเป็นธุรกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ 
ต่อตลาดทุนส่งผลให้ BEM ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงิน 
ยอดเย่ียมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจําปี 2560  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สําหรับการดําเนินงานในปีนี้ BEM ได้รับโอกาสจาก 
ภาครัฐให้เป็นผู้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทยในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ประกอบด้วย 
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวลําโพง-
สถานบีางซือ่) ซึง่เปดิใหบ้รกิารอยูใ่นปจัจบุนั และโครงการรถไฟฟา้ 
สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย (สถานีหัวลําโพง-สถานีหลักสอง 
และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยได้เปิดให้บริการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย สถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ  
เชื่อมต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสนีํา้เงนิเดมิ) สายสนีํา้เงนิสว่นตอ่ขยาย และสายฉลองรชัธรรม 

(สายสีม่ วง )  ให้ต่อ เนื่ อง เป็นโครงข่ายเดียวกัน เมื่ อวันที่  
11 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทได้ก่อสร้างทางเชื่อมต่อ 
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช 
มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ โดยเริ่มงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และ 
มีกําหนดเปิดให้บริการในปี 2561 
 
 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2560 
มีกําไรสุทธิ 3,123 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
ให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
งวดครึง่ปหีลงัของป ี2560 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท ซึง่ในระหวา่งปี
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินมุตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล
สําหรับงวดครึ่งปีแรกแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท 
รวมการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท 
 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ที่มอบโอกาสให้ BEM ได้บริหารและจัดการโครงการระบบ 
คมนาคมขนส่ง ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และสถาบันการเงินที่สนับสนุน 
การดําเนินงานอย่างดีเสมอมา ผู้ใช้บริการทางพิเศษและ 
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่ไว้วางใจให้บริษัทได้อยู่เคียงข้างส่งมอบ
บริการที่ดีรวมถึงพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
ช่วยกันพัฒนาและเป็นรากฐานของความสําเร็จที่ยั่งยืนให้กับ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟา้กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) จะยดึหลกัคณุธรรม ความซือ่สตัย ์
และความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ พร้อมทั้งส่งมอบบริการที่ดี 
และมีประสิทธิภาพต่อไป

(ดร.วรพงษรามางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกสาํเภา ชศูร ีและ ดร.อรรณพ 
ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ดร.อรรณพ ตนัละมยั เปน็ผูท้รงคณุวฒุดิา้นบญัชแีละการเงนิ และมผีูอ้าํนวยการ
สํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 6 ครั้ง ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
กับฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการจํานวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสําคัญของ
การจัดทํางบการเงินและแผนการสอบบัญชีประจําปี

สรุปสาระสําคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
	 1.	การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบญัช ีรายการปรบัปรงุบญัชทีีม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิอยา่งมนียัสาํคญั และการเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น โดยไดร้บัคาํชีแ้จงจากผูส้อบบญัช ี
ฝา่ยจดัการ และผูต้รวจสอบภายในจนเปน็ทีพ่อใจวา่การจดัทาํงบการเงนิเปน็ไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน 
จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2.	การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิการควบคมุภายในโดยใชแ้บบประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้
มั่นใจว่าการดําเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอ สามารถควบคมุปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ได ้โดยมสีาํนกัตรวจสอบภายในทาํหนา้ทีต่รวจสอบ
ประเมนิความเพยีงพอของการควบคมุภายในอยา่งอสิระ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาในเรือ่งการดาํเนนิงาน การใชท้รพัยากร 
การดแูลทรพัยส์นิ การปอ้งกนัและลดความเสีย่ง ความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบัการควบคมุภายในดา้นระบบสารสนเทศ 
โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

3.	การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระ และมหีนา้ทีร่ายงานตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจาํป ีและสอบทานการปฏบิตังิานตามแผนงานทีอ่นมุตัไิว ้พจิารณาประเดน็จากการตรวจสอบ
และขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนนิการตามขอ้เสนอแนะอยา่งสมํา่เสมอ 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 4.	การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิธรุกจิ รวมถงึภาระผกูพนัทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาทีก่ระทาํกบับคุคลภายนอก 
ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา  
 5.	สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมถึงการเปดเผยข้อมูลของ 
รายการดงักลา่ว	คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็ตอ่การตกลงเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย ผลการสอบทานพบวา่บรษิทัไดด้าํเนนิการดว้ยความโปรง่ใส สมเหตสุมผล และเปน็ประโยชนต์อ่การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กําหนด
 6.	การพจิารณาคดัเลอืก	เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําป	2561	คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีพ่จิารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความอิสระของผู้สอบบัญชี 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการตรวจสอบท่ีผ่านมา ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซ่ึงมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน 
อีวาย จํากัด มีความเป็นอิสระมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง 
งบการเงนิไดท้นัเวลา และคา่สอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีตเิสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 3,830,000 บาท
 โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัโดยใชค้วามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลาย 
เพือ่ตอบสนองการดาํเนนิธรุกจิดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เปน็อสิระ และสอดคลอ้งตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิาก 
คณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและการดําเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหาร 
จดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งตามหลกัการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน  

(นายวฑูรเตชะทัศนสุนทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
คา่ตอบแทน โดยมพีลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เปน็ประธานกรรมการ 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร และนายสพุงศ ์ชยตุสาหกจิ เปน็กรรมการ 
สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เพือ่ทาํหนา้ทีส่รรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุป
สาระสําคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 
 1.	พจิารณาคดัเลือกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะ 
	 	 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และ 
	 	 กระบวนการในการสรรหาของบริษัท	โดย
  1) เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
   ที่พ้นตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ 
   ผู้ถือหุ้น

   คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและบทบาท 
   การปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออก 
   ตามวาระ และเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี 
   2560 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
  

  2) เสนอแต่งต้ังบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนตําแหน่ง 
   กรรมการที่ว่างลง

   คณะกรรมการไดพ้จิารณาคณุสมบตับิคุคลเพือ่เสนอ 
   แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการ 
   ที่ว่างลง จํานวน 2 ท่าน โดยได้เสนอที่ประชุม 
   คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้  
   ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ 
   ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติ 
   กรรมการบริษัทจดทะเบียน 
 
	 2.	พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน 
	 	 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	

  คณะกรรมการ ได้พิ จารณาทบทวนหลัก เกณฑ์  
  การพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
  ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทยังมีความเหมาะสม  
 
	 3.	พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ 
	 	 นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  คณะกรรมการไดพ้จิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
  สาํหรบัป ี2560 โดยไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
  คา่ตอบแทนกรรมการทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
  กับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
  แต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
  ทีส่ามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และมี คุณภาพในการปฏิบั ติห น้า ท่ีให้ กับบ ริ ษัท 
  องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจนโปร่งใส 
  ง่ายต่อการเข้าใจโดยนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ ได้ ระบุ ไว้ ในกฎบัตร 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่ได้รับ 
 การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้  
 ความสามารถความระมัดระวัง และความเป็นอิสระ 
 อย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

(เชษฐาฐานะจาโร)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

พลเอก

8 รายงานประจําปี 2560



รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหารความเสี่ยง

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง 
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
โดยมีพลเอกสําเภา ชูศรี เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และบริหารความเสี่ยง นางวัลลภา อัสสกุล นายพงษ์สฤษดิ์  
ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์  
มริตตนะพร เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานด้าน 
การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัใหม้คีวามโปรง่ใสและเปน็อสิระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
รวมถงึการดแูลตดิตามตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งโดยรวม
ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใน
ป ี2560 มกีารประชมุรว่มกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงู จาํนวน 3 ครัง้
เพือ่พจิารณาทบทวนนโยบาย และตดิตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท โดยสรุปสาระสําคัญการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ดังนี้

	 1.	 การกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกํากับ

	 	 ดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการได้ติดตาม และทบทวนแนวปฏิบัติด้าน 
  การกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้นําเสนอที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
  ในการนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท  
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและ 
  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับ 
  สิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
  การ เปิ ด เผยข้ อมู ล  และความรั บผิ ดชอบของ 
  คณะกรรมการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 
  ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ ใน 
  ระดบัดมีาก และผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุ 
  สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  รวมทั้งบริษัทได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่ง 
  ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่อ ยู่ ในกลุ่มหุ้นยั่ งยืน 
  (Thailand Sustainability Investment) และบริษัทยัง 
  ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน 
  (Best Deal of the Year Award) ในการประกาศรางวัล  
  SET Awards 2017 

	 2.	 การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงพิจารณา 
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี  

  ทบทวนและติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ 
  รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวน 
  แผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้เหมาะสม 
  ทนัเวลากบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และสอดคลอ้งกบั

แผนงานของบริษัท 

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
 ความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง 
 กบัหลกัการและแนวทางปฏบิตัใินการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
 และการบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและดําเนินไป 
 อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่าง 
 รอบด้านเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการ 
 ได้อย่างต่อเนื่องและดํารงอยู่ได้โดยยั่งยืน

(สําเภาชูศร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

(สําเภาชูศร)

พลเอก
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คณะกรรมการบรษัท

ดร.วรพงษรามางกูร
•ประธานกรรมการบรษัท
การศึกษา
• Doctor of Law (Honorary), Webster University, St. Louis, USA
• Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, USA
• M.A. (Economics), University of Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายปลิวตรวศวเวทย์
•รองประธานกรรมการบรษัท
•ประธานกรรมการบรหาร
•กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
•กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่อผูกพันบรษัท
การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
• M.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
• B.Sc. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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นายวฑูรเตชะทัศนสุนทร
•กรรมการบรษัท
•ประธานกรรมการตรวจสอบ
•กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรกรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD CDC
 (IOD Chartered Director)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พลเอกเชษฐาฐานะจาโร
•กรรมการบรษัท
•ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
•กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
• หลักสูตรนายทหารราบชั้นต้น และการรบแบบจู่โจม 

โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Board & CEO Assessment

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ดร.อรรณพตันละมัย
•กรรมการบรษัท
•กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
• Ph.D. Engineering Management, University of Missouri, USA 
• M.B.A. (Quantitative Business Analysis), Indiana University, 
 Bloomington, USA
• M.S. in Engineering Management, University of Missouri, USA
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical  
 Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางวัลลภาอัสสกุล
•กรรมการบรษัท
•กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหารความเสี่ยง
การศึกษา
• Master of Economics, University of Detroit, USA
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พลเอกสําเภาชูศร
•กรรมการบรษัท
•ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหารความเสี่ยง
•กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• Royal Military Academy (Saint Cyr), France
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายสุพงศ์ชยุตสาหกิจ
•กรรมการบรษัท
•กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
•กรรมการบรหาร
•กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่อผูกพันบรษัท
การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
• ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์(การเมอืงการปกครอง) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
• Executive Master of Business Administration, 

Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
• Master of Engineering (Electrical), University of Tokyo, Japan
• Bachelor of Engineering (Electrical), University of Tokyo, Japan
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ม.ล.ประสบชัยเกษมสันต์
•กรรมการบรษัท
การศึกษา
• M.S. (Civil Engineering) และ M.S. (Operations Research), 
 Stanford University, USA
• B.S. (Civil Engineering, Mathematics), Virginia Military Institute,
 Virginia, USA
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายพงษสฤษดิ์ตันติสุวณิชย์กุล
•กรรมการบรษัท
•กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหารความเสี่ยง
•กรรมการบรหาร
•กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่อผูกพันบรษัท
การศึกษา
• Master of Engineering (Construction and Management),  

University of Michigan - Ann Arbor, USA 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายปณิตตุลย์วัฒนจต
•กรรมการบรษัท
การศึกษา
• M.B.A. (Finance), Washington University, St. Louis, USA
• Bachelor of Arts & Science, Washington University, St. Louis, USA
• หลักสูตร Board and CEO Assessment 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)

นายยุทธนาหยิมการุณ
•กรรมการบรษัท
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์ กรมศุลกากร
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระดับสูง (นยปส.) 
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

นายวระพงศ์ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
•กรรมการบรษัท
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Executive Development Program (ELDP)

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)
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ดร.สมบัติกิจจาลักษณ์
•กรรมการบรษัท
•กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหารความเสี่ยง
•กรรมการบรหาร
•กรรมการผู้จัดการ
•กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่อผูกพันบรษัท
การศึกษา
• Dr.Techn. in Soil Mechanic, University of Innsbruck, Austria  
• ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางพเยาว์มรตตนะพร
•กรรมการบรษัท
•กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหารความเสี่ยง
•กรรมการบรหาร
•กรรมการผู้จัดการ
•กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่อผูกพันบรษัท
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

นายประสิทธิ์เดชศิร
•กรรมการบรษัท
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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คณะผู้บรหาร

ดร.สมบัติกิจจาลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ

นางพเยาว์มรตตนะพร
กรรมการผู้จัดการ

นายสงวนคุณาธินันท์
รองกรรมการผู้จัดการ
วิศวกรรมทางพิเศษ

นายอัลวนจ
รองกรรมการผู้จัดการ
สนับสนุนปฏิบัติการ

นางสุดฤทัยพรหมมาตร
รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการทางพิเศษ

ดร.วเทศเตชางาม
รองกรรมการผู้จัดการ

เทคโนโลยี
และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวปาหนันโตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ

การเงิน

นายอนวัชสุวรรณฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ 

พัฒนาธุรกิจ

นายวทูรย์หทัยรัตนา
รองกรรมการผู้จัดการ

ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

นายภาคภูมิทววทยรัศมิ์
รองกรรมการผู้จัดการ

บริหาร และเลขานุการบริษัท
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โครงสร้างการจัดการของบรษัท

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
บริหาร 

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
การเงิน

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
สนับสนุน
ปฏิบัติการ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

พัฒนาธุรกิจ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

ปฏิบัติการ
และ

วิศวกรรม
ระบบราง

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยี

และ
ธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และบรหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบรษัท

เลขานุการ
บริษัท 

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ
วิศวกรรม
ทางพิเศษ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

ปฏิบัติการ
ทางพิเศษ 

สํานักตรวจสอบภายใน
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BEMรับรางวัลธุรกรรมทางการเงนยอดเยี่ยมในตลาดทุนประจําป�2560
BestDealoftheYearAward2017

คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์  ประธานกรรมการบริหาร BEM 

“รับรางวัลSETAwards2017
ประเภทรางวัลธุรกรรมทางการเงนยอดเยี่ยมในตลาดทุน
ประจําป�2560(BestDealoftheYearAward)” 
จาก ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากความสำาเร็จของ

การควบรวมบริษัท ระหว่าง บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) 

กับ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) ซึ่งเป็นธุรกรรม

ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน
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 BEM ได้รับคัดเลือกและประกาศ 
อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability 
Investment 2017 (THSI) หรอืหุน้ย่ังยนื
ประจำาปี 2560 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน 
ที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และ
บรรษัทภิบาล 
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โครงการทางพเศษสายศรรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิ เศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับทางพิ เศษศรีรัช  
เปน็ความรว่มมอืระหวา่งการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) กบับรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟา้กรงุเทพ จำากดั (มหาชน) หรอื BEM 
เพือ่ขยายโครงขา่ยทางพเิศษและอำานวยความสะดวกในการเดนิทาง โดยโครงการดงักลา่วจะเชือ่มตอ่ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวน
รอบนอกฯกับพื้นที่ทางด้านเหนือของกรุงเทพฯ มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ รวมทั้งเชื่อมต่อทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อเดินทางต่อเนื่องไป
บางปะอิน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชน และบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนพื้นราบ โดยทางเชื่อมดังกล่าวจะไม่มี
ด่านเก็บค่าผ่านทางเชื่อมต่อระบบทางพิเศษ 

ลักษณะของโครงการ
เป็นทางแยกต่างระดับ โดยมีรูปแบบเป็นทางเชื่อมยกระดับขนาด 1-2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นทางเชื่อมแยกออกจากทางพิเศษ

สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ฝังขาเข้า บริเวณต่างระดับบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าชานเมือง (EMU Depot) โดยเลี้ยวซ้าย
มุ่งหน้าไปยังทิศเหนือและบรรจบกับทางพิเศษศรีรัชขาออกเมือง มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 360 เมตร 

พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดประมาณ 3,600 ตารางเมตรประกอบไปด้วยพื้นผิวจราจรที่เป็นส่วนของโครงการประมาณ 3,300 
ตารางเมตร และพื้นผิวจราจรส่วนที่เผื่อไว้สําหรับโครงข่าย Missing Link เพื่อเชื่อมต่อกับทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) 
ประมาณ 300 ตารางเมตร
 
 โครงสร้างทางพิเศษส่วนล่างออกแบบให้ใช้เสาเข็มเจาะแบบสี่เหลี่ยม (Barrette Pile) เพื่อหลีกเลี่ยงโครงการของ รฟท. โดยมี
ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 13 ฐาน และเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน 13 ต้น ส่วนโครงสร้างทางพิเศษส่วนบนออกแบบให้
ใช้คานคอนกรีตอัดแรงชนิดรูปตัวไอ (I-Girder) จํานวน 12 ช่วงและผิวจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

เช่อมต่อทางพเศษสายศรรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ

มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ
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พิธีลงเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช
(มุง่หนา้แจ้งวฒันะ) โดยไดร้ับเกียรตจิาก พลเอก ววิรรธน ์สุชาติ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
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EXPRESSWAY SYSTEM MAP
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การบรการบนทางพเศษ

การบริการบนทางพิเศษนับว่าเป็นหัวใจของการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท
จงึได้มุง่มัน่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร เพือ่สรา้งความประทบัใจแกผู่ใ้ชบ้รกิารทางพเิศษ โดยคำานงึถงึ
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำาหรับการบริการที่เป็นหนึ่งของบริษัท บริษัทจัดให้มีการบริการด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์
บรษิทัจดัใหม้ศีนูยค์วบคมุระบบทางพเิศษศรรีชั ทางพเิศษ

สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรักษา โดยมี
พนักงานสื่อสารทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่
ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ และถนนด้านล่างเพื่อคอยให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอด 24 ชม. โดยมีอุปกรณ์เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการสื่อสาร คือ

1.ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์

2.ด้านการจัดการจราจร

  • โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS)
   โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งบนทางพิเศษทุกระยะ 1 กิโลเมตร ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้ติดต่อกับพนักงานสื่อสารที่ 
ศูนย์ควบคุม โดยกดแกนเหล็กหรือปุ่มสีเขียวเรียกเข้ามาที่ศูนย์ฯ พนักงานสื่อสารจะหันกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ตัวที่ใกล้กับตําแหน่ง
ของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามา และจะสามารถเห็นภาพตําแหน่งที่มีการเรียกเข้ามาพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงและภาพ บันทึกการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้บริการทางพิเศษ กับพนักงานสื่อสาร

• ป้ายข้อความ (VMS) 
  บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์สําคัญต่างๆ  
ผ่านทางป้ายข้อความ ซึ่งติดตั้งก่อนทางแยกต่างๆ บนทางพิเศษ

 • โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 โทรทศันว์งจรปดิตดิตัง้บนทางพเิศษเปน็ระยะๆ ตลอดแนว
เสน้ทาง เพือ่ตรวจสอบดูสภาพจราจรและเหตกุารณต์า่งๆ ทีเ่กดิขึน้
บนทางพิเศษ ทําให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษมั่นใจได้ว่าจะได้รับ 
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ด้านการจัดการจราจร
การประสานงานเพื่อการจัดการจราจรเป็นภารกิจประจําวันที่บริษัทจะต้อง

ประสานงานกบักองจราจร การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย และเจา้หนา้ทีต่าํรวจสถานี
ตํารวจทางด่วน 2 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ  
โดยเฉพาะในช่วงเวลาการจราจรติดขัด เช่น บริเวณที่เป็นทางขึ้น-ลงหรือบริเวณที่ 
มีการจราจรหนาแน่นโดยอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกในการจัดการจราจร คือ

• ป้ายสัญญาณจราจร (MS)
  บริษัทได้ติดตั้งป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจรเพื่อเตือนผู้ใช้ทาง
ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เช่น กําหนดความเร็วบนทางพิเศษในกรณีฝนตก หรือ
การกําหนดทิศทางจราจร

  • ด่านชั่งนำ้าหนักรถบรรทุก (Weighing Stations)
  บริษัทได้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยจัดให้มีด่าน
ชั่งนํ้าหนักรถบรรทุกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด หากพบว่า 
รถบรรทุกมีนํ้าหนักเกินกว่าที่กําหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้วิ่งขึ้นบนทางพิเศษ
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สอบถามสภาพจราจรและแจ้งเหตุบนทางพิเศษ โทร 1543 / 66 (0) 2664 6400 

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร  โทร/โทรสาร 66 (0) 2240 0709 

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช  โทร  66 (0) 2664 6400 / 66 (0) 2248 7574-6 / 
  66 (0) 2641 4611 ต่อ 7007
 โทรสาร 66 (0) 2247 1994

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ โทร 66 (0) 2555 0255
 โทรสาร 66 (0) 2555 0281

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช  โทร 66 (0) 2319 9730-9 ต่อ 4610-11
 โทรสาร 66 (0) 2319 9730-9 ต่อ 4623 

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา โทร 66 (0) 2567 5700 ต่อ 7171 / 66 (0) 2567 5680
 โทรสาร 66 (0) 2567 5700 ต่อ 7155

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี โทร 66 (0) 2746 9800-4 ต่อ 5501
  66 (0) 2746 9799
 โทรสาร 66 (0) 2746 9799

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก โทร 66 (0) 2442 0876-7
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) โทรสาร 66 (0) 2442 0899

สถานีตํารวจทางพิเศษเฉลิมมหานคร โทร 66 (0) 2249 8007 
 โทรสาร 66 (0) 2249 8007 / 66 (0) 2240 0147

สถานีตํารวจทางพิเศษศรีรัช โทร/โทรสาร 66 (0) 2248 6891-5

สถานีตํารวจทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ โทร 66 (0) 2555 0275
 โทรสาร 66 (0) 2555 0281

สถานีตํารวจทางพิเศษอุดรรัถยา (ปทุมธานี) โทร 66 (0) 2567 5682-3

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โทร 66 (0) 2641 4611
สํานักงานสาขา 1 ธุรกิจทางด่วน  โทรสาร 66 (0) 2641 4610

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ โทร 66 (0) 2579 5380-9 / 66 (0) 2558 9800
  โทรสาร 66 (0) 2561 2984 / 66 (0) 2579 8737

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ

ด้านการบรการกู้ภัยและยกลากจูง
 ในกรณีที่ ผู้ ใช้บริการทางพิ เศษประสบอุบัติ เหตุหรือ เครื่ องยนต์ขัดข้อง
บนทางพิเศษ พนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่ง 
ตอ่ไปได ้หรอืหากไมส่ามารถแกไ้ขไดก้จ็ะชว่ยลากจงูรถจากบนทางพเิศษลงไปยงับรเิวณ 
ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้องเติมนํ้ามัน หรือค่าผงเคมี
ขจัดคราบนํ้ามันจากการเกิดอุบัติเหตุ

 • ค่านำ้ามัน 
 ในกรณนีํา้มนัหมด พนกังานจะเตมินํา้มนัใหเ้พือ่ใหส้ามารถนาํรถลงไปจากทางพเิศษ 
และหาสถานีบริการนํ้ามันได้ อัตราค่านํ้ามันขึ้นกับราคาท้องตลาด โดยเฉลี่ย 
จะประมาณ 100 บาท เท่านั้น

 • ค่าผงเคมี
 ในกรณรีถมปีญัหาและมคีราบน้ํามนัไหลออกมาบนถนน ทางพนกังานจาํเปน็ตอ้ง
ใชส้ารเคมขีจดัคราบนํา้มนัดงักลา่ว เพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษคนอืน่ๆ

3.ด้านการบรการกู้ภัยและยกลากจูง
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โครงการรถไฟฟ�าสายสีนํ้าเงน
ส่วนต่อขยายช่วงหัวลําโพง-บางแคและช่วงบางซ่อ-ท่าพระ

เป็นโครงการที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำาโพง - บางซื่อ เพื่อให้การบริการเดินรถต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation)

ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โครงการนี้มีระยะทางรวม 27 กม.

โดยช่วงหัวลำาโพง - บางแค (สถานีหลักสอง) มีระยะทาง ประมาณ 14 กม. สถานีใต้ดิน 4 สถานี 

และสถานียกระดับ 7 สถานี และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ มีระยะทางประมาณ 13 กม. มีสถานียกระดับ 8 สถานี 

ช่วงที่ ช่วงที่ ช่วงที่

1 2 3
สถานีบางซื่อ - สถานีเตาปูน

เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
สถานีหัวลำาโพง - สถานีหลักสอง
เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2562

สถานีเตาปูน - สถานีท่าพระ
เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2563
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เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560
บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟา้กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) และ การรถไฟฟา้ขนสง่
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบ
รถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้าและบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
ช่วงเตาปูน - บางซื่อ ระยะทาง 1.2 กม.

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย 
ช่วงเตาปูน - บางซ่ือ ระยะทาง 1.2 กม. ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ	เช่ือมสุข 

เพื่อประชาชน” เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางในระบบรถไฟฟ้า
ข้ามสายได้ โดยสามารถเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าได้ที่สถานีเตาปูน 
นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ และคณะฯ ได้เยี่ยมชมความคืบหน้า 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ณ สถานีสนามไชย 
และสถานีอิสรภาพ

เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2560
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ร่วมพิธี
ลงนามสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน
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การส่งเสรมด้านความปลอดภัยรถไฟฟ�าMRT

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์Infographic รูปแบบสื่อAnimationบนจอDIGITALMEDIA
7รูปแบบบนพ้นที่BMN

คลิปAnimationการใช้บันไดเลื่อนการใช้รถเขนเด็ก
และการอยู่ในขบวนรถไฟฟ�า

แนะนําความปลอดภัยการใช้ระบบรถไฟฟ�าสายสีม่วง
ร่วมกับรฟม.

แนะนําความปลอดภัยการใช้ระบบรถไฟฟ�า
กิจกรรมMcareร่วมกับแผนกกิจกรรมสังคม

แนะนําความปลอดภัยการใช้ระบบรถไฟฟ�า
โรงเรยนวัดฉัตรแก้วจงกลมณีร่วมกับแผนกกิจกรรมสังคม

POSTERภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ�า

รูปแบบสื่อจอPIDsชันชานชาลา
และภายในขบวนรถไฟฟ�า

คลิปAnimationการลดการใช้โทรศัพท์มือถือ
ขณะอยู่ในระบบรถไฟฟ�า

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ประจำาปี 2560 พบว่า ผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT 
สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี้ำาเงนิ) และสายฉลองรชัธรรม (สายสมีว่ง) ยงัมแีนวโนม้การเกดิอบุตัเิหตเุพิม่ขึน้ ซึง่สว่นใหญเ่ปน็อบุตัเิหตุ
บนบนัไดเลือ่น สาเหตสุว่นใหญเ่กดิจากพฤตกิรรมในการใชร้ะบบรถไฟฟา้ไมถ่กูวิธแีละความประมาทของผู้โดยสาร เปน็เหตุใหไ้ด้รบั
บาดเจ็บขณะใช้บริการ เช่น การถือสัมภาระหนักจำานวนมากและไม่จับราวบันไดเลื่อน การยืนผิดวิธี การเดิน/วิ่ง และการก้าวขึ้น- 
ก้าวออกจากบันไดเลื่อนพลาดรวมถึงสุขภาพทางร่างกาย เป็นต้น 
 งานความปลอดภัยและคุณภาพจึงดำาเนินการโครงการรณรงค์แนะนำาการใช้ระบบในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีนำ้าเงินและ 
สายสีม่วงอย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 

กิจกรรม	“Safety	Share	Safety	All	On	Tour		2017” เป็นการจัดกิจกรรมภายใน
สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเป็นช่องทางในการช่วยกระตุ้นผู้โดยสารให้เกิดความตระหนักในเรื่อง
ของความปลอดภยัและการใชร้ะบบรถไฟฟา้อยา่งถูกวธิ ีเพือ่ใหก้ารรบัทราบขอ้มลูเขา้ถงึ
ผู้โดยสารมากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้บริการ 
ดว้ยการประชาสมัพนัธเ์นน้ยํา้การปฏบิตัตินในขณะใชบ้นัไดเลือ่น การระมดัระวงัการถกู
ล้วงกระเปาภายในขบวนรถไฟฟ้า และภายในสถานี และการลดการใช้โทรศัพท์มือถือ
ขณะใช้งานในระบบ

การปรับปรุงสื่อภายในสถานีรถไฟฟาใหม่ เพื่อเพิ่มความชัดเจน และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท Infographic และ  
Animation เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Twitter และ PIDs ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อให้ 
การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบรถไฟฟ้า

การให้ความรู้แนะนําความปลอดภัย 
การใช้ระบบรถไฟฟ้าแก่เยาวชนร่วมกับ
กิจกรรมสังคม โดยเป็นการเข้าร่วมกับ 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท 
ซึ่งเป็นอีก 1 ช่องทางการในการสื่อสาร 
เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากที่สุด

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบรถไฟฟ้า 
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมฝกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจําปี 2560 
(Crisis Management Exercise CMEX-17) ร่วมกับสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.)
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โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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การอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารรถไฟฟ�าMRT

เดินทางสะดวกรวดเรวกว่า
ด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ�าMRT

MRT มีบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารแต่ละกลุ่มเลือกใช้ และ 

รับส่วนลดตามประเภทบัตร โดยสามารถเติมมูลค่าเดินทาง 

ในระบบรถไฟฟ้า MRT ดังนี้

• บัตรบุคคลทั่วไป (Adult Card)

 • บัตรนักเรียน นักศึกษา (Student Card)

 • บัตรผู้สูงอายุ (Elder Card)

 • บัตรเด็ก (Child Card)

 นอกจากนี้ ยังมีบัตรโดยสารสําหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรเพื่อ

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ธุรกิจ และ Royalty โดยสามารถ

ใสฟ่งัคช์ัน่อืน่ๆ ลงในบตัรโดยสารเพือ่ใหบ้ตัรใชง้านไดห้ลายฟงัคช์ัน่

(Multi Functions) ในบัตรใบเดียว ได้แก่

 • บัตรโดยสารธุรกิจ (Business Traveller Card)

 • บัตรร่วมธุรกิจ (Co-Brand Card)

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 แผนกลูกค้าสัมพันธ ส่วนสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สิทธิพเศษสําหรับผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ�าMRT
 นอกจากจะไดร้บัสทิธพิเิศษรอบเสน้ทาง ยงัสามารถรบัสทิธพิเิศษ

ที่มากขึ้น

MRTClub
 ผู้ถือบัตรโดยสารสามารถสมัครสมาชิกฟรี รับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก 

เช่น ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ หรือร่วมกิจกรรมสนุกๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

รวมถึงส่วนลดสินค้า M Shop

บัตรโดยสารรถไฟฟ�าMRT
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ศูนย์การค้าMetroMall
 สถานีรถไฟฟ้า MRT ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้า 

Metro Mall จํานวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีกําแพงเพชร 

สถานสีวนจตจุกัร สถานพีหลโยธนิ สถานพีระราม 9 สถานี

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีสุขุมวิท สถานี

เพชรบุรี สถานีคลองเตย ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  

6.30 - 21.00 น. และชั้นใต้ดินอาคารจอดและจร 

สถานีลาดพร้าว โดยเปิดให้บริการ Gourmet Market ตั้งแต่

เวลา 7.00 - 22.00 น. 

ร้านค้าภายในพ้นที่
ศูนย์การค้าเป�ดให้บรการ

มากกว่า150ร้านค้า

ห้องนํ้าสถานที่พักผ่อน
FreeWi-Fi

กิจกรรมสินค้าราคาพเศษ
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การอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสารรถไฟฟ�าMRT

MShopสินค้าของที่ระลึกน่ารักๆจากรถไฟฟ�าMRT
 สินค้าของที่ ระลึกน่ารักๆ จากรถไฟฟ้า MRT สามารถ 

สั่งซื้อได้ทาง www.bemplc.co.th และ บูธ M SHOP สัญจรที่สถานี

รถไฟฟ้า MRT

ช่องทางการติดต่อสื่อสารMRT

เคร่องบรการอัตโนมัติ
 ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT จํานวน 18 สถานี  

ได้ติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติมากกว่า 200 เครื่อง เช่น 

เครื่อง ATM ของธนาคารต่างๆ เครื่องบริการฝากเงิน

อัตโนมัติ เครื่องรับชําระค่าบริการต่างๆ รวมถึงการให้

บริการบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่ออํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการภายในระบบรถไฟฟ้า

การสื่อสารโทรคมนาคม
 ในปี 2560 ได้ดําเนินการ Upgrade ระบบ 3G และ IRDN 3G ทั้ง 

18 สถาน ีพรอ้มทัง้ตดิตัง้โครงขา่ยสญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นทีร่ะหวา่ง

สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร

และเพื่อให้ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องภายในระบบ

รถไฟฟ้า MRT

ติดต่อสอบถามสินค้า M Shop

email: mshopinfo@bemplc.co.th
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การส่งเสรมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ�าMRTป�2560

วันเด็กแห่งชาติ
กจิกรรม “รถไฟฟา	MRT	ใจดใีหเ้ดก็ๆ		โดยสารรถไฟฟา	ฟร”ี	เนือ่งในวนัเดก็แหง่ชาต ิ

2560 โดยการมอบสทิธพิเิศษใหเ้ดก็ทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 140 ซม. สามารถโดยสารรถไฟฟา้ 
MRT ฟรี ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

วันสงกรานต์
กิ จ ก ร รม เนื่ อ ง ใน วั น ส งก ร านต์  

วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว
แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

 กิ จก ร รม 	 “ รถไฟฟ า 	 MRT 

	 	 พาเที่ยว	 เทศกาลสงกรานต์” 
  เปิดโอกาสให้ผู้ โดยสารได้ร่วม 
  ทําบุญตามประเพณีปีใหม่ไทย 
  ระหวา่งวนัที ่10 - 15 เมษายน 2560  
  เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยการ 
  สรงนํ้าพระพุทธรูปภายในสถานี 
  รถไฟฟา้ MRT สายสนีํา้เงนิ จาํนวน  
  9 สถานี ได้แก่ สถานีหัวลําโพง  
  สถานีสีลม สถานีสุขุมวิท สถานี 
  พระราม 9 สถานีศูนย์วัฒนธรรม 
  แห่งประเทศไทย สถานีลาดพร้าว  
  สถานพีหลโยธนิ สถานสีวนจตจุกัร 
  สถานีบางซื่อและ MRT สายสีม่วง 
  ทั้ง 16 สถานี
  กิจกรรม “ผู้ โดยสารที่มีอายุ	 
	 	 60	 ปขึ้นไป	 โดยสารรถไฟฟา	 

	 	 MRT	ฟร”ี	ในวนัที ่13 - 15 เมษายน  
  2560 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม “12	สิงหา	พาแม่ข้ึน	MRT	

ฟรี” เป็นกิจกรรมให้คุณแม่โดยสาร
รถไฟฟา้ MRT ฟร ีในวนัที ่12 สงิหาคม 2560  
ตลอดระยะเวลาให้บริการ

พระราชพธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพตร

 “MRT	เปดใหบ้รกิารรถไฟฟา	ฟร”ี
เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชนที่
เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธี 

 รถไฟฟ้า MRT สายสีนํ้าเงิน เปิดให้ 
  บริการฟรี ในวันที่ 26 ต.ค. 2560  
  ตั้งแต่เวลา 06.00 - 02.00 น. ของ 
  วันที่ 27 ต.ค. 2560 
  รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้ 
  บรกิารฟร ีในวนัที ่25 - 27 ต.ค. 2560  
  ตัง้แตเ่วลา 05.30 - 24.00 น. เฉพาะวนัที ่ 

26 ต.ค. 2560 เปิดให้บริการถึง 
02.00 น. ของวันที่ 27 ต.ค. 2560วันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรม “5	ธันวา	พาพ่อข้ึนรถไฟฟา	
MRT	ฟรี”	เป็นกิจกรรมให้คุณพ่อโดยสาร
รถไฟฟา้ MRT ฟร ีในวนัที ่5 ธนัวาคม 2560 
ตลอดระยะเวลาให้บริการ

วันข้นป�ใหม่
กจิกรรม “MRT	เปดใหบ้รกิารข้ามป 

ถึง	 ตี	 2” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
โดยขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการ 
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 
1 มกราคม 2561
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กิจกรรมเพ่อประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์
BEMชวนแม่ลูกสร้างงานศิลป�เยือนถินนครปฐม”
 เนือ่งในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาต ิซึง่ถอืเปน็โอกาสพเิศษ 
สาํหรบัสมาชกิในครอบครวัไดแ้สดงความรกัความหว่งใย 
บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ในครอบครวัโดยนาํครอบครวัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษจาํนวน 
14 ครอบครัว ร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ ไปยัง Little Tree Garden จ.นครปฐม 
เพือ่สมัผสับรรยากาศรม่รืน่ของสวนรมิแมน้ํ่าทา่จนี รวมทัง้
ทาํกจิกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวัและอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมผ่านการย้อมผ้าครามจากสีธรรมชาติ และ 
จัดสวนในขวดแก้ว 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ

ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำาคัญกับชุมชนโดยรอบ

รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล โดยปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

กิจกรรม
กระชับความสัมพันธ์

ในครอบครัว
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“กจิกรรมพอ่ลกูผกูสมัพนัธ์“BEMชวนพอ่ลูก
ตะลุยทุ่งนาจังหวัดสุพรรณบุร”

เพือ่เปดิโอกาสใหค้รอบครวัไดก้ระชบัความสมัพนัธ ์

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทได้จัดกิจกรรม 

BEM ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่ งนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

โดยนําครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษจํานวน 10  

ครอบครัว ร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช - 

วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและ 

จิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 

เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาส 

ให้ทุกครอบครัวร่วมดํานาในแปลงนาสาธิต ได้สัมผัส

กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและทํากิจกรรมปันขนมไข่ปลา 

ซึ่งเป็นขนมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี
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บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ดูแลและพร้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม 
บริษัทจึงจัดกิจกรรมนำาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
การดำาเนินงานของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมทางพเศษสายศรรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
นําผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 

สายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ พร้อมทั้งนําชมสายทางและเยี่ยมชมการทํางานของระบบจัดเก็บ            
ค่าผ่านทางพิเศษ การตรวจสอบรายได้ค่าผ่านทาง ณ ด่านบรมราชชนนี 

นักวเคราะห์เยี่ยมชมสถานีสนามไชย
 นําคณะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนหุ้นระยะยาว ร่วมฟัง
บรรยายข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย พร้อมทั้งเยี่ยมชม
ความงดงามของสถานีสนามไชย 

กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดี

กับผู้ถือหุ้น
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สถานีสนามไชยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีความงดงาม ซึ่งจำาลองมาจากท้องพระโรงในสมัย
รัตนโกสินทร์ ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสถานีสนามไชยในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย
 นำาคณะผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 รุ่น ร่วมฟังบรรยายข้อมูลการก่อสร้าง 

รถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำาโพง - บางแค) พร้อมทั้ง

เยี่ยมชมความงดงามของสถานีสนามไชย

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้า 
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และจุดเชื่อมต่อ 1 สถานี
 นำาคณะผู้ถือหุ้นเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซื่อ เชื่อมต่อ 
ไปสถานีเตาปูน เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม่วง) สถานีคลองบางไผ่ เพื่อเยี่ยมชมโรงซ่อมบำารุงหลัก พร้อมด้วย 
ห้องควบคุมการเดินรถ และเครื่องฝึกหัดขับรถไฟฟ้าจำาลอง
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BEMชวนรักษสิงแวดล้อม
 เพือ่รกัษาสมดลุของธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื การอนรุกัษ ์
สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึง 
และต้องร่วมมือร่วมใจกัน บริษัทจึงได้จัดโครงการ 
BEM ชวนรกัษส์ิง่แวดลอ้ม เพือ่ปลกูจติสาํนกึในการอนรุกัษ ์
สิง่แวดลอ้ม โดยนาํคณะผูบ้รหิารและพนกังานรว่มกจิกรรม
กําจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อเพิ่มพื้นที่พืชอาหารให้กับ 
สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

กิจกรรม
ปลูกจิตสำานึก

การอนุรักษ
สิงแวดล้อม
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ทางด่วนชวนดูหนัง
 บริษัทนําครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.ทางด่วน 2 
และครอบครัวพนักงานของบริษัทร่วมพบปะสังสรรค์ เล่นเกม และชมภาพยนตร์ 
เร่ือง “Beauty	and	 the	Beast” โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ในรูปแบบสามมิติ (3D) 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 
3 หน่วยงาน ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์

 การร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
เพ่ือให้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของท้ัง 3 หนว่ยงาน
ที่ทำางานร่วมกัน คือ พนักงานของบริษัท พนักงาน กทพ. และเจ้าหน้าที่ 
ตำารวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะทำาให้เกิด 
ความสามัคคีในการทำางานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงสุด

สร้างความสัมพันธ์

กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

กิจกรรมคืนบัตรฯลุ้นโชคกับMRT
 กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้โดยสารเกิดการรับรู้ 
เกี่ยวกับโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษา 
สิ่ งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่ งยืน”  
มากขึ้น โดยการแจกซองบัตรโดยสารของโครงการฯ 
แกผู่โ้ดยสารทีอ่อกบตัรโดยสารหรอืแสดงบตัรโดยสาร
ชนดิจาํกดัวนั ประเภท 1 วนั 3 วนั หรอื 30 วนั จากนัน้
กรอกชือ่-ทีอ่ยูบ่นซองบตัรโดยสารของโครงการ พรอ้ม
บรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ 30 วัน  
ที่หมดมูลค่าแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตร
โดยสารของโครงการฯ ณ รถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) ทั้ง 18 สถานี  
เพื่อลุ้นรับรางวัล 

กิจกรรม
คืนบัตรฯ

ลุ้นโชคกับ
MRT

41บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรยนใกล้เขตทางพเศษ
 บรษิทัจดัโครงการ BEM มอบทนุการศกึษาแกน่กัเรยีน 
ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนา
โรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษ 
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา 
จาํนวน 10 โรงเรยีน เพือ่เปน็กาํลงัใจใหเ้ยาวชนตัง้ใจเรยีน 
เตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีณุภาพ และเปน็กาํลงัของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

 การศกึษาเปน็รากฐานสำาคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ 
ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชน 
เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

ให้กับเยาวชน

การศกึษาเปน็รากฐานสำการศกึษาเปน็รากฐานสำ
ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชน
เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ให้กับเยาวชน

การศกึษาเปน็รากฐานสำ

ให้กับเยาวชน
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติป�2560ความสุขดีที่พอเพยง
 บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้ 
เดนิตามรอยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จากกจิกรรม 9 คาํ
ท่ีพ่อสอน อาทิ ความเพียร ความพอดี ความซ่ือสัตย์ รวมท้ังร่วมทํากิจกรรม DIY 
หนูน้อยนักออม ปลูกผักเพราะรักพ่อ และสนุกสนานไปกับการเล่นเกม  
พร้อมทั้งรับของรางวัลมากมาย โดยมีบุตรพนักงาน นักเรียนจากโรงเรียน 
ใกล้เขตทางพิเศษ และเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก 

กิจกรรมชวนเรยนรู้ประวัติศาสตร์
 บริษัทนําคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสร้อยทอง 
ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิวัฒนาการ
เงินตรา ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เข้าชมนิทรรศการ 
เหรียญของพ่อ รวมทั้ ง เพลิดเพลินกับนิทรรศการบันทึก
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าวิถีชีวิต สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
ผ่านเทคโนโลยี 4 มิติ

 นําคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
เยี่ยมชมพิพิธบางลําพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ เพื่อเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนย่านบางลําพู ซึ่งมีความ 
หลากหลายทัง้ทางเชือ้ชาต ิและวฒันธรรมในยคุกรงุรตันโกสนิทร์
ตอนต้น รวมทั้งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยโบราณ 
จนถึงปัจจุบัน

 การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนถอืเปน็การเปดิ

ประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

และชดัเจน ทำาใหส้ามารถนำาความรูไ้ปประยุกต์

ใช้ได้ในอนาคต บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้

กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

นอกห้องเรยน

กิจกรรมMRTส่งความสุขรับวันเด็ก
 บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 
มอบของขวัญวันเด็กและส่งความสุขให้กับน้องๆ 
ณ รถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ได้แก่ สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสนีํา้เงนิ) ทีส่ถานพีระราม 9 และสายฉลองรชัธรรม 
(สายสีม่วง) สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี โดยจัดกิจกรรม
ให้น้องๆ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆ และ 
ผู้ปกครองเป็นอย่างดี

43บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



กิจกรรมShare2Childเพ่อน้องฉลาดคิด
 บรษิทัพานอ้งๆ จากมลูนธิอินเุคราะหค์นพกิารในพระราชปูถมัภข์องสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีจ.นนทบรุ ี
(โรงเรียนศรีสังวาลย์) เรียนรู้วิธีการใช้งานสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับผู้พิการ และทดลองโดยสารรถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่น้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างถูกวิธีรวมถึงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ  
รวมทั้งนําคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า 
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) เชื่อมต่อสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า เพื่อเปิดประสบการณ์ และเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆ

กิจกรรมGiveBooksGetBack
withMRT
 บรษิทัเชญิชวนผูโ้ดยสารรว่มบรจิาคหนงัสอื
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยเปิดรับบริจาค 
ทั้งหนังสือใหม่และหนังสือมือสอง เพื่อรวบรวม
นาํไปบรจิาคใหแ้กส่ถาบนัการศกึษา ในโครงการ 
MRT สร้างฝันปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้  
ซึ่งผู้ โดยสารสามารถร่วมบริจาคหนังสือได้  
ณ จุดรับบริจาคทั้ง 4 สถานี ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 
สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท และสถานีสีลม
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โครงการMRTสร้างฝ�นป�นน้องสู่ห้องแห่งการเรยนรู้
 คณะผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟา้กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
(BEM) ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กทม. 
ภายใต้โครงการ MRT สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้ 

 MRT สร้ างฝัน ปันน้อง สู่ ห้ องแห่ งการ เรี ยนรู้  
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน ในสถานศึกษารายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า 
MRT โดยการรวบรวมหนงัสอืมอืสองทีผู่โ้ดยสารรถไฟฟา้ MRT 
รว่มบรจิาค นาํมาพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีนวดัฉตัรแกว้จงกลณ ี
และมอบอปุกรณก์ารเรยีนการสอน อาทเิชน่ ชดุคอมพวิเตอร์
ตั้งโตะ โทรทัศน์ และเครื่องเล่น DVD เป็นต้น พร้อมทั้ง 
จดักจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชร้ถไฟฟา้ MRT 
และประกวดเขียนเรียงความ ระบายสีภาพชิงทุนการศึกษา  
ในหัวข้อ รถไฟฟ้า MRT ของฉัน นอกจากนี้ ภายในงาน 
ยังมี กิจกรรมสันทนาการ ผ่านเกมเสริมสร้างความรู้ให้กับ
น้องๆ นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมงาน 
โดยแต่ละกิจกรรมมีพี่ๆ พนักงาน BEM ร่วมเป็นจิตอาสา 
ให้ความรู้และความสนุกสนานกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียน 
วัดฉัตรแก้วจงกลณีตลอดงาน  

45บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



• การออกบูธให้ความรู้ จากสถานพยาบาลและการออกบูธ
แสดงนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT 
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อาทิเช่น การแจ้งเตือนให้ระมัดระวัง 
ผูไ้มห่วงัดลีว้งกระเปา ความปลอดภยัในการใชบ้นัไดเลือ่น เปน็ตน้ 
พร้อมบอร์ดแนะนํากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท 
• บริการตรวจสุขภาพ จากคลินิกการประกอบโรคศิลปะ  
สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
ตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี สอนวธิกีารทาํ
ถุงหอมแก้หวัดโดยการใช้สมุนไพรนานาชนิด 
• บรกิารตรวจสขุภาพ จากโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและ 
การแพทยผ์สมผสาน ตรวจประเมนิโรคเบือ้งตน้ พรอ้มนวดบาํบดั
อาการเบื้องต้น ตามคําวินิจฉัยแพทย์ ด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนไทย 
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลบางโพ ตรวจนํ้าตาล
ในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค
เบื้องต้น ปรึกษาสุขภาพกับพยาบาลวิชาชีพ 
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลยันฮี ตรวจสุขภาพ 
เบ้ืองต้น ให้คําแนะนําในเร่ืองผิวพรรณ รูปร่าง รวมท้ังเร่ืองความสวย
ความงาม และนํานํ้าวิตามินมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน 
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
ตรวจวัดสายตาเบื้องต้นโดยมีแพทย์ให้คําปรึกษาด้านสายตา
• ใหค้วามรูเ้รือ่งการออกกําลงักายเบือ้งตน้ สาํหรบัผูส้งูอาย ุ
จากกองออกกําลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
เจ้าหน้าที่สาธิตวิธีที่ถูกต้อง  

กิจกรรมMCareสุขภาพดีชวปลอดภัย
 บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมออกบูธแสดง
นิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และบริการ
ตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่ม
ประชาชนชุมชนใกล้เคียงที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 
MRT ดังนี้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ด้านสาธารณสุข

กิจกรรม
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กิจกรรม
แทนใจ

ถวายแด่พ่อ

 นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉรยภาพ
รวมทังซุ้มประดับดอกไม้แทนใจณสถานีรถไฟฟ�าMRT
สถานีหัวลําโพงและสถานีพระราม9

 บรษัทร่วมปลูกดอกดาวเรองที่อาคารสํานักงาน
ของบรษัทรวมทังอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพเศษ
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BEMร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10กับเทศบาลบางกรวย
 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์กับ
เทศบาลบางกรวย โดยร่วมทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 
บรเิวณพืน้ทีเ่ลยีบทางรถไฟ ตัง้แตแ่ยกถนนเทอดพระเกยีรตจินถงึ
ปากทางพระราม 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กิจกรรมMRTมอบยิมสดใสผู้สูงวัยสุขสันต์
 บริษัทร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรม 
MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์ เพื่อร่วมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วยการรดน้ําขอพร 
พร้อมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการโดยสารรถไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย และร่วมกิจกรรมสันทนาการสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์  
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จ.นนทบุรี 

งานทอดกฐนสามัคคีประจําป�2560
 บริษัทร่วมกับชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการ
ทางพิเศษ โครงการรถไฟฟ้า และผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
MRT พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนกังาน รว่มเปน็ 
เจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2560 
ณ วดับางโพโอมาวาส เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 
เพือ่สมทบทนุบรูณะวหิารหลวงพอ่โต และทาํนบุาํรงุ
สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมปัจจัยทําบุญ
ทั้งสิ้น 1,049,999 บาท

สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม

อื่นๆ
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49บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
 
 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
(“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท  
ดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 15,285,000,000 บาท   
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
 ธุรกิจหลักของบริษัทคือการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์  
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ 
ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้
บริการระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชั้นนำในประเทศและในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยัง
ธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
 

1.1		 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	กลยุทธ์ธุรกิจ	และภาพรวมการประกอบธุรกิจ		
 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
 

พันธกิจ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะ 
1. ให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา   
 และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา  
 จราจร ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
3. สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 
 เป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของบริษัท บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 
1. ลงทุนในโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงการทางพิเศษ ทางเชื ่อม โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง   
 และโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง   
 เช่น การพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่างๆ โดยพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ และมีผลตอบแทนทางธุรกิจ  
 ที่เหมาะสม 
2. สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื ่อง และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมี  
 ประสิทธิภาพ เพื่อธำรงฐานะการเงินที่มั่นคง 
3. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และ  
 สื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกองค์กรรับทราบ 
4. สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 
5. สร้างการยอมรับของสังคมให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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	 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท	

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งครบวงจรที่สร้างการเดินทางที่ดีเพื่อชีวิตที่ดี โดยธุรกิจ
ของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์  
ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจหลัก มีภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ดังนี้ 

 
1.1.1	 ธุรกิจทางพิเศษ 

 บริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (“NECL”) เป็นผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและ
บริหารทางพิเศษรวม 4 สายทางประกอบด้วย  
 
1)	 ทางพิเศษศรีรัช  

 ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 กับการทางพิเศษ  
แห่งประเทศไทย (“กทพ.”) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 และทางพิเศษศรีรัช 
ส่วนดี ภายใต้สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) กับ กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2540  
 บริษัท และ กทพ. ได้ร่วมกันลงทุนในโครงการระบบทางพิเศษในกรุงเทพและปริมณฑล โดยบริษัทเป็น  
ผู ้ลงทุนก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช ซึ ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 4 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระราม 9-
รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซี (รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ) และส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์)   
ระยะทางรวม 38.5 กิโลเมตร และ กทพ. ลงทุนก่อสร้างและบริหารทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) 
ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร 
 ในส่วนของค่าผ่านทาง ผู้ใช้ทางพิเศษชำระค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ โดย กทพ. เป็น
ผู้จัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดแล้วแบ่งให้บริษัท การแบ่งรายได้ระหว่างบริษัทกับ กทพ. เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตั้งแต่วันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก รายได้ค่าผ่านทางจากทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัชจะถูกนำมารวมกันและแบ่งตามเกณฑ์พื้นที่ คือ โครงข่ายในเขตเมือง 9 ปีแรก 
บริษัทได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 60 กทพ. ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 40 สำหรับ 9 ปีสุดท้าย บริษัทได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 
40 กทพ. ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 60 และระยะเวลาระหว่าง 9 ปีแรกและ 9 ปีสุดท้ายได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 เท่ากัน 
ส่วนโครงข่ายนอกเขตเมืองคือทางพิเศษศรีรัช ส่วนซี และส่วนดี รายได้ค่าผ่านทางเป็นของบริษัททั้งหมดตลอด
ระยะเวลาสัญญา 

 
2)		 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ภายใต้สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
กับ กทพ. โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555  
 บริษัทมีหน้าที่ในการออกแบบและก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาทางพิเศษรวมทั้งการเรียกเก็บค่าผ่านทาง โดยบริษัทเป็น
ผู้รับภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัมปทานและแบ่งผลตอบแทนหรือ
ให้ผลประโยชน์แก่รัฐตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาสัมปทาน  
 ลักษณะของโครงการ เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ จำนวน 10 ด่าน แนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภิเษก   
บริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีกลางบางซื่อ (จตุจักร) โดยเชื่อมต่อทางพิเศษ
สายศรีรัชบริเวณสถานีขนส่ง (หมอชิต 2) และลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2  
 ในการบริหารจัดการโครงการนี้ บริษัทเป็นผู้จัดเก็บค่าผ่านทาง และมีสิทธิที่จะได้รับรายได้ค่าผ่านทาง
ทั้งหมดและรายได้อื่น (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งอัตราค่าผ่านทางและการปรับอัตราค่าผ่านทางเป็นไป
ตามที่ตกลงในสัญญา ทางพิเศษสายนี้ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  
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3)	 ทางพิเศษอุดรรัถยา	 
 ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยดำเนินการผ่าน NECL ภายใต้สัญญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ กทพ. ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539 
 NECL เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
แจ้งวัฒนะ-เชียงราก และระยะที่ 2 เชียงราก-บางไทร เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะมี  
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 32 กิโลเมตร สำหรับขาเข้าเมืองผู้ใช้ทางชำระค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ 
สำหรับขาออกจากเมืองชำระค่าผ่านทางที่จุดลงทางพิเศษ โดย กทพ. เป็นผู้จัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดแล้ว  
ส่งมอบให้ NECL รายได้ค่าผ่านทางในส่วนของทางพิเศษอุดรรัถยาเป็นของ NECL ทั้งหมด 

 
1.1.2		ธุรกิจระบบราง	

 บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำนวน 2 โครงการ จากการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ได้แก่  
1)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวลำโพง-สถานี

บางซื ่อ) ซึ ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าที ่เป็นทางวิ ่งใต้ดินสายแรกของไทย มีระยะทางทั ้งสิ ้น 20 กิโลเมตร   
เป็นสถานีใต้ดินจำนวน 18 สถานี เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และโครงการรถไฟฟ้า  
สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย มีระยะทางรวม 27 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งใต้ดินประมาณ 5 กิโลเมตร และทางวิ่งยกระดับประมาณ 
22 กิโลเมตร มีสถานีรวมทั ้งสิ ้น 20 สถานี เป็นสถานีใต้ดิน 4 สถานี และสถานียกระดับ 16 สถานี   
มีจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีบางซื่อและสถานีหัวลำโพง และเชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูน  
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย แบ่งการดำเนินงานช่วงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งาน
ระบบเพื่อเปิดให้บริการออกเป็น 3 ช่วงโดย ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 2 สถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง ภายในเดือนกันยายน 2562 ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-
สถานีท่าพระ ภายในเดือนมีนาคม 2563 
 โดยบริษัทเป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึง
การโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวน
รถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เปิดให้บริการครบทั้งสายทาง และ  

 
2)  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ   

ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบ
รถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา ลักษณะสัญญาเป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Gross Cost 
โดย รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และบริษัทเป็นผู้ลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า   
รวมทั้งให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ โดย รฟม. เป็นผู้มีสิทธิ
ในรายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้า
ทั้งหมด และ รฟม. จะทยอยจ่ายคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้บริษัทเป็นรายเดือนในระยะเวลา 10 ปี และจ้าง
บริษัทบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 4 กันยายน 2556 

  โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นทางวิ่งยกระดับ ระยะทาง 23 
กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีเตาปูน โครงการรถไฟฟ้า  
สายสีม่วง ส่วนนี้ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 

 
1.1.3		ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 บริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (“BMN”) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิง
พาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่  
1)  จัดหาและ/หรือจัดทำสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ในรถไฟฟ้าและในสถานีรถไฟฟ้า  
2)  ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและพื้นที่ชั้นใต้ดินของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว  
3)  ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า  
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 นอกจากนี้ ในส่วนของทางพิเศษ บริษัทและ NECL ได้ให้บริษัทเอกชนและบุคคลใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการในเชิง
พาณิชย์เพื่อติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้ใช้พื้นที่ทำร้านค้าบริเวณด่าน  
เก็บค่าผ่านทาง และการดำเนินธุรกิจอื่นๆ เช่น ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ 3G เป็นต้น  

 
1.1.4	 การลงทุนในบริษัทอื่น 

  บริษัทมีเงินลงทุนอยู่ในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค ดังนี้  
1)  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding   
 Company) ที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
2)  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค   
 และลงทุนในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น และ  
3)  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) เป็นผู้ก่อสร้างและดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี  

 
1.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

 
 บริษัทเกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ระหว่าง BECL และ BMCL เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งธุรกิจดังกล่าวโอนมาจาก BECL และ BMCL โดยผลของ
กฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญก่อนการควบบริษัท 

• BECL จดทะเบียนจัดตั ้งข ึ ้นเมื ่อว ันที ่ 23 ธันวาคม 2530 และได้เข ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2538 ก่อนการควบบริษัท BECL มีทุนจดทะเบียนและ  
ชำระแล้วจำนวน 7,700,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

• 22 ธันวาคม 2531 BECL ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็น  
ผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปีนับแต่วันเริ่มก่อสร้าง ซึ่งก็คือวันที่ 1 มีนาคม 2533  

• 25 กันยายน 2539 BECL ได้จัดตั้งบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) โดย NECL ได้ทำสัญญากับ กทพ.   
ในการก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) มีระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันลงนาม
สัญญา ซึ่งก็คือวันที่ 27 กันยายน 2539  

• 17 เมษายน 2540 BECL ลงนามสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) เป็นผู้ก่อสร้างและบริหาร  
ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี กับ กทพ. โดยมีระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันเริ่มก่อสร้าง ซึ่งก็คือวันที่ 22 เมษายน 2540  

• 14 กันยายน 2555 BECL ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการ และบำรุงรักษา
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับ กทพ. โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปีนับแต่ กทพ.   
มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งก็คือวันที่ 15 ธันวาคม 2555  

• BMCL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 
กันยายน 2549 ก่อนการควบบริษัท BMCL มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 7,585,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
20,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.37 บาท  

• BMCL ได้เข้าทำสัญญาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลกับ รฟม.ในลักษณะ AOT (Acquire Operate Transfer)   
ในรูปแบบ PPP Net Cost โดย BMCL มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม และการพัฒนาเชิงพาณิชย์   
ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 ภายใต้สัญญาดังกล่าว BMCL มีภาระ
ผูกพันต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

• 25 กุมภาพันธ์ 2552 BMCL ได้จัดตั้งบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
โดยการควบรวม 3 บริษัท คือ บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท 
ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด โดย BMN ได้รับโอนการดำเนินธุรกิจเดิม รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และพนักงานของ
บริษัททั้งสามไปทั้งหมด 
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• 4 กันยายน 2556 BMCL ได้เข้าทำสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะเวลา 30 ปี กับ รฟม. ในลักษณะ ATO (Acquire 
Transfer Operate) ในรูปแบบ PPP Gross Cost กล่าวคือ รฟม. เป็นผู้ลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และ BMCL เป็นผู้ลงทุน  
ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า โดย รฟม. จะทยอยชำระค่าอุปกรณ์งานระบบคืนให้กับ BMCL ทั้งนี้ BMCL เป็นผู้ให้
บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญา โดย รฟม. เป็นผู้มีสิทธิใน
รายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด และ 
รฟม. จะจ่ายค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาให้กับ BMCL นับแต่วันที่ BMCL ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า  
จนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน  

 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในปี	2560  
27 ก.พ. 60 บริษัทได้รับรางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชน  

ในปี 2559 ที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัท และ
ของนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้น  

31 มี.ค. 60 บริษัทได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับ รฟม. ระยะเวลา 33 ปี ในรูปแบบ PPP Net 
Cost โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 จัดหาติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย   
  ระยะเวลา 3 ปี  
ระยะที่ 2 ให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย   
  โดยให้เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) ระยะเวลา 30 ปี  
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงสถานีหัวลำโพง-
สถานีบางซื่อ) ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานี
หัวลำโพง-สถานีหลักสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) มีระยะทางทั้งสิ้น 47 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมด 
38 สถานี โดยบริษัทมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสัมปทาน 

21 มิ.ย. 60 บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” และแนวโน้ม
อันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่  

19 ก.ค. 60  บริษัทได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (ฉบับที่ 2) 
กับ กทพ. เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ 
(มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) มูลค่างาน 275,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน โดยเริ่มงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 

11 ส.ค. 60  บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ ภายใต้  
แนวคิด “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน” เป็นการเชื่อมต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล   
(สายสีนํ้าเงินเดิม) สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน 
ช่วยให้การเดินทางสัญจรระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดย
ช่วงเชื่อมต่อนี้มีระยะทาง 1.2 กิโลเมตร  

7 ก.ย. 60 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 อายุ 5-7 ปี จำนวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 
2.65 ถึงร้อยละ 3.10 ต่อปี เพื่อใช้สำหรับลงทุนโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

11 ต.ค. 60 ได้รับการประกาศรายชื่อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หรือหุ้นยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท  

28 พ.ย. 60 ได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ให้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทรางวัล  
ธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจำปี 2560 ในงาน “SET Award 2017”   
จากการควบรวมกันระหว่าง BECL และ BMCL 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

	 แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560  
 

อื่นๆ

TTWBMN XPCLNECL CKP

99.99% 65.19% 19.45% 19.40% 7.50%

69.13%

ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ
ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
ธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์

บริษัท

หมายเหตุ :  กลุ่ม ช.การช่าง ประกอบด้วย 1) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  2) บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 
  

กลุ่มช.การช่าง

ธุรกิจก่อสร้างและ
บริหารทางพิเศษ

ธุรกิจพัฒนา
เชิงพาณิชย์

ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายน้ำประปา

ลงทุนในธุรกิจผลิต
และจำหน่ายไฟฟ้า

ก่อสร้างและดำเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี

30.87%

1.3.1	 การลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทอื่น			

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือธุรกิจสนับสนุนที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของบริษัท
และสร้างโอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
(1)	 ชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ไปร่วมลงทุน	 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุน
จดทะเบียน

ทุนเรียก
ชำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น

มูลค่าเงิน
ลงทุนตาม
ราคาทุน

บริษัทย่อย

บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา 6,000 5,250 99.99% 2,604

บจก. แบงคอก เมโทร ดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 254 254 65.19% 166 
เน็ทเวิร์คส์

บริษัทอื่น

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 9,240 7,370 19.40% 3,223 
 ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บมจ. ทีทีดับบลิว ผลิตและจำหน่ายนํ้าประปา 3,990 3,990 19.45% 4,277

บจก. ไซยะบุรี พาวเวอร์ ก่อสร้างและดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังนํ้า 26,861 22,065 7.50% 1,238
 ไซยะบุรี 

(2)	 รายละเอียดของบริษัทที่ไปร่วมลงทุน 

ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

1.	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำกัด	(“NECL”)	

 NECL มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 294 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 
306 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 5,250 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน NECL ได้ทำสัญญากับ กทพ.   
ในการก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา มีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539   
ทางพิเศษอุดรรัถยามีเส้นทางที่มุ ่งหน้าไปทางทิศเหนือโดยเชื่อมต่อจากทางพิเศษศรีรัช ที่บริเวณถนน
แจ้งวัฒนะผ่านบางพูน เชียงราก และสุดทางที่บางไทร 

หน่วย : ล้านบาท 
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ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	

1.	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำกัด	(“BMN”) 

BMN มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 254 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 25.4 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่  
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 254 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วน  
การถือหุ้นใน BMN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.19 ของทุนจดทะเบียน  

 BMN เกิดจากการควบรวม 3 บริษัท คือ บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท เมโทร มอลล์   
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด โดย BMN ได้รับโอนการดำเนินธุรกิจเดิมของ
ทั้งสามบริษัท รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และพนักงาน ของบริษัททั้งสามไปทั้งหมด 

 ในปัจจุบัน BMN ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและ  
ในขบวนรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และพื้นที่ชั้นใต้ดิน
ของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว รวมทั้งให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ภายในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงค์เดินรถไฟฟ้า 

 
ธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น 

1.	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำกัด	(มหาชน)	(“CKP”) 

 CKP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า CKP มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 9,240 ล้านบาท   
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,240 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 7,370 
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน CKP มีการ
ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจ  
โรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจน เนอเรชั่น จำกัด 
และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยลงทุนในบริษัท บางเขนชัย จำกัด บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด 
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด  

 
2.	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำกัด	(มหาชน)	(“TTW”) 

 TTW เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 3,990 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 3,990 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 3,990 ล้านบาท   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.45 ของทุนจดทะเบียน TTW ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยมีสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค อายุ 30 ปี นับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 
นอกจากนี้ TTW ได้ลงทุนในบริษัทประปาปทุมธานี จำกัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท
ดังกล่าวเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานีและรังสิต โดยมีสัญญา
ซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค อายุ 25 ปี นับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2541 และลงทุนในบริษัท 
ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบ
บำบัดน้ำเสีย รวมทั้งได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านการถือหุ้นใน CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุน  
จดทะเบียนอีกด้วย  

 
3.	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำกัด	(“XPCL”) 

 XPCL มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 26,861 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสหรัฐ ต่อ 34 บาท)   
มีทุนชำระแล้วจำนวน 22,065 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50 
ของทุนจดทะเบียน XPCL ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง 
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น โดยไม่มีการผันน้ำออกจากแม่น้ำโขง
และไม่มีการกักเก็บน้ำเหมือนเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำทั่วไป 
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1.3.2		ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	

 บริษัทมี บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บมจ. ช.การช่าง ถือหุ้นอยู่ในบริษัท
จำนวน 4,582,121,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีการ
ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ เนื่องจาก บมจ. ช.การช่าง เป็นบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศที่มีศักยภาพมีความรู้ความชำนาญ และคุ้นเคยกับโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาของ  
ทางพิเศษและโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์งานระบบต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บมจ. ช.การช่าง ยังมีประสบการณ์  
ในการดำเนินการสัญญาในลักษณะ Lump Sum Turnkey สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพภายในกำหนดเวลา อีกทั้ง  
ยังเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในบริษัท ทำให้ บมจ. ช.การช่าง มีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้
ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น ในอนาคตจึงมีโอกาสที่บริษัทจะว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างหรือผู้บริหารโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเข้าทำรายการกับ บมจ. ช.การช่าง ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของบริษัทนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ 
12. รายการระหว่างกัน 

 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	

บมจ.	ช.	การช่าง

บริษัท

ได้รับบริการ
ดำเนินการก่อสร้าง
หรือบริหารโครงการ 

ที่มีคุณภาพ

ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล

จ่ายค่าบริการ
ดำเนินการก่อสร้าง 
หรือบริหารโครงการ

ที่สมเหตุสมผล
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู ้รับสัมปทานจากภาครัฐ ดังนี ้ 1) ผู ้รับสัมปทานในการก่อสร้างและ  
บริหารทางพิเศษ คือ ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยา   
2) ผู้รับสัมปทานการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
นอกจากเป็นผู้รับสัมปทานแล้ว บริษัทยังดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้สัมปทานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน บริษัทและ
บริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ดำเนินการโดยโครงสร้างรายได้รวม
ร้อยละ

การถือหุ้น
ของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินรวม

ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละล้านบาท ล้านบาท

สำหรับรอบป�สิ้นสุด
31ธันวาคม2558 (1)

สำหรับรอบป�สิ้นสุด
31ธันวาคม2559

สำหรับรอบป�สิ้นสุด
31ธันวาคม2560 

รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ	 	 	 9,957	 64.7%	 9,301	 70.3%	 8,815	 67.3%
 รายได้ค่าผ่านทาง บริษัท  8,573 55.7% 7,978 60.3% 7,606 58.0%
 รายได้ค่าผ่านทาง บริษัทย่อย  99.99 (2) 1,384 9.0% 1,323 10.0% 1,209 9.3%
  (NECL) 

รายได้จากธุรกิจระบบราง	 	 	 4,521	 29.3%	 3,230	 24.4%	 2,374	 18.1%
 รายได้ค่าโดยสารและ บริษัท  4,521 29.3% 3,230 24.4% 2,374 18.1%
   ค่าบริการเดินรถไฟฟ้า

รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	 	 	 675	 4.4%	 573	 4.3%	 549	 4.2%
 รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท  75 0.5% 78 0.6% 81 0.6%
 รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทย่อย 65.19 600 3.9% 495 3.7% 468 3.6%
  (BMN) 

กำไรจากเงินลงทุน	(3)	 	 	 42	 0.3%	 31	 0.2%	 1,298	 9.9%

รายได้อื่น	(4)	 	 	 198	 1.3%	 98	 0.8%	 69	 0.5%

	 รวมรายได้	 	 	 15,393	 100%	 13,233	 100%	 13,105	 100%

 
หมายเหตุ : (1) ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
  (2)  บริษัท (เดิมคือ BECL) ได้เข้าซื้อหุ้น NECL เพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน 2558 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  
   ใน NECL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.33 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  
  (3)  กำไรจากเงินลงทุนประกอบด้วย กำไรจากการขายเงินลงทุนใน BMCL TTW และ CKP  
  (4)  รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน และรายได้เงินชดเชยความเสียหาย  
   จากอุทกภัย 
 
2.1 ธุรกิจทางพิเศษ 

 

2.1.1	 ลักษณะบริการ 

 บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL เป็นผู้ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ ซึ่งได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสาย  
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1)	 ทางพิเศษศรีรัช  
 ทางพิเศษศรีรัช เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาค

รัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยลักษณะโครงการเป็น BTO 
(Build Transfer Operate) คือ บริษัท (เดิมคือ BECL) เป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช 
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ซึ่งประกอบด้วยทางพิเศษ 4 ส่วน คือ ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่) ส่วนซี (รัชดาภิเษก-
แจ้งวัฒนะ) และส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์) ระยะทางทั้งสิ้น 38.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างถาวร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษศรีรัชจะตกเป็นของ กทพ. โดย กทพ. ลงทุนก่อสร้างและบริหาร  
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร บริษัทมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าผ่านทาง
ของทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาโครงการระบบทางด่วน  
ขั้นที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2533 และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนดี ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2540 

 
2)	 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
 บริษัทมีหน้าที่ในการออกแบบและก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในการ

บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาทางพิเศษรวมทั้งการเรียกเก็บค่าผ่านทาง เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในรายได้
ค่าผ่านทางและรายได้อื่นๆ (ถ้ามี) ทางพิเศษสายนี้มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก และเชื่อมต่อกับ  
ทางพิเศษศรีรัชบริเวณด้านเหนือของสถานีขนส่งหมอชิต 2 ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้รับภาระใน
การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด และแบ่งผลตอบแทนหรือให้ประโยชน์แก่ กทพ. ตามที่กำหนดไว้
ในสัญญา ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนที่
ต้องการเดินทางจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังทางพิเศษสายศรีรัชด้านทิศเหนือ ทั้งนี้ บริษัทได้  
ลงนามกับ กทพ. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เพื่อจัดให้มีการก่อสร้างทางเชื่อมต่อดังกล่าว ระยะเวลาการก่อสร้าง 
18 เดือน มีรูปแบบเป็นทางเชื่อมยกระดับขนาด 1-2 ช่องจราจร โดยมีจุดเริ่มต้นทางแยกออกจากพิเศษสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกฯ ฝังขาเข้าบริเวณต่างระดับบางซื่อบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง (EMU Depot)   
เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ และบรรจบกับทางพิเศษสายศรีรัชขาออกเมืองมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ ระยะทาง
ประมาณ 360 เมตร บริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561  

 
3)	 ทางพิเศษอุดรรัถยา	 

 บริษัทถือหุ้นใน NECL ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งมีเส้นทางที่เชื่อมต่อระบบ
ทางพิเศษศรีรัชที่ถนนแจ้งวัฒนะ และสิ้นสุดที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทางรวมประมาณ 
32 กิโลเมตร โครงการนี้เป็นโครงการในลักษณะ BTO (Build Transfer Operate) เช่นเดียวกับทางพิเศษศรีรัช คือ 
NECL จะเป็นผู้ลงทุนในการออกแบบก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา โดยกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในทางพิเศษจะตกเป็นของ กทพ. และ กทพ. เป็นผู้จัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดแล้วส่งมอบ
รายได้ค่าผ่านทางให้ NECL ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 27 กันยายน 2539 

 
รายละเอียดของเครือข่ายที่เชื่อมโยงระบบทางพิเศษส่วนต่างๆ	ดังนี้	

 
 
 

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) (บางนา-ดินแดง-ดาวคะนอง) 27.1 กทพ.

2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) 38.5 บริษัท

 2.1 ส่วนในเมือง (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก)

 2.2 ส่วนนอกเมือง (ประชาชื่น-แจ้งวัฒนะ และอโศก-ศรีนครินทร์)  

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) 32.0 NECL 

4. ทางพิเศษอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) 28.0 บมจ. 

    ทางยกระดับ

    ดอนเมือง 

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ก่อสร้างและ
บริหารงาน

โดย
ระบบทางพิเศษ
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5. ทางพิเศษฉลองรัชรวมส่วนต่อขยาย (รามอินทรา-อาจณรงค์  42.4 กทพ.

 และรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

6. ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) 56.7 กทพ.

7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางหลวงหมายเลข 37  42.3 กทพ.

 (ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน) รวมทางเชื่อมต่อถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

8. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  16.7 บริษัท 

 8.1 ทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  0.36 บริษัท

  ไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ)  

	 รวมระยะทางทั้งสิ้น	 284.06

 
2.1.2	 ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง	 

 ส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางสำหรับโครงข่ายในเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 บริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้
ค่าผ่านทางในอัตราร้อยละ 40 และ กทพ. ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 60 สำหรับโครงข่ายนอกเขตเมือง บริษัทได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ค่าผ่านทางทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ก่อสร้างและ
บริหารงาน

โดย
ระบบทางพิเศษ

ทางพิเศษ การแบ่งรายได้
บริษัท:กทพ.

เฉลิมมหานคร
ดินแดง-ท่าเรือ
บางนา-ท่าเรือ
ท่าเรือ-ดาวคะนอง

ศรีรัช
ส่วนเอ พระราม 9-รัชดาภิเษก
ส่วนบี พญาไท-บางโคล่

ส่วนซี รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ
ส่วนดี พระราม 9-ศรีนครินทร์

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร

อุดรรัถยา
แจ้งวัฒนะ-เชียงราก
เชียงราก-บางไทร

ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง

ในเขตเมือง
ในเขตเมือง

นอกเขตเมือง
นอกเขตเมือง

นอกเขตเมือง

นอกเขตเมือง
นอกเขตเมือง

8.9
7.9
10.3

12.4
9.4

8.0
8.7

16.7

22
10

4 ม.ค. 2524
17 ม.ค. 2526
8 ส.ค. 2530

2 ก.ย. 2536
6 ต.ค. 2539

2 ก.ย. 2536
ระยะที่หนึ่ง
2 ธ.ค. 2541
ระยะที่สอง
1 มี.ค. 2543

22 ส.ค. 59

2 ธ.ค. 2541
1 พ.ย. 2542

บริษัท และ 
กทพ.
 

บริษัท และ 
กทพ.
 

บริษัท
 

บริษัท
 

บริษัทย่อย 
(NECL)

- 9 ปีแรก 60:40
- ระยะเวลาระหว่าง 
 9 ปีแรก และ 9 ปี 

 สุดท้าย 50:50
- 9 ปีสุดท้าย 40:60

- 9 ปีแรก 60:40
- ระยะเวลาระหว่าง 
 9 ปีแรก และ 9 ปี 

 สุดท้าย 50:50
- 9 ปีสุดท้าย 40:60

- 100 : 0
 

- 100 : 0
 

- 100 : 0
 

ลักษณะโครงข่าย ระยะทาง
(กม.)

วันที่เป�ด
บริการ

รายได้
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2.1.3	 อัตราค่าผ่านทาง 

ทางพิเศษ/ด่านเก็บค่าผ่านทาง
อัตราค่าผ่านทาง(บาท/เที่ยว)

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	(ทางด่วนขั้นที่	1)	 50 75 110 

ยกเว้น

ด่านอาจณรงค์ 1 (ไปบางนา) 40 * 65 * 100 *

ทางพิเศษศรีรัช	(ทางด่วนขั้นที่	2)		 50 75 110

ยกเว้น

ด่านศรีนครินทร์ / ด่านรามคำแหง

ด่านพระราม 9 / ด่านอโศก 3 25 55 75

ด่านพระราม 9-1 (ศรีรัช)

ด่านประชาชื่น (ขาเข้า) 60 90 140

ด่านประชาชื่น (ขาออก) 10 15 30

ด่านประชาชื่น 1 (ขึ้นจากถนนประชาชื่น)

ด่านประชาชื่น 2 (ลงสู่ถนนประชาชื่น) 15 20 35

ด่านงามวงศ์วาน 1 (ขาออก)

ด่านงามวงศ์วาน 2 (ขาเข้า)

ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 50 80 115

	 กรุงเทพมหานคร

ทางพิเศษอุดรรัถยา	 45 100 150

ยกเว้น

ด่านเมืองทองธานี 35 ** 90 ** 140 **

ด่านบางปะอิน 55 120 180

4ล้อ 6-10ล้อ มากกว่า10ล้อ

หมายเหตุ : * อัตรานี้หลังหักส่วนลดพิเศษ 10 บาท สำหรับรถทุกประเภท  
  ** อัตรานี้หลังหักส่วนลดพิเศษ 10 บาท สำหรับรถทุกประเภท  
 
 การปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช เป็นไปตามสัญญาโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่ 2 ซึ่งมีการปรับทุก 5 ปี โดยจะคำนวณการปรับอัตราค่าผ่านทางบนพื้นฐานของอัตราการเพิ่มของดัชนี
ราคาผู้บริโภคสำหรับกรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ทั้งนี้จะปรับอัตราค่าผ่านทางเป็นจำนวนเต็มช่วงละ   
5 บาท แต่จะปรับได้ไม่เกินครั้งละ 10 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีแรกของสัญญา ในกรณีที่เกิดเงินเฟ้อสูงกว่าปกติหรือ
มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น บริษัท และ กทพ. สามารถพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางตามสมควร   
โดยมีการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 และมีกำหนดการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งต่อไป
ในวันที่ 1 กันยายน 2561 
 การปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสัญญา
สัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน  
รอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยปรับทุก 5 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการโครงการในอัตรา 15 บาท 25 บาท และ 35 บาท 
สำหรับรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา 
 และทางพิเศษอุดรรัถยา การปรับอัตราค่าผ่านทางจะมีการปรับทุก 5 ปี โดยจะคำนวณการปรับอัตราค่าผ่านทาง
บนพื้นฐานของอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับกรุงเทพฯ ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ทั้งนี้จะปรับ
อัตราค่าผ่านทางเป็นจำนวนเต็มช่วงละ 5 บาทแต่จะปรับได้ไม่เกินครั้งละ 15 บาท ตลอดระยะเวลา 15 ปีแรกของ
สัญญา โดยมีการปรับค่าผ่านทางครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 และมีการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งล่าสุดเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สำหรับครั้งต่อไปมีกำหนดการปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
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 แม้ว่า กทพ. ได้ดำเนินการให้มีการออกประกาศกระทรวงคมนาคมในการปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ ซึ่งลงนาม
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราค่าผ่านทางสำหรับ  
ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชมีการปรับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 และอัตราค่าผ่านทางสำหรับทางพิเศษ
อุดรรัถยาซึ่งมีการปรับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 แต่บริษัทและบริษัทย่อย (NECL) เห็นว่า อัตราค่าผ่านทางตาม
ประกาศดังกล่าวยังคงไม่สอดคล้องกับข้อสัญญา 

 
2.1.4	 การตลาดและการแข่งขัน 

 
2.1.4.1		 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเปาหมายของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน  
รอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา คือ ผู้ใช้ทางที่มุ่งหวังความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ต้องการร่น
ระยะทางในการเดินทางไปยังจุดหมาย รวมทั้งต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรตามเส้นทางปกติที่การ
จราจรติดขัดในพื้นที่ของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสามารถจำแนกลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ทางตามประเภทของรถ
ที่ใช้ทางพิเศษ ได้แก่ ประเภทรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ โดยในปี 2560 มีสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 97.97 ร้อยละ 1.78 และร้อยละ 0.25 ตามลำดับ ทั้งนี้ปริมาณจราจรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ที่ใช้ทางพิเศษสามารถจำแนกตามพื้นที่ได้ดังนี้ 

ระบบทางพิเศษ
ปริมาณ

จราจรเฉลี่ย
(เที่ยว/วัน)

สัดส่วน%

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) 373,218 30.74

 (บางนา-ดินแดง-ดาวคะนอง) 

2. ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)

 2.1 ส่วนในเมือง (ประชาชื่น-พญาไท-บางโคล่-อโศก) 325,873 26.84

 2.2 ส่วนนอกเมือง (ประชาชื่น-แจ้งวัฒนะ และอโศก-ศรีนครินทร์) 378,842 31.21

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) 86,154 7.10

4. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  49,946 4.11

 (เปิดบริการวันที่ 22 สิงหาคม 2559) 

	 รวมปริมาณจราจรทั้งสิ้น	 1,214,033	 100

 
  เนื ่องจากการให้บริการทางพิเศษจัดเป็นการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่อประชาชนผู ้ใช้ทาง   
ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบ  
ทางพิเศษ กลุ่มลูกค้าจึงมีการกระจายตัวตามจุดหมายการเดินทาง ที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน ดังนั้นรายได้
ของระบบทางพิเศษจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษแต่อย่างใด 

 
2.1.4.2		 นโยบายและกลยุทธ์การตลาด	

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

  จุดเด่นทางการตลาด คือ การให้บริการทางพิเศษศรีรัชมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความต้องการ ในการ  
เดินทางผ่านเครือข่ายทางพิเศษที่เชื่อมต่อและครอบคลุมพื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ทั้งการเดินทาง
จากทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช รวมทั้งทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) มีเครือข่าย
ที่ครอบคลุมพื้นที่จากทิศเหนือจรดทิศใต้ และจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ ผู้ใช้ทาง
สามารถใช้ทางพิเศษเชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษ
ฉลองรัช ทำให้เครือข่ายระบบทางพิเศษสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปถึงที่หมาย
ได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้ถนนพื้นราบ 



62 รายงานประจำปี 2560 

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเป็น  
เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ-ฝั่งธนบุรี โดยเชื่อมเส้นทางออกจากทางพิเศษขั้นที่ 2 บริเวณ
หมอชิต จตุจักร ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 วิ่งขนานบนทางรถไฟสายใต้โดยผ่านย่าน
บางพลัด บางบำหรุ ตลิ่งชัน เชื่อมต่อกับสะพานลอยบรมราชชนนีผ่านถนนราชพฤกษ์และสุดทางที่ถนน
วงแหวนรอบนอก (ฝั่งตะวันตก) ทำให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางเชื่อมฝั่งกรุงเทพฯ-ธนบุรี ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
  จุดด้อยทางการตลาด คือ ข้อจำกัดทางด้านกายภาพทำให้ไม่สามารถระบายรถบริเวณทางลง  
ทางพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรบนถนนพื้นราบอันเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการประสานงานกับตำรวจจราจรของสถานีตำรวจพื้นราบ 
รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้อง CCTV บนทางพิเศษไปยังป้อมตำรวจพื้นราบ เพื่อช่วยระบาย
จราจรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรในระบบด้วยการปรับปรุงจุดขึ้น-ลงต่างๆ ทำให้  
ผู้ใช้ทางสามารถประหยัดเวลา และผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตในการเดินทาง  
ในเมืองหลวงที่ดีกว่าเดิม ทำให้ผู้ใช้ทางได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าการคำนึงถึงปัจจัยทางด้านราคา 
 
ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทได้มีการดำเนินการ คือ 
1)	 กลยุทธ์ด้านบริการ	และผลิตภัณฑ์  

• การมีโครงข่ายการให้บริการทางพิเศษซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่ดี และเชื่อมต่อกับถนนหลักของเมืองทำให้
สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้ใช้ทางให้เดินทางไปยังจุดหมายได้ตรงตาม
ต้องการ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของสายทางและคุณภาพของการให้บริการที่ดี บริษัท
ได้ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าโดยได้นำมาปรับเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อเสริมศักยภาพ
ในการรองรับปริมาณจราจร ที่หมุนเวียนในระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

• การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางพิเศษเป็นอีกมาตรการที่บริษัทนำมาเพิ่มความ
สะดวกสบายในการเดินทางและรักษาระดับคุณภาพทางพิเศษในด้านความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม  
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง  

• บริษัทมีการติดตามสถิติปริมาณจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ Easy Pass   
ให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ใช้ทางพิเศษที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้เพิ่มจำนวน
ช่องบริการ Easy Pass บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่างๆ ในทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษ  
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัท
ได้ดำเนินการปรับย้ายตำแหน่งช่องทาง Easy Pass เพื่อให้ผู้ใช้บริการ Easy Pass เข้าใช้บริการได้
สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น และลดการตัดกระแสจราจรระหว่างช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด 
และช่องทาง Easy Pass ซึ่งบรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่งบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง 

• การศึกษาแนวเส้นทางใหม่ๆ เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตของเมือง (Urbanization) ที่จะขยายตัว  
ในอนาคตโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้ทาง   
จัดเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการขยายขอบข่ายการให้บริการทางพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการให้บริการที่ตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้ทางในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

• บริษัทได้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ (Smart 
Traffic) และป้ายสลับข้อความ (VMS) เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบถึงสภาพจราจรบนระบบทางพิเศษตลอด
จนการแนะนำการเดินทางบนเส้นทางพิเศษให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

• บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายแนะนำการใช้ทางพิเศษบนถนนพื้นราบ ทั้งที่เป็นถนนสายหลักและ
ถนนซอยในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางและเพิ่มความ
มั่นใจในการเข้าใช้ทางพิเศษ โดยบริษัทจะเน้นการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับ
ทางขึ้น-ลงทางพิเศษส่วนต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ทาง  
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  
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2)		 กลยุทธ์ด้านราคา	

• การกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ได้มีการตกลงและกำหนดอัตราค่าผ่านทางตลอดจนวิธีการ
พิจารณาการคำนวณปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ไว้ในสัญญาโครงการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งอัตรา  
ดังกล่าวเป็นอัตราที่ได้มีความเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมตามผลการศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนของแต่ละโครงการ กล่าวคือสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการ  
ต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนดี และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
ได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่เป็นประจำทุก 5 ปี โดยอ้างอิงตามการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคกรุงเทพฯ ที่ได้มีการออกประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการ
คำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณเพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงของอัตราค่าผ่านทางตามระยะเวลาที่
กำหนดของสัญญา และการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน กล่าวคือ จะมีการปรับทุก 5 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการโครงการตาม
อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา 

• บริษัทได้มอบส่วนลดค่าผ่านทางให้กับผู้ใช้ทางอย่างต่อเนื่องในบางเส้นทาง โดยมีการกำหนดระยะ
เวลาสิ้นสุดเป็นคราวๆ ไป เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ทางพิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางที่มี  
จุดเชื่อมต่อระหว่างระบบทางพิเศษ เช่น บริเวณด่านอาจณรงค์ 1 (จากทางพิเศษฉลองรัชมุ่งหน้าเข้า
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา) และด่านเมืองทองธานีของทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งบริษัท
ร่วมกับ กทพ. ได้ให้ส่วนลดมาอย่างต่อเนื่อง  

 
3)	 กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย	และช่องทางการจัดจำหน่าย	

• การชำระค่าผ่านทางพิเศษ 
−   ผู้ใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชสามารถเลือกใช้บริการทางพิเศษ ณ จุด

ขึ้น-ลงทางพิเศษต่างๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯ ตลอดระยะทาง 65.6 กิโลเมตร 
โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษจะต้องชำระเงินค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง ณ จุดขึ้นทางพิเศษ 
ซึ ่งมีทั ้งหมดจำนวน 52 จุด ซึ ่งเป็นของทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน 20 จุด (เช่น   
ด่านดินแดง บางนา ดาวคะนอง สุขุมวิท พระราม 4 ฯลฯ) และทางพิเศษศรีรัชจำนวน 32 จุด 
(เช่น ด่านอโศก พระราม 9 ศรีนครินทร์ ยมราช สุรวงศ์ หัวลำโพง คลองประปา ย่านพหลฯ 
ประชาชื่น พระราม 3 ฯลฯ) และผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าผ่านทางได้ 2 วิธี คือชำระด้วย
เงินสด หรือชำระผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) 

−   ผู้ใช้บริการทางพิเศษอุดรรัถยาที่เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่ด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ 
มีระยะทาง 32 กิโลเมตร ซึ่งมีด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 10 จุด โดยจะต้องชำระเงินค่าผ่านทาง
ที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดทางขึ้นสำหรับขาเข้าเมือง และ ณ จุดทางลงสำหรับขาออกนอกเมือง   
ซึ่งมีทางขึ้นจำนวน 5 จุด ทางลงจำนวน 5 จุด และผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินค่าผ่านทางด้วย
เงินสด และชำระผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) 

−  ผู้ใช้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งเชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัชออกสู่  
ทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ มีระยะทาง 16.7 กิโลเมตร ซึ่งมีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 จุด 
โดยจะต้องชำระเงินค่าผ่านทาง ณ จุดทางขึ้นด้วยเงินสดหรือชำระผ่านระบบเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ (Easy Pass) 

• การให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
 บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. ในการนำระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติมาใช้ในการจัดเก็บค่าผ่านทาง 
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ทางเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการชำระค่าผ่านทาง
บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้น  
ในอนาคต ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติประมาณร้อยละ 38.32 
 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บัตร Easy Pass บริษัทจัดให้มีจุดบริการติดตั้ง และตรวจสอบ
บัตร Easy Pass รวมถึงบริการตัดฟิล์มเพื่อติดตั้ง Easy Pass และทดสอบระบบ Easy Pass โดย  
ผู้ใช้ทางสามารถนำรถยนต์เข้าใช้บริการ ณ จุดบริการ Easy Pass … Fast Service โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช ถนนอโศก-ดินแดง ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.  
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 และเพื่อเพิ่มประโยชน์สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass บริษัทได้ร่วมกับ กทพ. และ กรมทางหลวง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โดยเชื่อมต่อระบบบัตร 
Easy Pass และบัตร M-Pass เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเพียงใบเดียว 
สำหรับทางพิเศษ 7 เส้นทาง และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวง  
อีก 2 เส้นทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  

 
4)	 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม	และสื่อสารการตลาด	

 บริษัทจัดให้มีส่วนลดค่าผ่านทางในบางเส้นทางและมีกำหนดเวลาสิ้นสุด เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายหันมาใช้บริการทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความเคยชินและเป็นลูกค้าประจำในที่สุด 
โดยในปี 2560 บริษัทยังคงให้ส่วนลดทางพิเศษอุดรรัถยาของบริษัทย่อย (NECL) โดยให้ส่วนลดแก่ผู้ที่ใช้
บริการที่ด่านเมืองทองธานีอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ บริษัทได้ร่วมมือกับ กทพ. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทางพิเศษให้กับผู้ใช้ทางด้วยการแจกของที่ระลึกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ รวมทั้งจัดให้
มีจุดให้บริการแก่ผู้ใช้ทางเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันให้กับลูกค้าภายใต้แนวคิดที่ว่าเราพร้อมส่งมอบความสุข
ด้วยบริการที่ดีให้กับลูกค้าตลอดสายทาง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที ่ผ่านมา บริษัทร่วมสนับสนุน กทพ. ในการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนลดค่าสมัคร Easy Pass เพื่อกระตุ้นผู้ใช้ทางพิเศษให้หันมาใช้ Easy Pass มากขึ้น   
ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง  
 บริษัทในฐานะเอกชนผู้ให้บริการทางพิเศษได้สนองตอบนโยบายของภาครัฐด้วยการร่วมรณรงค์ 
ขับขี่ปลอดภัย “โทรไม่ขับ” “ง่วงไม่ขับ” และ “เมาไม่ขับ” คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทาง 
รวมถึงร่วมรณรงค์การให้ทางกับรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 
 บริษัทได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยในการใช้บริการทางพิเศษให้ทราบถึงบริการที่มีคุณภาพ  
บนทางพิเศษ และให้ทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษ
ให้กับผู้ใช้ทางที่เป็นผู้โชคดี การให้ส่วนลดค่าผ่านทาง เผยแพร่แผนที่โครงข่ายทางพิเศษ รวมถึงการ  
ต่อเชื่อมทางพิเศษกับเส้นทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 
 สำหรับสื ่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที ่บริษัทใช้เพื ่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ประกอบด้วย สื่อสารคดี วิทยุ-โทรทัศน์ สปอตวิทยุ เอกสารแผ่นปลิว ป้ายสลับข้อความ (VMS)   
เว็บไซต์ www.bemplc.co.th ตลอดจนการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย (www.facebook.com/
bangkokexpresswayandmetro) รวมทั้งการจัดทำวารสารศรีรัชราย 2 เดือน เพื่อเป็นช่องทางในการ  
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้ทาง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความพึงพอใจ และยัง
เป็นการจูงใจให้ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี จัดเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีทั้งต่อลูกค้าและสังคม 

 
2.1.4.3		 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

 ในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น รายได้ของผู้บริโภคบางกลุ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก  
การปรับค่าจ้างแรงงาน และโครงการภาครัฐมีการขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถาบันการเงินเริ่ม
ผ่อนคลายความเข้มงวดในการให้สินเชื่อลง ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศมียอดขายสูงขึ้นเล็กน้อย   
ซึ่งหากแยกเป็นภูมิภาค ภาคเหนือและภาคใต้ขยายตัวได้ดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากการปรับตัวทั้งจากภาค
การเกษตรและการท่องเที่ยว ส่วนกรุงเทพฯได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  
ส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมโตขึ้นทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์พาณิชย์ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ   
28 ธันวาคม 2560)  
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 ด้วยปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ ่งในปัจจุบันมีรถ  
จดทะเบียน 10 ล้านคัน ในขณะที่ถนนในกรุงเทพฯ มีความยาวเพียง 5,500 กิโลเมตร ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
จราจรติดสะสมในทุกที่ของเขตกรุงเทพฯ อีกทั้งจากการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ ของภาครัฐ  
รวมถึงการก่อสร้างอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มีปริมาณรถยนต์เกินกว่าถนนในเขตกรุงเทพฯ   
จะรองรับได้ นอกจากนี้หากมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ฝนตกหนักและน้ำท่วม ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนตัวของรถยนต์  
เป็นไปได้ยากขึ้น ทำให้ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ ลดลงจากข้อมูลของสำนักนโยบายและ
แผนการขนส่ง (สนข.) ได้สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถในเขตกรุงเทพฯ ลดลงโดยเฉพาะในถนนสายหลักและ  
ถนนวงแหวนชั้นใน ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าลดลง 0.3 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือร้อยละ 1.9 และช่วงเย็นลดลง   
2.3 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือร้อยละ 12.8 (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 5 มกราคม 2561) ส่งผลให้เกิด  
ผลกระทบต่อการเติบโตของปริมาณการจราจรบนทางพิเศษโดยรวม  

 
2.1.5	 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ	 	

  

2.1.5.1		 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 

 กทพ. เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่รับผิดชอบในการก่อสร้างทางพิเศษ สำหรับให้บริการต่อการสัญจร
ของรถยนต์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งการบรรเทาปัญหาการจราจร โดย กทพ.   
เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอการลงทุน บริษัทจึงทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และ
เข้ายื่นข้อเสนอขอลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่มีผลตอบแทนและเงื่อนไขที่เหมาะสม 
 โครงการทางพิเศษภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-
ปากเกร็ด สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนดี และสัญญาสัมปทานการลงทุน
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการในลักษณะ BTO ซึ่งสาระสำคัญ
ของสัญญา คือ กทพ. กำหนดรูปแบบ (Characteristic) สายทาง พื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง และทำการเวนคืน
ที่ดินเพื่อส่งมอบให้บริษัททำการก่อสร้างในเวลาที่กำหนดตามสัญญา จากนั้นบริษัทจะทำการก่อสร้างตาม
แบบที่ได้รับอนุมัติจาก กทพ. ภายใต้การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของวิศวกรของ กทพ. วิศวกรอิสระและ  
ผู้ตรวจแบบอิสระ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ วิศวกรอิสระจะทำการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองความเสร็จ
สมบูรณ์ แสดงว่างานก่อสร้างเสร็จสิ้นตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมเปิดให้บริการ และบริษัทมีสิทธิได้รับ  
ค่าผ่านทางตามเงื่อนไขสัญญาได้ โดยในการก่อสร้างที่ผ่านมา บริษัทได้ว่าจ้างผู้จัดการโครงการเป็นผู้ทำการ
ก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษในลักษณะ Lump Sum Turnkey เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางพิเศษ
เป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเกิดปัญหาในเรื่อง Cost Overrun และปัญหาการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทันเวลา   
การจ้างในลักษณะ Lump Sum Turnkey จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ และในการว่าจ้างผู้บริหาร
โครงการ บริษัทคัดเลือกผู้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์มาทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการและผู้ทำการ
ก่อสร้าง เพื่อผลสำเร็จของงานที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนด 
 สำหรับโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ซึ่งบริษัท และ กทพ. ได้ลงนามสัญญาสัมปทาน
การลงทุนออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการ และบำรุงรักษาโครงการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555   
มีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2585 โดยมีระยะเวลาในการ
ก่อสร้างไม่เกิน 48 เดือน กทพ. เป็นผู้กำหนดสายทางพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง และทำการเวนคืนที่ดิน  
เพื่อส่งมอบให้บริษัทภายในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทมีหน้าที่ออกแบบและทำการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับ
อนุมัติจาก กทพ. ภายใต้การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของวิศวกรของ กทพ. และวิศวกรอิสระ ซึ่งวิศวกร
อิสระจะทำการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองความเสร็จสมบูรณ์ เมื่องานก่อสร้างเสร็จสิ้นตามมาตรฐานที่
กำหนดพร้อมเปิดให้บริการ โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์
ในการก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษทุกสายทางที่บริษัทได้รับสัมปทานมาทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ
และผู้ทำการก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษในลักษณะ Lump Sum Turnkey  
 ตามสัญญาสัมปทานโครงการนี้ บริษัทมีสิทธิในการบริหารจัดการ และให้บริการ ได้แก่การเรียกเก็บ  
ค่าผ่านทาง การกู้ภัย และการบำรุงรักษา โดยบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับค่าผ่านทางทั้งหมดตลอดระยะเวลา
สัมปทาน 
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2.1.5.2		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมลภาวะ
ตามมาตรฐานข้อบังคับที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญา ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรการรวมถึงวิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
สำหรับการก่อสร้างในเขตเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก โดยนำเทคนิคการก่อสร้างแบบ Segmental Box 
Girder มาใช้ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าการก่อสร้างโดยวิธี
การอื่นที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในขณะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมรอบข้าง และมีผลกระทบต่อปริมาณจราจร
บนพื้นล่างให้น้อยที่สุดในช่วงระหว่างงานก่อสร้าง และบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิด  
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
 ในการบริหารโครงการระบบทางพิเศษ บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ใช้บริการและสังคมบริเวณโดยรอบทางพิเศษ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงทบทวนกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด  
ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นใน  
การจัดการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยบริหารและบำรุงรักษาทางพิเศษให้เป็นไปตาม  
 มาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชน 
2. สร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
4. ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
5. เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
โดยบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจี เอส (ประเทศไทย) ดังนี้ 
• ระบบงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
• ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 
 
 ในปี 2560 บริษัทยังคงรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตาม
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ด้วยมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงาน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้
เปลี่ยนโคมไฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งบนทางพิเศษและบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง ดังนี้ 
1. เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟในอาคารด่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ดังนี้ 
 • เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟหลังคา Canopy เหนือตู้เก็บเงินค่าผ่านทางและประหยัด  
  พลังงานได้ถึงร้อยละ 60 
 • เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟส่องล้อ ช่องเก็บเงินค่าผ่านทาง และประหยัดพลังงานได้ถึง  
  ร้อยละ 80 
2.  เปลี่ยนโคมไฟชนิด LED ทดแทนโคมไฟ Flood Light หลอดโซเดียมความดันสูงบริเวณพื้นที่หน้าและ  
 หลังด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง ในทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงาน  
 ไฟฟ้าลงได้ถึงร้อยละ 40 โดยที่ได้ความสว่างมากกว่าหลอดเดิม และลดการฟุ้งกระจายของแสง 
3.  โครงการนำร่องติดตั้ง Solar Cell บนอาคารด่านศรีสมานขาออก ทางพิเศษอุดรรัถยา ทำให้สามารถลด  
 การใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงได้ถึงร้อยละ 20 
 
 สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานวิเคราะห์วิศวกรรมที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ความรู้ความชำนาญในด้านวิศวกรรมจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษ ทำหน้าที่ศึกษาผลกระทบจาก
ปัจจัยต่างๆ โดยมีการจัดทำแบบจำลอง Traffic Simulation เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง พร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน วิเคราะห์จุดเสี่ยง
อันตรายบนทางพิเศษ ศึกษาคุณสมบัติและรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงทางพิเศษให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ทาง รวมทั้งการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   
โดยบริษัทได้นำผลการศึกษาดังกล่าวมาดำเนินการดังนี้ 
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• การปรับปรุงความปลอดภัยบนทางพิเศษ โดยบริษัทได้ทำการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยพื้นที่
หัวเกาะทางแยก (Gore Area) และติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ได้แก่ อุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ 
(Crash Cushion) ถังรับแรงปะทะ (Cushion Tank) หลักนำทางชนิดให้ตัว (Flexible Guide Post) ทาพื้นด้วย
สี Cold Plastic สีแดง เพื่อกระตุ้นเตือนถึงจุดอันตรายที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ 

• การเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) จากอัตราการเติบโตของปริมาณจราจรในช่อง
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) และหลังจากที่ กทพ. มีนโยบายยกเลิกค่ามัดจำบัตร Easy Pass 
ทำให้มีปริมาณการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการเพิ่มช่องเก็บ  
ค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทางสามารถประหยัดเวลา
ในการเดินทาง และน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 

•  ปรับช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ด่านอโศก 4 ประชาชื่นขาเข้า และประชาชื่น  
ขาออกให้เป็นช่องทางขวาสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเข้าช่องทาง Easy Pass ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

• การปรับปรุงป้ายแนะนำช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื ่อให้ผู ้ใช้ทางพิเศษได้รับ  
ความสะดวกรวดเร็วในการผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 

•  ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ในทางพิเศษศรีรัชทั้งหมดให้เป็น Fast Lane   
เพื่อให้รองรับการผ่านช่องทางที่เร็วขึ้น ลดการชะลอความเร็วที่ช่องทาง Easy Pass 

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติ บริษัทได้ติดตั้งสายอากาศชุดที่ 2 (Second 
Antenna) ที่ช่องทาง Easy Pass เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการระบบ Easy Pass กรณีไม้กั้นทาง
บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางไม่เปิด ทั้งที่มีเงินสำรองในบัญชีเพียงพอต่อการผ่านทาง โดยระบบ  
ดังกล่าวจะสั่งเปิดไม้กั้นทางโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สั่งเปิด ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับ  
ผู้ใช้ทางได้เร็วขึ้น ลดเวลาในการรอคอย และลดปริมาณการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง
รวมถึงมลภาวะทางอากาศให้ลดลงอีกด้วย การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการในช่องทาง Easy Pass   
ทุกช่องทางในทางพิเศษศรีรัชแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

 
 บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื ่องเกี ่ยวกับการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตลอดจนผู้บริหารเพื่อ  
เสริมสร้างความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 : 2015 ตลอดจนการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกทั่วทั้งองค์กร และการดำเนินกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสังคมรอบข้างอีกด้วย 
 นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดับศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อเพิ่มการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดับศูนย์ควบคุม และจัดทำมาตรฐานใน
การจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์กรในระดับสากล บริษัทจึงได้ขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพัฒนากระบวนการ และ
ระบบบริหารจัดการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : 
ISMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ให้แก่ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดับศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
ศรีรัช (CCB2) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการ/ระบบงานที่พัฒนาขึ้น  

 
2.2	 ธุรกิจระบบราง  
 

2.2.1	 ลักษณะบริการ 
 บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำนวน 2 โครงการ จาก รฟม. โดยมี  
รายละเอียดดังนี้  
1)	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง-  
 บางซื่อ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)   
 ซึ่งบริษัทได้เข้าทำสัญญาสัมปทานกับ รฟม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระยะเวลา 33 ปี นับจากวันที่ รฟม.   
 แจ้งให้เริ่มงาน  
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(1)	 โครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ) ระยะทาง 20 กิโลเมตร จำนวน   
18 สถานี บริษัทเป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์   
ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื้นที่ในโครงการ และธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีและ
ภายในขบวนรถไฟฟ้า ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่วิ่งบริการ จำนวน 19 ขบวน มีระยะเวลาให้บริการทุกวันไม่มี  
วันหยุดตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. 

(2)	 โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ระยะทาง 
27 กิโลเมตร จำนวน 20 สถานี มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานี
หัวลำโพง และสถานีบางซื่อ บริษัทเป็นผู้ลงทุนจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และดำเนินการให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายให้เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) โดย
บริษัทมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาสัมปทานโครงการ และเมื่อ  
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้เปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน-
บางซื ่อ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เพื ่อเป็นการเชื ่อมต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล   
(สายสีนํ้าเงินเดิม) สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้ต่อเนื่องเป็นโครงข่าย
เดียวกัน  

 
2)		 โครงการรถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม	 (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง”) ช่วงสถานีคลองบางไผ่-  

สถานีเตาปูน  
 บริษัทได้รับสัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อม
บำรุงรักษา ซึ่ง รฟม. เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโยธาทั้งหมด และบริษัทลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ โดย รฟม. 
เป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบ
รถไฟฟ้าทั้งหมด และ รฟม. จะจ่ายคืนบริษัทในลักษณะค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา และ
ค่าอุปกรณ์งานระบบ ตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 4 กันยายน 2556 ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดให้บริการ
เดินรถไฟฟ้าระหว่างสถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน ระยะทาง 22 กิโลเมตร รวม 16 สถานี ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่
วิ่งบริการ จำนวน 21 ขบวน มีระยะเวลาให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.30-24.00 น. 
และในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. 

 
 โครงการรถไฟฟ�า โครงการรถไฟฟ�า โครงการรถไฟฟ�า โครงการรถไฟฟ�า
  สายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายฉลองรัชธรรม
  (สถานีหัวลำโพง- (สถานีหัวลำโพง-หลักสอง (สถานีคลองบางไผ่-
  สถานีบางซื่อ) และสถานีบางซื่อ-ท่าพระ) สถานีเตาปูน) 

ประเภทสัมปทาน PPP Net Cost PPP Net Cost PPP Gross Cost 
ระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี (นับจากวันที่ รฟม. แจ้งให้เริ่มงาน) 30 ปี (2556 - 2586) 
จำนวนสถานี 18 สถานี 20 สถานี 16 สถานี 
ระยะทาง  20 กิโลเมตร 27 กิโลเมตร 22 กิโลเมตร 

 
2.2.2	 รายได้	

 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง 2 ลักษณะ คือ รายได้ค่าโดยสาร และรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและ
ซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า 
  

2.2.2.1		รายได้ค่าโดยสาร	

 ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระหว่างบริษัท และ รฟม. บริษัทมีสิทธิในการให้
บริการเดินรถและจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสัมปทาน โดยบริษัทมีภาระ
ผูกพันต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนจากค่าโดยสารและจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุใน
สัญญาสัมปทาน  
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 บริษัทจัดเก็บค่าโดยสารตามจำนวนสถานีที่ผู ้ใช้บริการเดินทาง โดยอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้า   
ณ วันที่เริ่มให้บริการจะเป็นไปตามอัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิงที่ใช้บังคับ คือ วันที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได ้
ทั้งนี้ ตามสัญญาสัมปทานได้กำหนดให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารทุก 24 เดือน โดยคำนวณบนพื้นฐานของ
การเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมหมวดอาหารของกรุงเทพฯ (Bangkok   
Non-food Consumer Price Index) โดยเทียบจากอัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิง  
 บริษัทได้ปรับอัตราค่าโดยสารตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทานมาโดยลำดับ อัตราค่าโดยสารที่ประกาศ
ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่ปรับเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะใช้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

 
2.2.2.2		รายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา		

 บริษัทได้รับค่าจ้างบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า  
สายสีม่วง สัญญาที่ 4 สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถ และซ่อม
บำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ระยะที่ 2 (ระยะเวลาประมาณ 27 ปี) โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2559 

 
2.2.3	 การตลาดและการแข่งขัน	

 
2.2.3.1		 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อาศัยอยู่รอบเส้นทางและกลุ่มที่
มิได้อาศัยอยู่รอบเส้นทางแต่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านหรือมีจุดหมายปลายทางอยู่ในเส้นทาง และ
สามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ดังนี้ 
1. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปทำงาน 
2. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปโรงเรียน/สถานศึกษา 
3. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว (Tourists) / การพักผ่อน 
4. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปทำกิจกรรมพิเศษ เช่น การสัมมนา หรือการประชุม 
5. กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ เช่น การติดต่อกิจธุระ 

 
2.2.3.2		 นโยบายและกลยุทธ์การตลาด	

(1)  กลยุทธ์ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ 

(1.1) สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารในการให้บริการ  
 เดินรถไฟฟ้า MRT  

 ปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT มีเส้นทางการเดินรถเริ่มต้นจากสถานีหัวลำโพง ปลายทางที่สถานี
เตาปูน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ (Central Business District-CBD) 
พื้นที่ที่อยู่อาศัย (Residential Area) และมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญซึ่งมีผลต่อ
การเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร อาทิ จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) ที่สถานีสวนจตุจักร สายสีแดง 
(Airport Rail Link) ที่สถานีเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจุดเชื่อมต่อ
กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูน นอกจากนี้ยังมีจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟหัวลำโพง
และบางซื่อ สำหรับการเชื่อมต่อทางเดินของสถานีกับอาคาร ปัจจุบัน มี 4 จุด ได้แก่ 1) อาคาร
จัตุรัสจามจุรี (อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน และศูนย์รวมความบันเทิงและการศึกษา)   
กับสถานีสามย่าน 2) ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์กับสถานีพหลโยธิน 3) อาคาร Interchange 21 
(อาคารสำนักงาน) และอาคาร Terminal 21 (ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน และที่พัก
อาศัย) กับสถานีสุขุมวิท 4) ศูนย์การค้า Central Plaza Grand Rama 9 และอาคาร G Tower กับ
สถานีพระราม 9  
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 พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานรองมาเป็น  
การเดินทางเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน ขณะที่วัตถุประสงค์อื่นจะเป็นการ
เดินทางนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มเที่ยวการเดินทางสูงกว่า บริษัทจึงกำหนด
กลยุทธ์ในการเพิ่มการเดินทางช่วง Off peak ที่ยังมีความสามารถในการรองรับได้ ลดความ  
หนาแน่นผู้โดยสารช่วงเวลาเร่งด่วน กระตุ้นให้ผู้โดยสารปรับพฤติกรรมการเดินทางในช่วงเช้าให้
เร็วขึ้น ในกิจกรรม “MRT Lucky Hour มาเช้าลุ้นโชค” รวมถึงการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง
ด้วยบัตรโดยสาร เพื่อเพิ่มรายได้และจำนวนผู้ถือบัตรโดยสาร และเป็นการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่ปี 2556 ด้วยการทำความร่วมมือกับพันธมิตรที่อยู่รอบเส้นทาง เช่น การให้ส่วนลดหรือสิทธิ
ประโยชน์ในการออกบัตรหรือเติมเงิน การให้ข้อมูลกิจกรรมและแนะนำสถานที่ที่คาดว่าจะเป็น  
จุดหมายปลายทางของผู้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ในช่วงที่ผ่านมามีการทำกิจกรรมและ  
ให้ข้อมูลร่วมกับพันธมิตรรายต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า Central Plaza Grand Rama 9 ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นต้น  

(1.2) มุ่งเน้นคุณภาพการบริการ  
 บริษัทมีนโยบายมุ ่งเน้นคุณภาพการบริการโดยถือว่า “การบริการอยู ่เหนือสิ ่งอื ่นใด 
นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายให้รถไฟฟ้า MRT เป็น “ส่วนหนึ่งในชีวิตของคนกรุงเทพ” ภายใต้
การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของรถไฟฟ้า 
MRT ที่ให้บริการการเดินทางแล้ว ยังมีการสร้างคุณค่าเพิ่มให้คนกรุงเทพรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งใน  
วิถีชีวิต จากนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านคุณภาพการบริการ 
ดังนี้ 
• ความปลอดภัย (Safety) บริษัทถือว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

รถไฟฟ้า MRT เป็นความสำคัญสูงสุดที่พนักงานทุกคนต้องพึงตระหนัก และต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมา บริษัทมีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการกำกับดูแลการให้บริการมีมาตรฐาน
ตามข้อกำหนดความปลอดภัยของประเทศไทยและเทียบเท่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
ชั้นนำของโลก 

•  ความสะดวก (Convenience) บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลการทำงานของอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย นอกจาก
นี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสะดวกของผู้โดยสารในช่วงการเดินทางที่แออัด เช่น ช่วงงาน
เทศกาลหรือการจัดนิทรรศการรายรอบเส้นทาง โดยจัดให้มีการเพิ่มจุดจำหน่ายเหรียญ
โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการอย่างดีที่สุด 

•  ความรวดเร็ว (Fast) บริษัทจะควบคุมให้ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟฟ้าและตารางการให้บริการ
รถไฟฟ้ารองรับกับความต้องการของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา  

•  ความเชื่อถือได้ (Reliability) บริษัทจะดูแลให้รถไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณอยู่ในสภาพดี 
และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัท 

•  การตรงต่อเวลา (Punctuality) บริษัทจะควบคุมให้ตารางการเดินรถไฟฟ้าและการเทียบจอด
ในสถานีทั้งหมดคลาดเคลื่อนไปจากที่เวลากำหนดน้อยที่สุด 

(1.3)  สร้างรูปแบบบัตรโดยสารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
 บริษัทมีการวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ใช้บริการประจำและ  
ใช้บริการเป็นครั้งคราว เพื่อจัดทำและวางแผนการออกบัตรโดยสารชนิดต่างๆ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเป็นครั้งคราวให้หันมาใช้  
บัตรรถไฟฟ้า MRT ในการเดินทางมากขึ้น การพัฒนาบัตรโดยสารรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บัตร รวมถึงสามารถใช้บัตรร่วมกับ  
รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง การประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินในการออกบัตรร่วมธุรกิจที่
สามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินและเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้แก่ ความร่วมมือกับ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในการทำบัตรแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 
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(2)  กลยุทธ์ด้านราคา 

 บริษัทจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทางการเดินทาง (Distance Related Fare) เพื่อทำให้เกิดความ
ยุติธรรมต่อผู้โดยสารในการเดินทางในระยะทางที่ต่างกัน พร้อมส่วนลดแก่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และ
กลุ่มเด็ก/ผู้สูงอายุ รวมทั้งคำนึงถึงอัตราการเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น โดยการ
เก็บค่าโดยสารดังกล่าว บริษัทจะปรับอัตราค่าโดยสารตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน 

 
(3)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด	

 บริษัทได้แบ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่างๆ ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ การส่งเสริม
การขายให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนการส่งเสริมการขาย
และแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
• สนับสนุนและประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดแล้วจร (Park and Ride) เพื่อกระตุ้นให้นำรถยนต์ส่วนตัว

เข้าไปจอดในจุดที่ให้บริการ เพื่อเดินทางเข้าไปในเขตธุรกิจ (Business District) เช่น ถนนสุขุมวิท 
ถนนสีลม ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกช่องทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็น
ส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

•  การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร และจัด
รายการส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัท และธนาคารชั้นนำ ได้แก่ AIS KTC Citibank UOB ธนาคาร
กรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย เมืองไทยประกันชีวิต FWD ประกันชีวิต ในการมอบส่วนลด และเครดิต
เงินคืน รวมถึงการแลกคะแนนสะสมของบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มมูลค่าการบริการ และเสนอสิทธิ
ประโยชน์ในการใช้บัตรโดยสาร โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้ผู้โดยสารเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้
เหรียญโดยสารเป็นการใช้บัตรโดยสารให้มากขึ้น ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วพร้อมสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  

•  การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการหรือเพิ่มจำนวนเที่ยวเดินทางในระบบ ผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT และการนำเสนอบัตรโดยสารประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน องค์กร 
อาคารสำนักงาน หรือโรงแรม ทั ้งที ่อยู ่ในและนอกเส้นทาง โดยสามารถทำหน้าบัตรที ่เป็น
สัญลักษณ์ขององค์กรหรือกิจกรรมสำคัญ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ซึ่งจะทำให้
เกิดการกระจายของบัตรโดยสารถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ที่ใช้บริการเดิมและกลุ่มผู้โดยสารที่ยัง
ไม่เคยใช้บริการมาก่อนให้เกิดการทดลองใช้  

•  การสร้างและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management - CRM) โดยการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลลูกค้า และสร้างเครือข่ายให้เป็นไปตามกระบวนการ CRM ซึ่งเป็นหัวใจ
สำคัญของการตลาดเพื่อสร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า (Loyalty Marketing) โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องของการมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้
กลยุทธ์การสร้าง Community ภายใต้ MRT Club เชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยใช้ช่องทาง Social 
Network และการสื่อสารผ่านสื่อภายในสถานี MRT ในการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรแบบ   
Win-Win Strategy ในการสร้างสมาชิก MRT Club เช่น การจัดชมภาพยนตร์รอบพิเศษร่วมกับ 
Major Cineplex Group การลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตจาก BEC-TERO เป็นต้น  

•  การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) และสร้างการรับรู ้ในตราสินค้า (Brand 
Awareness) ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์การตอบแทนลูกค้าและสังคม 
เป็นการปลูกฝังทัศนคตินี้ให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์  
ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยสารในการรับส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ หรืองานอีเวนท์ต่างๆ   
รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT 
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(4) กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด 
•  การเลือกใช้ช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ของแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยการบริหารจัดการพื้นที่และช่องทางภายในระบบรถไฟฟ้า 
MRT อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสถานี (Standee) สื่อบนจอเครื่องจำหน่ายเหรียญโดยสาร   
สื่อ Event Calendar บนจอมอนิเตอร์ สื่อ Digital สื่อ Social Network รวมถึงสื่อภายนอกจาก
พันธมิตร เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางในระบบแก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนา Mobile 
Application ภายใต้ Bangkok MRT Application เพื ่อรองรับการวางแผนการเดินทางของ  
ผู้โดยสาร 

• เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการออกบูธประชาสัมพันธ์   
การทำกิจกรรมเพื่อแนะนำการใช้บัตร การนำบัตรรูปแบบเก่ามาเปลี่ยนเป็นบัตรรูปแบบใหม่ และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยตอกย้ำถึงความตรงเวลา สะดวก รวดเร็วในการเดินทางและมีเวลา  
เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวมากขึ้นจากการใช้บริการ สามารถกำหนดเวลาการเดินทางที่
แน่นอนได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ข้อมูลด้านการบริการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

•  การสื่อสารเพื่อสร้างจุดหมายการเดินทาง (Create Destination) เป็นการประชาสัมพันธ์และ  
ให้ข้อมูลการเดินทางรอบเส้นทางด้วยรถไฟฟ้า MRT อย่างต่อเนื่อง การจัดทำปฏิทินกิจกรรม 
(Event Calendar) แผนที่แสดงเส้นทางและสถานที่ต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงาน สถานศึกษา 
โรงแรม ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญอื่นๆ การเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่ง  
ประเภทอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านทาง website และ mobile application  

•  การสร้างความมั่นใจในการเดินทางด้วยการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย (Safety) ให้กับ
ประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อมวลชนต่างๆ อีกทั้งจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย  
ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา อาคารสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และความเข้าใจ  
ในระบบความปลอดภัยของรถไฟฟ้า MRT เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ 

 
(5)		กลยุทธ์ด้านการพัฒนา	

 บริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้  
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการ  
ส่งเสริมให้มีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ในจำนวนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทร่วมมือกับสถาบันการเงินที่จะ
ทำให้สามารถถือบัตรหนึ่งใบที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย  

 
(6)		กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย 

 ด้วยการเพิ่มจุดออกตั๋วโดยสาร (Sales Outlet) นอกเหนือจากการออกตั๋วโดยสารได้ที่เครื่องออก
เหรียญโดยสารอัตโนมัติและที่ห้องออกบัตรโดยสารของสถานี เช่น การจัดการขายตรง (Direct Sales)   
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กร ธนาคาร สถานศึกษา โรงแรม บริษัทเอกชน เป็นต้น ในการจัดทำ
หน้าบัตรพิเศษให้กับองค์กร/สถาบัน สามารถนำบัตรโดยสารไปใช้ได้ในโอกาสต่างๆ เช่น มอบให้พนักงาน
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มอบให้ลูกค้าเพื่อแสดงความขอบคุณ หรือแม้แต่การสร้างแบรนด์และใช้เป็น  
สื่อประชาสัมพันธ์ ทำให้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เป็นมากกว่าบัตรโดยสาร 

 
2.2.3.3		 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน		

 
ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล 
  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีระบบขนส่งหลาย
รูปแบบ อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร รถไฟฟ้า รถไฟ ไมโครบัส รถแท็กซี่   
ซึ่งกรุงเทพฯ ประสบปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชนเมือง 
และความต้องการในการเดินทางของประชาชนที ่สูงมากขึ ้น พื ้นที ่การจราจรจึงไม่สามารถรองรับได้  
อย่างเพียงพอ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกับเมืองหลวงทั่วโลกที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรสูง รัฐบาลจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายทางด้านการขนส่งสาธารณะต่างๆ ในการแก้ไข
ปัญหาการจราจร เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
  ทั้งนี้ การเดินทางของประชาชนกรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบขนส่งส่วนบุคคล
และระบบขนส่งสาธารณะ 
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(1)		 ระบบขนส่งส่วนบุคคล 

  โครงสร้างที ่อยู ่อาศัยของประชากรในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลที ่มีการกระจายโดยรอบ   
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจึงได้รับความนิยม อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของบุคคลที่มีรายได้สูงหรือชนชั้นกลาง 
ผนวกกับความไม่เพียงพอของระบบขนส่งมวลชน และค่าใช้จ่ายที ่ใช้ในการเดินทางเมื ่อเทียบกับ  
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ตลอดจนคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย ส่งผลให้การใช้
รถยนต์ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสะดวกสบายต่อการเดินทาง ทั้งนี้ การขยายตัวของพื้นที่การจราจรใน  
เขตกรุงเทพฯ ยังเป็นไปอย่างจำกัด และไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณรถยนต์ 

(2)		 ระบบขนส่งสาธารณะ 

  ปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์  
รายรอบเส้นทาง ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะบางประเภทเพิ่มขึ้น  
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรถไฟฟ้า ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยและการเดินทางของประชาชนในเขตเมือง ที่ให้ความสำคัญ
กับความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญ 

 

แหล่งที่มา : กระทรวงคมนาคม บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์   
 จำกัด (มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 
•	 รถโดยสารประจำทาง	

 ปัจจุบันมีรถโดยสารประจำทางหลากหลายรูปแบบให้บริการประชาชน โดยมีอัตราค่าบริการ  
ที่แตกต่างกันเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้โดยสาร แต่รถโดยสารประจำทางที่ให้บริการประชาชน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ สาเหตุอยู่ในช่วงการ  
นำรถโดยสารบางส่วนมาปรับปรุงและการปฏิรูปจัดระเบียบเส้นทางเดินรถใหม่ โดยแม้ว่าจะยังมี  
รถตู้โดยสารประจำทางให้บริการอีกมากกว่า 5,000 คัน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง แต่จากปัญหา  
การจราจรโดยรวมบนถนนที่ยังมีความแออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา  
ในช่วงเช้า 6:30-8:30 น. และช่วงเย็น 16:30-18:30 น. การเดินทางจึงไม่มีประสิทธิภาพและใช้เวลา
มาก ทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัญหาความปลอดภัยในการให้บริการและมลพิษจากระบบไอเสีย
ของรถยนต์  

จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน	

ARL  MRT BTS รถไฟ ขสมก. 
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•  รถไฟ 
 ในช่วงที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดให้บริการรถไฟในกรุงเทพฯ ในอัตรา  

ค่าโดยสารต่ำเป็นพิเศษและเดินทางฟรีในบางขบวน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีรายได้
น้อยในการเดินทางจากรอบนอกกรุงเทพฯ สู ่ต ัวเมือง ตามนโยบายของภาครัฐ และเมื ่อ  
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 รฟท.ได้ทำการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรีทุกขบวนทั่วประเทศ โดยให้ผู้มีรายได้น้อย
ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการรถเมล์ รถโดยสารของบริษัท 
ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถไฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อระบบต่อเดือน   
แต่ทั้งนี้การให้บริการด้วยระบบรถไฟยังขาดความสะดวกสบาย และความปลอดภัยเนื่องจากสภาพ
รถไฟที่ไม่เอื้ออำนวยและไม่มีระบบปรับอากาศ อีกทั้งเป็นการขนส่งในทิศทางที่จำกัดไม่ครอบคลุม
ทั้งตัวเมือง ดังนั้น รฟท. จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับลงทุนพัฒนาระบบรางในโครงการรถไฟ
ทางคู่หลากหลายเส้นทาง และโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่เพื่อให้บริการจำนวน 115 คัน   
เพื่อพัฒนาระบบรางรถไฟไทยตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย 
ทั้งนี้ การให้บริการรถไฟของ รฟท. ไม่ถือเป็นคู่แข่งของบริษัทโดยตรง เนื่องจากเส้นทางการ  
ให้บริการที่มีความแตกต่างกัน โดย รฟท. จะเน้นการให้บริการนอกเมืองเป็นหลัก 

 
•  รถไฟฟ้า	BTS 
 รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่วิ ่งบนรางคู่ยกระดับแยกทิศทางไปและ  

กลับ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิทและ
สายสีลม ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้า BTS มีระยะทางในการให้บริการรวม 37.9 กิโลเมตร และจำนวน
สถานีทั้งสิ้น 35 สถานี โดยในปี 2560 รถไฟฟ้า BTS มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันประมาณ 
660,700 เที่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 การเดินทางโดยรถไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกที่สะดวก  
แก่ผู้เดินทาง อีกทั้งรถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าที่มุ่งสู่ใจกลางของเมือง มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายรอบเส้นทาง และการเชื ่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT จึงได้รับความนิยมจากประชาชนเป็น  
อย่างมาก และเป็นปัจจัยให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น 

 
•  รถไฟฟ้า	ARL 
 รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link, Airport Link) หรือ  

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ หรือแอร์พอร์ตลิงก์ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่ง  
ในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ดำเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้ง
โครงสร้างใต้ดินและยกระดับ มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางจากชานเมืองด้านตะวันออกและ
ทิศเหนือ และผู ้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข ้าสู ่ เขตใจกลางเมืองกร ุงเทพฯ   
ที่สถานีพญาไท รวมทั้งสิ้น 8 สถานี ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2553 ซึ่งการให้บริการในปัจจุบันได้มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มความจุที่นั่ง  
ในขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงการจัดซื้อขบวนรถใหม่ตลอดจนแผนในการลดระยะเวลารอรถไฟฟ้าเหลือ 
10 นาทีต่อขบวน จาก 12 นาทีต่อขบวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยในปี 2560   
มีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ 70,000 คนต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10 จากการ
เติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึง  
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล   
การปรับตัวจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  
บ่งบอกได้ถึงการพัฒนา ทั ้งในด้านของความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และการให้บริการ  
ที่ครอบคลุมพื้นที่ในการเดินทางให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ในปัจจุบัน   
ซึ ่งจากปัญหาทางจราจรที ่ติดขัด และการต้องเผชิญหน้ากับมลภาวะทางอากาศและเสียง   
และความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุ ระบบขนส่งทางรางจึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงและ  
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลครั้งสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ปัญหา  
การจราจรบรรเทาลง และประชาชนผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว มากยิ่งขึ้นใน
การเดินทางและยังส่งผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ระบบรถไฟฟ้าจึงเป็นรูปแบบ  
การเดินทางซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง และช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและนโยบายภาครัฐ 

 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวประมาณร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว  
ร้อยละ 3.2 ในปีก่อนหน้า และคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจาก
การเร่งการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้าและบริการ 
และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
 ในด้านของแผนงานยุทธศาสตร์ที ่สำคัญเพื ่อพัฒนาระบบคมนาคม โดยเฉพาะโครงการลงทุน  
ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาครัฐได้ให้ความสำคัญและได้เร่ง
ดำเนินการให้สามารถเปิดการประมูลได้อย่างเร็วที่สุด โดยได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน   
(พีพีพี) และให้มีการจัดตั้งคณะทำงานพีพีพี ฟาสต์แทร็ก (PPP Fast Track) ที่มุ่งเน้นไปที่โครงการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี 2558 - 2562 โดยมีโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่ในด้านคมนาคมที ่ได้เข้าร่วมโครงการในระยะแรกไปแล้ว ทั ้งหมด   
5 โครงการ มูลค่าลงทุน 3.4 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าที่ได้เข้าโครงการพีพีพี ฟาสต์แทร็ก มีทั้งสิ้น   
3 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการขั้นตอนอนุมัติต่างๆ จนสำเร็จได้ในระยะ
เวลาเพียง 9 เดือน  
 จากผลสำเร็จของโครงการพีพีพี ฟาสต์แทร็ก (PPP Fast Track) ในระยะแรก กระทรวงคมนาคมจึงได้
เร่งรัดโครงการให้เข้าสู่พีพีพี ฟาสต์แทร็ก ในระยะที่สองของปีงบประมาณ 2561 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมี  
โครงการเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 โครงการ มูลค่ากว่า 6.13 แสนล้านบาท โดยโครงการด้านคมนาคมที่มีความเร่งด่วน
และเร่งรัดให้ดำเนินการ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง (เชื่อมต่อ 3 สนามบิน ดอนเมือง-
สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทั้งนี้บทบาทของภาครัฐ  
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายและการลงทุน ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ ่งที ่จะส่งผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต การให้ความสำคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งจะ
ช่วยให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นจุดสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนจาก  
ภาคเอกชนทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในอนาคต 

 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 

 จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวขึ้น
ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์รายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น เห็นได้
จากการเปิดตัวคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในหลากหลายโครงการ โดยเฉพาะบริเวณรายรอบโครงการรถไฟฟ้า  
สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ) ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุน   
จากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เป็นโครงข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงกลายเป็น
ปัจจัยสำคัญในการเร่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน 
ศูนย์การค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต   
ให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย  
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สายสีแดงเข้ม
(แนวเหนือ-ใต้)
ระบบรถไฟชานเมือง แบ่งเป็น 4 ระยะ 
รวมระยะทางประมาณ 80.5 ก.ม.
ระยะที่ 1  บางซื่อ-ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
ระยะที่ 2  บางซื่อ-หัวลำโพง
ระยะที่ 3  หัวลำโพง-บางบอน 
ระยะที่ 4  บางบอน-มหาชัย

บางซื่อ-รังสิต	ระยะทาง	26	ก.ม. 
- รฟท. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
 สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง   
 รฟท. ได ้ม ีการลงนามสัญญาว่าจ ้างก ิจการร ่วมค้า SU   
 (บมจ. ซ ิโนไทย-เอ ็นจ ิ เน ียร ิ ่ งแอนด์คอนสตร ัคช ั ่น และ   
 บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั ่น) เมื ่อวันที ่   
 18 มกราคม 2556  
 ณ เดือนธันวาคม 2560 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ  
 ร้อยละ 63.92 
 สัญญาที่ 2 งานโยธา บางซื่อ-รังสิต รฟท. ได้มีการลงนาม  
 สัญญาว่าจ้าง บมจ. อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท ์ เมื่อวันที ่  
 31 มกราคม 2556  
 ณ เดือนธันวาคม 2560 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ  
 ร้อยละ 94.65  
 สัญญาที่ 3 งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อ  
 รถไฟฟ้า  
 ณ เดือนธันวาคม 2560 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ  
 ร้อยละ 19.57  
- เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการ รฟท. ได้เห็นชอบ  
 โครงการรถไฟชานเมืองส่วนต่อขยายช่วงรังสิต มหาวิทยาลัย   
 ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โครงการ สถานะโครงการป�จจุบัน

ความคืบหน้าของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามนโยบายของภาครัฐ 

สายสีแดงอ่อน	
(แนวตะวันตก-ตะวันออก)
ระบบรถไฟชานเมืองของ รฟท. 
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน, ตลิ่งชัน-ศาลายา 
และบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก 
รวมระยะทางประมาณ 48 ก.ม.

บางซื่อ-ตลิ่งชัน	ระยะทาง	15	ก.ม.
- รฟท. ได้ว่ าจ้ างกิจการร่ วมค้า Un ique -  Chun Wo  
 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
- ทดลองเดินรถระหว่าง 8 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2555  
 วันละ 4 เที่ยว (ไป-กลับ) ด้วยรถดีเซลราง เพื่อตรวจสอบ 
 สภาพทางและระบบที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ
- เปิดให้บริการเดินรถเป็นการช่ัวคราว ต้ังแต่วันท่ี 5 ธันวาคม 2555

ตลิ่งชัน-ศาลายา	ระยะทาง	14.8	ก.ม.
- เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการ รฟท. ได้เห็นชอบ 
 โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนส่วนต่อขยาย ตลิ่งชัน- 
 ศาลายา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก	ระยะทาง	19	ก.ม.
- 21 ตุลาคม 2557 ครม. มีมติอนุมัติให้จัดทำโครงการ โดยคาดว่า 
 จะเริ่มดำเนินการประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างในปี 2560

รฟท. อยู่ระหว่างปรับแบบรายละเอียดเพื่อให้สามารถดำเนินการ 
และบริหารจัดการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงได้
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บางซื่อ-ท่าพระ	และหัวลำโพง-บางแค	ระยะทาง	27	ก.ม.
ความคืบหน้าในการก่อสร้างงานโยธาของผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 97.52 (ณ เดือนธันวาคม 2560) 
- 2 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการมาตรา 13 ขอให้ BMCL  
 นำเสนอแผนงานด้านเทคนิค เพื่อให้การเดินทางมีความเชื่อมต่อ 
 และสร้างความสะดวกกับผู้โดยสารมากที่สุด
- 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม 
 ลงทุนกับกิจการของรัฐ (PPP) มีมติให้โครงการเข้าสู่ PPP Fast  
 Track ระยะแรก เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
- 21 กรกฎาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
 ได้มีคำสั่งที่ 42/2559 โดยใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44  
 เร่งรัดการเจรจาคัดเลือกเอกชนเข้ามาบริหารการเดินรถไฟฟ้า
- 28 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก 
 เอกชน โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
 สายสีน้ำเงิน กับ รฟม. โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า  
 บริหารจัดการการเดินรถและซ่อมบำรุง 
-  11 สิงหาคม 2560 เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
 ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน-บางซื่อ ระยะทาง 1.2 ก.ม.

บางแค-พุทธมณฑลสาย	4	(ระยะทาง	8	ก.ม.)
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของสำนกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ (สคช.) เตรียมนำเสนอให้ ครม. พิจารณาภายใน 
ปี 2561 

หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	ระยะทาง	18.4	ก.ม.
- ความคืบหน้าในการก่อสร้างงานโยธาของผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนิน 
 การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 53.31 (ณ เดือนธันวาคม  
 2560)
- รฟม. ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโยธา สัญญาที่ 1-4 เมื่อวันที่ 3  
 เมษายน 2558 ดังนี้
 สญัญาที ่1 (งานโยธา) ชว่งหมอชติ-สะพานใหมร่ะยะทาง 12 ก.ม.  
 โดย บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์
 สัญญาท่ี 2 (งานโยธา) ช่วงสะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 7.5 ก.ม.  
 กลุ่มกิจการร่วมค้า UN-SH-CH (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์  
 คอนสตรัคชั่น, Sinohydro Corporation, และ China Harbour  
 Engineering)
 สัญญาที่ 3 (งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร)  
 กลุ่มกิจการร่วมค้า STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง  
 แอนด์คอนสตรัคชั่น, A.S.Associated Engineering (1964)
 สัญญาที่ 4 (งานออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบราง)  
 กลุ่มกิจการร่วมค้า STEC-AS (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง  
 แอนด์คอนสตรัคชั่น, A.S.Associated Engineering (1964)

แบริ่ง-สมุทรปราการ	ระยะทาง	12.8	ก.ม.
- ความคืบหน้าในการก่อสร้างงานโยธาของผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนิน 
 การก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ได้เปิดให้บริการ 1 สถานี คือ  
 สถานีสำโรง
อยู่ ในระหว่างเจรจากับ BTSC เป็นผู้ รับจ้างเดินรถ เพื่อให้ 

การเดินรถต่อเนื่อง คาดว่าจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าในปี 2563

โครงการ สถานะโครงการป�จจุบัน

สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

สายสีเขียวเข้ม
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โครงการ สถานะโครงการป�จจุบัน

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี	ระยะทาง	20	ก.ม.	
- 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา 
 โครงการรถไฟฟา้สายสสีม้ระหวา่ง รฟม. กบับรษิทัผูร้บัจา้งทีผ่า่น 
 การคัดเลือกด้านราคาในสัญญาที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดังนี้
 สัญญาที่ 1 (งานโยธา) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-ซอยรามคำแหง 12  
 โดย CKST Joint-Venture (บมจ.ช.การช่าง บมจ.ซิโน-ไทย  
 เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)
 สญัญาที ่2 (งานโยธา) ชว่งซอยรามคำแหง12-หวัหมาก โดย CKST  
 Joint-Venture (บมจ.ช.การช่าง, บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  
 คอนสตรัคชั่น)
 สัญญาที่ 3 (งานโยธา) ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า โดย บมจ. 
 อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์
 สัญญาที่ 4 (งานโยธา) ช่วงสี่แยกบ้านม้า-สุวินทวงศ์ โดย บมจ. 
 ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น
 สัญญาที่ 5 (งานโยธา) ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  
 บริเวณสำนักงาน รฟม. ถนนพระราม 9 โดย CKST Joint-Venture  
 (บมจ. ช.การช่าง บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  
 คอนสตรัคชั่น)
 สัญญาที่ 6 งานออกแบบและวางระบบรางทั้งหมด โดย บมจ. 
 ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น
ความคืบหน้าในการก่อสร้างงานโยธาของผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนิน 

การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 4.66

ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	ระยะทาง	17.5	ก.ม.
- อยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องของรูปแบบการลงทุนที่ให้เอกชน  
 ลงทุนก่อสร้างและเดินรถ คาดว่าจะได้ข้อสรุปและนำเสนอ ครม.   
 เพื่อขออนุมัติโครงการภายในปี 2561 

ลาดพร้าว-สำโรง	ระยะทาง	30.4	ก.ม. 
- 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม  
 ลงทุนกับกิจการของรัฐ (PPP) ได้มีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่  
 มาตรการ PPP Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเข้า ครม. พิจารณา   
 และเปิดประมูลภายในปี 2559  
- 6 กรกฎาคม 2559 รฟม. ได้ทำการเปิดขายซองประกวดราคา   
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยกำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 7   
 พฤศจิกายน 2559 และเปิดซองประมลูวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
- 30 พฤษภาคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน  
 และร่างสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดย  
 ร่วมมือกับกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์   
 บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และ บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง   
 แอนด์ คอนสตรัคชั่น) 
- 16 มิถุนายน 2560 รฟม. ได้ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับ  
 กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์  
 
 

สายสีส้ม

สายสีเหลือง
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โครงการ สถานะโครงการป�จจุบัน

แคราย-มีนบุรี	ระยะทาง	34.5	ก.ม.	 
- 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม  
 ลงทุนกับกิจการของรัฐ (PPP) ได้มีมติอนุมัติโครงการเข้าสู ่  
 มาตรการ PPP Fast Track ระยะแรก เพื่อเร่งเข้า ครม. พิจารณา  
 และเปิดประมูลภายในปี 2559 
- 6 กรกฎาคม 2559 รฟม. ได้ทำการเปิดขายซองประกวดราคา   
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยกำหนดยื ่นซองประมูล  
 วันที ่ 7 พฤศจิกายน 2559 และเปิดซองประมูลวันที ่ 17   
 พฤศจิกายน 2559 
- 30 พฤษภาคม 2560 มติ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน  
 และร่างสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดย  
 ร่วมมือกับกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์,   
 บมจ. ผล ิตไฟฟ ้าราชบ ุร ี โฮลด ิ ้ ง , และ บมจ. ช ิ โน-ไทย   
 เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น) 
- 16 มิถุนายน 2560 รฟม. ได้ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับ  
 กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ 
 
โครงการรถไฟฟาเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย	
ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท	ระยะทาง	21.8	ก.ม.	 
- 25 ธันวาคม 2558 ครม. ได้เห็นชอบราชกฤษฎีกากำหนดเวนคืน  
 ที่ดินท้องที่เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท และแขวงสามเสนใน   
 เพื ่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเชื ่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
 ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-บางซื ่อ-พญาไท โดยเส้นทาง  
 ดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว 
- รฟท. อยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของแบบและวิธีการ  
 ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูง  
 เชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-  
 อู่ตะเภา) 
 

สายสีชมพู 

สายสีแดง	(Airport	link)	

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

2.2.4	 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

2.2.4.1		ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 
 โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นโครงการที่บริษัทได้รับสัมปทานจาก รฟม. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
ภาครัฐที่ดำเนินงานภายใต้ “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” เพื่อทำ
หน้าที ่ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื ่นตามที่กำหนดให้เป็นระบบ 
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม โดยบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านงานระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ และเข้ายื่นข้อเสนอการลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่มีผลตอบแทนและเงื่อนไขที่เหมาะสม 
สำหรับโครงการสัมปทานที่ผ่านมาเป็นลักษณะสัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้
บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา โดยลักษณะโครงการสัมปทาน ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่างานโยธา
ทั้งหมด ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก อุโมงค์ ระบบระบายอากาศ และรางรถไฟฟ้า 
เป็นต้น ส่วนบริษัทจะลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) ระบบอาณัติสัญญาณ
และควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (Signaling) ระบบสื่อสารและระบบควบคุมและเก็บข้อมูล (Communications & 
SCADA) ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Supply) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection) 
ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) อุปกรณ์ซ่อมบำรุงภายในและภายนอกศูนย์ซ่อมบำรุง 
(Depot Workshop Systems) เป็นต้น 
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โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	(สายสีน้ำเงิน)	(สถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ) 

บริษัทได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ซีเคอีที เป็นผู้จัดการโครงการรถไฟฟ้า MRT (Project Manager) (ตั้งแต่สิงหาคม 
2543 ถึงกรกฎาคม 2552) โดยทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านเทคนิค อันได้แก่ การกำกับดูแลการจัดซื้อ 
จัดหาอุปกรณ์งานระบบที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิต ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ โดยภายหลังจากสัญญาจ้างบริหารโครงการกับซีเคอีที  
สิ้นสุดลง บริษัทสามารถบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  
ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดหาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า บริษัทว่าจ้างบริษัท 
Lincas และ ซีเมนส์ ให้เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์งานระบบ โดยมีหน้าที่ดำเนินการออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง 
ทดสอบ และทดลองใช้งานอุปกรณ์งานระบบ และว่าจ้างซีเมนส์เป็นผู้รับเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบ  
เป็นเวลา 10 ปี (กรกฎาคม 2547 ถึงกรกฎาคม 2557) และบริษัทได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 10 ปี 
(สิ้นสุดกรกฎาคม 2567)  
 
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม	 (สายสีม่วง)	 บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ	 ช่วงบางใหญ่-

บางซื่อ	(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) 

บริษัทได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) กับ รฟม. ในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยภาครัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางโยธาทั้งหมด บริษัทลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งภาครัฐจะทยอยชำระคืนค่าอุปกรณ์
งานระบบให้กับบริษัทภายหลังจากการส่งมอบกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อม
บำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา และภาครัฐมีสิทธิในการจัดเก็บรายได้  
ค่าโดยสาร และรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด 
และจะจ่ายค่าจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาให้กับบริษัท โดยมีระยะเวลาสัญญา 30 ปี   
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ การทำงานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 
และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทดลองเดินรถไฟฟ้าให้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์เพื่อให้บริการแก่
สาธารณชนจนสามารถเริ่มการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าได้ ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้บริหาร
โครงการ สำหรับการดำเนินงานระยะที่ 1 ของสัญญาสัมปทาน บริษัท และ บมจ.ช.การช่าง ได้จ้างกลุ่ม
กิจการร่วมค้า มารุเบนิ-โตชิบา (Marubeni-Toshiba Joint Venture) MTJV ในการจัดหารถไฟฟ้า อุปกรณ์การ
จ่ายไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุม และระบบติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการบริการซ่อมบำรุงเป็น
ระยะเวลา 10 ปี 

 
2.2.4.2		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ในส่วนของธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้านั้น ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐาน ISO 14000 โดยได้มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ การลด  
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ
ด้านสังคม (Society) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) นอกจากนี้ยังได้รายงาน
ผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถึง
ดำเนินงานตามคู่มือการจัดการพลังงานขององค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย 
 การดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่ง
มวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ คือกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน และ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (Energy 
management systems-Requirements with guidance for use) หรือ ISO 50001 รวมถึงระบบการจัดการ  
สิ่งแวดล้อมตามสากล (ISO 14001) มาใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเดินรถควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันนำไปสู่การสร้างการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้ 
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• ระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
• ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 
• ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ  
 ตามมาตรฐาน TIS 18001:2011 
• ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยจาก Lloyd’s Register Rail 
 
 นอกจากนี้ บริษัทให้การใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนข้างเคียงเสมอมา   
ด้วยการดำเนินการติดตาม ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนมาตรการป้องกันและ  
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะการดำเนินงานของ
โครงการรถไฟฟ้า MRT (Environmental Impact Mitigation Measures and Monitoring Program-EMP) ที่เปิด  
ให้บริการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-เตาปูน พร้อมทั้งนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาปีละ 2 ครั้ง 
ซึ่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้  
 

(1)	 คุณภาพอากาศ	 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่รอบโครงการ พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง
รวมทั้งหมด (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

2
) และปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่

มาตรฐานกำหนด  
 

(2)		คุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า	 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและ
ช่วงเวลาปกติ พบว่า ปริมาณแบคทีเรียและเชื ้อรารวม อัตราการระบายอากาศ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

 

(3)		 ระดับเสียงทั่วไป	 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป พบว่า มีระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ยไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA) โดยมี
ระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 dBA อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด  

 

(4)		แรงสั่นสะเทือน	 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด 
 

(5)		คุณภาพน้ำทิ้ง	 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในสถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารบริหาร พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด และระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่
ออกแบบไว้  

 
 นอกจากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว รถซ่อมบำรุงที่ใช้ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงยังเป็นระบบ
เครื่องยนต์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EURO IV ซึ่งเป็นมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะ จึงมั่นใจได้
ว่าการใช้งานรถซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษในระดับอันตราย 
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2.3		 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	 
 

2.3.1	 ลักษณะบริการ 

การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ 
 สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ระบบทางพิเศษ บริษัทและบริษัทย่อย คือ NECL ได้ให้บริษัทเอกชนและ
บุคคลเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการในเชิงพาณิชย์ ดังนี้ 
• ติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

 อนุญาตให้บริษัทเอกชนติดตั ้งป้ายรายงานสภาพจราจรบนสายทางหลักและบริเวณหน้าด่านเก็บ  
ค่าผ่านทางพิเศษ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณต่างๆ เช่น หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ หน้าตู้เก็บ  
ค่าผ่านทางพิเศษ เสาตอม่อทางพิเศษ และกำแพงกันตกของทางพิเศษ เป็นต้น  

• ร้านค้าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
 อนุญาตให้บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไปเช่าพื ้นที ่ร้านค้าเพื ่อให้บริการแก่ผู ้ใช้ทางพิเศษบริเวณด่าน  
เก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และด่านบางปะอิน 

• ดำเนินธุรกิจอื่นๆ 
 อนุญาตให้บริษัทเอกชนใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ 3G เป็นต้น 

 
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 
 ในส่วนของรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์จากโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล บริษัทเป็นผู้ดำเนินการและ
ให้สิทธิแก่บริษัทย่อย คือ BMN เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้  
•  จัดหา และ/หรือ จัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 
  จัดหา และ/หรือ จัดทำป้ายหรือสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 18 แห่ง และ

ภายในขบวนรถไฟฟ้า 19 ขบวน (รถไฟฟ้า MRT) ประกอบด้วยสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบและขนาด อาทิ 
กล่องไฟ สื่อสติกเกอร์ ป้ายโฆษณา Platform Billboard สื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger Information Display 
System (PIDs) สื่อ Digital Media นอกจากนี้ สื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ได้ผ่านการพัฒนามาจนถึงการใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของ  
ผู้โดยสาร ตลอดจนสร้างสีสันในการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่สวยงามภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT 

•  ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT 
  ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT จำนวน 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีคลองเตย ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ สุขุมวิท เพชรบุรี พระราม 9 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก ลาดพร้าว พหลโยธิน 
สวนจตุจักร กำแพงเพชร และพื้นที่ชั้นใต้ดินอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์
รวมทั้งหมดประมาณ 19,490 ตารางเมตร (พื้นที่สำหรับร้านค้าปลีกและพื้นที่สำหรับส่งเสริมการขาย) ปัจจุบันเปิด
ดำเนินการไปแล้ว 8 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร สถานีกำแพงเพชร สถานี
พระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานีคลองเตย ซึ่งเปิดเป็นสำนักงานจัดทำ
หนังสือเดินทาง เพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนทั่วไป โดยร่วมมือกับกรมการกงสุล กระทรวง  
ต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พัฒนาพื้นที่ชั้นใต้ดินอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าวร่วมกับ
กลุ่มเดอะมอลล์ เปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” (Gourmet Market) 
เพื่อตอบสนองชีวิตคนเมืองและอำนวยความสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT  

•  ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
  ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile 

Phone Network) ทั้งในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงค์เดินรถไฟฟ้า ระบบ Hi-Speed Internet และระบบ Wi-Fi ระบบ
สัญญาณโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้าและในอุโมงค์เดินรถไฟฟ้า ปัจจุบันได้มีการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
บนคลื่นความถี่ 850, 900, 1800 และ 2100 MHz 
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2.3.2	 การตลาดและการแข่งขัน 

 
2.3.2.1		ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 เนื่องจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ประกอบด้วย การจัดหา และ/หรือ 
จัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า การให้เช่าพื้นที่ร้านค้า และการให้บริการ
และดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกัน  
ตามประเภทการให้บริการ ดังนั้น การพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังกล่าว สามารถแบ่งลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ดังนี้ 
• จัดหา และ/หรือจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 
  การจัดหา และ/หรือจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลจาก  

เจ้าของสินค้าและบริการไปยังประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT กลุ่มหลักประกอบด้วย 
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ซึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ของระบบ
รถไฟฟ้า MRT นอกจากจะเป็นกลุ่มที่ใช้งบประมาณหลักเพื่อการประชาสัมพันธ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม
โฆษณา อาทิ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มสถาบันการเงิน เป็นต้น แล้วยัง
ประกอบไปด้วยกลุ ่มที ่ประกอบธุรกิจในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT อาทิ กลุ ่มอสังหาริมทรัพย์   
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงกลุ่มสินค้าที่อาศัยสถานที่ตั้ง
สำคัญของสถานีรถไฟฟ้า เช่น ใกล้ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง อาทิ กลุ่มภาพยนตร์ กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับ การท่องเที่ยว เป็นต้น 

• ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกันในแต่ละสถานีที่เปิดให้บริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้

บริการรถไฟฟ้า กลุ่มลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ในปัจจุบันจึงมีความหลากหลาย ตั้งแต่ผู ้ประกอบการ SME   
ไปจนถึงกลุ่มสินค้า Brand หลักๆ และซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมที่มีการขยายสาขาควบคู่ไปกับการ
เปิดให้บริการพื้นที่ร้านค้าในสถานีใหม่ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการให้บริการของภาครัฐ
แก่ประชาชน เปิดศูนย์สำนักงานจัดทำหนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถสนองตอบต่อ Life Style ของผู้ใช้
บริการรถไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี  

•  ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
  ลักษณะลูกค้าคือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้ประกอบการที่มี

ใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ประกอบด้วย AIS, DTAC, TRUE MOVE, TOT, CAT เป็นต้น 
ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของบริษัททุกราย 

 
 ในส่วนของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบทางพิเศษจะเป็นการให้เอกชนและบุคคลเช่าพื้นที่เพื่อดำเนิน
กิจการต่างๆ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าจึงเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนั้นๆ อาทิ บริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณา บริษัทผู้ให้
บริการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม สำหรับร้านค้ากลุ่มลูกค้าจะเป็นบุคคลทั่วไป 

 
2.3.2.2		นโยบายและกลยุทธ์การตลาด 

(1)		กลยุทธ์ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ 

 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ 
• จัดให้มีป้ายรายงานสภาพจราจรแบบแผนที่และข้อความ เพื่อให้ข้อมูลด้านการจราจรแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ 

รวมทั้งจัดให้มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บริเวณกำแพงกันตก 
บริเวณเสาตอม่อทางพิเศษ และบริเวณหน้าตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 208 ป้าย 

• จัดให้มีร้านค้าและห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ศรีรัชและอุดรรัถยา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีนครินทร์ บริเวณด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื ่นฝั ่งขาเข้า บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินขาเข้า   
และบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินขาออก 
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การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 
 จัดให้มีบริการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความสะดวกสบายและสีสันของการเดินทางให้แก่ผู้ใช้
บริการรถไฟฟ้า MRT รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า MRT ซึ่งการให้บริการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ดังกล่าวเป็นการเพิ่มรายได้ ได้แก่ 
•  ร้านค้า (Retail Area) บนพื้นที่กว่า 25,000 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนกลาง) มีร้านค้าและพื้นที่

สำหรับการจัดกิจกรรมเกือบ 500 ร้านค้า ภายใน 11 สถานีรถไฟฟ้า MRT ปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 
8 สถานี คือ สถานีสุขุมวิท สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร สถานีกำแพงเพชร สถานีพระราม 9 
สถานีคลองเตย สถานีเพชรบุรี และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ชั้นใต้ดิน
อาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว ที่เปิดให้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ กูร์เมต์ 
มาร์เก็ต (Gourmet Market) 

•  สื่อโฆษณาแบบป้ายนิ่ง (Static Media) ที่มีหลากหลายรูปแบบ ประเภทกล่องไฟ และสติกเกอร์  
ติดตั้งอยู่บริเวณผนังทางเดินของสถานีรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่พื้นที่ทางเข้าออกสถานี จนไปถึงชั้น
ชานชาลา และพื้นที่อื่น อาทิ เสา พื้น เพดาน ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น และภายในขบวนรถไฟฟ้า 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเจ้าของสินค้าและบริการ หรือผู้แทนซื้อ  
สื่อโฆษณา ออกแบบงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของลูกค้าให้มีมิติและสร้างความน่าสนใจมากขึ้น 
อาทิ การใช้ 3D-4D การบูรณาการพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันทำเป็น Big Campaign (Integrated Media) 
การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น ทำให้สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า MRT สามารถ
ตอบโจทย์ของลูกค้าได้หลากหลายและทำให้เกิดการจดจำที่ดี 

•  สื่อโฆษณาบนห่วงมือจับ (Hand Grip) ภายในขบวนรถไฟฟ้า สื่อบนเก้าอี้พักคอยที่ชั้นชานชาลา   
สื่อบนราวจับบันไดเลื่อน  

•  สื่อโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ (Dynamic Media) ประเภทจอดิจิทัล (Digital) ประกอบด้วยสื่อโฆษณา
บนจอแสดงข้อมูลผู้โดยสาร (Passenger Information Displays: PIDs) ติดตั้งตั้งแต่พื้นที่ทางเข้าออก
สถานีไปจนถึงชั้นชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า รวม 607 จอ และสื่อ MRT-Digital ที่มีขนาด
แตกต่างกันตามพื้นที่ของแต่ละสถานี และมีการติดตั้งภายในอุโมงค์รถไฟฟ้า รวม 112 ตำแหน่ง  

•  บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Communication) โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone 
Network) ทั้งในสถานีรถไฟฟ้า MRT และในอุโมงค์เดินรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการ
ระบบโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมรูปแบบ 3G-4G ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน บนคลื่นความถี่ 
850, 900, 1800 และ 2100 MHz 

•  บริการเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เครื่องฝากเงินของธนาคารต่างๆ และเครื่องบริการ
อัตโนมัติอื่นๆ เช่น เครื่องเติมเงินมือถือของ AIS Kiosk, True Kiosk และเครื่องเติมเงินของบุญเติม 
เป็นต้น 

•  บูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นที่สถานีพระราม 9 บริเวณที่เชื่อมต่อ
กับศูนย์การค้า Central Plaza Grand Rama 9  

 
(2)		กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) และสร้างการรับรู ้ในตราสินค้า (Brand 
Awareness) ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์การตอบแทนลูกค้าและสังคม 
เป็นการปลูกฝังทัศนคตินี้ให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 
Added) อย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือกับพันธมิตรและบริษัทผู้รับสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
(BMN) ในการจัดกิจกรรมแนะแนวการทำข้อสอบ GAT โดยคุณครูสมศรี ภายใต้กิจกรรม “MRT พาน้อง
พิชิต GAT” ตั้งแต่ปี 2552 การสนับสนุนการใช้พื้นที่และร้านค้าภายในศูนย์การค้า Metro Nine สถานี
พระราม 9 กับนิตยสาร “ชีวจิต” ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบต่างๆ เช่น โยคะ   
รำกระบอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” ให้ผู้โดยสารตรวจเช็ค
สุขภาพฟรีกับโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำ และกิจกรรม Share 2 Child สำหรับน้องๆ เยาวชน และ
โรงเรียนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับ BMN 
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นต้น 
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(3)	 กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย 

 ช่องทางการจัดจำหน่ายมีลักษณะแตกต่างกันตามรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์ โดยหลักๆ   
ซึ่งใช้การผสมผสานในรูปแบบการนำเสนอขายผ่านพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับการนำเสนอโดยตรงไปยัง
เจ้าของสินค้าและบริการ  

 
2.3.2.3		ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  
 การใช้งบประมาณการซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่ายังต่ำกว่าปีก่อนหน้า  
ร้อยละ 61 เนื่องจากการลดลงของงบประมาณในสื่อหลักประเภทสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์   
สื่อนิตยสาร และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้สื่อที่ยังมีความแข็งแกร่ง
และสามารถเติบโตได้อย่างอย่างต่อเนื่องคือสื่อนอกบ้าน สื่อในห้าง (In-store) สื่อเคลื่อนที่ (Transit) และ  
สื่อนอกบ้านที่มีการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  
 โดยการเติบโตขึ้นของสื่อเคลื่อนที่ (Transit) ที่เติบโตถึงระดับ 10%1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของคนในสังคมไทย การเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้
เวลาพักผ่อนอาศัยภายในบ้านเริ่มน้อยลง แต่การใช้เวลาภายนอกบ้านกลับสูงมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เวลา
จำนวนมากไปกับการเดินทาง ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบ
การธุรกิจปรับเปลี่ยนการใช้สื่อโฆษณาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่นิยมใช้สื่อโฆษณา
ภายนอกบ้าน โดยเฉพาะสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ทั้งนี้ในกลุ่มสื่อเคลื่อนที่จะมีความแตกต่างกัน   
ในลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เส้นทาง และจำนวนผู้ใช้บริการ อาทิ สื่อรถไฟฟ้า MRT BTS สื่อสนามบิน และ
สื่อรถประจำทาง เป็นต้น ดังนั้นงบประมาณการซื้อสื่อในแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
ของเจ้าของสินค้าและบริการ ปัจจุบันการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตของ  
ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT ประกอบกับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ  
เดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของภาครัฐที่เปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าไปแล้ว คือรถไฟฟ้าสายสีม่วง อีกทั้งสาย
สีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายที่จะมาเชื่อมต่อกับเส้นทางปัจจุบันในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
MRT มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย และส่งผลเชิงบวกต่อการให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอนาคต 

 
แหล่งที่มา : 1 ผลสำรวจอุตสาหกรรมสื่อของ The Nielsen Company (US),LLC. 

 
พื้นที่ให้เช่าและบริการ 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มผู้บริโภคนั้น ผู้ค้าปลีก
จำเป็นต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มมีการ
พัฒนาเป็นสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง ความแออัดและปัญหาการจราจรติดขัด ต่างเป็นผลให้พฤติกรรมการใช้
ชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว โดยนิยมซื้อ
อาหารสำเร็จรูป และซื้อสินค้าขนาดใหญ่น้อยลง หันมาเพิ่มความถี่ในการซื้อให้มากขึ้นแทน ดังนั้นธุรกิจ  
ค้าปลีกจึงต้องปรับตัวและพัฒนารูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชน 
หรือสอดแทรกไปกับพฤติกรรมการเดินทางของคนในสังคมเมือง อย่างเช่นการให้บริการร้านค้าปลีกในสถานี  
รถไฟฟ้า หรือการให้บริการร้านสะดวกซื้อริมเส้นทางถนน ในลักษณะ Grab and Go ที่มีความสะดวก รวดเร็ว
ในการจับจ่ายของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง และสามารถ
เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจค้าปลีกได้  
 นอกจากนี้ จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหันมาสนใจช้อปออนไลน์ (on-line shopping) ส่งผลถึง
กลุ่มสินค้าและบริการบางประเภทที่จะลดอัตราการเช่าพื้นที่ลงได้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ค้าปลีกภายในสถานี
รถไฟฟ้า MRT ที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า และจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งมวลชน 
ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งขนาด SME และ Brand มีอัตราการเช่าพื้นที่มากกว่า 90% อาทิ 
พื้นที่ค้าปลีก สถานีสุขุมวิท พระราม 9 สวนจตุจักร เป็นต้น 
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2.3.3	 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ   
 

2.3.3.1		ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์	 

 บริษัทและบริษัทย่อย (BMN) เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจเชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในการ 
1) จัดหา และ/หรือจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 2) ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT และ   
3) ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
 สำหรับในส่วนของทางพิเศษนั้น บริษัทและบริษัทย่อย (NECL) ได้ให้เอกชนเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อ
ติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรและป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้เช่าพื้นที่ร้านค้าบริเวณด่านเก็บ  
ค่าผ่านทาง และการดำเนินธุรกิจอื่นๆ อาทิ ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ 3G 
เป็นต้น 

 
2.3.3.2		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 

 บริษัทให้การใส่ใจดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นร้านค้าในระบบรถไฟฟ้าเช่นกัน เพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน รายละเอียดปรากฏตาม
หัวข้อ 2.2.4.2 

 
2.4	 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 

1.	 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ	ไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ		

	 (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) 

  บริษัทได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (ฉบับที่ 2) 
กับ กทพ. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยัง  
ทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ โดยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 18 เดือน มูลค่าโครงการ 275 ล้านบาท มีรูปแบบเป็น  
ทางเชื่อมยกระดับขนาด 1-2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นทางแยกออกจากพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ฝั่งขาเข้าบริเวณ
ต่างระดับบางซื่อบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง (EMU Depot) เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ และบรรจบกับ  
ทางพิเศษศรีรัชขาออกเมืองมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 360 เมตร โดยความคืบหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 28.256 เป็นไปตามแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561  

 
2.	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 

  บริษัทได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง 
และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) กับ รฟม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระยะเวลา 33 ปี มูลค่าโครงการ 22,036 ล้านบาท 
ในรูปแบบ PPP Net Cost แบ่งการดำเนินงานช่วงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบเพื่อเปิดให้บริการออกเป็น 3 ช่วง
โดยช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 2 สถานีหัวลำโพง-สถานี  
หลักสอง ภายในเดือนกันยายน 2562 ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 
27 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมด 20 สถานี โดยบริษัทมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์   
ตลอดอายุสัมปทาน 
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3.	 ปัจจัยความเสี่ยง 
 

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร
กิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นส่วนที่เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้ง  
ยังเป็นปัจจัยสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการ
เฝ้าระวัง และการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมในระดับนโยบาย และฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ในการ
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ 
 นอกจากนี้ ยังกำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการดำเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ 
เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา โดยกำหนดนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้ 
1. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป  
 อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติและการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ  
 ของบริษัท 
2. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน การตัดสินใจที่สำคัญในการบริหารงาน การกำหนดกลยุทธ์ และการ  
 วางแผนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้ 
3. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในลักษณะเชิงรุก เพื่อบริหารทั้งความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ และสูญเสีย  
 โอกาส 
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนัก และบริหารความเสี่ยงที่มีในการ  
 ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ  
 และเหมาะสม 
5. กำหนดแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ ในการวางแผนจัดการและควบคุม  
 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานจะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดให้มีมาตรการจัดการ  
 ความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ 
6. ให้มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและนำไป  
 ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
7. ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร  
 ความเสี่ยงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน 
8. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินไป  
 อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้ 
 
3.1	 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั่วไป	(Systematic	Risk) 
 

3.1.1	 ความเสี่ยงเนื่องจากการดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	และนโยบายของรัฐบาล 

 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐคือ รฟม. และ กทพ. 
การตีความข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่แตกต่างกันระหว่างคู่สัญญา อาจเกิดขึ้นได้ในเรื่องต่างๆ เช่น 
การปรับอัตราค่าผ่านทางหรือค่าโดยสาร การพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาสัมปทาน และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
ตามสัญญา ซึ่งบริษัทอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 

 



88 รายงานประจำปี 2560 

 นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐจากฝ่าย
การเมืองที่เข้ามากำกับดูแล อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี  
ผลกระทบต่อการพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญา หรือเงื่อนไขตามสัญญาที่กำหนดไว้แล้ว แต่ กทพ. หรือ รฟม. อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามสัญญา หรือมีความประสงค์อื่นให้บริษัทปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากสัญญาหรือข้อตกลง 
 รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าผ่านทางตามสัญญาระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ซึ่งครบกำหนดสัมปทาน 30 ปี ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 แม้ว่าตามเงื่อนไขสัญญาระบุไว้ว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา 30 ปี สัญญาอาจต่อไปได้อีก   
2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ตามเงื่อนไขที่ กทพ. และบริษัทจะตกลงกัน ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลง
นโยบายภาครัฐอาจมีผลต่อการพิจารณาต่ออายุสัญญา ถ้าหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาจะทำให้รายได้  
ค่าผ่านทางส่วนนี้หายไป เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กทพ. แล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะสร้างระบบการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ บริษัทจะทบทวนกลยุทธ์และ  
แผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และได้รับประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว 

 
3.1.2	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ 

 บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการทั้งทางพิเศษและรถไฟฟ้า ดังนั้น รายได้หลักของบริษัทจะมาจากค่าผ่านทางและ  
ค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขยายโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้า 
การมีระบบขนส่งต่อเนื่องที่ดี อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่นที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ ความหนาแน่นของ  
การจราจรบนท้องถนน ราคาน้ำมัน การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคอนโดมิเนียม และธุรกิจรอบเส้นทางรถไฟฟ้า  
ที่จะทำให้เกิดเป้าหมายในการเดินทางของประชาชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทจะมีรายได้
จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรายได้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขัน
ในธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก รวมทั้งระยะเวลาในการเปิดให้บริการร้านค้าในสถานี ซึ่งหลาย
ปัจจัยเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นหากรายได้ของบริษัทแตกต่างจากผลการศึกษาหรือประมาณการที่  
คาดการณ์ไว้อาจส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระเงินตามข้อผูกพันที่มี เช่น ดอกเบี้ยจ่าย 
การชำระคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามสัญญา รวมถึงค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
หรือค่าตอบแทนที่จ่ายให้ รฟม. เป็นต้น 
 เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะจัดตั้งหน่วยงานในการติดตามผลกระทบที่อาจมีผลต่อปัจจัยเบื้องต้นอย่าง
ใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง 
ได้แก่ ราคาน้ำมัน ความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน และอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่นที่ผู้โดยสารสามารถ
เลือกใช้ได้ เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจรทั้งบริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งวิธีการเดินทางทั้ง 2 แบบนี้  
ถือเป็นสินค้าทดแทนซึ่งกันและกันได้ (Substitute product) และในส่วนของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทจะได้มีการ
พัฒนาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น การบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบ 
Passenger Information Display system (PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทั้งยังมี
แผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชั้นร้านค้าเพิ่มเติมอีกด้วย 

 
3.1.3	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

 เนื่องจากบริษัทยังมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ รวมทั้งบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตอีกหลาย
โครงการ จึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนมาก ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายจึงอาจจะเป็นค่าใช้จ่าย
รายการใหญ่ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ที ่ปรับสูงขึ ้นอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท 
เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อบางส่วนเป็นอัตราลอยตัว ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในกรณี
ที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีความผันผวนหรือปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
ของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทจะจัดโครงสร้างของเงินกู้ยืมโดยการแบ่งสัดส่วนของเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว และเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ  
มุมมองของบริษัทต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคต 
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 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อจัดโครงสร้างเงินกู้ยืมให้มีสัดส่วนเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่   
และเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ในปี 2560 บริษัท
มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวน 5,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 5-7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อไปลงทุนโครงการและเป็น  
เงินทุนหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 78.38 
 นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และ  
ค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง ก็จะส่งผลให้  
ค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำอีกทั้งบริษัทจะมี
การกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลง เช่น การเจรจาลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ และการซื้อ Forward เป็นต้น 

 
3.1.4		ความเสี่ยงจากอุบัติภัยร้ายแรง	เหตุการณ์ความไม่สงบ	หรือภัยธรรมชาติ	

 ธุรกิจของบริษัท ทั้งก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษและรถไฟฟ้า มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ หรือปัจจัยภายนอก
ที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยกะทันหัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย 
วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องระงับ
การให้บริการ และทำให้สูญเสียรายได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานบริหารทางพิเศษเพื่อนำไป  
เก็บรักษายังสถานที่เก็บซึ่งปลอดภัย รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีใน
การเข้าแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น เช่น การฝึกรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท โดยการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการขู่วางระเบิด
และเหตุระเบิดภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสียและหยุดภายในอุโมงค์ เหตุเพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า
หรือในอุโมงค์ เป็นต้น และจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและพร้อมปฏิบัติการกู้ภัย 
 ทั้งนี้ บริษัทมีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจาก
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption)   
การประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถึงความเสี่ยงจากการก่อการร้าย (Terrorism 
Insurance) ในส่วนของธุรกิจการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน  

 
3.1.5	 ความเสี่ยงด้านบุคลากร 

 เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเดินทางและจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) จึงมีการเร่งขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการ
ประกอบธุรกิจขนส่งมวลชนที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และทักษะในธุรกิจระบบรางมากขึ้น จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะมีการดึงตัวบุคลากรหลักออกไปจากบริษัท 
 ความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหลักของบริษัท บุคลากรถือเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านบุคลากร เริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริษัท การฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่
ของพนักงานแต่ละคน การสร้างขวัญและกำลังใจ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม การทบทวนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานให้มีความพร้อมตลอดเวลา รวมถึงจัดทำแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) โดยบริษัทได้จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งและแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย
ผู ้บริหารระดับสูงเพื ่อวางแนวทางในการคัดสรร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทั ้งในระดับผู ้บริหารและ  
หัวหน้างาน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและทักษะทางด้าน
เทคนิคเฉพาะงาน ได้จัดให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) และเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
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3.2		 ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท	(Corporate	Specific	Risk) 
 

3.2.1	 ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

 บริษัทและ NECL มีข้อพิพาทกับ กทพ. จำนวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง โดยข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการตีความ  
ในสัญญาที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น การปรับอัตราค่าผ่านทาง และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งมี
การนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอนระงับข้อพิพาทตามสัญญา และในชั้น
ศาลปกครอง แบ่งเป็นข้อพิพาทที่บริษัท และ NECL นำเสนอเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามสัญญาและเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ซึ่งมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ 28,179.8 ล้านบาท และเป็นข้อพิพาทที่ กทพ.   
เป็นผู้เรียกร้องความเสียหายซึ่งมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ 1,589.2 ล้านบาท 
 ทั้งนี้ ข้อพิพาทหลักที่มีทุนทรัพย์สูงส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทที่บริษัทเป็นฝ่ายฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก กทพ.   
ผลการตัดสินจึงไม่มีความเสี่ยงที่เป็นเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ 

 
3.2.2	 ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ	ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ 

 บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ในกรณีที่  
ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึง
สัดส่วนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ให้เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของบริษัท ที่ทำให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน 

 
3.2.3	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของต้นทุนธุรกิจระบบราง	 

 ต้นทุนธุรกิจระบบรางประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร และต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าถือเป็นค่าใช้จ่ายหลัก  
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา   
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร  
 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) บริษัทมีสัญญาเป็นเงินสกุลต่างประเทศ และเงินบาท 
ต้องปรับเปลี่ยนตามดัชนีราคาผู้บริโภคตามที่ระบุในสัญญา เนื่องจากเป็นสัญญาระยะยาวทำให้บริษัทจะมีความเสี่ยง
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดังกล่าว 
 สำหรับค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีและใช้ในการเดินรถจะมีการปรับเปลี่ยนตามอัตรา
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้น  
 ดังนั้น ต้นทุนธุรกิจระบบรางส่วนที่เป็นต้นทุนค่าโดยสารของบริษัท จึงมีความผันแปรไปตามค่าใช้จ่ายที่กล่าว  
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ลักษณะ
ของต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทุนคงที่ ไม่ได้ผันแปรโดยตรงไปกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หากผู้โดยสาร  
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ต้องเพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับ  
ผู้โดยสาร  
 สำหรับสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น ได้มีการกำหนดค่าจ้างสำหรับการให้บริการการจัดการ
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาที่ รฟม. จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท โดยอ้างอิงและคำนวณจากประมาณการค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินงานที่คาดการณ์โดยบริษัท ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีการที่กำหนดในสัญญาสัมปทานเท่านั้น ดังนั้น กำไรที่เกิดจากการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของบริษัทในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้ใกล้เคียงกับประมาณการที่กำหนด ซึ่งหาก
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท  
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถขอเงินชดเชยหรือปรับขึ้นค่าบริการจาก รฟม. ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์จากการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริษัท  
มีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ประมาณการ  
ที่กำหนดไว้ 
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3.2.4	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ 

 บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในธุรกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และปัจจัยภายนอก ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดหรือความ  
ไม่เพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทุจริตของพนักงาน 
และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือความมั่นคงของบริษัท จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างละเอียด
รอบคอบและด้วยความระมัดระวัง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานโดยเฉพาะทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาเส้นทางและระบบ
จัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ
ของพนักงานซึ่งดูแลรับผิดชอบจากทุกฝ่ายงานจะนำมาซึ่งคุณภาพและความพร้อมของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
ได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง  
 รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างสำคัญของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา   
โดยมีการกำหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทั้งทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษ  
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของบริษัท JMI Pacific จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท  
ผู้ออกแบบและเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้าง และมีการตรวจติดตามและเฝ้าระวังดูแลและบำรุงรักษาไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการใช้งานของทางพิเศษ สำหรับระบบจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง ระบบสื่อสาร และควบคุมการจราจร ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้ใช้การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) มีระบบ
ข้อมูลสำรอง ระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการบริหารการจัดซื้อวัสดุเพื่อสำรองการใช้งาน 
 นอกจากนี้ บริษัทยังอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จัดเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
ระบบไฟฟ้าไม่ทำงานเนื่องจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง ระบบปฏิบัติการเกิดการประมวลผล  
ผิดพลาด หรือการมีไวรัสเข้าสู่ระบบและเข้าทำลายข้อมูลต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ รวมถึงการมีผู้ก่อกวนลักลอบ  
เข้าทำลายข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบงานที่สำคัญจาก
บุคคลภายนอก มีการกำหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้งโปรแกรมสำหรับตรวจสอบไวรัส 
และมีการสำรองข้อมูลในระบบปฏิบัติการซึ่งสามารถทำงานทดแทนได้ในทันที 

 
3.2.5	 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้รับเหมาหลักในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์	 

	 งานระบบรถไฟฟ้า	

 บริษัทได้รับมาซึ่งสัญญาจัดหาอุปกรณ์งานระบบ และสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ากับผู้รับเหมาหลัก 
Siemens Limited ประเทศไทย และ Japan Transportation Technology (Thailand) ดังนั้น ในกรณีที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
จากภายนอกซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักดังกล่าว ไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่บริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา
บำรุงรักษา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้ 
 จากการศึกษาข้อมูลจากสมาชิกในสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในระดับสากล เช่น UITP, APTA, NOVA 
Group of Metros รวมทั้งการเรียนรู้จาก Lloyd’s Register Rail ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
เลือกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย  
ที่จะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้รับเหมาทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยมิต้องพึ่งพาผู้ผลิตรายเดิมเพียงรายเดียว  

 
3.2.6		ความเสี่ยงจากการก่อสร้างและดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน	

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (Blue Line 
Extension) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยบริษัทมีหน้าที่ในการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์
งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โดยจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์งาน
ระบบของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้บริการเดินรถได้ตามกำหนดเป็นช่วงๆ คือ ช่วงที่ 1 เส้นทาง
สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน เปิดให้บริการเดินรถภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 2 เส้นทางสถานีหัวลำโพง-  
สถานีหลักสอง เปิดให้บริการเดินรถภายใน 30 เดือน (กันยายน 2562) และช่วงที่ 3 เส้นทางสถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ 
เปิดให้บริการเดินรถภายใน 36 เดือน (มีนาคม 2563) 
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 บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ   
รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการ ซึ่งการดำเนินการในช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-  
สถานีเตาปูนแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สำหรับช่วงที่ 1 ได้หมดไป ยังคงเหลือความเสี่ยงในการดำเนินการสำหรับช่วงที่ 2 และ 3   
ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

3.2.7		ความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน 
 ในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริษัทต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 22,000 ล้านบาท โดยการบริหาร
ความเสี่ยงเรื ่องแหล่งเงินทุน บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนภายในจากกระแสเงินสดที่ได้รับการชำระหนี้คืนจาก NECL 
ประมาณ 6,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากแหล่งเงินทุนภายนอก โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้   
และได้มีการทำสัญญาสินเชื่อเมื่อเดือนมกราคม 2561 
 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินหลัก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 

1. อาคารและอุปกรณ์ 360  
2. สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว 38,449  
3. สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 719  
4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 25,954 
	 รวม	 65,482 

 
 ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตามประเภท
ของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัท ดังนี้ 

4.1.1	 อาคารและอุปกรณ์	 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 

บริษัท 315 เจ้าของ* ไม่มี 
NECL 32 เจ้าของ** ไม่มี 
BMN 13  เจ้าของ  ไม่มี 
	 รวม	 360 

 
หมายเหตุ * อาคาร ส่วนปรับปรุงและสิ่งปลูกสร้างอื่นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนขั้นที่ 2 แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในอาคาร  
 จะเป็นของ กทพ. แต่บริษัทได้สิทธิในการใช้อาคารในการบริหารโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ระบุ  
 ในสัญญา บริษัทได้เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ตั ้งสำนักงานใหญ่ ซึ ่งตั ้งอยู่ที ่เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   
 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสัญญาเช่าปีต่อปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท 

**  NECL ไม่มีที่ดิน อาคารและเครื่องจักร NECL ได้เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 587 
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยเป็นสัญญาเช่าปีต่อปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 
10,000 บาท NECL ใช้อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนสาย
บางปะอิน-ปากเกร็ด ในการควบคุมงานปฏิบัติการ แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารจะเป็นของ กทพ. แต่ NECL ได้สิทธิ
ในการใช้อาคารในการบริหารโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ชื่อบริษัท มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน



93บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

4.1.2	 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 ชื่อบริษัท มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

บริษัท 32,245  
NECL 6,204  
	 รวม	 38,449  

 
 สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วเป็นต้นทุนในการก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ บี และซี 4,674  เป็นของ กทพ. ไม่มี 
ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี 3,732  เป็นของ กทพ. ไม่มี 
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 23,767 เป็นของ กทพ. เป็นหลักประกัน 
  รอบนอกฯ   ในการกู้ยืม 
ทางพิเศษอุดรรัถยา  6,204  เป็นของ กทพ. * 
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 72 
รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		 38,449		

 
หมายเหตุ * NECL ได้นำสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษ  
 อุดรรัถยาไปใช้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากบริษัท 

 
 เนื่องจากสัญญาโครงการทางพิเศษข้างต้นเป็นสัญญาโครงการลักษณะ BTO (Build Transfer Operate) กรรมสิทธิ์
ในทางพิเศษทั้งหมดรวมทั้งสิ่งก่อสร้างถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษจึงตกเป็น
ของ กทพ. ทันทีที่บริษัทและ NECL จัดสร้างขึ้น และเมื่อเปิดใช้งานแล้ว บริษัทและ NECL มีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินนั้น 
และมีหน้าที่บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทาง
พิเศษศรีรัช) กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2533 และอาจต่ออายุออกไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี 
ตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันต่อไป สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) กำหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2540 สัญญาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กำหนดระยะ
เวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดร
รัถยา) กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2539 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี 
สัญญากำหนดให้บริษัทและ NECL เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าผ่านทาง และค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร
และการกู้ภัยบนทางพิเศษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางพิเศษตามสัญญาที่เกี่ยวข้องตลอดอายุสัญญา 
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4.1.3	 สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน ตามงบการเงินรวมของบริษัท 
มีดังนี้ 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 ชื่อบริษัท มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

บริษัท 719 
 

 สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว บริษัท
บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนด้วยราคาทุนซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันในการ
จ่ายค่าทดแทนสำหรับการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนให้กับ กทพ. ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ภายหลัง
การรับรู้รายการเริ่มแรกสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม บริษัท  
ตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วนเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามปริมาณรถที่ใช้บริการ  

 
4.1.4	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า  
สายสีน้ำเงิน ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 ชื่อบริษัท มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

บริษัท 25,608 
BMN 346 
	 รวม	 25,954	 

 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นต้นทุนในการก่อสร้างโครงการ  
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

บริษัท อุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า 17,117 เจ้าของ ไม่มี 
บริษัท อุปกรณ์ระบบและส่วนปรับปรุง 503 เจ้าของ ไม่มี 
 พื้นที่เช่า อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  
 และอุปกรณ์ระบบโฆษณาบริเวณสถานี 
BMN อุปกรณ์ระบบและส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า  346 เจ้าของ ไม่มี 
 อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ 
 อุปกรณ์ระบบโฆษณาบริเวณสถานี 
บริษัท ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 7,988 เจ้าของ ไม่มี 
 รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ	 25,954	 

 
 



ชื่อบริษัท
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

สัดส่วน
การลงทุน

ในแต่ละบริษัท
(ร้อยละ)

ทุนชำระแล้ว ประเภทของ
เงินลงทุน

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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4.2 เงินลงทุนในบริษัทอื่น 
 

4.2.1	 สรุปมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทอื่น ตามงบการเงินรวมของบริษัท มีดังนี้ 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

 

1. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด 2,604 99.99 5,250 บริษัทย่อย - ดำเนินการก่อสร้างและ 

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน  (2,450)     บริหารโครงการทางด่วน 

 เงินลงทุนสุทธิ 154     สายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

2. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด 166 65.19 254 บริษัทย่อย - พัฒนาพ้ืนท่ีร้านค้าในสถานี 

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน  (16)     รถไฟฟ้า และชั้นใต้ดิน 

 เงินลงทุนสุทธิ 150     อาคารจอดแล้วจร 

      - จัดหาโฆษณาในรูปแบบ 

       ป้ายหรือสื่อโฆษณาใน 

       บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

       และภายในรถไฟฟ้า 

      - ให้บริการและดูแลรักษา 

       อุปกรณ์ระบบสื่อสาร 

       โทรคมนาคมในสถานี 

       รถไฟฟ้า 

3. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 6,976 19.45 3,990 บริษัทร่วม - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา 

4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3,223 19.40 7,370 บริษัทร่วม -  ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding  

       Company) ซ่ึงประกอบธุรกิจ 

       ด้านพลังงาน 

5. บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 1,655  7.50 22,065 บริษัทอื่น - ก่อสร้างและดำเนินโครงการ 

       ไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี 

 

4.2.2		นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย  
 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างโอกาส และผลตอบแทนระยะยาว เสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท 
โดยกำหนดให้มีนโยบายการลงทุนดังต่อไปนี้  
1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ดำเนินโครงการในลักษณะการลงทุนระยะยาว  
2. สัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนขั้นต่ำที่ทำให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการ  
 ดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน 
3. ไม่ลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ดังนี้ 
 

1)		 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำกัด	(“NECL”)  
 บริษัทจัดตั้ง NECL เมื่อปี 2539 โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเงินปันผล
จากการลงทุนในหุ้นของ NECL ทั้งนี้สืบเนื่องจาก NECL ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐที่ทำการก่อสร้าง
ทางในลักษณะที่เป็นทางแข่งขัน ทำให้รายได้ของ NECL ไม่เป็นไปตามประมาณการ ผลประกอบการของ NECL 
ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขาดทุนสะสมเกินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ เมื่อปี 2546 NECL จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก 3,000 ล้านบาทเป็น 6,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 
3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของ NECL เริ่มมีกำไรตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีเงินให้กู้
ยืมแก่ NECL เป็นจำนวนมาก และเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของ NECL บริษัทได้ส่งกรรมการบริหารของบริษัทเข้าไป
เป็นกรรมการบริษัทใน NECL จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 คนของ NECL กรณี NECL มีการ
ดำเนินการที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ NECL จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน 
นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดของ NECL 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NECL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,250 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ใน NECL เท่ากับร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

 
2)	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำกัด	(“BMN”) 

 บริษัทจัดตั้ง BMN เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและพื้นที่ชั้นใต้ดิน  
ของอาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าว ในปัจจุบันเปิดดำเนินการไปแล้ว 9 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท   
สถานีพหลโยธิน สถานีสวนจตุจักร สถานีกำแพงเพชร สถานีพระราม 9 สถานีศูนย์วัฒนธรรม สถานีคลองเตย 
สถานีลาดพร้าว และสถานีเพชรบุรี รวมทั้งให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานี
รถไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BMN มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 254 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น
อยู่ใน BMN ร้อยละ 65.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BMN ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจการตลาดและอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ชำนาญการ
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.81  
 สำหรับนโยบายการลงทุนใน BMN ในอนาคตนั้น บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน 
BMN ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน BMN โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปของส่วนแบ่งรายได้และเงินปันผลรับจากการลงทุนใน BMN ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการควบคุมหรือมีส่วนร่วม  
ในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ส่งผู้แทนบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน BMN จำนวน   
4 คน จากกรรมการทั้งหมด 6 คน 

 
3)	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำกัด	(มหาชน)	(“TTW”)	 

 บริษัทลงทุนใน TTW ซึ ่งเป็นบริษัทที ่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปา   
ส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปา  
ส่วนภูมิภาค ซึ่งสัญญามีอายุ 30 ปี นับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 TTW มีการลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี 
จำกัด คิดเป็นร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย  
น้ำประปาในเขตพื้นที่ปทุมธานี และรังสิต โดยมีสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค สัญญามีอายุ 
25 ปี นับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2541 อีกทั้งยังลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
บริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย โดย TTW ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 
68.50 ของทุนจดทะเบียน และลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยผ่านการถือหุ้นร้อยละ 25.31 ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะ  
ได้รับจากการลงทุนใน TTW คือ รายได้เงินปันผล  
 บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน TTW โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท  
ถือหุ้นใน TTW ร้อยละ 19.45 ของทุนจดทะเบียน  
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4)	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำกัด	(มหาชน)	(“CKP”) 

 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้ง CKP ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)   
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 CKP มีการลงทุน
ในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 56 บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท 
เชียงราย โซลาร์ จำกัด ร้อยละ 30 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ร้อยละ 100 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 
ร้อยละ 65 และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 30 ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือ เงินปันผล
จากการลงทุน  
 บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน CKP โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทถือหุ้นใน 
CKP ร้อยละ 19.40 ของทุนจดทะเบียน 

 
5)	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำกัด	(“XPCL”) 

 บริษัทลงทุนใน XPCL ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 29 ปี นับจากวันจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือเงินปันผลจากการลงทุน  
 บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน XPCL โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
บริษัทถือหุ้นอยู่ใน XPCL ร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญของ XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดได้นำไปเป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของ XPCL  
 

5.	 ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 
5.1	 ข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(“กทพ.”)	 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทกับ กทพ. จำนวนทั ้งสิ ้น 11 เรื ่อง ซึ ่งมีการนำเข้าสู ่การพิจารณาของ   
คณะอนุญาโตตุลาการตามขั้นตอนระงับข้อพิพาทตามสัญญา และในชั้นศาลปกครอง สาระสำคัญของแต่ละข้อพิพาท มีดังนี้ 

 

5.1.1	 ข้อพิพาทที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย	จำนวน	8	เรื่อง	โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่	 

	 ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ	28,179.8	ล้านบาท 

 
1.  วันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก (Priority Component Opening Date) ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 

 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 3,831.4 
ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการนับวันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรกที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการเริ่มต้นแบ่งส่วนแบ่ง
รายได้ค่าผ่านทางให้แก่บริษัทตามสัญญา 
 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ. ชำระเงินตามที่บริษัทเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ยตาม
สัญญา ซึ่งต่อมา กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 กทพ. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ หรือมีคำสั ่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื ่อ  
วันที ่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทได้ยื ่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื ่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี ้ขาดของ  
คณะอนุญาโตตุลาการโดยคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมจนถึงวันฟ้องจำนวน 1,189.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
5,021.1 ล้านบาท  
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอน  
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้บังคับตามคำร้องของบริษัท  
 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด  
 ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดกำหนดนัดวันฟังคำพิพากษา  
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2. ทางแข่งขันของทางพิเศษอุดรรัถยา 

 บริษัทย่อยได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ที่ขาดไปจากการที่รัฐอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงระหว่างอนุสรณ์สถานถึงรังสิต ซึ่งถือเป็น  
ทางแข่งขันตามสัญญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย คิดเป็นค่าเสียหายจนถึงวันที่ยื่น  
ข้อพิพาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) จำนวน 1,790 ล้านบาท  
 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ. ชำระเงินตามที่บริษัทย่อยเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ย
ตามสัญญา ซึ่ง กทพ. ได้มีหนังสือถึงบริษัทย่อยปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
เมื ่อว ันที ่ 3 มีนาคม 2552 กทพ. ได้ย ื ่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลเพิกถอนคำชี ้ขาดของ  
คณะอนุญาโตตุลาการ 
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการโดยมีทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 3,296.7 ล้านบาท 
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ กทพ. ที่ขอให้เพิกถอน  
คำชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี ้ขาดของ  
คณะอนุญาโตตุลาการ  
 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดกำหนดนัดวันฟังคำพิพากษา 

 
3. การออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานโดย กทพ. 

 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินจากการที่ กทพ. ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
ก่อสร้างทางพิเศษศรีรัชบางส่วนเป็นการเพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 209.1 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) 
 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี ้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ. ชำระค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ   
ตามหนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงงาน เป็นเงินรวม 382.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา 
 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  
และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 กทพ. ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล  
ปกครองกลาง  
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริษัทยื่นคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล
ปกครองกลาง  
 ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
4. การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช 

 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทาง 
ปี 2546 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญาคิดเป็นค่าเสียหาย  
พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจำนวน 4,368 ล้านบาท  
 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชี้ขาดให้ กทพ. ชำระค่าเสียหายตามที่บริษัทเรียกร้องจำนวน   
4,368 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา  
 กทพ. ได้มีหนังสือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
กทพ. ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ยื่นคำให้การแก้คำร้องต่อศาลปกครองกลาง  
 ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
5.  การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี 

 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทาง  
ปี 2546 สำหรับทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญา รวมเป็นเงินจำนวน 1,048.2 ล้านบาท  
 ปัจจุบันข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างคณะอนุญาโตตุลาการจัดทำคำชี้ขาด 
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6.  การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช 

 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทาง
ปี 2551 (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญา รวมเป็นเงิน 9,091.8 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา   
 ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ  

 
7. การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี 

 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทาง
ปี 2551 สำหรับทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญา พร้อมดอกเบี้ยคำนวณ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
รวมเป็นเงิน 4,062.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา  
 ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

 
8. การปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพิเศษอุดรรัถยา  

 บริษัทย่อยได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากการปรับค่าผ่านทาง
ปี 2546 สำหรับทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัญญาจำนวน 908.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา 
 ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

 
5.1.2	 ข้อพิพาทที่	 กทพ.	 เป็นผู้ยื่นเรียกร้องค่าเสียหาย	 จำนวน	 3	 เรื่อง	 โดยมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาท	 
	 ทั้งสิ้นประมาณ	1,589.2	ล้านบาท 

 
1. ค่าใช้จ่ายทำทางเข้า - ออก และแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

 กทพ. ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทางเข้า-ออกของผู้ร้องเรียน และ
ค่าจัดทำท่อรับน้ำฝนจากฟรีโฟลว์ รวมเป็นเงิน 0.4 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดว่า กทพ. ไม่มีสิทธิ
เรียกค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ได้ยื่นคำร้องเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 เม ื ่อว ันท ี ่ 30 ส ิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางม ีคำพ ิพากษาให ้ เพ ิกถอนคำช ี ้ขาดของ   
คณะอนุญาโตตุลาการ เฉพาะส่วนที่คณะอนุญาโตตุลาการรับข้อพิพาทมูลกรณีที่ 2 กรณีจัดทำท่อรับน้ำฝนไว้
พิจารณา เนื่องจาก กทพ. ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทหลังมูลกรณีพิพาทขาดอายุความ 
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 
 ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 

2. การก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนที่ 2 

 กทพ. ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนที่ 2 ตาม
เงื่อนไขของสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ข้อ 8.5 ก. ให้แล้วเสร็จ และให้บริษัทย่อยชดใช้เงิน
จำนวน 1,587.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ตามสัญญาระบุว่าแม้ครบเงื่อนไขตามสัญญาให้เริ่มก่อสร้าง 
แต่หาก กทพ. ผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างร้ายแรง บริษัทย่อยยังไม่ต้อง
เริ่มก่อสร้าง ซึ่ง กทพ. ผิดสัญญาเรื่องทางแข่งขันและการปรับอัตราค่าผ่านทาง บริษัทย่อยจึงได้รับสิทธิยังไม่ต้อง
เริ่มก่อสร้าง และ กทพ. ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับ 
 ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

 
3. ค่าใช้พื้นที่อาคารศูนย์ควบคุม (บางพูน) 

 กทพ. ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทย่อยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่อาคารศูนย์ควบคุม 
(บางพูน) จำนวน 1.1 ล้านบาท ซึ ่งบริษัทย่อยเห็นว่าค่าใช้จ่ายที ่ กทพ. เรียกมานั ้น ไม่อยู ่ในขอบเขต  
ความรับผิดชอบของบริษัทย่อยตามสัญญา  
 ปัจจุบันข้อพิพาทอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ  

เนื่องจากข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณา บริษัทและบริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน 
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6.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 
 
6.1	 ข้อมูลทั่วไป 
 

(1)	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	

	 Bangkok	Expressway	and	Metro	Public	Company	Limited	

	 (เรียกชื่อย่อว่า	“BEM”)	 

ประกอบธุรกิจ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการ 
 โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000491 
ทุนจดทะเบียน 15,285 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 15,285 ล้านบาท  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์  0 2641 4611 และ 0 2354 2000 
  โทรสาร  0 2641 4610 และ 0 2354 2040 
  เว็บไซต์  www.bemplc.co.th 
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (1) 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2641 4611 
  โทรสาร  0 2641 4610  
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (2) 189 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (3) 189/1 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (4) 189/2 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2354 2000 
  โทรสาร  0 2354 2040  

 
(2)	 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำกัด	(เรียกชื่อย่อว่า	“NECL”) 

ประกอบธุรกิจ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
ทุนจดทะเบียน 6,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 5,250 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
  โทรศัพท์  0 2641 4647  
  โทรสาร  0 2641 4646  
 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำกัด	(เรียกชื่อย่อว่า	“BMN”) 

ประกอบธุรกิจ 1. ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT และพื้นที่ชั้นใต้ดินอาคารจอดแล้วจร 
  สถานีลาดพร้าว 
 2. จัดหา และ/หรือจัดทำสื่อโฆษณาในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า และภายในขบวนรถไฟฟ้า MRT 
 3. ให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 832 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบียน 254 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 254 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 65.19  
  โทรศัพท์  0 2690 8200 
  โทรสาร  0 2690 8212  
  เว็บไซต์ www.bmn-mrt.com 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำกัด	(มหาชน)	(เรียกชื่อย่อว่า	“TTW”) 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค  
 และลงทุนในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง  
 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
ทุนจดทะเบียน 3,990 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3,990 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 19.45 
  โทรศัพท์  0 2811 7526 
  โทรสาร  0 2420 6064 
  เว็บไซต์ www.ttwplc.com 
 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำกัด	(มหาชน)	(เรียกชื่อย่อว่า	“CKP”) 
ประกอบธุรกิจ ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต 
 และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 7,370 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 19.40 
  โทรศัพท์  0 2691 9720 
  โทรสาร  0 2691 9723  
  เว็บไซต์ www.ckpower.co.th 

 
(3)	 บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 0 2009 9382  
 โทรสาร : 0 2009 9476  
 
ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	สำนักงาน	อีวาย	จำกัด	 
 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 
 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 0 2264 0777 
 โทรสาร : 0 2264 0789 

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

 
ที่ปรึกษาทางการเงิน	 บริษัท	แอดไวเซอรี่	พลัส	จำกัด	
 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 10  
 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 0 2652 7858-64 
 โทรสาร  : 0 2652 7867 
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นายทะเบียนหุ้นกู้	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน) 

 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 0 2544 3924 
 โทรสาร : 0 2937 7783 

 ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน) 

 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
 โทรศัพท์  : 0 2298 0831  
 โทรสาร  : 0 2298 0835 
 

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ		 ธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน) 

 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  : 0 2208 4631-9  
 โทรสาร  : 0 2256 8619 

 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน) 

 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์  : 0 2256 2323 

 ธนาคารทหารไทย	จำกัด	(มหาชน)	 

 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมทอง  
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ : 0 2299 2511-2 
 โทรสาร : 0 2299 2752 

 
6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น 

สรุปสาระสำคัญของสัญญาในธุรกิจของบริษัท 
 

6.2.1	 ธุรกิจทางพิเศษ 

 
6.2.1.1	 สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่	2 

	วันที่ทำสัญญา 22 ธันวาคม 2531 

	คู่สัญญา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 

	สรุปสาระสำคัญ บริษัทมีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) รวมทั้ง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 เป็นระยะเวลาสัมปทาน 
30 ปี นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2533 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระบบทางด่วน  
ขั้นที่ 2 ประกอบด้วย ส่วนเอ (พระราม 9-รัชดาภิเษก) ส่วนบี (พญาไท-บางโคล่)   
ส่วนซี (รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ) รวมระยะทางทั้งสิ้น 29.8 กิโลเมตร โดยบริษัทมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางในส่วนของทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษเฉลิม
มหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ซึ่งก่อสร้างและบริหารโดย กทพ.ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 
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6.2.1.2	 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่	2	(ส่วนดี) 

	วันที่ทำสัญญา 17 เมษายน 2540 

	คู่สัญญา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 

	สรุปสาระสำคัญ บริษัทมีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ในส่วน
ต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนดี (พระราม 9-ศรีนครินทร์) ระยะทาง   
8.7 กิโลเมตร ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 22 เมษายน 2540 ถึงวันที่ 21 
เมษายน 2570 โดยบริษัทมีสิทธิได้รับรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดตลอดระยะเวลา
สัมปทาน 

 

 

6.2.1.3	 สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการให้บริการและบำรุงรักษาโครงการ	 

	 ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

	วันที่ทำสัญญา 15 กันยายน 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

	คู่สัญญา  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 

	สรุปสาระสำคัญ  บริษัทมีหน้าที่ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
รอบนอกฯ ซึ่งมีสายทางเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก และเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช
บริเวณด้านเหนือของสถานีขนส่งหมอชิต 2 รวมระยะทางทั้งสิ้น 16.7 กิโลเมตร   
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2585 
โดยบริษัทมีสิทธิได้รับรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัมปทาน  

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับ กทพ. เพื่อการ
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อเพิ่มเติมจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อเชื่อม  
ไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ
ออกแบบและก่อสร้างไม่เกิน 18 เดือน  

 
 

6.2.1.4	 สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	

	วันที่ทำสัญญา 27 กันยายน 2539 

	คู่สัญญา บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (“NECL”) และ 
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”) 

	สรุปสาระสำคัญ NECL มีหน้าที ่ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วน  
สายบางปะอิน-ปากเกร ็ด) ซ ึ ่งม ี เส ้นทางที ่ เช ื ่อมต่อระบบทางพิเศษศร ีร ัชท ี ่  
ถนนแจ้งวัฒนะ และสิ้นสุดที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง  
ทั้งสิ้น 32 กิโลเมตร ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี นับจากวันที่ 27 กันยายน 2539 ถึง  
วันที่ 26 กันยายน 2569 
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6.2.2	 ธุรกิจระบบราง 

 
6.2.2.1	 สัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

	วันที่ทำสัญญา 1 สิงหาคม 2543 

	คู่สัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) 

	สรุปสาระสำคัญ บริษัทมีหน้าที ่ในการออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั ้ง ทดสอบและใช้งานอุปกรณ์  
งานระบบ รวมถึงดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสัมปทาน 
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร จำนวน 18 สถานี 
โดยบริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนิน
กิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ใดๆ และ/หรือทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 
ซึ ่งรวมถึงการโฆษณา การให้เช่าพื ้นที ่ในโครงการและธุรกิจให้บริการสื ่อสาร
โทรคมนาคมภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า และตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 
สัญญาสัมปทานฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า  
สายสีน้ำเงิน 

 
 

6.2.2.2	 สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน 

	วันที่ทำสัญญา 31 มีนาคม 2560  

	คู่สัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) 

	สรุปสาระสำคัญ บริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ดำเนินการให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิม  
รัชมงคลและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายโดยให้เป็นการเดินรถแบบ  
ต่อเนื ่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) และบริษัทมีสิทธิในรายได้  
ค่าโดยสารและสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานโดยบริษัทเป็น  
ผู ้ร ับภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั ้งหมดตลอดระยะเวลา
สัมปทาน และแบ่งผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก่ รฟม. ตามที่ได้ตกลงกัน  
ในสัญญาระยะเวลา 33 ปีนับจากวันที่ รฟม. แจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) 
โดยแบ่งออกเป็น 

ระยะที่ 1 : การจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้า  
 สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และทดลองเดินรถไฟฟ้า โดยมีระยะเวลา  
 ดำเนินการ 36 เดือนนับจากวันที่ รฟม. แจ้งให้เริ่มงาน  

ระยะที่ 2 : การดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นระยะ  
 เวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มการบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งสาย สำหรับ  
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากโครงการ
รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีบางซื่อและสถานีหัวลำโพง แบ่งเป็น 2 ช่วง ระยะ
ทางรวม 27 กิโลเมตร คือ ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ  
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6.2.2.3	 สัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟาสายสีม่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ	 ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		 

	 (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)	 สัญญาที่	 4	 สัมปทานสำหรับการลงทุน	 การจัดหาระบบรถไฟฟา		 

	 การให้บริการการเดินรถไฟฟาและซ่อมบำรุงรักษา	 

	วันที่ทำสัญญา 4 กันยายน 2556 

	คู่สัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) 

	สรุปสาระสำคัญ สัญญานี้เป็นสัญญาสัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้
บริการเดินรถ และซ่อมบำรุงรักษามีระยะเวลาสัมปทานทั้งสิ้น 30 ปี นับจากวันที่ 4 
กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2586 โดยเป็นสัญญาในรูปแบบ PPP Gross 
Cost หรือเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนงานโยธา
และให้เอกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้ารวมทั้งบริการการเดิน  
รถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ในสัญญา   
โดย รฟม.เป็นผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ รฟม. จะทยอย
จ่ายคืนค่าอุปกรณ์งานระบบให้บริษัทเป็นรายเดือนในระยะเวลา 6 ปี และจ้างบริษัท
บริหารการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงตลอดอายุสัมปทาน 

 
6.2.2.4	 สัญญาซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบและอุปกรณ์ส่วนเพิ่มสำหรับโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน	 

	วันที่ทำสัญญา 7 กันยายน 2560  

	คู่สัญญา บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ซีเมนส์”) 

	สรุปสาระสำคัญ ซีเมนส์มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) และอุปกรณ์ส่วนเพิ่ม 
(Additional Equipment) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นสำหรับงานระบบ 
วางแผนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การจัดเก็บและการจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ 
จัดหาบุคลากรที่จำเป็น เพื่อประจำอยู่ในหน่วยงานซ่อมบำรุงของบริษัท และจัดเก็บ
และมอบอุปกรณ์อะไหล่ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีให้กับบริษัท 
เมื่อสิ้นสุดสัญญาซ่อมบำรุงรักษาแล้วโดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2572  

 
6.2.2.5	 สัญญาว่าจ้างผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา	 และไฟฟาเคร่ืองกลของโครงการ	 

	 รถไฟฟาสายสีม่วง	บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ	ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	(สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)	 

	วันที่ทำสัญญา 17 พฤศจิกายน 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

	คู่สัญญา บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

	สรุปสาระสำคัญ บมจ.ช.การช่าง มีหน้าที่หลักตามสัญญา ดังนี้ 

• ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี ทางวิ่งยกระดับ และศูนย์  
 ซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในสถานี ทางวิ่ง  
 ยกระดับ และศูนย์ซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์และ บันไดเลื่อนภายในสถานี  
 และศูนย์ซ่อมบำรุง จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และบุคลากร สำหรับงาน  
 ซ่อมบำรุง โดยจะให้บริการซ่อมบำรุงรักษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี สิ้นสุดใน  
 เดือนตุลาคม 2566 โดยมีมูลค่างานตามสัญญาจำนวนไม่เกิน 1,520 ล้านบาท 

• ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธาและไฟฟ้าและเครื่องกลที่สถานีเตาปูน-  
 สถานีบางซื ่อ มูลค่างานตามสัญญาจำนวน 155 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี   
 โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2566 
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6.2.2.6	 สัญญาว่าจ้างผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธาและไฟฟาเครื่องกลของโครงการ	 

	 รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	(สถานีหัวลำโพง-	สถานีบางซื่อ)	

	วันที่ทำสัญญา 17 พฤศจิกายน 2558 

	คู่สัญญา บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

	สรุปสาระสำคัญ บมจ.ช.การช่าง มีหน้าที่หลักตามสัญญา ดังนี้ 
• ซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานโยธา รวมถึงสถานี อุโมงค์ และศูนย์ซ่อมบำรุง 
• ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ภายในสถานี อุโมงค์ และศูนย์ซ่อมบำรุง 
• ซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน ภายในสถานี 
• จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และบุคลากร สำหรับงานซ่อมบำรุง 

ทั้งนี้ บมจ. ช.การช่าง จะให้บริการซ่อมบำรุงรักษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี สิ้นสุด
ในเดือนตุลาคม 2566 โดยมีมูลค่างานตามสัญญาจำนวนไม่เกิน 1,270 ล้านบาท 

 
 

6.2.2.7	 สัญญาว่าจ้างผู้บริหารโครงการ	 รวมถึงเปนผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟาในโครงการ	 

	 รถไฟฟาสายสีน้ำเงิน 

	วันที่ทำสัญญา 20 มิถุนายน 2560 

	คู่สัญญา บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) 

	สรุปสาระสำคัญ บมจ.ช.การช่าง มีหน้าที่หลักตามสัญญา ดังนี้ 
• ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน   
 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขบวนรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้ากำลัง   
 ระบบ SCADA ระบบสื่อสาร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบประตูกั้น  
 ชานชาลา และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง เป็นต้น 
• เชื่อมต่อระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกับโครงการรถไฟฟ้า  
 มหานครสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วง สถานีบางซื่อ-  
 สถานีเตาปูน รวมถึงทดลองเดินรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  
 สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
• ตรวจสอบ ทดลองเดินรถ และเปิดดำเนินการให้บริการอุปกรณ์งานระบบสำหรับ  
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ร่วมกับบริษัท 

ทั้งนี้ บมจ. ช.การช่าง จะเป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
งานระบบรถไฟฟ้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงินซึ่งบริษัทได้ลงนามกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2560 ในวงเงิน 19,643 ล้านบาท 
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6.2.3	 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 
6.2.3.1	 สัญญาให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์กับบริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำกัด 

	วันที่ทำสัญญา 11 มีนาคม 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

	คู่สัญญา บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (“BMN”) 

	สรุปสาระสำคัญ BMN มีสิทธิในการเข้าดำเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล ดังนี้  
• สิทธิดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 11 สถานี ตลอดจนพื้นที่ชั้น  
 ใต้ดินอาคารจอดแล้วจร สถานีลาดพร้าว  
• สิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อรับจัดหา และ/หรือจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบ  
 ต่างๆ เช่น รูปแบบสติกเกอร์ รูปแบบป้ายกล่องไฟขนาดต่างๆ รูปแบบป้ายในอุโมงค์   
 (Platform Billboard) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและภายในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน  
• สิทธิในการจัดให้มีการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและ  
 บนรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั ้งการให้บริการระบบ IRDN (Integrated Radiating   
 Distributed Network) เพื่อรองรับการให้บริการติดต่อสื่อสารของระบบโทรศัพท์  
 เคลื่อนที่ทุกระบบ รวมถึงระบบบริการโทรคมนาคมอื่นๆ ทุกรูปแบบในอนาคต  
• สิทธิในการบริหารสื ่อโฆษณาผ่านระบบหน้าจอแสดงข้อมูลสำหรับผู ้โดยสาร   
 (Passenger Information Display) ที่ติดตั้งในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าและภายในรถไฟฟ้า 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 
 

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

7.1.2 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 หุ้นสามัญของบริษัทมีการออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR จำนวน 
985,977,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของจำนวนหุ้นบริษัททั้งหมด โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิในการรับเงินปันผลตอบแทน
จากการลงทุนเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้รับจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้
สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ นักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/nvdr 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้ 
 

 ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
    (ร้อยละ) 
 1. กลุ่ม ช.การช่าง (1)  4,718,781,781 30.87 
 2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584  8.22 
 3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175  6.85 
 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 794,559,521  5.20 
 5. นายวิชัย วชิรพงศ์ 379,545,048  2.48 
 6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 323,453,209  2.12 
 7. สำนักงานประกันสังคม 260,453,600  1.70 
 8. นายมิน เธียรวร 200,000,000  1.31 
 9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 167,604,034  1.10 
 10. นางวลัยพร สมภักดี 159,832,189  1.05 
 11. CHASE NOMINEES LIMITED 145,170,998  0.95 
 12. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 140,533,500  0.92 
 13. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 133,044,004  0.87 
 14. GIC PRIVATE LIMITED 94,182,254  0.62 
 15. นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล 80,000,000  0.52 
  ยอดรวม 9,900,444,897 64.78 
  อื่นๆ 5,384,555,103 35.22 
  รวมทั้งสิ้น	 15,285,000,000		 100.00  

 
หมายเหตุ : ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ www.set.or.th สำหรับผู้ถือหุ้นที่มี  
  สัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ขึ้นไป 

 
(1) กลุ่ม ช.การช่าง ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 30.87 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  กลุ่มช.การช่าง จำนวนหุ้น %ของทุนชำระแล้ว 
 1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (2) 4,582,121,829 29.98 
 2. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด (3) 136,659,952 0.89 

 
(2) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ช.การช่าง”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป และมีกลุ่มตรีวิศวเวทย์   
 ถือหุ้นร้อยละ 34.38 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  กลุ่มตรีวิศวเวทย์ จำนวนหุ้น %ของทุนชำระแล้ว 
  1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด (4) 293,012,365  17.30 
  2.  บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด (5) 171,396,530  10.12 
  3.  บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด (6) 86,048,212  5.08 
  4.  นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ 13,631,497  0.80 
  5.  นางสายเกษม  ตรีวิศวเวทย์ 5,061,142 0.30 
  6. นางปราณี  ทองกิตติกุล 4,464,342 0.26 
 7. นายณัฐวุฒิ  ตรีวิศวเวทย์ 2,405,785 0.14 
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  กลุ่มตรีวิศวเวทย์ จำนวนหุ้น %	ของทุนชำระแล้ว 
  8. นางสาวสุภามาส  ตรีวิศวเวทย์ 1,700,000 0.10 
  9. นายสิทธิเดช  ตรีวิศวเวทย์ 1,550,000 0.09 
  10. นายภูวเนศวร์  ตรีวิศวเวทย์ 1,023,255 0.06 
  11. นางสาวสวรรยา  ตรีวิศวเวทย์ 835,225 0.05 
  12. นางกรกช  ตรีวิศวเวทย์ 680,250 0.04 
  13. นางสาวสุนันท์  ตรีวิศวเวทย์ 269,100 0.02 
  14. นายประเสริฐ  ตรีวิศวเวทย์ 154,285 0.01 
  15. นายกำธร  ตรีวิศวเวทย์ 102,775 0.01 

 
ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ บมจ.ช.การช่าง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)   
ได้จาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

 
(3)  บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น   
 และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บมจ. ช.การช่างถือหุ้นจำนวน 549,996 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 55 
 
(4) บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น   
 คือ กลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 8,378,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.10 
 
(5)  บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน และที่ปรึกษา มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 8,400,000 หุ้น และ  
 โครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่ม  
 ตระกูลตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 5,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.5  
 
(6) บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่อาคารสำนักงาน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น   
 3,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็น  
 ร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรีวิศวเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 

 
7.2.2	 สัดส่วนของหุ้น	Free	Float	ของบริษัท	

 แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันที่ 9 
มีนาคม 2560 ตามที่บริษัทนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏสัดส่วนผู ้ถือหุ ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic 
shareholders) ร้อยละ 53.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 

 
7.3	 การออกหลักทรัพย์อื่น    
 

7.3.1	 เงินกู้ยืมระยะยาว	

 ในปี 2560 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 3,150 ล้านบาท และ NECL ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 5,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   
6 เดือน และได้มีการเบิกใช้เงินกู้ในระหว่างปี จำนวน 500 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและ  
บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 16,434 ล้านบาท 

 
7.3.2	 หุ้นกู้ 

 ในปี 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับลงทุนโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้

ครั้งที่1/2559
ชุดที่1

หุ้นกู้
ครั้งที่1/2559

ชุดที่2

หุ้นกู้
ครั้งที่1/2559

ชุดที่3

 ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM196A BEM216A BEM236A

 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท 1,615 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท

 ประเภทของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ระบุชื่อผู้ถือ ระบุชื่อผู้ถือ

  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ

  ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

  ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 จำนวนหุ้นกู้ 5,000,000 หน่วย 1,615,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

 อัตราดอกเบี้ยต่อปี 2.22% 2.52% 3.00%

 อายุหุ้นกู้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี

 วันที่ออกหุ้นกู้ 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559

 วันครบกำหนดไถ่ถอน 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2566

 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

 สิทธิในการไถ่ถอน  -ไม่มี-

 ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้

 การชำระเงินต้น  ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 อันดับเครดิตตราสารหนี้ A A A

รายละเอียดหุ้นกู้
หุ้นกู้

ครั้งที่1/2559
ชุดที่4

หุ้นกู้
ครั้งที่1/2559

ชุดที่5

หุ้นกู้
ครั้งที่2/2559

 ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM266A BEM286A BEM286B

 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 3,335 ล้านบาท 2,750 ล้านบาท 500 ล้านบาท

 ประเภทของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ระบุชื่อผู้ถือ ระบุชื่อผู้ถือ
  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ
  ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

  ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

 อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3.30% 3.61% 3.61%

 อายุหุ้นกู้ 10 ปี 12 ปี 11.9 ปี

 วันที่ออกหุ้นกู้ 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559 11 สิงหาคม 2559

 วันครบกำหนดไถ่ถอน 24 มิถุนายน 2569 24 มิถุนายน 2571 24 มิถุนายน 2571

 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

 สิทธิในการไถ่ถอน  -ไม่มี-
 ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้

 การชำระเงินต้น  ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 อันดับเครดิตตราสารหนี้ A A A

หุ้นกู้ (ต่อ) 
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ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM229A BEM249A 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท

ประเภทของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ระบุชื่อผู้ถือ

  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ

  ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

  ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 2.65 % 3.10 %

อายุหุ้นกู้ 5 ปี 7 ปี

วันที่ออกหุ้นกู้ 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560

วันครบกำหนดไถ่ถอน 7 กันยายน 2565 7 กันยายน 2567

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย

สิทธิในการไถ่ถอน -ไม่มี-

ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้

การชำระเงินต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อันดับเครดิตตราสารหนี้  A A
 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

รายละเอียดหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้
ครั้งที่3/2559

ชุดที่1

หุ้นกู้
ครั้งที่1/2560

ชุดที่1

หุ้นกู้
ครั้งที่3/2559

ชุดที่2

หุ้นกู้
ครั้งที่1/2560

ชุดที่2

หุ้นกู้
ครั้งที่3/2559

ชุดที่3

 ชื่อย่อ (Debenture Symbol) BEM20OA BEM25OA BEM27OA

 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท 2,500 ล้านบาท 3,000 ล้านบาท

 ประเภทของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ระบุชื่อผู้ถือ ระบุชื่อผู้ถือ

  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ
  ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
  ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 จำนวนหุ้นกู้ 2,500,000 หน่วย 2,500,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

 อัตราดอกเบี้ยต่อปี 2.62% 3.78% 3.95%

 อายุหุ้นกู้ 4 ปี 9 ปี 11 ปี

 วันที่ออกหุ้นกู้ 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559

 วันครบกำหนดไถ่ถอน 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2568 21 ตุลาคม 2570

 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

 สิทธิในการไถ่ถอน  -ไม่มี-
 ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้

 การชำระเงินต้น  ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 อันดับเครดิตตราสารหนี้ A A A
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินป�นผล 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ 
โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรและกระแสเงินสด  
เพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ 

การจ่ายเงินป�นผล
จากการดำเนินงาน

 ปี 2559

 -  งวดครึ่งปีแรก 764 0.05 1,218 1,206 62.50% 63.29%

 - งวดครึ่งปีหลัง 917 0.06 1,345 1,400 68.18% 65.22%

 รวมปี 2559 1,681 0.11 2,563 2,606 65.48% 64.71%

 ปี 2560 

 - งวดครึ่งปีแรก 917 0.06 1,442 1,425 63.83% 64.52%

 - งวดครึ่งปีหลัง (1) 1,070 0.07 1,533 1,698 70.00% 63.06%

 รวมปี 2560 1,987 0.13 2,975 3,123 66.67% 63.73%

เงินป�นผลจ่าย
(ล้านบาท)

จ่ายเงินป�นผล
หุ้นละ(บาท)

กำไรสุทธิ(ล้านบาท) %เงินป�นผลต่อกำไรสุทธิ

งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการงบการเงินรวม งบการเงินรวม

หมายเหตุ :  (1) เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 
 

7.5 นโยบายการจ่ายป�นผลของบริษัทย่อย 
 
 บริษัทย่อย คือ NECL และ BMN ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อบังคับ   
ซึ่งกำหนดให้บริษัทย่อยต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของกำไรจนกว่าทุนสำรองจะมี
จำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป 
เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า บริษัทย่อยมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และหากบริษัทย่อยขาดทุน ห้ามมิให้มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลจนกว่าบริษัทย่อยจะได้แก้ไขให้หายขาดทุน 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 บริษัทได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแล
ให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of 
royalty) และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 โครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ทักษะ ประสบการณ์   
การศึกษา ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 17 คน กล่าวคือ กรรมการ  
ที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการ  
โดยรวมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมถึงเพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถดำเนินงานเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ  

 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ และผู้บริหารมีดังนี้ 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ   
ของธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการจำนวน 16 คน  

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม/
จำนวนครั้งที่จัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท

 1 ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 7/7
 2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7   
   ประธานกรรมการบริหาร
   กรรมการสรรหาและ
      กำหนดค่าตอบแทน
 3 นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 7/7
   กรรมการสรรหาและ
     กำหนดค่าตอบแทน
 4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการอิสระ 5/7
     กำหนดค่าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ
 5 พลเอกสำเภา ชูศรี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ กรรมการอิสระ 7/7    
       บริหารความเสี่ยง 
   กรรมการตรวจสอบ
 6 ดร. อรรณพ  ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 6/7
 7 นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการบรรษัทภิบาลและ กรรมการอิสระ 7/7
      บริหารความเสี่ยง
 8 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7
   กรรมการสรรหาและ
     กำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ
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 9 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2/7
 10 นายพงษ์สฤษด์ิ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7
   กรรมการบรรษัทภิบาลและ
     บริหารความเสี่ยง
 11 นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7/7
 12 นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6/7
 13 นายยุทธนา  หยิมการุณ  กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6/7
 14 นายประสิทธิ์ เดชศิริ (1) กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1
 15 ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6/7
   กรรมการบรรษัทภิบาลและ
     บริหารความเสี่ยง
 16 นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7/7
   กรรมการบรรษัทภิบาลและ
     บริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม/
จำนวนครั้งที่จัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการบริษัท ปรากฏในหน้า 202 ถึง 207 
  (1) นายประสิทธิ์ เดชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แทนนายดำเกิง   
   ปานขำ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
 
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
 บริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์   
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร โดยกรรมการ
สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 
 
กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น  
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ   
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ  
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
 
8.2 ผู้บริหาร  
 

8.2.1	 รายชื่อผู้บริหาร  
 ผู้บริหารตามโครงสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 9 คน (ประวัติผู้บริหารปรากฏในหน้า 207 ถึง 208) 

 
 
 1. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ 
 2. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายสงวน คุณาธินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ 
 4. นางสุดฤทัย พรหมมาตร รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ 
 5. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร 
 6. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน 
 7. นายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง  
 8. นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ 
 9. ดร.วิเทศ เตชางาม (1) รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมายเหตุ : (1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560  
 
 
 

รายชื่อลำดับ ตำแหน่ง
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8.2.3	 โครงสร้างกรรมการของบริษัทย่อย 

 

1)	 บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำกัด  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 
จำนวน 6 คน ดังนี้  
1. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษัท  
3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล  กรรมการบริษัท 
4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์  กรรมการบริษัท 
5. นายประสิทธิ์ เดชศิริ (1) กรรมการบริษัท 
6. นางพเยาว์  มริตตนะพร  กรรมการบริษัท 
 
หมายเหตุ : (1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 แทนนายวิชาญ เอกรินทรากุล ซึ่งลาออก  
   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  

 
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน 5 คน 
ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ   
กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร โดยกรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ
ของบริษัท 

 
2)	 บริษัท	แบงคอก	เมโทร	เน็ทเวิร์คส์	จำกัด 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ประกอบด้วย
กรรมการ จำนวน 6 คน ดังนี้  
1. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริษัท  
3. นายวิทูรย์ หทัยรัตนา กรรมการบริษัท 
4. นางทิพย์สุดา ยิ้มวิไล  กรรมการบริษัท  
5. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร กรรมการบริษัท 
6. นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท 

 
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน 

  บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จำนวน 
6 คน โดยนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายวิทูรย์ หทัยรัตนา หรือนางสาว
ปาหนัน โตสุวรรณถาวร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางทิพย์สุดา ยิ้มวิไล หรือนายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ 
คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 
8.3	 เลขานุการบริษัท	 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี กฎหมาย และ  
งานตรวจสอบ รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติปรากฏในหน้า 207 ลำดับที่ 19) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
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1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
4. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มี  
 การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

ก) ทะเบียนกรรมการ 
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ  
 ที่เกี่ยวข้อง 
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี ่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ   
 ที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2641 4611 หรือส่งคำถามผ่านทาง email ที่ companysecretary@bemplc.co.th 
9. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
11. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
8.4	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ใน
การกำหนดค่าตอบแทน คือ 
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธาน  
 กรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทน  
 เพิ่มตามตำแหน่ง 
2. ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถจูงใจ รวมทั้งรักษากรรมการที่มี  
 ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อนำพาองค์กรให้ไปสู่  
 เป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ  
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแข่งขันได้   
 และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการและกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติ  
 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร
กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วยระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 

 
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวมค่าตอบแทนของ  
  กรรมการบริษัทในปี 2560 เป็นเงิน 36,529,182 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 37,250,000 บาท เป็นโบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน   
  19,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 18,000,000 บาท  
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(1.2) ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสให้กับผู้บริหารระดับตั้งแต่กรรมการ  
  ผู้จัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 83,304,700 บาท  
(1.3) ในปี 2560 NECL ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ NECL ซึ ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน รายปี   
  เบี้ยประชุม และโบนัส รวมเป็นเงินจำนวน 3,129,368 บาท สอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ  
  ปี 2560 ที่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 4,250,000 บาท เป็นโบนัสกรรมการสำหรับปี 2559   
  ไม่เกิน 1,400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 2,850,000 บาท  
(1.4) ในปี 2560 BMN ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ BMN ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และ  
  เบี้ยประชุม รวมเป็นเงินจำนวน 726,000 บาท สอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่อนุมัติ  
  ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 876,000 บาท  

 
(2) ค่าตอบแทนอื่น 

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
  - ไม่มี - 
(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
บริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนตามอายุงาน และ
บริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับผู้บริหาร 9 คน จำนวน 4,589,340 บาท 
 ทั้งนี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตามความสามารถ
ในการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ 

 
8.5 บุคลากร 
 
	 8.5.1	 จำนวนพนักงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 3,233 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ธุรกิจทางพิเศษมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,034 คน ประกอบด้วยบุคลากร ใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงาน
ปฏิบัติการ และสายงานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.6 ของพนักงานทั้งหมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน คือ สายงาน
บริหาร สายงานการเงิน และสายงานกำกับดูแล คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของพนักงานทั้งหมด  
 ธุรกิจระบบรางมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 2,199 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ งานพัฒนา
และบริหารโครงการ งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง งานปฏิบัติการเดินรถ งานกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 86.0 ของพนักงาน
ทั้งหมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานพัฒนาธุรกิจ งานทรัพยากร
บุคคล งานธุรการ งานความปลอดภัยและคุณภาพ ส่วนกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ของ
พนักงานทั้งหมด 

 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานในแต่ละสายงานหลัก (ไม่รวมผู้บริหาร) ดังนี้ 

 
 สายงานหลัก จำนวนพนักงาน(คน)

1. สายงานหลัก  2,705 
2. สายงานสนับสนุน  528 
  รวม	 3,233 

 
 NECL ไม่มีการจ้างผู้บริหารและพนักงานประจำ แต่ประกอบธุรกิจบริหารทางพิเศษอุดรรัถยาโดยจ้างให้ BEM 
เป็นผู้ดำเนินการภายใต้สัญญาบริการ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BMN มีพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ดังนี้ 
 

 ฝ�าย จำนวนพนักงาน(คน)

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 49 

ฝ่ายบัญชีการเงินและบริหาร 24 

ฝ่ายปฏิบัติการ  54 
	 	 รวม	 127	

  
การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
- ไม่มี - 
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 

 
8.5.2	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมุ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน มีพันธกิจ
ทางสังคมในการส่งมอบการบริการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 ปัจจุบันบริษัทต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะ
เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมและความสามารถที่จะไม่เพียงเเต่สร้างมูลค่าต่อบริษัทเท่านั้นแต่จะขยายไปสู่สังคมในวงกว้างอีกด้วย  
 บุคลากรเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน บริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อ
พนักงานไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อคุณภาพงาน 
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผ่านการปลูกฝังแนวคิดเเละค่านิยมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย   
การพัฒนาบุคลากร การทำงานเป็นทีม การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
และพนักงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการจัดให้มีสภาพเเวดล้อม
และสุขอนามัยในสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของบุคลากรและของบริษัท 
 บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและ  
ความสำเร็จที่ยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ดังนี้  

1. บริษัทมีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ  
เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน  

2. บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะ
ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขัน และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ทั ้งนี ้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายใน ด้วยการจัดฝกอบรมและ  
ทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดส่งพนักงานไปดูงานและฝกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างจิตสำนึกและการฝกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ 
โดยพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท และตามมาตรฐานสากล
โดยเคร่งครัด  

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาคและเปิด
โอกาสให้พนักงานได้พัฒนา และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ 

4. บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการ
กำหนดระบบผลตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ 
และความเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ  
พนักงานให้ดีขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัท 

5. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท  
 บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้า  

ในสายอาชีพ หรือ Career Path 
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 บริษัทพร้อมที่จะสร้างเส้นทางแห่งความสุขจึงต้องเริ่มจาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซึ่งหมายถึงบุคลากรของบริษัท   
เพื่อให้บุคลากรสามารถส่งมอบคุณภาพของการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย บริษัทจึงส่งเสริม  
ให้เกิดบรรยากาศแห่งความปลอดภัย (Sphere of safety) ในการทำงาน โดยมุ่งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเรื่องของ  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล ขยายไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนชุมชนโดยรอบ 
บริษัทยังเชื่อมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้วย
เช่นกัน เพราะบริษัทไม่ใช่แค่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพียงเท่านั้น แต่ต้องการให้ทุกคนได้เข้าถึงความ
ปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

 
8.5.3	 ผลตอบแทน 

1)	 ค่าตอบแทนพนักงาน 

  เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถ
ให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมสำรวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมีการทบทวนค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) สำหรับผู้ที่จบใหม่และ  
เงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่านสถาบันที่ดำเนินการสำรวจค่าจ้างเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่า 
บริษัทมีโครงสร้างและการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน  
  ในการพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของ
บริษัทผ่านตัวชี้วัดระดับองค์กร (Competency KPIs) และความสามารถในการจ่าย 
  นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับดูแลพนักงานในระยะยาว เพื่อเป็นการสร้าง  
แรงจูงใจให้กับพนักงานในการร่วมงานกับบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อที่พนักงานจะได้มีเงินออมจำนวนมากพอเมื่อถึงวันเกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ซึ่งพนักงาน
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนตามความสามารถ  
ในการออม และบริษัทสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ตามอายุงานและข้อกำหนดของกองทุน ซึ่งพนักงานที่เป็น
สมาชิกของกองทุนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน   
อีกทั้งยังได้จัดทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานด้วย 

 
2)	 สวัสดิการพนักงาน	

  นอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้กับ
พนักงาน และยังได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่การจัดให้มีการเลือกตั้ง
อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่ร่วมให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท ในการจัด
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดยส่วนรวม และร่วมกันดูแลสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย นำมาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงสวัสดิการของบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

 
3)	 แรงงานสัมพันธ์	 

  บริษัทกำหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management) โดยหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลและ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทแก่หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนด  
ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานกระทำผิดทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการนำไปสู่
การแก้ไขปรับปรุงมิให้เกิดการกระทำซ้ำเดิม รวมทั้งการกำหนดวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์ที ่ชัดเจนและรวดเร็ว 
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีประกอบด้วย 
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และทำบุญครบรอบจัดตั้งบริษัท กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมฝึกสติ
เจริญสมาธิ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ นอกจากกิจกรรมภายในดังกล่าวข้างต้นที่บริษัทจัด
ให้มีแล้ว บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มี  
ความสนใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมตัวกันขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาทิ 
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ชมรมกีฬา ชมรมถ่ายภาพ และชมรมดนตรี โดยชมรมกีฬาได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งการแข่งขันฟุตบอล 
การเดิน-วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐในรายการเดิน-วิ่งการกุศลในวาระต่างๆ 
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานและการคัดสรรนักกีฬาของบริษัทเข้าร่วม
แข่งขันกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน สำหรับชมรมดนตรี
ได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อการสันทนาการ และการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านศิลปะและ
การแสดง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงในงานพิธีต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งแบ่งปันความสุขให้กับสังคม  
โดยเฉพาะสังคมด้อยโอกาส  

 
4)	 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน	

  บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมในแต่ละงาน พร้อมทั้งสนับสนุน  
งบประมาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างได้ผลและเพียงพอ รวมทั้งการทบทวนการ
ใช้อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตลอดปี การซ้อมแผนฉุกเฉินในเหตุการณ์จำลองเสมือนจริง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ
อบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าที่ใช้บริการ  

 
5)	 คุณภาพชีวิตของพนักงาน	

  บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งพนักงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหาร  
ทางพิเศษและรถไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้บริการและสังคมบริเวณตามแนวสายทางพิเศษ จึงกำหนดเป็นนโยบายเรื่องของ
สุขอนามัยทั้งในสถานที่ทำงานและสายทาง  
• นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส 

(ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2551 และด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายจัดการและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เล็งเห็นความสำคัญ
และจำเป็นในฐานะประชาคมโลกที่มีหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง 

• นำระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ มาตรฐาน 
OHSAS/TIS 18001 พร้อมทั้งได้ว่าจ้างบริษัท Ricardo Rail มาเป็นที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย เพื่อให้  
คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงและการนำเทคนิคในการบริหารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทำงานของบริษัทให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 
6)	 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสำนักงาน	

  บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการของ
บริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร
ภายนอก และการให้ความร่วมมือในการตรวจสารเสพติดพนักงานทั้งบริษัท ซึ่งในการดำเนินการโครงการดังกล่าว 
บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และเป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่ 
1. ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับพิษของยาเสพติด 

และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี หรือเฉพาะกิจ 
2. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

ร่วมกันสอดส่องบริเวณภายในและภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาภายใน
บริษัท 

3. ให้ความร่วมมือกับทางราชการสำหรับมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. แต่งตั ้งคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินการโครงการโรงงานสีขาวให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
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  ทั ้งนี ้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสีขาว   
โดยตำแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสีขาวดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานโครงการโรงงานสีขาว มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
1. เสนอแนะแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริษัท 
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและวิธีการป้องกันที่ถูกต้องให้กับพนักงาน 
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการและรายงานต่อบริษัท 
 
  บริษัทเป็น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่งที ่ได้ร ับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการสีขาวจาก   
กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะบริษัทที่มี “ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการระดับที่ 1”
จากจำนวนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 258 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นที่บริษัทสามารถกระตุ้นให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมต้านยาเสพติดในสถานประกอบการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 
7)	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน		

  ด้วยการทำงานที่ออกแบบให้มีขั ้นตอนของการคานอำนาจ (Check & Balance) และการทวนสอบโดย  
หน่วยงานอิสระ รวมทั้งการนำระบบ SAP มาใช้ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งการตรวจสอบป้องกัน
ความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานได้  
  ระบบ SAP ที่นำมาใช้ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำรุงรักษา ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี
และการเงิน ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด (Integrated System) ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอน
และข้ามระบบงาน รวมทั้งสามารถสอบยันย้อนหลังสำหรับรายการทางการเงินต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถป้องกัน
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างดี 

 
8.5.4		นโยบายที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในป	2560	

1)		การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	

  บริษัทมุ่งหวังให้การบริการทางพิเศษและบริการเดินรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื ่อง จึงดำเนินการปลูกฝังแนวคิดและวิธ ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั ้งความตระหนักด้านความปลอดภัย   
ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการสื่อสารผ่านกระบวนการปฏิบัติงานและการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
กระทั่งก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีวิธีปฏิบัติและแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของบริษัท 

 
2)		การบริหารจัดการสมรรถนะในการทำงาน	

  บุคลากรคือทรัพยากรล้ำค่าซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งและมีศักยภาพการแข่งขัน
ในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยการกำหนดสมรรถนะหลัก
ของธุรกิจ สมรรถนะเชิงการทำงาน และสมรรถนะเชิงการบริหารของแต่ละตำแหน่งงาน กระบวนการประเมินความ
สามารถ และการจัดการฝกอบรมให้เหมาะสมกับพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงาน
มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึกและกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเป็น  
ผู้ให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน 
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9.	 การกำกับดูแลกิจการ 
 
9.1	 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 
 

 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ ่งประกอบด้วย   
การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอันจะนำไปสู่การ
ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี การมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการบริหาร
กิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน  
 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท   
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ คณะกรรมการจะทำการทบทวน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
http://www.bemplc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท เพื่อให้รับทราบ
และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
 จากผลการดำเนินงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้ในปี 2560 
บริษัทได้รับผลการประเมินและได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้  
• ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 (AGM Checklist ปี 2560) 97 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  
• ได้รับการประกาศรายชื่อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง  
 สิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หรือหุ้นยั่งยืน   
 (Thailand Sustainability Investment) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า   
 100,000 ล้านบาท  
• ได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ให้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทรางวัลธุรกรรม  
 ทางการเงินในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจำปี 2560 ในงาน “SET Award 2017” จากการควบรวมกัน  
 ระหว่าง BECL และ BMCL 
• ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
 บริษัทไทย (IOD) 
• ได้รับรางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559 ที่มี  
 ความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัทและของนักลงทุนในจังหวะ  
 เวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้น 

 
 ในปี 2560 คณะกรรมการได้กำกับและควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนได้สรุป
กิจกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี 2560 ซึ่งครอบคลุมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ดังนี้  

 
9.1.1	 สิทธิและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น	

 คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื ่องสำคัญ  
ของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนด  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่  
เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ   
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ดังนี้ 
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1.	 การประชุมผู้ถือหุ้น	

1.1	 นโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 

 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่า บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนโดย  
ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยบริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งบริษัทได้จัดทำ
เอกสารเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถรับรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจน  
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียม
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นผู้กำหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได้ และเสนอชื่อ
กรรมการอิสระจำนวน 1 คน และ/หรือกรรมการตรวจสอบ กรณีมีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ 
•  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 
•  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน 
•  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้  
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 
 พร้อมทั้งเปิดเผยหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตาม  
ที่เห็นเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าประชุมแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 
1.2	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษัท	

 บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ วัน เวลา 
สถานที่ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม โดยเอกสารจะจัดทำทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการ  
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 
มีนาคม 2560 พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนประชุม คือวันที่ 20 มีนาคม 2560 
เพื ่อให้ผู ้ถือหุ ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมผู ้ถือหุ ้นตามลำดับ
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระ ซึ่งไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
ล่วงหน้าในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ 
 

1.3	 การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง	

 บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มี
การกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยไม่กำหนดวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และสถานที่
ประชุมซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลง
ทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมและการเดินทาง โดยในปี 2560 
บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้โดยสะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทาง
โดยใช้รถไฟฟ้าและรถยนต์ 
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1.4	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 

 เพื่อเป็นการสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
ระเบียบวาระ หรือส่งคำถาม หรือข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้บน
เว็บไซต์ www.bemplc.co.th หรือที่ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th โทรศัพท์ : 0 2641 4611 
โทรสาร : 0 2641 4610 หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) (สาขา 1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
ซึ่งบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามผ่านทางช่องทางตามความเหมาะสม หรือชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น 
 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ   
หรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

2)	 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น	

 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับเพื่อให้ข้อมูลแก่
ผู้ถือหุ้นทั้งก่อน-หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้นำ
สิ่งอำนวยความสะดวกและวิธีการต่างๆ มาใช้ ดังนี้ 

 
2.1	 การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม	 

 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ
การนับคะแนน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องแม่นยำ และความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถแสดงผลการนับคะแนนได้
ทันทีแบบ Online  

 
2.2	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 

 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอ
แนะจากผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง จำนวน 15 คน   
จากกรรมการทั้งสิ้น 16 คน (สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 93.75) ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และ  
คณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น  

 
2.3	 หลักเกณฑ์ในการลงมติ 

 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุม สำหรับกรณีอื ่นคะแนนเสียงให้เป็นไปตาม  
ข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ  

 
2.4		 การตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	

 เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคล  
ที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนน   
เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุม
ได้แนะนำผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจัดให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น   
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดง  
ผลมติต่อที่ประชุมภายในเวลาที่รวดเร็ว และจะแสดงผลทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย   
โดยบริษัทเปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดังกล่าวผ่านระบบของ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและ
สามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว  
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2.5		 แนวปฏิบัติในการใช้บัตรลงคะแนนเสียง	

1. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มี
อำนาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคล  
ที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นพยานในการนับคะแนน 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมี  
ที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือ
มอบฉันทะ 

3. เพื ่อให้การดำเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู ้ถือหุ ้นโดยรวม   
โดยคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง 

4. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกรายเพื่อความโปร่งใส ในการนับคะแนน และ
สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง  

 
2.6		 แนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูล  

 ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการดำเนินการประชุมภายหลัง

จบการรายงานหรือนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม 
2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลังจากที่ประชุม

ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว 

 โดยบริษัทจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการส่งคำถามให้
กรรมการ หรือซักถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม 

 
3)	 การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และการเปิดเผยมติการประชุม		

1. บริษัททำการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการ  
 เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ทั้งนี้ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น   
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว  
2. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

• รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
• จำนวนผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) 
• คำชี้แจงโดยสรุปที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ  
 ก่อนดำเนินการประชุม  
• ชื่อผู้ถาม คำถาม-ตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป  
• มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

3. ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและ  
 มีรายละเอียดที่เพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จาก  
 เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์บรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
 บริษัทอีกด้วย  
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9.1.2		การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ  
เป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และป้องกันการใช้ หรือการได้รับข้อมูลภายในที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีลักษณะเป็นการหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการเอาเปรียบและส่งผลให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมซึ่งถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจึงได้กำหนดมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมในการทำรายการที่
อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 

 
1)	 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	 

 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมวาระ และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไป 
พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยบริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียด
ของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้
บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง  
ลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า  

 
2)	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทมีนโยบาย
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี   
ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่  
ผู้ถือหุ้นเสนอ และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

 
3)	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	

 คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัติ โดยกรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
และการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงานงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมี
การแจ้งเตือนคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย  
หลักทรัพย์ หรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหาร  
ยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมาย และบริษัทได้กำหนด
ห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
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4)	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	
4.1		 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	และผู้บริหาร	

 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผย
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น กรณีที่ถือ
เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ  
ผู้รายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัท   
และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารพร้อม
ทั้งจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ
นับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน  

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2560 
 
 
 

กรรมการ 
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร - - - - 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 21,706,878 - 21,706,878 0.1420 
 คู่สมรส 2,402,527 - 2,402,527 0.0157 
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 803,893 - 803,893 0.0053 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
5. พลเอกสำเภา ชูศรี - - - - 
6. ดร. อรรณพ ตันละมัย  - - - - 
7. นางวัลลภา อัสสกุล - - - - 
8. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ - - - - 
9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ - - - - 
10. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล - - - - 
11. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ - - - - 
12. นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต - - - - 
13. นายยุทธนา หยิมการุณ  - - - - 
14. นายประสิทธิ์ เดชศิริ (1) - - - - 
15. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ 3,599,141 - 3,599,141 0.0235 
16. นางพเยาว์ มริตตนะพร - - - - 
ผู้บริหาร 
17. นายสงวน คุณาธินันท์ - - - - 
18. นางสุดฤทัย พรหมมาตร - - - - 
19. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ - - - - 
20. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร - - - - 
21. นายวิทูรย์ หทัยรัตนา - - - - 
22. นายอัลวิน จี -  - - - 
 คู่สมรส 144,272 - 144,272 0.00094 
23. ดร. วิเทศ เตชางาม (2) -  - - - 

 
หมายเหตุ : (1) นายประสิทธิ์ เดชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน   
  2560 แทนนายดำเกิง ปานขำ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
 (2) ดร. วิเทศ เตชางาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรม  
  อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

 

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
จำนวนหุ้นสามัญ

ณวันที่
31ธ.ค.2559

การเปลี่ยนแปลง
ในป�2560

ณวันที่31ธ.ค.2560
จำนวน สัดส่วน(%)
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4.2		 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับ
วาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหาร
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาว่า
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการ
และผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 
5)	 การทำรายการระหว่างกัน	/	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	

5.1	 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน	/	รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 
1. บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ การว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำการก่อสร้าง 
บริหารโครงการ บำรุงรักษา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็น 
และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคา และเงื่อนไขการทำ
รายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคล
ภายนอกหรือราคาตลาด โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ  

2. บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของ
สำนักงาน ก.ล.ต.  

3. หากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  

4. บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 
5.2	 หลักการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	

 คณะกรรมการอนุมัติหลักการในการที่บริษัทจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ซึ ่งเป็นธุรกรรมที ่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที ่ว ิญญูชนจะพึงกระทำกับคู ่สัญญาทั ่วไป  
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ   
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1. การว่าจ้างบริษัทหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อทำการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้าง

เพิ่มเติมทางพิเศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็น  
ผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

2. การว่าจ้างบริษัท หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมค่าแรง เพื่อบำรุงรักษาอาคารบริหาร และศูนย์ซ่อมบำรุงในอนาคต ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้น  
มีเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่ค้าอื่น 
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3. ธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับ รฟม. ดังนี้ 
(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ  
 การให้บริการระบบรถไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี 
(2)  การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า  
 ในช่วงเวลาที ่กำหนดเป็นครั ้งคราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรือยกเว้นการจัดเก็บ  
 ค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า รฟม. จะชดเชยรายได้ในวันเวลาดังกล่าวตาม  
 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.  การทำธุรกรรมในลักษณะการรับจ้างบริหาร หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
5. การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตั้งสำนักงานตาม

กฎหมาย 
6. การทำธุรกรรมอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นรายการที่เกี ่ยวโยงกันที่มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามนิยามที่

กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

5.3	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท   
(แล้วแต่กรณี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด  
หลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่อง
สำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย  
ทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท  

 
9.1.3		การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วน  
ได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า   
ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ที่จะติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง 
หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า บริษัทจะ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และ
กำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ และมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยบริษัทดูแลผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ดังนี้  

 
1)		 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	

1.1	 กลุ่มลูกค้า	 : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ รวมทั้งคำนึงถึง
สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า การติดตามวัดผลความพึงพอใจของ
ลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย โดยมุ่งมั่น  
ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและเส้นทางที่ลดระยะเวลาในการเดินทาง  
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีโครงการ/แผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการทางพิเศษและ
บริการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่นำมายึดเป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการ ดังนี้ 
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1. ให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวย  
 ความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ กรณีมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการ 
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว 
4. เปิดโอกาสโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ  
 ทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รับสัมปทาน รวมถึงมีการส่งเสริมการใช้บริการและกิจกรรมทางการ  
 ตลาดกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 

1.2		 กลุ่มผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 : บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับ กทพ. และ รฟม. ในฐานะ  
คู่สัญญาอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทด้วยหลักความเสมอภาคเท่าเทียม  
ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรอบกติกา ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ระหว่างกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีด้วยไมตรีจิต ซึ่งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติ
งานตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อดำเนินการร่วมกับ กทพ. และ รฟม. ในการให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งผลการประเมินนั้น พบว่า ทั้ง กทพ. 
และ รฟม. มีความพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในระดับดีเยี่ยม 

  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และของ กทพ. 
ทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับ รฟม. ทุกเดือน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้
กับผู้ใช้บริการแล้วยังลดข้อขัดแย้งหรือลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างสองหน่วยงาน  

 

1.3	 กลุ่มคู่ค้า	/	ผู้รับเหมา	: บริษัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดย
ยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้จัดให้
มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระดับและดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม 
ตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
1. กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการ  
 ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. มีการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือ  
 กีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ 
3. จัดทำรูปแบบสัญญา หรือข้อตกลงที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม เฝ้าระวัง รวมถึงทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญา หรือ  
 ข้อตกลงอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน  
 ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. จ่ายค่าตอบแทนให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระที่ได้ตกลงกัน 
6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวหรืออาศัยความเป็นส่วนตัว  
 จากคู่ค้า 
7. จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าได้  
 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถติดต่อ  
 ผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้ กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินบนให้แก่  
 กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง 
9. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง 
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1.4 กลุ่มผู้ให้กู้	 /	 ผู้ถือหุ้นกู้	 : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อ การค้ำประกัน การบริหารเงินทุนอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุน ตามโครงการของบริษัท และไม่
ปฏิบัติฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยปฏิบัติและยึดถือกฎเกณฑ์ดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามสัญญาสินเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข  
 ข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข 
2. ปฏิบัติต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่  
 เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
3. จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและรักษาความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้กู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   
 ตรงเวลา และสม่ำเสมอ 
4. ละเว้นการให้ เรียก รับ ยอมจะรับ หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า 
5. หากมีข้อมูลว่ามีการให้ เรียก รับ ยอมจะรับ หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะเปิดเผย  
 รายละเอียดต่อผู้ให้กู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

 สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทดำเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ   
ของ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และให้ความ
สำคัญกับการรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้   
และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

 
1.5 กลุ่มพนักงาน	: บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นปัจจัย

สำคัญหลักต่อความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน 
เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ   
ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล  
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน การอบรมให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพและ  
ส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานหรือด้านอื่นๆ ด้วย เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติและทบทวนทุกปี  
1. แนวปฏิบัติต่อพนักงาน 

1) การกำหนดโครงสร้างและผลตอบแทนที ่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพ  
การทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (People Assessment) โดยเน้น
การประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานและวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ   
ขีดความสามารถ (Competency) ให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานและการเติบโตของบริษัท และ
มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สำคัญประกอบ
การพิจารณาประเมินผลของพนักงาน  

2) การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

3) การมุ่งมั ่นที ่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยการเปิดโอกาสให้  
พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

4) การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลบน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ  

5) การให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยบริษัทได้
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill) และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลักดันการเสริมสร้างทัศนคติ (Attitude) โดยการฝึก
อบรมจะเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน ทั้งในเรื่องของทักษะความ
สามารถตามตำแหน่งงาน (Fucntional Skills) ทักษะความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนต้องมี (Core 
Skills) รวมทั้งทักษะภาวะผู้นำ (Leader Skills) โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการ
อบรมเฉลี่ย 45.97 ชั่วโมงอบรม / คน  
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6) การให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
จ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และผู้สูงอายุ  

7) การกำกับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ  
พนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการ  
กระทำผิดกฎหมาย โดยบริษัทกำกับดูแลและส่งเสริมให้พนักงานใช้สินค้าถูกกฎหมาย และไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อผลประโยชน์
และความสำเร็จของบริษัท 

 
2. นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย 

 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานประกอบการ 
ดูแลให้พนักงานมีคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยในการทำงาน โดยได้
กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้ 
1) บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน   

ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัด และจัดการความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย อันเกิดจากการทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ 

2) บริษัทจัดให้มีมาตรการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การอบรมและการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน 
รวมถึงส่วนรวมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ 

 การจัดให้มีสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยในสถานประกอบการ ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต   
สุขอนามัย ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้ใช้บริการ ด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกร ตลอดจนพนักงานที่
ปฏิบัติงานกู้ภัยและจัดการจราจรบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย สำหรับธุรกิจรถไฟฟ้าได้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานให้
กับพนักงานทุกคน มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ TIS 18001 : 2001 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า  
 โดยในปี 2560 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนทางพิเศษจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มี
พนักงานที่เสียชีวิตแต่อย่างใด และไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการ  
เดินรถไฟฟ้า  

 
1.6		 กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน	 : บริษัทดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมี
การควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทดำเนินงาน
ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน  

 
1.7	 กลุ่มชุมชน	 : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้ทางพิเศษ ใกล้รถไฟฟ้า หรือใกล้สำนักงานที่บริษัทตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ  
ที่มีลักษณะสร้างประโยชน์และสร้างฐานการเรียนรู้ธุรกิจและชุมชนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
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2)		 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น	 

 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริต
ทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ การติดตาม การเฝ้าระวัง แนวทางการ
ทบทวน ประเมินความเสี่ยง และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ   
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 
1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ  
 โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย   
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตาม  
 พันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกจิตสำนึกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและ  
 ตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชั่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรับ ยอมจะรับ หรือให้การเลี้ยงรับรอง   
 ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท 
5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน  
 การทุจริต 

 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่การติดตาม การเฝ้าระวัง แนวทางการทบทวน 
ประเมินความเสี่ยง และการฝึกอบรม เพื่อเป็นการป้องกัน/ป้องปราบไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
3)		 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	

 บริษัทเคารพและยึดมั่นในสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะนำมาใช้ต่อเมื่อ  
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น บริษัทจึงมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูล  
 เหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ  
 เพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต 
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันเป็นทรัพย์สิน  
 ทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน 

 
4)		 นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน	

 บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด   
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นๆ รวมถึงตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม
และบุคคลอื่น โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการที ่ละเมิด  
 หลักสิทธิมนุษยชน 
2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน   
 การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ   
 เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น 
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ   
 และคำสั่งต่างๆ ของบริษัท 
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5)		 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง  
มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและทุกกลุ่มเป็นสำคัญอย่างเหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนี้  
1. การนำองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
 (Best Practice) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท 
2. ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียวกับทุกกระบวนการทำงาน และกระบวน  
 การตัดสินใจของบริษัท 
3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนา  
 อย่างยั่งยืน 
4. สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งใน
ทุกกระบวนการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
 ทั ้งนี ้ รายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของบริษัท   
ในปี 2560 ปรากฏในหน้า 162-176 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
6)		 นโยบายสิ่งแวดล้อม	

 บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อ  
 สิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
2.  สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้  
 มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
3.  ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
4.  ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
5.  เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือก และส่งเสริม  
 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและ
สม่ำเสมอ  

 
7)	 นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	

 บริษัทได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามอันเกิดจากการใช้
งานดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมาพร้อมกับภัยคุกคามที่นับวันจะมีความสำคัญและ
รุนแรงต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทจึงได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 มาปรับใช้และได้กำหนดเป็นระเบียบ
ว่าด้วยความปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และระบบสารสนเทศ 

 
8)	 นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรม	

 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาทิ การสร้างรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า หรือการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงาน หรือการให้บริการ เป็นต้น โดยการดำเนินการที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งเสริมหรือริเริ่มโครงการที่เกิด
จากนวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้แก่ โครงการ second antenna เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการระบบ 
Easy Pass กรณีไม้กั้นทางบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางไม่เปิด ทั้งที่มีเงินสำรองในบัญชีเพียงพอต่อการผ่านทาง 
โดยระบบดังกล่าวจะสั่งเปิดไม้กั้นทางโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สั่งเปิด ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง
ได้เร็วขึ้น ลดเวลาในการรอคอย และลดปริมาณการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทางรวมถึงมลภาวะ  
ทางอากาศให้ลดลงอีกด้วย  
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9)		 กระบวนการและช่องทางการรับข้อร้องเรียน		

9.1	 การแจ้งข้อร้องเรียน	

 บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความ  
เสียหายต่อบริษัท หรือพบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรือร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ 
หรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท  

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ   เลขที่ 238/7 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
เลขานุการบริษัท  กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 0 2641 4611 
อีเมล์ :  companysecretary@bemplc.co.th 

 
9.2	 การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	

1. การรวบรวมข้อเท็จจริง  
 กรรมการอิสระจะแต่งตั้งมอบหมายคณะทำงานให้ดำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน  
2. การประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล 
 คณะทำงานที ่ได้รับการมอบหมายประมวลผล และกลั ่นกรองข้อมูล เพื ่อพิจารณาขั ้นตอน และ  
 เสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง  
3. มาตรการดำเนินการ 
 คณะทำงานที ่ได้ร ับมอบหมายนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม  
 จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับ  
 ผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด 
4. การรายงานผล 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการ  
 เพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง  

 
9.3	 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ	

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้  
 หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ  
2. กรณีเปิดเผยตนเองบริษัทจะรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง 
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ   
 หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้  
4. ผู ้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี ่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึง  
 ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง   
 แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน  
 เสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม 
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม   
 และเป็นธรรม 
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9.1.4		การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล		

1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยได้กำหนดนโยบาย
แนวทางรวมถึงระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เท่าเทียม ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมี
การสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสามารถ
สะท้อนการปฏิบัติหรือการดำเนินงานของบริษัทนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน  

  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที ่เหมาะสมกับหน้าที ่ความรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว  
หมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพื่อเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
โปร่งใส ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน  

2) บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทและทำหน้าที่ในการสื่อสาร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา โดยบริษัทเป็นสมาชิกชมรมนักลงทุน
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2641 4611 หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังที่ทำการบริษัท 
เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อทำ  
การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเว็บไซต์ 
หรือฝากคำถาม หรือ email ที่ ir@bemplc.co.th ได้เช่นกัน  

  นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้แนวปฏิบัติและข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทยังมี  
นโยบายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ลงทุนรวมถึงได้รับทราบ
ความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งในระดับ
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม  
นักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตลอด  

3)  บริษัทได้กำหนดระดับการรับรู้ข้อมูลของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลสำหรับเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน หน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกบริษัท พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุน รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ลงทุนต่างๆ 
และสื่อสารต่อผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับพนักงานทุกคน ดังนี้ 

 
3.1 การสื่อสารภายในองค์กร 

 แม้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่รับรู้ข้อมูลของบริษัททั้งหมด แต่ได้กำหนดให้กรรมการ  
ผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อ  
ข้อซักถามต่างๆ ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
 การเก็บรักษาข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาบริษัท 
และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยบริษัทได้กำหนดเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานของบริษัทห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ใน
บริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษ
คือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยกำหนดระดับการ  
เข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
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 สำหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานเทียบเท่าการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน โดยยึดหลักความถูกต้อง สม่ำเสมอและเวลาในการเปิดเผยข้อมูล แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการ
จัดทำรายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นคำถามและความเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงานสรุป เสนอต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอ  
ข้อแนะนำที่ดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทุนต่อผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
 

3.2  การสื่อสารภายนอก 
 คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.bemplc.co.th โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อาทิ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลบริษัท นโยบายบริษัทในด้าน
ต่างๆ สถานะเงินกู้ ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ราคาหลักทรัพย์ ประวัติการจ่ายเงินปันผลตลอดจน
ข้อมูลอื่นๆ เช่น การดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม และข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงข้อมูลการนำเสนอต่อ
ผู้ลงทุน (Presentation) เป็นรายเดือนและมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ลงทุนตลอดจนผู้สนใจที่จะ
ลงทุนทุกท่านสามารถรับทราบข้อมูลใหม่อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งได้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดทำโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก
บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบทวิเคราะห์ของบริษัท Analyst 
Consensus เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน  
 ในการเปิดเผยรายงานทางการเงินนั้น คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 195 
 การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่สำคัญของแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ จึงเป็นผู้ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจน
ความสัมพันธ์อันดีต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจทำการตรวจทานและชี้แจงเพื่อให้มีการแก้ไขบทวิเคราะห์
ให้ถูกต้องได้โดยไม่ก่อให้เกิดการชี้นำหรือบิดเบือนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะ
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต หรือที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว จึงไม่จัดเป็นการชี้นำการลงทุน 
 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทาง  
ในการเปิดเผยข้อมูล ทำให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรงตลอดจนสร้าง  
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, Analyst 
meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมีนโยบายในการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารพร้อม  
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 
 สำหรับปี 2560 บริษัทมีกิจกรรม Company Visit Conference Call แถลงข่าว และการให้สื่อสัมภาษณ์ 
(Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ที่จัดโดย
สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 17 ครั้ง ดังนี้ 

 
 ในประเทศ ต่างประเทศ
- งาน “CLSA ASEAN Forum 2017”  - งาน Non deal Roadshow โดย DBS Vickers 
 โดย CLSA Securities (Thailand) Ltd.   (Thailand) Securities Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 
- งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 (Money Expo  - งาน “Maybank Invest ASEAN 2017 Singapore” 
 2017) ร่วมกับ บมจ. ช.การช่าง บมจ. ทีทีดับบลิว   โดย Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 
 และ บมจ. ซีเค พาวเวอร์   ประเทศสิงคโปร์ 
- งาน Local Roadshow โดย Maybank Kim Eng  - งาน “20th Asian Investment Conference” โดย 
 Securities (Thailand) Plc.   Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd. ฮ่องกง 
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 ในประเทศ ต่างประเทศ 
-  งาน “Asia Plus’s CEO Forum” โดย Asia Plus  - งาน “Maybank Invest ASEAN 2017 London” 
 Securities Ltd.   โดย Maybank Kim Eng Securities Plc. 
-  งาน “Credit Suisse’s Infrastructure Day” โดย   สหราชอาณาจักร 
 Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.  - งาน “SET Thailand Corportate Day in London 2017” 
-  งาน “dbTISCO Thailand Transportation &   โดย The Stock Exchange of Thailand 
 Construction Corporate Day” โดย dbTISCO   และ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 
 (Thailand) Ltd.   สหราชอาณาจักร 
-  งาน “Thailand Focus 2017 : Establishing  -  งาน “24th CLSA Investors’ Forum” โดย 
 the New Engine” โดย The Stock Exchange   CLSA Securities (Thailand) Ltd. ฮ่องกง 
 of Thailand, Bank of America Merrill Lynch  - งาน Non Deal Roadshow โดย DBS Vickers 
 และ Phatra Securities Plc.   (Thailand) Securities Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- งาน “CNS Corporate Access” โดย  - งาน Non deal Roadshow โดย Maybank Kim Eng 
 บล. โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน)   Securities (Thailand) Plc. ประเทศญี่ปุ่น 
  - งาน “dbAccess Thailand SET Corporate Day”  
   โดย The Stock Exchange of Thailand และ  
   dbTISCO (Thailand) Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 

 
 ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้  
ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจน
เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างถูกต้องสำหรับการตัดสินใจการลงทุนต่อบุคคลทั่วไปรวมถึงนักลงทุนและ
นักวิเคราะห์สถาบัน 
 บริษัทได้จัดให้มีโครงการผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและ
พบปะคณะผู้บริหาร ทั้งยังได้จัดทำสารศรีรัช (Newsletter) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ และได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททุกรายเป็นประจำ และบริษัทยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของ  
นักวิเคราะห์และผู้ลงทุนที่มีต่อคุณภาพของการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2560 
(BEM IR SURVEY) เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน พบว่า ผลสำรวจการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
งานนักลงทุนสัมพันธ์อยู่ที่ระดับร้อยละ 92.36  

 
4) เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ใช้ข้อมูลภายใน 

 นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของสำนักงาน 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญและป้องกันมิให้ผู้บริหารอื่น ตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้าถึง หรือได้รับทราบ
ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ใช้ข้อมูล
ดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป อาทิ ข้อมูลการเพิ่มทุน 
ลดทุน ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน เป็นต้น โดยกำหนดให้  
ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลผู้รู้ข้อมูล
ภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้น
ตามสมควร 

 
9.1.5		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	

 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้บริษัทมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรร
ทรัพยากรที่สำคัญและเพียงพอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล 
และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น อันนำไปสู่การดำเนินงานและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
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 คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน  
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ	

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ทักษะ 
ประสบการณ์ การศึกษา ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่เหมาะสมและ
จำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย บุคคลผู้ทรง  
คุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 17 คน กล่าวคือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 6 คน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการโดยรวมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถ
เข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมถึงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินงาน  
เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ และมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน จาก 6 คน 

1.2 คณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 6 คน สอดคล้องกับสัดส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด   
ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ 
“กรรมการอิสระ ให้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

1.4 คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ  

 
2.	 การทำหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนด
นโยบาย กำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร  

 
3.	 คณะกรรมการชุดย่อย	

 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี ่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดย  
คณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ  
ในหน้า 151 ถึง 154 

 
4.		 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์   
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญและเพียงพอ 
ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน อันนำมาซึ่งการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ  
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 

2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
เพื่อยึดถือปฏิบัติ และจัดให้มีกลไกที่เพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติได้จริง ติดตามผลการปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการ
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัท เพื ่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที ่ดีของกรรมการ   
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และสังคม เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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4) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้   
รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญ หรือการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่
เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เป็นต้น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการ
รายงานของฝ่ายบริหารในรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรับทราบจาก
รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

6) ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินงาน (Operational Plan) รวมถึงประเมิน  
ผลการดำเนินงาน และกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เรื่องที่สาคัญอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี พร้อมให้มีการลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม  
จรรยาบรรณของบริษัท และการอบรมและทดสอบหลักสูตรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning สำหรับผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารทั้งระดับสูง และระดับกลาง เข้ารับการอบรมหลักสูตร  
เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องทุกปี  

 
5.	 การประชุมคณะกรรมการ		

 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท  
 
 
 
 

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 7/7 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 7/7 11/11  2/2 
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 7/7  6/6 2/2 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/7  5/6 1/2 
5. พลเอกสำเภา ชูศรี 7/7  6/6  3/3 
6. ดร.อรรณพ ตันละมัย 6/7  6/6 
7. นางวัลลภา อัสสกุล 7/7    3/3 
8. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 7/7 11/11  2/2 
9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ 2/7 
10. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล 7/7 11/11   3/3 
11. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ 7/7 
12. นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต 6/7 
13. นายยุทธนา หยิมการุณ  6/7 
14. นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล (1) 2/2 
15. นายดำเกิง ปานขำ (2) 3/5 
16. นายประสิทธิ์ เดชศิริ (3) 1/1 
17. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ 6/7 10/11   3/3 
18. นางพเยาว์ มริตตนะพร 7/7 10/11   3/3 

 
หมายเหตุ : (1) นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 
 (2) นายดำเกิง ปานขำ  ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
 (3) นายประสิทธิ์ เดชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560   
   แทนนายดำเกิง ปานขำ  ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมป�2560

ชื่อ-นามสกุล คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
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1) การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระหลักประจำปีให้กรรมการได้รับทราบ
เป็นการล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนด
ไว้ให้ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม   
7 ครั้ง 
 สำนักกรรมการผู้จัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการกำหนด
ชัดเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย   
5 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม  
 ระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท   
และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งจะจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายบริหาร  
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถ
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะ
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล  
ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการ และผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันหรือ  
มีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งให้กรรมการ
และผู้บริหารซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้   
การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ  
และผู ้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื ่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท   
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการนำนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ และจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ดังนี้ 

 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส 
โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีการเงิน   
เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
ประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุ
สมผลของรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบจะมีการเรียกประชุมเพิ่มเติม  
 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้มีการประชุมร่วมกับ   
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อ  
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที ่ในรอบปีที ่ผ ่านมา   
ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการ
เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 3 รายการ  

 



144 รายงานประจำปี 2560 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม  
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบ
วาระ และพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ตามผลประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมี  
การทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื ่อให้  
หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้หลักเกณฑ์
พิจารณาค่าตอบแทนอยู ่ในระดับมาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื ่อที ่จะดูแลและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ  
 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า   
2 ครั้งต่อปี  
 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั ้ง   
เพื ่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื ่อเสนอแต่งตั ้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที ่ว่างลง   
และพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ปี 2560 พิจารณาอนุมัติ และพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะจัดการประชุมเพื่อติดตามและประเมิน  
ผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี ่ยง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี ่ยงโดยรวม  
ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการ   
ที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  
 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง   
เพื่อติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ  
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในด้านการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนและ
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยพบว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็น
ตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่พบสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561 มีความพอเพียงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ  
ในปัจจุบัน รวมทั้งมีแผนการดำเนินการและวิธีการเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

 
2.4 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีกำหนดการประชุม เพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่
ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณา  
เรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่
จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระที่  
นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการที่วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณา  
เงินเดือน และโบนัสสำหรับพนักงาน 
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6.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	
 คณะกรรมการม ีนโยบายให ้ม ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานด ้วยตนเอง (Sel f Assessment)   
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัท และคณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จ ัดการทุกปี   
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีการ
ทบทวนหัวข้อประเมินเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ  
แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย 
 โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้
กรรมการแต่ละคณะ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมทั้งคณะ 
เพื่อนำผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ความเห็นของกรรมการ  
ส่วนใหญ่สรุปตามหัวข้อได้ดังนี้ 

 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : โครงสร้างและคุณสมบัติของ  

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ และทำหน้าที่
โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ม ีการแต่งต ั ้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 4 คณะ คือ   
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมแข่งขันได้ในการรักษากรรมการที่ดีมีความสามารถ 
กำหนดนโยบาย และทิศทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหาร
และจัดการความเสี่ยง ดูแลและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  

• คณะกรรมการ : ได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง
การดำเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทั้งดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม   
พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
สำหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ คณะกรรมการได้ทบทวน
ระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอมีการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการมอบหมาย  

• คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล   
การพิจารณาให้การทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การเสนอแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผล
ผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม 

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มี
ความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู ้จัดการตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการให้
สอดคล้องกับผลการประเมิน 
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• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม
การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนา และเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ การติดตามและประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
การพิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การดูแลและทบทวนการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันของความเสี่ยงทุก
ประเภท การรายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย กำกับดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ 
และฝ่ายบริหาร การกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ   
การอนุมัติเข้าทำนิติกรรมมีความเหมาะสม การอนุมัติ แต่งตั้ง และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
มีความเหมาะสม  

 
3) การประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

อยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระประจำปีให้กรรมการได้รับทราบ  
ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมและ
ระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ  
กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม ซึ่งในเอกสารประกอบการ
ประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็น
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการ
เอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใด
บุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุม  

 
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การทำหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

อยู่ในเกณฑ์ดี มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง และเข้าประชุม
อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ มีอิสระในการตัดสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
และเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง 

 
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร : ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารือกับ

กรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร โดยกรรมการผู้จัดการสามารถ
ขอคำแนะนำจากกรรมการได้เมื ่อจำเป็น ซึ ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ฝ่ายบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ 

 
6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร : การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา  

ผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญ
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน   
ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้
เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายบริหาร  
จัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการและคณะกรรมการ ได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่ง  
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
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7.	 การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท	

 คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณบริษัท เพื่อเป็นหลักการและเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะ
ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ผลการประเมินสรุปโดยรวมกรรมการและ  
ผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทดังนี้ 
1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ : เข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท 
2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทและธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด ตามหลัก

จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ และปฏิบัติตามนโยบายบริษัท  
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการ

กระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท 

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ : ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอันส่ง  
ผลกระทบต่อราคาหรือการซื้อขายของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

5. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรมีศักยภาพ
รองรับการขยายตัว และต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

6. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ : รักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม และอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้  
ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการกำหนดแนวและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
การทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ 

8. การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ : ปฏิบัติตามนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามกติกาและกรอบแห่ง
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

9. หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ : ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่ชุมชน สังคม   
สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ ตามโอกาสและความพร้อม  

10. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด : ไม่ทำการครอบครอง ซื้อ-ขาย หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ยาเสพติด ในขณะอยู่ที่ทำงาน หรือระหว่างทำธุรกิจของบริษัท ยกเว้นการจัดเลี้ยงสังสรรค์โดยบริษัท และ  
ไม่ทำการเล่นหรือเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำงาน หรือในพื้นที่
บริษัท 

11. การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ : ปฏิบัติตามนโยบายในการจัดการข้อมูลในบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือนำข้อมูลที่ได้รับจากหน้าที่การงาน   
ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน 

12. ทรัพย์สินของบริษัท : กำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย เสียหาย 
หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด  

13. ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง : กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง โดยหลีกเลี่ยง
การรับสิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า คู่สัญญา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ใน
เทศกาลหรือประเพณีนิยมโดยพึงพิจารณาว่าอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม 

14. ความปลอดภัยและสุขอนามัย : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย
อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วย  

15. การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ : รับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่กระทำการฝ่าฝืน
อันอาจจะทำให้ได้รับโทษทางกฎหมายและโทษทางวินัยได้ 
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8.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	
 คณะกรรมการทุกคนยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี 
ตามหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด และคณะกรรมการได้มอบหมายให้  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสม
สำหรับกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ  
 

9.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่าง  
  ชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
  กรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย   
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง   
  ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่  
  จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ  
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ  : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของ  
  กรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์  
  ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  
  ผู้จัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละปี 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  : ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ และ  
  นโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน  
  ของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน  
จำนวนค่าตอบแทนในปี 2560 ปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหน้า 118 ถึง 119 
 

10.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	
1)		 การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้

แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการ
อบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการ  

  โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาใน
หลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร The Role of 
Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)  

  ทั้งนี้ ในปี 2560 มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คน คือ ดร.อรรณพ ตันละมัย ได้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร The Audit Committee’ s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 

 
2)		 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	
  คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   

โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ
สำนักกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
กับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในปี 2560   
มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท   
พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตาม  
ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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11.	แผนการสืบทอดตำแหน่ง	

 คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) 
สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับ
บุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงาน
ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสาย
งานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตาม
ลำดับขั้นของพนักงานทั้งผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย กรรมการ  
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการดำเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหาร
ระดับสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือเกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งในระดับกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารพิจารณา
แต่งตั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป 
 สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วย
คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงาน  
เป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการ
สรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม เน้นที่ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและความชัดเจนในการประเมินผล
การปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน  

 
9.2	 โครงสร้างกรรมการ	 
 

 โครงสร้างกรรมการบริษ ัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษ ัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ   
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
คณะกรรมการบริหาร  
 รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา ซึ่งเป็น
ไปตามกฎบัตรดังนี้ 
 
9.2.1	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ประกอบด้วย	

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
5. พลเอกสำเภา ชูศรี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
6. ดร. อรรณพ ตันละมัย  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
7. นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
8. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษัท 
9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ กรรมการบริษัท 
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10. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท 
11. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ กรรมการบริษัท 
12. นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต กรรมการบริษัท 
13. นายยุทธนา หยิมการุณ  กรรมการบริษัท 
14. นายประสิทธิ์ เดชศิริ กรรมการบริษัท 
15. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริษัท 
16. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการบริษัท 

 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. กำกับดูแล และจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับ  
 ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแล  
 กิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
2. กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับควบคุมดูแลและติดตาม  
 ประเมินผลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม  
 มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท   
 และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น 
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการ  
 ทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุม  
 ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
5. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากร  
 ของบริษัท 
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน   
 ถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน 
7. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล   
 รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 
8. จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
9. พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย   
 และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 
10. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการ  
 เข้าทำรายการใดๆ ซึ่งผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกินครั้งละ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือ  
 มีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด  
 หลักทรัพย์ฯ 
11. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจเพื่อให้  
 บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
 และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นได้ตามความเหมาะสม 
12. กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  

 
อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท		
1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร  
2. ดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  
3. ให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายใน  
 งานประจำซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของบริษัท  
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมมี  
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็น  
 อย่างเป็นอิสระ  
5. ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 
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9.2.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ		

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้แต่งตั้ง
ให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้  
1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
3. พลเอกสำเภา ชูศรี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
4. ดร.อรรณพ ตันละมัย  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ : (1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)   
 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ  
 ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ  
 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ   
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และรวมถึงเสนอ  
 ค่าตอบแทนและเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว การเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ  
 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์  
 สูงสุดต่อบริษัท 
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง  
 ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด  
 หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ  
 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และแผนการพัฒนา  
 และฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 เพื่อรองรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและมาตรฐานสากล รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ  
 ภายในประจำปี 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ สอดคล้อง  
 กับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้   
 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
 รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย  
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 
9.2.3	 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้แต่งตั้งให้พลเอกเชษฐา 
ฐานะจาโร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดว่าประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้ 
1. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
  (กรรมการอิสระ) 
2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
  (กรรมการอิสระ) 
3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
4. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง  
 กรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื ่อนำชื ่อเสนอต่อที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นหรือนำเสนอต่อ  
 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ  
 พิจารณาแต่งตั้ง  
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5. พิจารณากำหนดเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื ่นของกรรมการผู ้จัดการและนำเสนอ  
 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
9.2.4	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและ
ทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อให้มีความโปร่งใสและ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้
แต่งตั้งพลเอกสำเภา ชูศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน 
ดังนี้ 
1. พลเอกสำเภา ชูศรี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
  (กรรมการอิสระ) 
2. นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
  (กรรมการอิสระ) 
3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
5. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง		

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท  
 พิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท 
2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท  
3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ  
4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
5. ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัย  
 ของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร  
 ความเสี่ยงของบริษัท 
6. รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท  
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
9.2.5	 คณะกรรมการบริหาร	

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และ
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
กรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้ 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ  กรรมการบริหาร 
3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล  กรรมการบริหาร 
4. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์  กรรมการบริหาร 
5. นางพเยาว์ มริตตนะพร  กรรมการบริหาร 

 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้แนวนโยบาย กำกับดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร  
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจ  
5. มีอำนาจที่จะอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อการทำนิติกรรม  
 แต่ละครั ้ง ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงรายการที ่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท   
 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจาก  
 ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6. มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง การปลด การกำหนดเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย และสิ่งอำนวย  
 ความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู ้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป แต่ทั ้งนี ้ไม่รวมถึง  
 กรรมการผู้จัดการ 
7. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกำหนด  
 ระเบียบข้อบังคับของการประชุมตามที่เห็นสมควร 
8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 
อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ		

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้  
1. ดำเนินการควบคุม และบริหารธุรกิจหลักของบริษัท 
2. ดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามมติและนโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทและตามคำแนะนำ  
 ของคณะกรรมการบริษัท 
3. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก  
 คณะกรรมการบริหาร 
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4. มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ปลด กำหนดเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก  
 ของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีตำแหน่งในระดับตั้งแต่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถึง  
 รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่าย)  
5. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)   
 ต่อการทำนิติกรรมแต่ละครั้ง 
6. มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในเช็ค และเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทและใช้สินเชื่อที่ธนาคาร   
 หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่าต่อครั้ง   
 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่าต่อเดือน 
7. ให้มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท อันได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
 ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง   
 การสั่งจ่ายเงิน) ได้ตามที่เห็นสมควร  
8. ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่น  
 เป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ 
9. มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรือ  
 อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจ  
 เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกเพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้ 
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งคราว 

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเทียบกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับ
กรรมการผู้จัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามหลักเกณฑ์ 

 
9.3	 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

(1)	 การสรรหากรรมการอิสระ  
 บริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยนิยามของกรรมการอิสระบริษัท ดังนี้ 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา   
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี  
ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย  
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิด
ขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือน
ประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
 

(2)	 การสรรหากรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงสุด	
(2.1)	 การสรรหากรรมการ	

(2.1.1)	 หลักเกณฑ์ 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื ่อแต่งตั ้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
 ตลาดหลักทรัพย์ กฎของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์  
 และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท 
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้  
 แก่บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
 ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
4. กรณีที ่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที ่กรรมการด้วย  
 ความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย  
5.  ในการสรรหากรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่  
 ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
6. กรณีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
 หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน บุคคลที่จะเสนอ  
 แต่งตั้งต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดังกล่าวเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
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2.1.2)	 วิธีการสรรหา	

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา  
 สัมปทาน 
3. พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ  
 เป็นการล่วงหน้า (ถ้ามี) 
4. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นตำแหน่งว่างลงระหว่างกาล) 
5. พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง 
 
 ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ดังนั้นกรรมการบริษัท จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรง
ตำแหน่งของกรรมการหรือจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่จะ
พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีก 
 
ในข้อบังคับบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้น ดังนี้  
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 
2. การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการ  
 ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ก็ให้ลงคะแนนเสียง  
 เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ  
 เป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวน  
 หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
 มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตาม  
 ลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง  
 ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่  
 จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก 

 
(2.2)	 การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

1. ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
 ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์  
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้   
 และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอ  
 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
2. สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอคณะกรรมการบริหาร  
 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
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9.4	 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
 

 เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึง
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อย ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ 
2) การคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น 
3) กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่ 
4) การพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่  
 สำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ วิสามัญผู้ถือหุ้น 
5) ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
6) ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง  
 โดยทั่วไป 
7) บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมเป็นประจำ  
 ทุกปี โดยสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทจะเป็นผู้สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการควบคุม  
 ภายในที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี  

  ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้มอบหมายเข้าไปดูแลบริษัทนั้นในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น โดย
ปัจจุบัน บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้ 

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 คน  
• กรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 5 คน  
•  กรรมการตัวแทนจาก กทพ. จำนวน 1 คน 
•  กรรมการผู้จัดการของ NECL จำนวน 1 คน 

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 6 คน 
•  กรรมการตัวแทนจากบริษัท จำนวน 4 คน 
•  กรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 1 คน 
•  กรรมการผู้จัดการของ BMN จำนวน 1 คน 

 
9.5	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 
 บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
 
 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในลักษณะที่เข้าข่ายจะเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์
ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไปถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีความรับผิดตาม
กฎหมาย  

  บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น แนวทางดังกล่าวนี้ จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
นี้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย แนวทางหรือแนวนโยบายจะมี
ความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะนำมาใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ 
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(2) การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 
บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่ 
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในเครือ 
3. พนักงานทุกคนของบริษัท และของบริษัทย่อย ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท 
4. คู่สมรสและบุตรของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท 
5. เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์   
 หมายถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible   
 debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัท 

 
แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 
1. บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวรู้ หรือควร  
 รู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ  
 สาธารณชน 
2. บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าว จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและฐานะเจ้าหน้าที่  
 ในบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื ่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน   
 นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท 
 
แนวทางการปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
 นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 
บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย 
1. ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำงบการเงินและงบดุลบริษัท ทำการซื้อ  
 หรือขาย นับแต่เริ่มจัดเตรียม จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว 
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์  
 ของบริษัท นับแต่วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว 
3. ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่รู ้หรือควรรู้ว่าบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมี  
 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ นับแต่วันรู้หรือ  
 ควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว 

 
(3)  การรายงานของบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท 

ก.  หน้าที่การจัดทำรายงาน 
 กรรมการ กรรมการผู ้จ ัดการ หรือผู ้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที ่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทพร้อมกันด้วย 

ข. วิธีการรายงาน 
 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามข้อ ก. ข้างต้น ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้อง
จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนา
รายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัทในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว 

 
การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	
(1) บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ
บริษัทได้กำหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัย นอกจากนี้ยังกำหนดเป็นเงื่อนไข
สำคัญในสัญญาจ้างพนักงานใหม่ โดยพนักงานจะต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มา
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งความลับทางธุรกิจ
หมายถึงข้อมูลทางการเงิน แผนการตลาดหรือแผนการดำเนินธุรกิจ ค่าจ้าง เป็นต้น 
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(2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยนำระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น 
ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ   
ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และกำหนด password ของผู้ใช้งานสำหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยน password ทุก 3 เดือน 

  ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้นำมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาปรับใช้กับการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระดับศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และจัดทำมาตรฐานในการจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง   
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรในระดับสากล บริษัทจึงได้ขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพัฒนา
กระบวนการ และระบบบริหารจัดการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management 
System : ISMS) พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ/ระบบงานที่พัฒนาขึ้น  

 
(3) บริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ซึ่งเป็นข้อห้ามการซื้อ

ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
9.6	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหารถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ 
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้  
ทันเวลา โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
 ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	แยกเป็น	2	ประเภท	คือ 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 
3,350,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่า
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม  
 บริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 
370,000 บาท และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท 

 
(2) ค่าบริการอื่น  

 ในปี 2560 บริษัทมีการใช้บริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 835,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่ม
เติมในการตรวจสอบงบการเงินจากการใช้ระบบ SAP ใหม่ 

 
9.7	 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560 

 
 คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท   
จดทะเบียนปี 2560 โดยภายหลังจากการประกาศใช้บังคับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มีหน้าที่ในการกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้รายงานเรื่องการ
ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งเป็นแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ประกาศกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้กำชับให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้กับพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้กำหนด  
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง   
เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปรับใช้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ทั้งนี้ ภาพรวมระดับความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560   
ของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้ 
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หลักการกำกับดูแลกิจการ ขอบเขตเนื้อหา

1. ตระหนักถึงบทบาทและ 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่ 
 กิจการอย่างยั่งยืน 
 
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก

ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
 
 
 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มี

ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

และการบริหารบุคลากร 
 
 
 
 
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบ

ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
 
 
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 
 
 
 
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและ

การเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 
 
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ 
 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทรับทราบและได้ศึกษาหลัก CG Code และได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติมีความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏ
ในหน้า 49, 52-53, 87-92 และหน้า 113-159 
 
คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปดำเนินการ เพื ่อสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน และกำหนดให้มีการ
รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏในหน้า 49,  
113, 120-123 และหน้า 131-137 
 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 17 คน ประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็น  
ผู้บริหาร 6 คน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมถึง
สามารถดำเนินงานเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ และมีกรรมการ
ซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัท
ดำเนินการอยู ่เป็นกรรมการที ่ไม่ได้เป็นผู ้บริหาร 3 คน รายละเอียดปรากฏ  
ในหน้า 113-115 และหน้า 140-156 
 
บริษัทมีกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้ติดตามดูแลพัฒนาบุคลกรให้มีจำนวน 
ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที ่เหมาะสม รายละเอียดปรากฏ  
ในหน้า 120-123 และหน้า 154-156 
 
บริษัทสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏในหน้า 66-72 
 
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย   
ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง
มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
เป็นต้น รายละเอียดปรากฏในหน้า 87-92 หน้า 129-131 และหน้า 176-177 
 
บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 
เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มี
ผลต่อราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถสะท้อนการปฏิบัติหรือ  
การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน รายละเอียดปรากฏในหน้า 138-140 และ  
หน้า 157-159 และหน้า 186-201 
 
คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การเปิดโอกาสให้  
ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา  
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เป็นต้น และการได้รับข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย รายละเอียด
ปรากฏในหน้า 124-131 
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9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
 
 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทั้งหมดยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน : บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการ

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารงาน ซึ่งบริษัทเห็นความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยปัจจุบันคณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็น
กรรมการที่มาจากการควบรวมระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตาม
เงื่อนไขสัญญาสัมปทานมีผลให้บริษัทมีกรรมการจำนวน 16 คน จากทั้งหมด 17 คน 

 
2. การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ : คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการไว้อย่างชัดเจน สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของ
กิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีกรรมการคนใดคนดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี 

 
3. การกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น : คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัด

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลา
เข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ  

  อย่างไรก็ตามในปี 2560 ไม่มีกรรมการของบริษัทคนใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท 
 
4. การกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น : คณะกรรมการไม่มีนโยบายจำกัด

จำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้จัดการ
สามารถอุทิศเวลาในการบริหารงาน และเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ  

  อย่างไรก็ตามในปี 2560 กรรมการผู้จัดการทั้ง 2 คน เป็นตัวแทนบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท  
จดทะเบียนอื่นที่บริษัทเข้าลงทุนจำนวน 1 บริษัท 
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10.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 
 

 ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและมีประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ   
วิถีชีวิตคนเมือง ไม่ว่าจะเป็น ถนน หรือระบบราง ล้วนมีบทบาทที่สำคัญเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน 
จากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะ ผู้ให้บริการทางพิเศษ 
และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ตระหนักถึงการเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวเนื่องกัน 
จึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งเเบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และช่วย
บรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื ่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู ้ใช้บริการ โดยให้  
ความสำคัญกับความปลอดภัย ความรวดเร็วและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งมอบบริการที่มีโครงข่าย  
ระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเสมอมา และเป็นแนวทางปฏิบัติที่บริษัทยึดถือในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 
10.1	 นโยบายภาพรวม 
 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ  
อย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งประสานประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกัน  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสาร
ไปยังพนักงานทุกคนเพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
ของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ดังนี้ 
 
1. การนำองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
 ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท 
2. สร้างวัฒนธรรมแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผสานเข้ากับทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท 
3. ดำเนินการส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. สนับสนุนการดำเนินงานเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้  
 เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

 
10.2	 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ บริษัทมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความต้องการในการเดินทางผ่านโครงข่ายทางพิเศษ  
ที่เชื่อมต่อเเละครอบคลุมพื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ซึ่งการให้บริการทางพิเศษจัดเป็นการให้บริการด้านคมนาคม
ขนส่งต่อประชาชนผู้ใช้ทางที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทได้มีการศึกษาเเละปรับปรุง  
ทางพิเศษให้มีความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง   
ด้วยการเพิ่มจำนวนช่องทางการชำระค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) รวมถึงการปรับย้ายตำแหน่งช่องทางเข้าใช้บริการ   
เพื่อลดการตัดกระแสจราจรกับช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่หนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บ  
ค่าผ่านทางได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้ศึกษาแนวเส้นทางใหม่ๆ เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตของเมือง (Urbanization)   
ที่จะขยายตัวในอนาคต  
 สำหรับระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า บริษัทมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการบริการเพื่ออำนวยความสะดวก  
ต่อผู้โดยสารทั้งในช่วงและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมืออาชีพโดยถือว่า “การบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด”   
จึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความสะดวก (Convenience) ความรวดเร็ว (Fast)   
ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตรงต่อเวลา (Punctuality) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัย (Safety) ซึ่งถือเป็น  
ความสำคัญสูงสุดที่พนักงานทุกคนตระหนัก และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นตลอดช่วงการเดินทาง
ของผู ้ใช้บริการ พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์  
เรื่องความปลอดภัยผ่านสื่อเเละกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย  



163บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 ในส่วนธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ ถือเป็นส่วนต่อยอดที่บริษัทให้ความสำคัญนอกเหนือจากธุรกิจหลัก ซึ่งทำให้การบริการ
ของบริษัทมีความหลากหลาย สามารถสนองตอบต่อความจำเป็นของผู้ใช้บริการและผู้ที่อยู่โดยรอบสถานีได้อย่างครบวงจร 
ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาพื้นที่สำหรับร้านค้าปลีก เเละพื้นที่สำหรับส่งเสริมการขาย รวมทั้งหมดประมาณ 19,490 ตารางเมตร   
โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาพื้นที่ชั้นใต้ดิน อาคารจอดเเล้วจร ที่สถานีลาดพร้าวร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์ เปิดให้บริการ  
ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยม ภายใต้เเบรนด์ “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” (Gourmet Market) เพื่อเป็นการเติมเต็มวิถีชีวิตคนเมือง   
สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นการขยายพื้นที่รองรับปริมาณการใช้รถไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  
 ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นในการให้บริการทั้งทางพิเศษและบริการการเดินรถไฟฟ้า บริษัทคำนึงถึงความสะดวก
รวดเร็ว และความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มชีวิตประจำวัน
ของทุกๆ คนได้เป็นอย่างดีตลอดไป 

 
 สรุปผลการดำเนินงานเชิงสังคม	(Social	Performance) 

 
	 การพัฒนาสังคมภายใน	กับการพัฒนาสังคมภายนอก	(Human	Capital	Development) 

 บริษัทมุ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศเเละในภูมิภาคอาเซียน มีพันธกิจ  
ทางสังคมในการส่งมอบการบริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงมี  
นโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้ 
1.  ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย  
2.  ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน โรงเรียนที่อยู่บริเวณ  
 ใกล้เขตทางพิเศษ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
	 การพัฒนาบุคลากรของ	BEM	(Human	Resource	Development)	

 ปัจจุบันบริษัทต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะเป็น   
“เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและ
ความสามารถที่จะไม่เพียงเเต่สร้างมูลค่าต่อบริษัทเท่านั้นแต่จะขยายไปสู่สังคมในวงกว้างอีกด้วย  

 
1.	 ต้นทางแห่งความสุข		

 บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง
ต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน รวมถึงเป็นปัจจัยชี้วัดถึงความสามารถในการแข่งขัน  
ทางธุรกิจอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการแสวงหาคนเก่งและดี และสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งยังยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ 
และให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติงาน และกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนาในทุกตำแหน่งงาน และทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทียมกัน  
 เราดูแลพนักงานทุกระดับครอบคลุมในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านลักษณะงาน ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ  
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งให้โอกาสและความก้าวหน้า  
ในการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ผ่านการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเติบโตตามเส้นทาง  
ความก้าวหน้า Career Path และการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมด้วยการ Benchmark กับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันอย่างสม่ำเสมอ การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มี  
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย และการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ 
 การให้ความสำคัญและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานร่วมกับบริษัท 
อันนำไปสู ่การเกิดแรงบันดาลใจที ่จะทำงาน จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท และด้วยแนวคิดที ่ว ่า  
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ภายใน ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่น  
ในการปฏิบัติงานตลอดจนเกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
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 ทั้งนี้ ต้นทางแห่งความสุข บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง “โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน” บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างระดับตำแหน่งงาน 
เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น   
เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงาน  
 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื ่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทาง  
ในการเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เหมาะสมและสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น   
เพื่อรักษาบุคลากรปัจจุบัน และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพียงพอกับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน และปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการโอนย้ายพนักงานเพื่อให้มี
ความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
 โดยเฉพาะสายงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการระบบทางพิเศษและระบบรางที่มุ่งเน้นคุณภาพและ  
ความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการที่เป็นหนึ่ง สร้างความพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและ
ระบบขนส่งมวลชน บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทั้งด้านกู้ภัยจัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง และการบำรุงรักษา
ระบบและสายทาง รวมถึงหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะความรู้  
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน  
 นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้ “การพัฒนาศักยภาพพนักงาน” บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
เพื่อรักษาองค์ความรู้หลักให้อยู่กับองค์กร และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ  
ระดับสากล รวมทั้งการถ่ายทอดวิทยาการที่สำคัญอื่นที่จะต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคตด้วย โดยมีการฝึกอบรมดังนี้ 

 
1)	 การจัดการความรู้ขององค์กร	(Knowledge	Management:	KM)		

 บริษัทดำเนินโครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Project) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ในระยะกลาง   
(KM Roadmap) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการบ่งชี้องค์ความรู้หลักที่สำคัญและจำเป็นขององค์กร และเพื่อให้มีการจัดเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลาย   
มีการนำความรู้เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ 
(Learning Organization) นอกจากการบริหารจัดการองค์ความรู้หลักเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังต้องการจะ  
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Of Practice: CoPs) เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์  
ในการทำงาน การแก้ปัญหา รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 
2)	 โครงการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ	

 การอบรมหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานใน
หน้าที่ของตนเอง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัฒนธรรมขององค์กร   
ที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตร
และทดสอบความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning & E-Exam) โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมในหลักสูตรนี้และ
จัดให้มีการทดสอบความรู้ให้แก่พนักงานปัจจุบันเป็นประจำทุกปี 
 

3)	 การฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรประจำปี	(Annual	Training	&	Development)	
 บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training 
Roadmap) ของพนักงานทุกระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน  
มีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
เฉพาะตำแหน่ง (Technical Skill) และทักษะการบริหารและจัดการทั่วไป (Soft Skill) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการกำหนดเป็น
หลักสูตรพื้นฐานภาคบังคับ (Mandatory Program) สำหรับพนักงานใหม่ ได้แก่ หลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” รวมถึงกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น  
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 สำหรับพนักงานเดิมที่เป็นพนักงานประจำ จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ต่างๆ ทุกปี ซึ่งทั้งหมดนี้  
ก็เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พร้อมๆ การฝึกอบรมดังกล่าว ยังต้องมีในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบด้วย 

 
งานกู้ภัยและจัดการจราจร  
 บริษัทร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ฝึกซ้อมกู ้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรง  
บนทางพิเศษ การอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการช่วยเหลือบนทางพิเศษการอบรม
อาสาจราจรการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) รวมถึงบริษัทยังได้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนขึ้นไป
ปฏิบัติงานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน และการอบรมด้าน Service Mind 

 
งานจัดเก็บค่าผ่านทาง 
 บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ประกอบด้วย บุคลากรซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ บริษัทจัดให้มีการอบรมทักษะในด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถชำระค่าผ่านทางได้โดยสะดวกรวดเร็ว บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงาน  
ด้านรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ถูกต้องโปร่งใสและเที่ยงตรง โดยทำงานร่วมกับภาครัฐคือ   
กทพ. ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจัดให้มีการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริงภายใน   
(On The Job Training) ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่สำคัญคือ ต้องตรงต่อเวลา 
การตรวจสอบข้อมูลการนับรถและบันทึกการปฏิบัติงานต้องถูกต้องและแม่นยำ  
 นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความถูกต้อง  
ของการจัดเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่มั่นคงของบริษัทเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บุคลากรด้านนี้ได้มีโอกาสศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางในต่างประเทศอีกด้วย 

 
งานด้านบำรุงรักษาโครงสร้าง 
 เพื ่อให้ทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย บริษัทมีความเชี ่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
โครงสร้าง Segmental Box Girder ที่ได้มาตรฐานสากลมีการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

 
การอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ 
 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ ใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ 
ใช้ระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่มีการฝึกขับรถไฟฟ้าจริง   
และฝึกกับเครื่องจำลองขับรถไฟฟ้า (Train Simulator) การฝึกกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องควบคุมการเดินรถ การทดสอบ 
การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกงานในหน้าที่ (On the Job Training) ซึ่งในการฝึกอบรม  
มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมีผู้ฝึกสอนเป็นผู้ดูแลการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการอบรม
ทบทวนหลักสูตรดังกล่าวให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ผ่านการอบรมทุกคนจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการรถไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ   
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
	 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสังคม	(Enhancing	Quality	of	Life) 
 

2.	 เส้นทางแห่งความสุข 
 ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปรียบเสมือนหัวใจของบริษัท บริษัทจึงพร้อมส่งมอบ
และปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” เพื่อให้การ
เดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบคมนาคมและสังคมไทย
ให้ดีขึ้น บริษัทให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม ที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
นับตั้งแต่การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีศักยภาพรองรับการใช้งาน  
ของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  
 เพื่อรักษาไว้ซึ่งเส้นทางแห่งความสุข บริษัทมุ่งเน้นในการดูแลกระบวนการส่งมอบ และการปรับปรุงการบริการ  
อย่างละเอียด โดยสม่ำเสมอดังนี้ 
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กระบวนการส่งมอบ และการปรับปรุงบริการอย่างละเอียดของบริการทางพิเศษ 
2.1  การก่อสร้างทางพิเศษบริษัทนำเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบคานรูปตัดเหลี่ยมกลวง (Segmental Box Girder) ได้รับ

การยอมรับระดับนานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway Transportation 
Officials) ซึ่งมีความทันสมัย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุด ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและ  
เสียงรบกวนระหว่างการก่อสร้าง การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ไม่มีการต่อต้านจากสังคมและชุมชน ทางพิเศษ  
มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสนองตอบต่อความต้องการในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2  การบำรุงรักษาทางพิเศษ บริษัทมีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้างหลักของทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ โดยมี

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระเพื่อติดตามควบคุมการบำรุงรักษา และประเมินคุณภาพของทางพิเศษมาโดยตลอด ทางพิเศษ
มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง มีมาตรฐานและปลอดภัย และผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับความสะดวกรวดเร็วและถึงที่หมาย
ปลอดภัย  

 
2.3  การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับและ  

มีการเชื ่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทั้งสิ ้นประมาณ 256 กิโลเมตร จึงทำให้ทางพิเศษเป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์สำคัญในการลำเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ การขนส่งยุทธปัจจัย และการสัญจรของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนถนนพื้นล่าง ดังเช่นเหตุการณ์  
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการบริหารจัดการทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จึงกำหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ทางพิเศษสามารถให้บริการได้ในยามฉุกเฉินและกลับคืน
สู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยบริษัทพร้อมดูแลด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
(1)		 มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพิเศษและให้ข้อมูลการเดินทางแก่  

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทางมีระบบวิทยุสื่อสารผ่านศูนย์
ควบคุมกลางที่รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
มีทีมกู้ภัยวิ่งตรวจตราบนทางพิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษ
อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนพื้นล่าง  
เพื่ออำนวยการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษ
ผ่านกล้องวงจรปิดที่บริษัทดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณภาพให้ 

 
(2)		 การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ	 Easy	 Pass ซึ่งเป็นระบบเก็บเงินอัตโนมัติ บริษัทให้  

ความร่วมมือกับภาครัฐนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ด้วยเจตนาในการปรับปรุงบริการ และ  
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาจราจร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษประหยัดเวลาในการเดินทางและ
น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
(3)	 สำหรับนวัตกรรมความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อปรับปรุง

ความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย (Road Safety Audit) 
วิเคราะห์กายภาพของถนน แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงทางพิเศษให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 
กระบวนการส่งมอบ และการปรับปรุงบริการอย่างละเอียด บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
2.4 การสร้างคุณค่าด้านความปลอดภัย บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยทั้งต่อผู้โดยสาร 

พนักงาน ผู้รับเหมา รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานครทั้งหมด จึงได้นำระบบการจัดการความปลอดภัย  
ตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้าง 
Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบริษัทที่ปรึกษางานด้านความปลอดภัย เพื่อให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยง
และการนำเทคนิคในการบริหารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทให้  
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุในการทำงาน รวมถึงสถิติการได้รับบาดเจ็บของผู้โดยสารระหว่าง
การใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ปี 2556-2557  
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2.5 การสร้างคุณค่าด้านความสะดวก เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีความรวดเร็ว และมีตารางเวลา  
ในการให้บริการที่แน่นอน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง เพราะสามารถคาดการณ์เวลาที่ใช้  
ในการเดินทางได้ค่อนข้างแม่นยำและสามารถวางแผนการเดินทางได้ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่า
ด้านความสะดวกในการให้บริการ ตั้งแต่เข้าสถานี การเข้าใช้บริการ จนกระทั่งออกจากสถานี โดยบริษัทได้เตรียม
ความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารผู้ใช้บริการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการให้ข้อมูล 
ระบบการเชื่อมต่อระบบบัตรโดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า 

 
2.6 การสร้างคุณค่าด้านความรวดเร็ว เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่นำเสนอบริการด้วยความรวดเร็ว   

และยังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมการบริการด้านอื่น  
ตั้งแต่ผู้โดยสารเดินเข้ามาในสถานี จนกระทั่งเดินออกจากสถานี ที่มีความรวดเร็ว โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ผู้โดยสารเดินทางเข้าใช้บริการภายในสถานีและระหว่างการใช้บริการ จากการลด
บางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนหรือก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น หรือเพิ่มบางขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความประทับใจต่อ  
ผู้โดยสารมากขึ้น เช่น ระบบการจัดการปริมาณผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชั้นชานชาลา การให้บริการ  
ที่รวดเร็วในช่วงที่มีผู้โดยสารคับคั่งหรือช่วงงานนิทรรศการ การให้บริการออกบัตรโดยสารหรือเติมเงินบัตรโดยสาร  
โดยพนักงานที่รวดเร็วและให้คำแนะนำที่ชัดเจน เป็นต้น 
 
(1) การสร้างคุณค่าด้านความเชื่อถือได้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื ่องการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สะดวก 
และรวดเร็ว โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื ่อง เช่น มีการกำหนด  
แผนการบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทั้งในรูปแบบ Preventive และ Corrective การฝึกซ้อมจัดการ
เหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปีโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานฉุกเฉิน
ภายนอกการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย และมีการปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างมีจริยธรรมและเสมอภาค 
นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื ่อนำไปปรับปรุงให้ได้รับการบริการที ่ดีขึ ้นต่อไป   
โดยความสามารถในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้ประเมินจาก Train Service Delivery ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท  
มีความสามารถในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT มากกว่า 99% มาโดยตลอด โดยในปี 2560 บริษัท  
มีความสามารถให้บริการรถไฟฟ้า (Train Service Delivery) คิดเป็น 99.88% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.70%  

 
(2) การสร้างคุณค่าด้านการให้บริการตรงต่อเวลาจากการกำหนดตารางเวลาในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT   

ที่ชัดเจนและสามารถให้บริการได้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถบริหารจัดการเวลา
ในการเดินทางและดำเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้โดยสารโดยตรง 
ซึ่งการให้บริการตรงต่อเวลา สามารถประเมินได้จากการเทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทั้งหมดคลาดเคลื่อน  
ไม่เกิน 5 นาที (Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยในปี 2560 บริษัทมีความสามารถการเทียบจอด
ของรถไฟฟ้าในสถานีทั้งหมดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาที (Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) คิดเป็น 
99.93% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.75%  

  นอกจากนี้ การที่บริษัทเข้าเป็นสมาชิก NOVA Group of Metros ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศสมาชิก   
ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าระดับนานาชาติเพื่อการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของระบบรถไฟฟ้า มีส่วนสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากตัวชี้วัดที่ใช้สะท้อน  
ผลการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการแล้ว บริษัทได้จัดทำดัชนีชี้วัดที่แสดงผลการปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินการ (Benchmarking) กับสมาชิก NOVA Group of Metros ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ที่จะนำมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลในกลุ่ม NOVA พบว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่อยู ่ในลำดับต้นๆ หลายเรื ่อง เช่น การเดินรถ  
ที ่ตรงต่อเวลาเมื ่อเทียบจากตารางเดินรถ การซ่อมบำรุงที ่ทำให้มีรถพร้อมใช้บริการ และการดูแลด้าน  
ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น 
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  นอกจากความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการบริการ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องของผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักถึงคู่ค้า ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่ทางธุรกิจ (Business Supply Chain) 
มีความสำคัญเท่าๆ กับผู้ใช้บริการ 

  บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติ 
การพัฒนาตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั ่งยืนในภาคธุรกิจของบริษัท การสร้างความเชื ่อถือ  
ด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้สนับสนุนทางการเงินถือเป็น Key Success Factor   
ที่ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษได้แม้ในยามวิกฤต จึงได้กำหนด
แนวปฏิบัติต่อคู ่ค้าโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมให้การได้มาซึ ่งสินค้าและบริการเป็นไป  
อย่างมีมาตรฐาน ยึดมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
ของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

  บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ และ
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 
โดยวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพสิทธิ  
ในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า และปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล 
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้
ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
กับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจร่วมกัน สำหรับ
กลุ ่มผู ้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ผู ้ให้กู ้ ผู ้ถ ือหุ ้นกู ้ เจ้าหนี ้ บริษัทยึดมั ่นปฏิบัติตามสัญญาและ  
ข้อผูกพัน รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด  

  ความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา บริษัทมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับ
กฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่ TIS 18001:2011 และ
มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโดยบริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) 
จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า   
รวมถึงมีการจัดทำเอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online) เพื่อสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักใส่ใจในเรื่อง  
ความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 
3.		 สังคมแห่งความสุข 

 ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจ บริษัทคำนึงถึงการเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” และ
การที่จะสร้างความสุขให้กับผู้ร่วมเดินทางได้นั้น จึงให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.	 ครอบครัว การใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นของครอบครัวสามารถทำได้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องการเดินทาง  
 พร้อมๆ กันของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบริการพิเศษ หรือเส้นทางรถไฟฟ้า ซึ่งจะได้พบเห็นเรื่องราวใหม่ๆ   
 ของวิถีชุมชน รวมถึงกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ที่เดินทางไปถึง  
2.	 การศึกษาเด็กและเยาวชน ไม่เพียงจะมีได้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนนับเป็นการเปิดโอกาส  
 ให้เด็กได้รับประสบการณ์สำคัญ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ในอนาคต ขณะเดียวกันบริษัทได้ให้โอกาสทางการศึกษา  
 แก่เด็กและเยาวชนที่มีความตั้งใจเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมอบเป็นทุนการศึกษา 
3.	 ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์	 และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ บริษัทให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ   
 เพื่อประโยชน์ของส่วนที่ต้องการ และเพื่อการคลายทุกข์จากสิ่งที่เหนือการควบคุม 
 

4.	 สรุปผลการดำเนินงานเชิงสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Performance)	
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการลดผลกระทบ (More Quality and Less Impact) 
 บริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้าคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Economy) โดยการพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้านสังคม (Society)   
โดยการดูแลต้นทางแห่งความสุขให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดี พร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมโดยรอบและในวงกว้าง   
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยเน้นการป้องกันและควบคุมมลภาวะ 
 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการบริการ ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการกำหนด
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางการดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
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นโยบายสิ่งแวดล้อม 
1. ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ของผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชน 
2.  สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
4.  ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
5.  เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานและคู่ค้าทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ   
เพื่อให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้ใช้บริการ พนักงาน คู่ค้า และชุมชนรอบข้าง 
 ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล โดยปี 
2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

 
1) กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว  
 

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์	BEM	ชวนแม่ลูกสร้างงานศิลป์	เยือนถิ่นนครปฐม”	
 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับสมาชิกในครอบครัวได้แสดงความรักความห่วงใย 
บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโดยนำครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน   
14 ครอบครัว ร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยัง Little Tree Garden จ.นครปฐม   
เพื่อสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นของสวนริมแม่น้ำท่าจีน รวมทั้ง ทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวและอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมผ่านการย้อมผ้าครามจากสีธรรมชาติ และจัดสวนในขวดแก้ว  

 
“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์	“BEM	ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่งนา	ที่จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้กระชับความสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงจัดกิจกรรม BEM 
ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่งนา จ.สุพรรณบุรี โดยนำครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน 10 ครอบครัว ร่วมเดินทางโดยใช้
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 
เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวร่วมดำนาในแปลงนาสาธิต ได้สัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างลึกซึ้งและทำกิจกรรมปั้น ขนมไข่ปลา ซึ่งเป็นขนมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น	

 บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและพร้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม บริษัทจึงจัดกิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ 
 
“กิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ” 
 โดยนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
รอบนอกฯ พร้อมทั้งนำชมสายทางและเยี่ยมชมการทำงานของระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง การตรวจสอบรายได้ ค่าผ่านทาง 
ณ ด่านบรมราชชนนี  
 
“ประชุมนักวิเคราะห์พร้อมเยี่ยมชมสถานีสนามไชย” 
 ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค เพื่อสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับธุรกิจ  
ของบริษัทแก่คณะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนหุ้นระยะยาว  
 
“กิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสถานีสนามไชย” 
 โดยนำคณะผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 รุ่น ร่วมฟังบรรยายข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่สำคัญ 
พร้อมทั้งเยี ่ยมชมความงดงามของสถานีสนามไชย ออกแบบโดย รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ   
สาขาทัศนศิลป์  
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“กิจกรรมนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานคร	 สายฉลองรัชธรรม	 (สายสีม่วง)	 และ	 

จุดเชื่อมต่อ	1	สถานี” 
 ระหว่างสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง (บางซื่อ-เตาปูน) เพื่อเดินทางไปยังสถานีคลองบางไผ่ นำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม  
โรงซ่อมบำรุงหลัก พร้อมด้วยห้องควบคุมการเดินรถ และเครื่องฝึกหัดขับรถไฟฟ้าจำลอง 

 
3) กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

 

“BEM	ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

 เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและ  
ต้องร่วมมือร่วมใจกัน บริษัทจึงได้จัดโครงการ BEM ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื ่อเพิ ่มพื้นที ่พืชอาหารให้กับสัตว์ป่า   
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
 
“กิจกรรมคืนบัตรฯ	ลุ้นโชคกับ	MRT	รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

 กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู ้โดยสารเกิดการรับรู ้เกี ่ยวกับโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม   
พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มากขึ้น โดยการแจกซองบัตรโดยสารของโครงการฯ แก่ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารหรือ
แสดงบัตรโดยสารชนิดจำกัดวัน ประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ 30 วัน จากนั้นกรอกชื่อ-ที่อยู่บนซองบัตรโดยสารของ
โครงการ พร้อมบรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ 30 วัน ที่หมดมูลค่าแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตรโดยสาร
ของโครงการฯ ณ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ทั้ง 18 สถานี เพื่อลุ้นรับรางวัล  

 
4)  กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

“บริจาคโลหิต” 
 การให้เลือดต่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยบริษัทร่วมกับสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน  
รอบนอกฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่อยู่ใกล้เขตทางเข้าร่วมบริจาค  
เป็นจำนวนมาก 

 
5)		 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 การร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู ้ใช้บริการทางพิเศษเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ถือเป็น  
เป้าหมายหลักของทั้ง 3 หน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน คือ พนักงานของบริษัท พนักงาน กทพ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ   
สน. ทางด่วน 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
การบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้  
 

“ทางด่วนชวนดูหนัง” 
 บริษัทนำครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ทางด่วน 2 และครอบครัวพนักงาน  
ของบริษัทร่วมพบปะสังสรรค์ เล่นเกม และชมภาพยนตร์เรื่อง “Beauty and the Beast” โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ในรูปแบบ
สามมิติ (3D) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 3 หน่วยงาน ณ โรงภาพยนตร์
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 
 
“มอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่	กทพ.	และสถานีตำรวจ	สน.	ทางด่วน	2” 
 บริษัทมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 2 สำหรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่บนทางพิเศษศรีรัช รวมทั้งทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ที่เกี ่ยวข้องได้ทำงานอย่างคล่องตัว รวมทั้งสามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ  
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6)	 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน 
 การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
 
“มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” 
 บริษัทจัดโครงการ BEM มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนา
โรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน 
10 โรงเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนตั้งใจเรียน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป  
ในอนาคต  
 
“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน	กทพ.” 
 บริษัทร่วมกับ กทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน กทพ. ที่ปฏิบัติงาน
ในทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมมอบทุน 
 
“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ	สน.	ทางด่วน	2” 
 บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สน.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในการอำนวย  
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
7)		 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

 การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิด  
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชัดเจน ทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้ 
 
“ความสุขดี	ที่พอเพียง	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี	2560” 
 เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากกิจกรรม 9 คำ
ที่พ่อสอน อาทิ ความเพียร ความพอดี ความซื่อสัตย์ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรม DIY หนูน้อยนักออม ปลูกผักเพราะรักพ่อ 
และสนุกสนานไปกับการเล่นเกม พร้อมทั้งรับของรางวัลมากมาย โดยมีบุตรพนักงาน นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เขต  
ทางพิเศษ และเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

 
“กิจกรรม	MRT	ส่งความสุขรับวันเด็ก” 
 บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 มอบของขวัญวันเด็กและส่งความสุขให้กับน้องๆ ณ รถไฟฟ้า 
MRT ทั้ง 2 สาย ได้แก่ สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ที่สถานีพระราม 9 และ สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) 
สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี โดยจัดกิจกรรมให้น้องๆ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมดังกล่าวได้รับ  
ความสนใจจากน้องๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างดี 

 
“กิจกรรมชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ” 
 บริษัทนำคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน   
รอบนอกฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน   
เข้าชมนิทรรศการเหรียญของพ่อ รวมทั้งเพลิดเพลินกับนิทรรศการ บันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิต สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเทคโนโลยี 4 มิติ 

 
“BEM	ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์” 
 บริษัทนำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชุมชนย่านบางลำพู ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรมในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมทั้งเรียนรู้  
วิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  
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“กิจกรรม	Share	2	Child	เพื่อน้องฉลาดคิด” 
 บริษัทพาน้องๆ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
จ. นนทบุรี (โรงเรียนศรีสังวาลย์) เรียนรู้วิธีการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ และทดลองโดยสาร
รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด 3   
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างความสุขและรอยยิ้ม
ให้กับน้องๆ  
 รวมทั้งนำคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เชื่อมต่อสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เพื่อเปิดประสบการณ์ และเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆ 

“กิจกรรม	“Give	Books	Get	Back	with	MRT” 
 เชิญชวนผู้โดยสารร่วมบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเปิดรับบริจาคทั้งหนังสือใหม่และหนังสือ  
มือสอง เพื่อรวบรวมนำไปบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาในโครงการ MRT สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้   
ซึ่งผู้โดยสารสามารถร่วมบริจาคหนังสือได้ ณ จุดรับบริจาคทั้ง 4 สถานี ได้แก่ สถานีพหลโยธิน สถานีเพชรบุรี สถานี
สุขุมวิท และสถานีสีลม 

“BEM	จัดโครงการ	MRT	สร้างฝัน	ปันน้อง	สู่ห้องแห่งการเรียนรู้” 
 ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนวัดฉัตรแก้ว
จงกลณี เขตบางพลัด กทม. ภายใต้โครงการ MRT สร้างฝัน ปันน้อง สู ่ห้องแห่งการเรียนรู ้ เมื ่อวันศุกร์ที ่   
24 พฤศจิกายน 2560  
 โครงการ MRT สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็ก  
และเยาวชน ในสถานศึกษารายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT โดยการรวบรวมหนังสือมือสองที่ผู ้โดยสาร  
รถไฟฟ้า MRT ร่วมบริจาค นำมาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ 
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรทัศน์ และเครื่องเล่น DVD เป็นต้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การใช้รถไฟฟ้า MRT และประกวดเขียนเรียงความ ระบายสีภาพ ชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อรถไฟฟ้า MRT ของฉัน 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการ ผ่านเกมเสริมสร้างความรู้ให้กับน้องๆนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยแต่ละกิจกรรมมีพี่ๆ พนักงาน BEM ร่วมเป็นจิตอาสาให้ความรู้ และความสนุกสนานกับน้องๆ 
นักเรียนโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณีตลอดงาน   

 
8)		 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข  

“กิจกรรม	M	Care	สุขภาพดี	ชีวีปลอดภัย” 
 บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
และบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 
MRT รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ดังนี้ 
• การออกบูธให้ความรู้ จากสถานพยาบาลและการออกบูธแสดงนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า   
 MRT อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อาทิ การแจ้งเตือนให้ระมัดระวังผู้ไม่หวังดีล้วงกระเป๋า ความปลอดภัยในการใช้  
 บันไดเลื่อน เป็นต้น พร้อมบอร์ดแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท  
• บริการตรวจสุขภาพ จากคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยให้คำแนะนำในการดูแล  
 สุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ศาสตร์การแพทย์แผนจีน สอนวิธีการทำถุงหอมแก้หวัดโดยการใช้สมุนไพรนานาชนิด  
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตรวจประเมินโรคเบื้องต้น พร้อม  
 นวดบำบัดอาการเบื้องต้น ตามคำวินิจฉัยแพทย์ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลบางโพ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยง  
 การเกิดโรคเบื้องต้น ปรึกษาสุขภาพกับพยาบาลวิชาชีพ  
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลยันฮี ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำในเรื่องผิวพรรณ รูปร่าง รวมทั้ง  
 เรื่องความสวยความงาม และนำน้ำวิตามินมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน  
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตรวจวัดสายตาเบื ้องต้นโดยมีแพทย์ให้คำปรึกษา  
 ด้านสายตา 
• ให้ความรู ้เรื ่องการออกกำลังกายเบื ้องต้น สำหรับผู ้สูงอายุ จากกองออกกำลังกาย กรมอนามัย กระทรวง  
 สาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่สาธิตวิธีที่ถูกต้อง  
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9)		 แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

“BEM	ร่วมกับ	บมจ.ช.การช่าง	บริษัทในเครือ	 และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ	 เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญ

กุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

 บริษัทร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ 
NECL ในการเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  

 
“BEM	ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่	9” 

 บริษัทร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี   
ในช่วงระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2560 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง บริเวณโถงทางเดินทางออกที่ 2 และ  
สถานีพระราม 9 บริเวณชั้นออกบัตรโดยสาร พร้อมเชิญชวนให้ผู้โดยสารร่วมกันประดับดอกไม้แทนใจ พระผู้เสด็จสู่
สวรรคาลัย และมอบพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
เสร็จทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 
ให้แก่ผู ้โดยสาร เพื ่อเป็นที ่ระลึกเนื ่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู ้โดยสารเข้าร่วมถวายความอาลัย น้อมสำนึก  
ในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นจำนวนมาก 

 
“BEM	ร่วมทำและมอบดอกไม้จันทน์แทนใจถวายแด่พ่อ” 

 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 4,909 ดอก ภายใต้ชื่อกิจกรรม จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ ถวายแด่พ่อ โดยส่งมอบแก่พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้แทนรับมอบดอกไม้จันทน์ จากวัดพระราม 9 
กาญจนาภิเษก 

 
“BEM	ร่วมเป็นจิตอาสาแจกน้ำดื่มให้ประชาชน” 

 บริษัทร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยแจกน้ำดื ่มให้แก่ประชาชน   
ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง สถานีพระราม 9 และสวนลุมพินี  

 
“BEM	 และกลุ่มบริษัท	 ช.การช่าง	 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ	 บริการประชาชนที่เดินทางมาถวาย

ดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ ช.การช่าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแจกน้ำและขนมแก่ประชาชนที่เดินทาง
มาถวายดอกไม้จ ันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดชบริเวณโรงพระราชทานเลี ้ยง   
และบริเวณด้านนอก พระเมรุมาศจำลอง สวนลุมพินี 

 
10)	สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ  

 
“BEM	ร่วมกับกลุ่มบริษัท	ช.การช่าง	มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” 
 บริษัท ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 14 จังหวัด ภาคใต้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนชาวไทย ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ บริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้   
ผ่านสภากาชาดไทย   
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“BEM	 ร่วมกับกลุ่มบริษัท	 ช.การช่าง	 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือในงาน	ประชารัฐร่วมใจ	ใต้ร่มพระบารมี” 

 บริษัทร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ช.การช่าง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือผ่านโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ 

 
“BEM	ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่	10	กับเทศบาลบางกรวย” 

 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับเทศบาลบางกรวย โดยร่วมทำความสะอาดและ  
ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่เลียบทางรถไฟ ตั้งแต่แยกถนนเทอดพระเกียรติ จนถึงปากทางพระราม 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

 
“กิจกรรม	MRT	มอบยิ้มสดใส	ผู้สูงวัยสุขสันต์” 

 บริษัทร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรม MRT มอบยิ ้มสดใส ผู ้สูงวัยสุขสันต์ เพื ่อร่วมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วยการรดน้ำขอพร พร้อมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการโดยสารรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
และร่วมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จ. นนทบุรี  

 
“งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี	2560” 
 บริษัทร่วมกับชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการทางพิเศษ โครงการรถไฟฟ้า และผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดบางโพโอมาวาส   
เขตบางซื ่อ กรุงเทพมหานคร เพื ่อสมทบทุนบูรณะวิหารหลวงพ่อโต และทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา   
โดยรวบรวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 1,049,999 บาท 

 
10.3	 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น  
 

10.3.1		นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นของบริษัท 

 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั ่น และการป้องกันการทุจริตทั ้งภายใน  
และภายนอกขององค์กร โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้
กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 
1.  พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ  
 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย  
 ต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบริษัท 
2. สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ของบริษัท 
3. สนับสนุนให้มีการปลูกจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต 
4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใด  
 ที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท 
5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 

 
 ทั้งนี้ บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้า ได้มีนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นและการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
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10.3.2		ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ  
 บริษัทได้กำหนดมาตรการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอรัปชั่น ในทางวินัยจะมีกระบวนการสอบ  
ข้อเท็จจริงทางวินัยโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสังกัดของผู้กระทำผิด 
และจากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาลงโทษสำหรับกรณี  
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และการเลิกจ้าง และหากความผิดเข้าข่ายยักยอกจะพิจารณาดำเนินการ  
ในทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้ 
1.  ไม่ดำเนินธุรกิจกับองค์กร หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น 
2.  มีการลงโทษพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และการดำเนินคดีทางกฎหมาย 

 
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

 บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง 
รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและ
ภายนอก  
 
1. บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื ่อการต่อต้าน ขจัดการจ่ายหรือการรับสินบนและ  

การคอร์รัปชั่น รวมถึงการกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัทของบริษัทและข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้กรรมการ   
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน 

 
2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ  

ต่อการดำเนินงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการต่างๆ 
เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา
ระดับนโยบาย และมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่
ประจำวันแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน
การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีการจัดทำ
แผนฉุกเฉินสำหรับทุกหน่วยงานใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที  

 
3. ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการคอร์รัปชั่นนั้น นอกจากได้กำหนด

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นภายในองค์กร   
โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้วยวิธีการทั้งทางกายภาพและพัฒนาทางจิตที่จะช่วยให้เกิดจิตสำนึกที่ดี  
เพราะบริษัทเชื่อว่า การเป็นคนดีต้องเกิดขึ้นจากภายใน เช่น BEM ชวนปฎิบัติธรรม นอกจากนี้ เพื่อเตรียม  
ความพร้อมในการขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัท
ได้ดำเนินการให้แผนกต่างๆ ทำการประเมินตนเองเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้าน  
การคอร์รัปชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมกันนี้ บริษัทได้มอบหมาย
ให้ผู ้ร ับผิดชอบด้านการกำกับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร   
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 15) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
4. บริษัทจัดทำแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตาม

แนวทางจรรยาบรรณ  
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5. บริษัทได้กำหนดความผิดสำหรับการปฏิบัติงานที่ทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นความผิดทางวินัยที่ร้ายแรง ซึ่งหากฝ่าฝน 
ละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขั้นเลิกจ้าง โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า ลักษณะความผิด  
ดังกล่าว จำแนกได้ดังนี้ 
(1) เปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก 
(2) ทุจริตต่อหน้าที่ และหรือต่อบริษัทรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นให้กระทำการนั้นด้วย 
(3) ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(4) รับสิ่งตอบแทนเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยมิชอบ 
(5)  แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา รวมถึง  
 บุคคลภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท 

 
10.3.3	 ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟา  

 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทได้ดำเนินการ
ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ประกาศ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่นให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์  
เพื่อสื่อสารภายใน (Intranet) และเว็บไซต์หลักของบริษัทหัวข้อบรรษัทภิบาล รวมถึงมีการจัดให้มีการฝกอบรม  
แก่พนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทเพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรก และจัดให้เป็น
หลักสูตรทบทวนความรู้และทดสอบประจำปีให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วยเพื่อทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตาม
แนวทางจรรยาบรรณ และบริษัทได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทางให้สามารถ
ติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการปฏิบัติงาน แผนการจัดองค์กร 
และระบบงานที ่ด ีสามารถนำมาใช้เพื ่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุว ัตถุประสงค์หรือภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระดำเนินการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิผล โดยมีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ   
ของบริษัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้มีการควบคุมการดำเนินงานและการรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับ
ของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน  
ผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ  
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้  
ในการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยความเสี่ยง เพื่อสามารถเตรียมพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติงาน โดยฝ่าย
บริหารดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ นำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยง
นั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัท นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม โดยกำหนดให้มี
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกปี และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส และในทุกช่วงเวลาที่พบ
ว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำการติดตามผลเป็นระยะ
อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ   
เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทได้
อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่องปัจจัยเสี่ยงหน้า 87 ถึง 92 

 
11.3 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถ
ควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน  

 
  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัท 

เป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิผล สามารถป้องกัน  
ทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ 

 
  หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาววาสนา วัฒนานุกูลชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน   

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน และ
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏ  
ในหน้า 211) 

  สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริหารและ
เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและบัญชี มีความสามารถ และประสบการณ์ในงานเลขานุการบริษัทเป็น
เวลานาน เป็นผู้รับผิดชอบดูแล (รายละเอียดปรากฏในหน้า 212) 
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12.	 รายการระหว่างกัน 
 
12.1	 หลักการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 

 
 รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามปกติธุรกิจ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัท
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจารณาในวาระ
ดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
 
 ในส่วนของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทและบริษัทย่อยมี หรืออาจมีในอนาคต   
บริษัทได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
12.2	 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
 

 บริษัทจะปฏิบัต ิตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ทั้งนี้ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ การว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที ่อาจมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ทำการก่อสร้าง บริหารโครงการ บำรุงรักษา คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมด้วยจะเป็น  
ผู้พิจารณาความจำเป็น และสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคา และเงื่อนไขการทำรายการว่า
เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยที่ผู้มีส่วนได้เสีย
จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บุคคลที่  
อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของสำนักงาน กลต.  
 
 หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มี  
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยที่บริษัทจะมีการเปิดเผย
รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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13.	 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	
 
สรุปรายงานการสอบบัญชี	
 
 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตรวจสอบงบการเงินรวมซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ  
ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุ  
เรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 โดยมีความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด   
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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สินทรัพย์	

สินทรัพย์หมุนเวียน	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,627,062,725 2.66 777,001,145 0.94 4,483,374,825 5.74 

เงินลงทุนชั่วคราว 1,449,457,222 1.47 5,941,349,949 7.18 497,356,702 0.64 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 426,286,028 0.43 1,614,563,463 1.95 84,628,359 0.11 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 756,834,379 0.91 564,014,862 0.72 

ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,649,683,274 1.67 - - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 127,581,197 0.12 129,541,368 0.16 239,884,440 0.31 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,280,070,446 6.35 9,219,290,304 11.14 5,869,259,188 7.52 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี - - - - 756,834,379 0.97 

ลกูหน้ีภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 12,510,098,163 12.65 - - - - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,592,230,802 9.70 9,667,680,300 11.68 9,836,588,559 12.60 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,654,862,090 1.67 1,237,849,790 1.50 913,087,490 1.17 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 120,357,493 0.12 120,357,493 0.15 120,357,493 0.15 

อาคารและอุปกรณ์  361,168,428 0.37 340,732,838 0.41 154,365,572 0.20 

สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน  38,448,873,562 38.87 41,551,825,215 50.19 39,927,864,221 51.13 

สิทธิในการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 719,073,059 0.73 1,020,623,701 1.23 1,320,193,685 1.69 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 25,954,096,373 26.24 17,048,090,154 20.59 17,016,713,315 21.79 

เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างทางด่วน - - - - 398,250,000 0.51 

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม 666,742,626 0.67 627,255,954 0.76 271,396,970 0.35 

ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า 2,487,433,243 2.51 1,614,607,949 1.95 942,249,276 1.21 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 75,257,871 0.08 68,228,569 0.08 36,236,800 0.05 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,997,667 0.01 201,887,940 0.24 474,860,502 0.61 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 44,103,679 0.03 67,132,878 0.08 56,345,685 0.05 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 92,639,295,056 93.65 73,566,272,781 88.86 72,225,343,947 92.48 

รวมสินทรัพย์ 98,919,365,502 100.00 82,785,563,085 100.00 78,094,603,135 100.00 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2559 2558

 จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

(หน่วย : บาท) 
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

หนี้สินหมุนเวียน	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,629,184,736 3.67 4,715,775,247 5.70 22,410,000,000 28.70 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,107,884,865 2.13 898,075,149 1.08 2,627,335,133 3.36 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 3,808,760,069 3.85 2,066,750,000 2.50 118,500,000 0.15 

รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า 138,261,714 0.14 111,971,378 0.14 89,973,896 0.12 

เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า 54,367,547 0.05 43,313,997 0.05 34,738,933 0.04 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 62,132,371 0.06 31,444,025 0.04 306,735,926 0.39 

สำรองค่าทดแทนการจัดหาพ้ืนท่ีก่อสร้างทางด่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 1,600,000,000 1.62 1,500,000,000 1.81 1,500,000,000 1.92 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  เงินประกันผลงาน 19,917,415 0.02 70,983,137 0.09 161,068,581 0.21 

  อื่นๆ  162,315,927 0.17 119,444,343 0.14 66,366,706 0.09 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,582,824,644 11.71 9,557,757,276 11.55 27,314,719,175 34.98 

หนี้สินไม่หมุนเวียน	

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 25,801,112,363 26.08 16,952,402,523 20.48 17,329,066,575 22.19 

หุ้นกู้   28,170,623,095 28.48 23,167,912,861 27.99 -  -  

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 52,954,374 0.05 18,608,408 0.02 - - 

สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน - สุทธิจากส่วนที่ถึง 

  กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,411,401,698 1.43 2,817,151,698 3.40 4,066,671,698 5.21 

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 483,787,045 0.49 471,043,876 0.57 237,842,102 0.30 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 217,152,225 0.22 - - - - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 20,211,885 0.02 17,982,160 0.02 16,269,432 0.02 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56,157,242,685 56.77 43,445,101,526 52.48 21,649,849,807 27.72 

รวมหนี้สิน 67,740,067,329 68.48 53,002,858,802 64.03 48,964,568,982 62.70 

     

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 2560 2559 2558

 จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

(หน่วย : บาท) 



189บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 2560 2559 2558

 จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

(หน่วย : บาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

ทุนเรือนหุ้น 

  ทุนจดทะเบียน 

    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 15,285,000,000 15.45 15,285,000,000 18.46 15,285,000,000 19.57 

  ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 

    หุ้นสามัญ 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 15,285,000,000 15.45 15,285,000,000 18.46 15,285,000,000 19.57 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,816,938,084 5.88 5,816,938,084 7.03 5,816,938,084 7.45 

กำไรสะสม  

  จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 1,077,490,000 1.09 928,690,000 1.12 800,490,000 1.03 

  ยังไม่ได้จัดสรร 8,948,481,343 9.05 7,763,596,451 9.38 7,254,261,049 9.29 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (59,724,462) -0.06 (104,972,966) -0.13 (113,097,160) -0.14 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 31,068,184,965 31.41 29,689,251,569 35.86 29,043,591,973 37.20 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 111,113,208 0.11 93,452,714 0.11 86,442,180 0.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,179,298,173 31.52 29,782,704,283 35.97 29,130,034,153 37.30 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 98,919,365,502 100.00 82,785,563,085 100.00 78,094,603,135 100.00 
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รายได้	

รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 9,956,687,741 64.68 9,300,724,132 70.28 8,814,588,007 67.26 

รายได้จากธุรกิจระบบราง 4,520,903,061 29.37 3,230,064,080 24.41 2,373,562,621 18.11 

รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 675,836,158 4.39 573,349,010 4.33 549,431,372 4.19 

รายได้อื่น 

  ดอกเบี้ยรับ 175,173,105 1.14 68,199,690 0.52 57,843,948 0.44 

  กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท - - - - 1,235,526,377 9.43 

  อื่นๆ  64,631,074 0.42 61,057,711 0.46 73,859,102 0.57 

รวมรายได้ 15,393,231,139 100.00 13,233,394,623 100.00 13,104,811,427 100.00 

ค่าใช้จ่าย	

ต้นทุนธุรกิจทางพิเศษ 1,735,419,841 11.27 1,511,964,604 11.43 1,383,129,584 10.55 

ต้นทุนธุรกิจระบบราง 3,352,428,083 21.78 2,371,420,998 17.92 1,444,542,770 11.02 

ต้นทุนธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 177,151,157 1.15 199,943,914 1.51 210,151,434 1.60 

ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน 

  และค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 3,694,893,202 24.00 3,470,883,807 26.23 3,422,566,022 26.12 

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการ 

  รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 246,289,965 1.60 440,076,422 3.33 777,584,371 5.93 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 95,250,353 0.62 92,540,321 0.70 79,252,582 0.60 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,048,996,443 6.82 892,093,625 6.73 893,992,437 6.84 

รวมค่าใช้จ่าย 10,350,429,044 67.24 8,978,923,691 67.85 8,211,219,200 62.66 

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,042,802,095 32.76 4,254,470,932 32.15 4,893,592,227 37.34 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 405,916,311 2.64 347,349,465 2.62 461,212,789 3.52 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,448,718,406 35.40 4,601,820,397 34.77 5,354,805,016 40.86 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,610,765,279) -10.47 (1,426,027,697) -10.77 (1,932,552,456) -14.75 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,837,953,127 24.93 3,175,792,700 24.00 3,422,252,560 26.11 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (695,602,106) -4.52 (562,927,698) -4.26 (721,234,596) -5.50 

กำไรสำหรับป 3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 

 

การแบ่งปนกำไร 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,123,129,324 20.29 2,605,854,468 19.69 2,649,736,343 20.22 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 19,221,697 0.12 7,010,534 0.05 51,281,621 0.39 

  3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 

 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

  กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.20  0.17  0.17 

งบกำไรขาดทุน 2560 2559 2558

 จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

(หน่วย : บาท) 



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560 2559 2558

 จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

(หน่วย : บาท) 
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กำไรสำหรับป 3,142,351,021 20.41 2,612,865,002 19.74 2,701,017,964 20.61 

 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

  - สุทธิจากภาษีเงินได้ (27,476,773) -0.18 (14,886,726) -0.11 - - 

ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 72,725,277 0.47 23,010,920 0.17 (46,505,941) -0.35 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 45,248,504 0.29 8,124,194 0.06 (46,505,941) -0.35 

 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ของบริษัทฯ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 45,830,261 0.30 (134,132,646) -1.01 5,606,050 0.04 

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

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

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 43,194,365 0.29 (134,119,066) -1.01 5,606,050 0.04 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป 88,442,869 0.58 (125,994,872) -0.95 (40,899,891) -0.31 

 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 3,230,793,890 20.99 2,486,870,130 18.79 2,660,118,073 20.30 

 

การแบ่งปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,213,133,396 20.87 2,479,859,596 18.74 2,608,836,452 19.91 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 17,660,494 0.12 7,010,534 0.05 51,281,621 0.39 

  3,230,793,890 20.99 2,486,870,130 18.79 2,660,118,073 20.30 
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งบกระแสเงินสด 2560 2559 2558

(หน่วย : บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	

กำไรก่อนภาษี 3,837,953,127 3,175,792,700 3,422,252,560  

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

  จากกิจกรรมดำเนินงาน 

  ค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา 3,544,655,128 3,422,513,416 3,270,656,984 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 272,590 471,546 - 

  กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท - - (1,235,526,377) 

  กำไรจากเงินลงทุน (41,608,290) (31,090,443) (62,222,728) 

  ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ สินทรัพย์ 

    ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 

    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 6,028,232 1,197,724 (3,481,422) 

  ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า 384,806,190 503,539,074 371,749,656 

  ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน 495,800,643 550,049,984 595,973,617  

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 76,747,586  63,285,807  36,803,472  

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (405,916,311) (347,349,465) (461,212,789) 

  ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (105,460) 509,200 552,419  

  ดอกเบี้ยรับ (175,173,105) (67,646,250) (57,085,937) 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,572,881,432 1,173,937,460 1,330,203,885  

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

  และหนี้สินดำเนินงาน 9,296,341,762 8,445,210,753 7,208,663,340 

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 155,095,799 (1,530,393,882) 21,466,299  

  ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 412,420,819 - - 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 101,986,629 118,245,333 (2,326,064) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,393,495 (59,034,205) (27,667,427)  

  จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า (1,252,089,706) (1,167,855,334) (1,005,166,667) 

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 8,049,920 27,111,561 133,650,482  

  รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า 26,290,336 21,997,482 3,038,660  

  เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า 11,053,550 8,575,064 (735,750) 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (8,194,092) (14,279,907) (75,632,327) 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,229,724 1,002,021 (12,808,430) 

  จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (7,740,208) (3,733,720) - 

  จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน (1,500,000,000) (1,500,000,000) (1,500,000,000) 

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,258,838,028 4,346,845,166 4,742,482,116 

  รับดอกเบี้ย 139,602,025 14,076,604 4,537,910  

  จ่ายภาษีเงินได้ (248,930,830) (515,595,620) (585,484,131) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,149,509,223 3,845,326,150 4,161,535,895 
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งบกระแสเงินสด(ต่อ) 2560 2559 2558

(หน่วย : บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 4,533,501,017 (5,419,545,593) 1,901,788,886  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - (154,000,000) 

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (1,402,165,044) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 46,971,310 42,514,120  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนก่อนการควบบริษัท 769,741,462 600,000,000 2,300,000,000  

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (417,012,300) (324,762,300) (213,750,000) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้ 

  สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 7,706,184 8,074,075 3,514,566  

ซื้ออุปกรณ์  (89,131,306) (233,477,194) (39,352,287) 

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

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 21,484,010 12,907,263 9,339,041  

เงินสดรับเงินปันผล 551,455,191 498,953,704 528,855,465  

เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (65,000,000) (362,076,317) (134,104,815) 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 

  สายสีน้ำเงิน (7,906,570,615) (412,493,534) (141,867,979) 

เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน (130,085,647) (5,732,648,468) (7,038,885,967) 

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ (48,805,714) (301,989,908) (385,316,949) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น (25,644,761) (43,075,180) (8,680,720) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,798,439,519) (11,663,245,542) (4,732,111,683) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

  จากสถาบันการเงิน - 10,400,000,000 20,410,000,000  

เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,088,000,000) (28,090,000,000) - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 500,000,000 12,344,000,000 5,356,000,000  

เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (3,536,448,559) (10,759,185,781) (40,500,000) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 5,000,000,000 23,500,000,000 -  

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ - (300,000,000) (19,400,000,000) 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (8,219,329) (67,423,644) (21,495,301) 

จ่ายดอกเบี้ย (1,534,140,236) (1,081,644,863) (1,702,101,798) 

จ่ายเงินปันผล (1,834,200,000) (1,834,200,000) (1,925,000,000) 

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (2,501,008,124)  4,111,545,712  2,676,902,901 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 1,850,061,580 (3,706,373,680) 2,106,327,113  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 777,001,145 4,483,374,825 2,377,047,712 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป 2,627,062,725 777,001,145 4,483,374,825  
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
 
  หน่วย 2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(LIQUIDITY	RATIO)	

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.46 0.96 0.21 
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.45 0.87 0.19 
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.72 0.21 0.23 
 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร	(PROFITABILITY	RATIO)	

4. อัตรากำไรขั้นต้น % 39.25 38.99 38.34 
5. อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร % 72.55 43.61 48.28 
6. อัตรากำไรสุทธิ % 20.45 19.69 20.22 
7. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.31 8.87 9.76 
 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	(EFFICIENCY	RATIO)	

8. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 3.75 3.25 3.65 
9. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 10.81 10.40 11.02 
10. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.18 0.16 0.18 
 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(FINANCIAL	POLICY	RATIO)	

11. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.38 1.31 1.20 
12. อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เท่า 6.66 7.51 6.48 
13. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่า 5.20 5.25 5.10 
 
ข้อมูลต่อหุ้น	(Per	Share	DATA)	

14. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 2.03 1.94 1.90 
15. กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.20 0.17 0.17 
16. เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.13 0.11 0.11 
 
 
หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้แสดงอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ระยะเวลาชำระหนี้   
 และ Cash Cycle เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัท  
 มีลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินข้างต้นไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญา  
 สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตาม  
 ข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	
 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดีให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษา  
ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี  
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้อง
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร  
ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 (ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร)	 (นางพเยาว์	มริตตนะพร)	
  ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ 
  27 กุมภาพันธ์ 2561  27 กุมภาพันธ์ 2561 
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14.	 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	

สรุปเหตุการณ์สำคัญ	

1. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงินกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี  

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ) 
ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง และสถานี
บางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยจะเป็นการเดินรถต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ระยะทางรวม 27 กิโลเมตร จำนวน 20 สถานี มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจาก  
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีบางซื่อและสถานีหัวลำโพง มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ  
ไม่เกิน 36 เดือน นับจากวันที่ รฟม. แจ้งให้เริ่มงาน ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดให้บริการ
เดินรถแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเป็นอย่างมาก 

 ช่วงที ่ 2 สถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง ภายใน 30 เดือน หรือภายในเดือน กันยายน 2562 ระยะทางประมาณ   
14 กิโลเมตร เริ่มต้นจากเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานีหัวลำโพงเป็นทางวิ่งใต้ดินประมาณ 5 กิโลเมตร มี 4 สถานี จากถนนพระราม 4 
ที่เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส วังบูรพา เข้าสู่ถนนสนามไชย ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด   
เข้าสู่ถนนอิสรภาพแล้วเปลี่ยนเป็นทางวิ่งยกระดับเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งมีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แล้ววิ่งไปตามถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ บางแค สิ้นสุดที่ถนนกาญจนาภิเษก   
รวมทางวิ่งยกระดับประมาณ 9 กิโลเมตร มี 7 สถานี 

 ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายใน 36 เดือน หรือภายในเดือน มีนาคม 2563 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร   
เป็นทางวิ่งยกระดับมี 8 สถานี เริ่มจากแยกเตาปูนซึ่งมีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 
ผ่านแยกบางโพ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่
แยกท่าพระ ซึ่งมีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง 

2. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับ  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กับทางพิเศษศรีรัช
ด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 18 เดือน  

3. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ 7 ปี 
จำนวนเงินรวม 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี และร้อยละ 3.10 ต่อปี ตามลำดับ เพื่อนำเงินมาใช้ใน  
การลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

4. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาแปลงหนี้ตามสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมโดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ จากเจ้าหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม  
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงินทั้งสิ้น 13,619 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่บริษัทมีภาระผูกพันอยู่เดิม ไม่ได้เพิ่มขึ้น และ  
การแปลงหนี้ดังกล่าวไม่กระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนด เนื่องจากเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบ
ทยอยจ่ายชำระคืนตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน  

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท 

 ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 3,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 517 ล้านบาท   
หรือร้อยละ 19.8 โดยในส่วนของรายได้ บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 15,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,160 ล้านบาท   
หรือร้อยละ 16.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้ง 3 ธุรกิจหลัก ปัจจัยสำคัญมาจากรายได้ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
รอบนอก (SOE) และรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งทั้งสอง
โครงการเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ทำให้ปีที่แล้วรับรู้รายได้เพียง 5 เดือน ขณะที่ในปี 2560 รับรู้รายได้เต็มปี รายได้  
ส่วนหนึ่งจำนวน 118 ล้านบาท เป็นการบันทึกดอกเบี้ยรับของลูกหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า  
สายฉลองรัชธรรมที่ได้รับจาก รฟม. โดยดอกเบี้ยรับดังกล่าวเป็นจำนวนเท่ากับดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพื่อการ
ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม ซึ่งเป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของ
สัญญาสัมปทาน 
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 ในด้านต้นทุนการให้บริการ จำนวน 9,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,212 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 ตามโครงการ
ที่เปิดให้บริการเพิ่ม  
 ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 1,611 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วเพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 สาระสำคัญ
จากการบันทึกดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 118 ล้านบาท ของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม   
ซึ่ง รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน โดยดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกนี้เป็นจำนวนเท่ากับการบันทึกดอกเบี้ยรับ  
ข้างต้น ส่วนที่เหลือจำนวน 67 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้เพื่อการก่อสร้างโครงการ SOE ที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกำไรขาดทุนทั้งจำนวน ภายหลังจากการเปิดให้บริการ ซึ่งในปี 2559 ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งยังคงบันทึกเป็นต้นทุนงานตามมาตรฐาน
บัญชี ขณะเดียวกันในปี 2559 มีค่าธรรมเนียมทางการเงินจากการชำระคืนหนี้ก่อนกำหนดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในคราวเดียว จำนวน 
212 ล้านบาท แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายลักษณะดังกล่าวแล้วในปีนี้  
 
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน		
 
1.	 ธุรกิจทางพิเศษ	

 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จำนวน 9,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 656 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 
จำนวน 612 ล้านบาทของรายได้ค่าผ่านทางที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ที่เปิดให้บริการ  
เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งรายได้ค่าผ่านทางของทางพิเศษสายนี้เป็นของบริษัททั้งหมด ในปี 2560 SOE มีปริมาณจราจรเฉลี่ย
วันละ 50,000 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.6 เมื่อเทียบกับเดือนแรกที่เปิดให้บริการ ในส่วนทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รายได้  
ใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด รายได้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 60 ล้านบาท   
หรือร้อยละ 4.5 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในเขตปริมณฑล เป็นผลให้มีเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้น  
 ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจทางพิเศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์  
บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้วและค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน สำหรับปี 2560 มีจำนวน 5,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน จำนวน 447 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ซึ่งสาระสำคัญมาจากการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 

 
2.		 ธุรกิจระบบราง 

 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจระบบราง จำนวน 4,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,291 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 
จำนวน 1,095 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเปิด  
ให้บริการเมื่อเดือน สิงหาคม 2559 ในส่วนของรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 196 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 7.9 เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเมื่อเดือนสิงหาคม 
2560 ทำให้ผู้โดยสารมีความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารของทั้งสองโครงการเพิ่มขึ้น   
โดยในเดือน กันยายน 2560 (1 เดือนหลังการเชื่อมต่อ) มีปริมาณผู้โดยสารของสายสีน้ำเงินเฉลี่ยวันละ 319,800 เที่ยว เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 13.4 จากเดือนกรกฎาคม 2560 (1 เดือนก่อนการเชื่อมต่อ) 
 ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจระบบราง ประกอบด้วย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและ  
ซ่อมบำรุง และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สำหรับปี 2560 มีจำนวน   
3,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 792 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.6 จากต้นทุนการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงรวมถึงต้นทุนค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

 
3.		 ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์	

 บริษัทมีรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในปี 2560 จำนวน 675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 102 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 17.8 สาระสำคัญมาจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบราง และเป็นการเพิ่มขึ้นมากในส่วนของ
รายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์และรายได้จากพื้นที่ร้านค้าปลีก ซึ่งทางบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงรูปแบบสื่อโฆษณาและ
ร้านค้าปลีกให้ทันสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนขั้นที่	1	และขั้นที่	2

และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

หมายเหตุ : ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปิดให้ใช้บริการวันที่ 22 สิงหาคม 2559
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รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนขั้นที่	1	และขั้นที่	2

และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน	ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
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จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน	รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อวัน	รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
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ฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 98,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,133 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 มีหนี้สินรวม จำนวน 67,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,737 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.8 
เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 31,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,396 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
สิ้นปี 2559  
 
กระแสเงินสด 

 สำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 7,150 ล้านบาท มีกระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,799 ล้านบาท มาจาก (1) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสุทธิ จำนวน 8,020 ล้านบาท (2) ลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 417 ล้านบาท (3) ลงทุนในโครงการ  
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จำนวน 130 ล้านบาท (4) ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นสุทธิ จำนวน   
108 ล้านบาท (5) รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวและดอกเบี้ยรับ จำนวน 5,325 ล้านบาท และ (6) รับเงินปันผล จำนวน 
551 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน มีกระแสเงินสดใช้ไป จำนวน 2,501 ล้านบาท จากการ (1) จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
และระยะยาว จำนวน 4,624 ล้านบาท (2) จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน จำนวน 1,543 ล้านบาท (3) จ่ายเงินปันผล 
จำนวน 1,834 ล้านบาท (4) รับเงินจากการออกหุ้นกู้ จำนวน 5,000 ล้านบาท และ (5) รับเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 500 ล้านบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
สิ้นปีก่อน 1,850 ล้านบาท 
 
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	* 

 สำหรับปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20.45 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.31 อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ร้อยละ 3.75 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.75 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.38 เท่า 
 
*  ผลการดำเนินงานคำนวณจากงบการเงินรวม มีองค์ประกอบจากผลการดำเนินงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ   
 ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา   
 และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้ 
  
 ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมซึ่ง  
 เป็นหนี้ที่ รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน 
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1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 74 - Doctor of Law (Honorary) -  -    บริษัทจดทะเบียน				

 ประธานกรรมการบริษัท   Webster University, St. Louis, USA    2548 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ฟินันซ่า      

 (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)  - Ph. D. (Economics)    2547 - ปัจจุบัน - กรรมการและ บมจ. โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย)      

     University of Pennsylvania, USA     กรรมการตรวจสอบ 

    - M.A. (Economics)    2537 - 2558 - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ      

     University of Pennsylvania, USA    2539 - 2555 - กรรมการ บมจ. การบินกรุงเทพ      

    - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์      บริษัทอื่น				

      (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)    2551 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. ไฟฟ้าน้ำงึม 2     

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    2549 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี      

    - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร   2538 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)      

     ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 1   2547 - 2559 - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ        

     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร       กระทรวงการต่างประเทศ   

    - หลักสูตร Director Certification Program    2555 - 2556 - ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย     

     (DCP) รุ่น 43/2547           

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

     

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 72 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  0.1577%  -    บริษัทจดทะเบียน				

 - รองประธานกรรมการบริษัท   สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา (24,109,405 หุ้น)  2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์      

 - ประธานกรรมการบริหาร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตนเอง   2555 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร       

 - กรรมการสรรหาและกำหนด  - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 0.1420%,  2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ทีทีดับบลิว      

  ค่าตอบแทน   สาขาวิศวกรรมโยธา คู่สมรส  2551 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริษัท      

 - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0.0157%)  2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ช. การช่าง      

   ผูกพันบริษัท  - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     และบริหารความเสี่ยง  

 (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   2546 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหา 

    - M.Sc. (Electrical Engineering)     และกำหนดค่าตอบแทน      

      Osaka University, Japan   2537 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร       

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

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

    - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร     - ประธานกรรมการบริหาร       

     ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6   -  กรรมการสรรหา 

     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     และกำหนดค่าตอบแทน      

    - หลักสูตร Director Certification Program     2547 - 2558 - ประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ      

      (DCP) รุ่น 50/2547   -  ประธานกรรมการบริหาร       

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    - กรรมการสรรหา 

    - หลักสูตร Director Accreditation Program     และกำหนดค่าตอบแทน      

      (DAP) รุ่น 18/2547      บริษัทอื่น	

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ และ บจก. ไซยะบุรี พาวเวอร์      

    - หลักสูตร Finance for Non-Finance      ประธานกรรมการบริหาร  

     Directors (FND) รุ่น 13/2547   2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ และ บจก. ไฟฟ้าน้ำงึม 2 

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     ประธานกรรมการบริหาร       

    - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง    2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ และ บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี      

     สถาบันวิทยาการตลาดทุน      ประธานกรรมการบริหาร   

      (หลักสูตร วตท.) รุ่น 4/2550   2539 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 

          ประธานกรรมการบริหาร       

              

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและเลขานุการบริษัท(ข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2560)
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203บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 77 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์  0.0053% -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (803,893 หุ้น)  2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหา  บมจ. ช. การช่าง     

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)  - หลักสูตร Director Certification Program     และกำหนดค่าตอบแทน  

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ    (DCP) รุ่น 2/2543   2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.พ. 2559)   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     และบริหารความเสี่ยง       

  - กรรมการสรรหาและกำหนด   - หลักสุตรกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD   2542 - ปัจจุบัน - กรรมการ  

  ค่าตอบแทน    CDC รุ่น 1/2550 (IOD Chartered Director)     ประธานกรรมการตรวจสอบ    

   (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)  - หลักสูตร Audit Committee Program   2550 - 2557 - กรรมการสรรหา 

     (ACP) รุ่น 27/2552     และกำหนดค่าตอบแทน      

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2548 - 2558 - กรรมการอิสระ  บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

    - Advanced Audit Committee Program     กรรมการตรวจสอบ และ      

     (AACP) รุ่น 3/2553      กรรมการสรรหา 

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     และกำหนดค่าตอบแทน      

    - Role of the Compensation Committee       บริษัทอื่น					

     (RCC) รุ่น 12/2554   2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ และ  บมจ. ไทยศรีประกันภัย 

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     ประธานกรรมการตรวจสอบ       

         2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย     

         2534 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี     

         2534 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. กลาสเวย์     

        2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เกียรติธานี คันทรีคลับ     

        2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. พัทยา เอสเตท     

        2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เกียรติแลนด์     

        2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไดอะโฆรม เคมิเคิล     

        2531 - 2560 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ศรีราชา รีสอร์ท     

        2529 - 2560 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น     

 

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 79 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 0.0138% -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2,102,527 หุ้น)  2548 - 2558 - กรรมการอิสระ  บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ     

 - ประธานกรรมการสรรหาและ  - วิทยาศาสตรบัณฑิต     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  กำหนดค่าตอบแทน   โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า รุ่น 9     - ประธานกรรมการสรรหา 

 - กรรมการตรวจสอบ  - หลักสูตรนายทหารราบชั้นต้น     และกำหนดค่าตอบแทน      

   (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)    และการรบแบบจู่โจม   2542 - 2546 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ     

       โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา      บริษัทอื่น					

    - หลักสูตรหลักประจำ    2539 - ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ     

      โรงเรียนเสนาธิการทหารบก   2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)     

    - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร    2548 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล     

     ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6   2547 - รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม 

      วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   2546 - 2547 - รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

    - หลักสูตร Director Certification Program      เทคโนโลยี 

     (DCP) รุ่น 33/2546        

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          

    - หลักสูตร Finance for Non-Finance  

     Directors (FND) รุ่น 7/2546          

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          

    - Board & CEO Assessment รุ่น 2/2546          

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          

 

5. พลเอกสำเภา ชูศรี 76 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - -    บริษัทจดทะเบียน     

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

 - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ  - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 51    - กรรมการตรวจสอบ      

   บริหารความเสี่ยง  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร   2550 - 2558 - ประธานกรรมการสรรหา 

 - กรรมการตรวจสอบ   ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6     และกำหนดค่าตอบแทน 

   (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     - กรรมการบรรษัทภิบาล  

    - หลักสูตร Director Accreditation Program      และบริหารความเสี่ยง      

     (DAP) รุ่น 15/2547       บริษัทอื่น					

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2556 - ปัจจุบัน - นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     

        2555 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. ที ไอ พี เอส     

        2544 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. ทศภาค      
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204 รายงานประจำปี 2560 

6. ดร.อรรณพ ตันละมัย 67 - Ph.D. Engineering Management, - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท    University of Missouri, USA   2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป     

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

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

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

      University of Missouri, USA   2554 - 2558 - กรรมการสรรหา 

    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)     และกำหนดค่าตอบแทน      

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2554 - 2558 - กรรมการบรรษัทภิบาล  

    - หลักสูตร Director Certification Program     และบริหารความเสี่ยง      

      (DCP) รุ่น 154/2554      บริษัทอื่น					

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2559 - ปัจจุบัน - คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา     

    - หลักสูตร The Audit Committee’ s Role    2555 - ก.ย.2559 - คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล     

     in Compliance and Ethical Culture Oversight    2550 - 2554 - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     และการบัญชี  

         2542 - 2550 - ประธานคณะกรรมการ 

          ดำเนินงานหลักสูตร      

            บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)      

            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี      

               

7. นางวัลลภา อัสสกุล 67 - Master of Economics, University       บริษัทจดทะเบียน	

 - กรรมการบริษัท   of Detroit, USA - - 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต     

 - กรรมการบรรษัทภิบาลและ   - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์     - ประธานกรรมการสรรหา 

  บริหารความเสี่ยง   เกียรตินิยมอันดับ 2      และพิจารณาค่าตอบแทน 

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    - กรรมการกำกับและตรวจสอบ       

     - หลักสูตร Audit Committee Program    2555 - 2559 - กรรมการ  บมจ. วีนิไทย     

     (ACP) รุ่น 21/2551   2553 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ     

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2552 - 2558 - กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

     - หลักสูตร Director Certification Program    2555 - 2558 - ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง       

     (DCP) รุ่น 86/2550   2548 - 2550 - กรรมการ       

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2547 - 2550 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)     

    - หลักสูตร Director Accreditation Program      สายงานธุรกิจขนาดใหญ่  

     (DAP) รุ่น 37/2548     และวาณิชธนกิจ 

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      บริษัทอื่น	

    - หลักสูตร Role of the Compensation    2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ  บจก. โอเชียนพร็อพเพอร์ตี้      

     Committee (RCC) รุ่น 5/2551    2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ  บจก. โอเชียน ดิเวลลอปเม้นท์     

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. สยามเอสเตท     

        2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อำพัน     

        2553 - 18 ม.ค.2559 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ      

 

8. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ  76 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท    มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล      

 - กรรมการสรรหาและกำหนด  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต     และกรรมการตรวจสอบ 

  ค่าตอบแทน   สาขาการเมืองการปกครอง   2556 - ก.ย.2559 - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์      

 - กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2537 - 2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ     

 - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ   - Executive Master of Business Administration   2546 - 2558 - รองประธานกรรมการบริหาร      

   ผูกพันบริษัท    Sasin Graduate Institute of Business   2550 - 2558 - กรรมการสรรหา 

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)    Administration of Chulalongkorn University     และกำหนดค่าตอบแทน      

      - Master of Engineering (Electrical)    - กรรมการบรรษัทภิบาล 

     University of Tokyo, Japan     และบริหารความเสี่ยง      

    - Bachelor of Engineering (Electrical)   2552 - 2558 - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ      

      University of Tokyo, Japan   2545 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร      

    - หลักสูตร Director Certification Program       บริษัทอื่น					

      (DCP) รุ่น 8/2544   2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไซยะบุรี พาวเวอร์      

      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี      

    - หลักสูตร Audit Committee Program    2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน้ำงึม 2      

     (ACP) รุ่น 17/2550   2549 - ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบัน  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น     

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2539 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ     

         2552 - 18 ต.ค.2560 - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ทเวิร์ค      

         2554 - 2556 - กรรมการ บจก. ซีเค พาวเวอร์      
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9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ 62 - M.S. (Civil Engineering) และ M.S.       บริษัทจดทะเบียน	

 - กรรมการบริษัท   (Operations Research)  - - 2537 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ     
  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   Stanford University, USA , 1979      บริษัทอื่น	

    - B.S. (Civil Engineering , Mathematics)   ต.ค.2558 - ปัจจุบัน - นายทหารนอกราชการ (เกษียณ) กระทรวงกลาโหม       
      Virginia Military Institute, Virginia, USA, 1976   2556 - ก.ย.2558 - ประธานคณะที่ปรึกษา     
    - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง      กระทรวงกลาโหม      
      ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556    2555 - 2556 - รองปลัดกระทรวงกลาโหม       
     สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 3)     (ด้านพลังงานและอุตสาหกรรม  
    - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร      ป้องกันประเทศ)      
     รุ่นที่ 50 (วปอ. 2550)   2552 - 2553 - ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน   
      วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
    - หลักสูตร Director Certification Program  
     (DCP) รุ่น 33/2546           
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          

10. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล 45 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  - -    บริษัทจดทะเบียน	

 - กรรมการบริษัท   (ก่อสร้างและบริหารจัดการ)    2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ และ บมจ. ทีทีดับบลิว      
 - กรรมการบรรษัทภิบาลและ    University of Michigan - Ann Arbor      ประธานกรรมการบริหาร  
  บริหารความเสี่ยง   ประเทศสหรัฐอเมริกา   2559 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง     
 - กรรมการบริหาร   - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล)     กลุ่มงานปฏิบัติการ 
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2554 - ปัจจุบัน - รักษาการ  
  ผูกพันบริษัท  - หลักสูตร Director Certification Program      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่       
  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   (DCP) รุ่น 155/2555     สายงานพัฒนาธุรกิจ 
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2557 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ     
    - หลักสูตร Finance for Non-Finance       บริษัทอื่น	

     Directors (FND) รุ่น 35/2550   2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ      
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   18 ต.ค.60-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์     
    - หลักสูตร Understanding the Fundamental    2552 - 17 ต.ค.60  - กรรมการ 
      of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550   2555 - 2558 - กรรมการ บจก. ทรานสิท เอ็กซ์เพิร์ท     
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          

11. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ 51 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงิน)  - -    บริษัทจดทะเบียน	

 - กรรมการบริษัท   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2559 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย   
   (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ      ผู้บริหารสายงาน   
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2557 - 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่     
    - TLCA Executive Development Program      อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
     (EDP), Class 14/2014    2554 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    
      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย     ผู้บริหารกลุ่ม      
    - หลักสูตร Director Accreditation Program    2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย     
     (DAP) รุ่น 100/2013    2555 - 2558 - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2554 - 2557  - กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต     
    - Executive Development Program (ELDP), 2011      บริษัทอื่น	

     มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ   2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด 
     การคลัง (FPRI)   2557 - 2560 - กรรมการ และ บจก. โรงแรมท่าอากาศยาน 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ สุวรรณภูมิ     

12. นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต  61 - M.B.A. (Finance) - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท   Washington University, St.Louis, USA   2543 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ     
  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)  - Bachelor of Arts & Science   2546 - 2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ      
     Washington University, St.Louis, USA   2546 - 2555 - กรรมการบริหาร       
    - หลักสูตร Board and CFO Assessment       บริษัทอื่น     
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์      
    - หลักสูตร Director Certification Program    2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. กรุงเทพ เอ็นยิเนียริ่ง 
     (DCP) รุ่น 10/2544      คอนซัลแตนท์      
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2546 - 2559 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ      
    - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555   2543 - 2553 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย)      
      สถาบันวิทยาการตลาดทุน          
    - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
     กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
     รุ่น 1/2556          
      สำนักงานคณะกรรมการ 
     กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์          
      และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ           
    - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ 
     พลังงาน รุ่น 4/2557  
     สถาบันวิทยาการพลังงาน          
    - หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุน 
     ในกิจการของรัฐ (PEP) รุ่น 1/2559          
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13. นายยุทธนา หยิมการุณ 56 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   2556-31 มี.ค.2560 - กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง บมจ. เอราวัณ     

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 พ.ย.2559)  - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์      บริษัทอื่น					

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2559-ปัจจุบัน  - กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

    - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน       แห่งประเทศไทย 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2558-ปัจจุบัน  - ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง     

    - ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์    2557-ปัจจุบัน - กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ 

     กรมศุลกากร   2558 - ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ กรมศุลกากร     

    - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ     ควบคุมทางศุลกากร 

     ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร   2554-2558 - รองอธิบดีกรมศุลกากร       

     ระดับสูง รุ่น 13 สถาบันพระปกเกล้า   2553-2554 - ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร 

    - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)      ท่าเรือแหลมฉบัง 

     รุ่น 71 สำนักงาน ก.พ.   2552-2553 - ผู้อำนวยการสำนักงาน 

    - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน     ศุลกากรภาคที่ 1 

     และปราบปรามการทุจริตระดับสูง   2551-2552 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง      

     (นยปส.) รุ่น 3   2547 - ผู้อำนวยการส่วนปราบปราม      

    - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร     ทางบก 

     ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 25     

    - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18         

    - หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง 

     ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่น 2          

    - หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง          

    - หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมาย 

     ภาครัฐระดับสูง รุ่น 5          

    - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 

     และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 10          

    - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับ 

     กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ          

     รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 17          

              

14. นายประสิทธิ์ เดชศิริ (1) 59 - ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์  - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   30 ธ.ค.2558-2 ก.พ.2559 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ     

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 22 พ.ย.2560)  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์    5 พ.ย.2558-29 ธ.ค.2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ     

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง      บริษัทอื่น					

        1 ต.ค. 2559-ปัจจุบัน - รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย     

        2557-14 มิ.ย.2558 - ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน     

           รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่า 

          ฝ่ายปฏิบัติการ      

        2556 - ก.ย. 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน     

        2552 - 2555 - ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม 

          การจราจร      

              

15. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ 60 - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์  0.0235% -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท   (ปฐพีวิศวกรรม) (3,599,141 หุ้น)  2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว 

 - กรรมการบรรษัทภิบาลและ    มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย   2549 - 2558 - กรรมการ บมจ. ช. การช่าง     

  บริหารความเสี่ยง   - ปริญญาตรี และปริญญาโท    2557 - 2558 - กรรมการผู้จัดการ  บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 

 - กรรมการบริหาร   สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)      และกรรมการบริหาร 

 - กรรมการผู้จัดการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2554 - 2557 - รองประธานกรรมการบริหาร      

 - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ   - หลักสูตร Director Certification Program    2547 - 2558 - กรรมการ   

  ผูกพันบริษัท   (DCP) รุ่น 81/2549   2547 - 2554  - กรรมการบริหาร      

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2544 - 2553 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง 

    - หลักสูตร Finance for Non-Finance      สายงานพัฒนาธุรกิจ    

     Directors (FND) รุ่น 19/2548   2543 - 2554 - กรรมการผู้จัดการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ     

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      บริษัทอื่น  

    - หลักสูตร Director Accreditation Program    ก.พ.2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ      

     (DAP) รุ่น 36/2548   2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์     

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    

              

 

              

              

หมายเหตุ : (1) นายประสิทธิ์ เดชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แทนนายดำเกิง ปานขำ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560              
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16. นางพเยาว์ มริตตนะพร  60 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - กรรมการบริษัท   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ทีทีดับบลิว      
 - กรรมการบรรษัทภิบาลและ  - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี    - กรรมการสรรหา 
  บริหารความเสี่ยง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     และกำหนดค่าตอบแทน      
 - กรรมการบริหาร  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี    - กรรมการบริหารความเสี่ยง      
 - กรรมการผู้จัดการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2550 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ      
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  - หลักสูตร Director Certification Program      - กรรมการผู้จัดการ      
   ผูกพันบริษัท   (DCP) รุ่น 48/2547   2556 - 2557 - กรรมการ บมจ. ทีทีดับบลิว      
    (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    - กรรมการสรรหา 
    - หลักสูตร Role of the Compensation     และกำหนดค่าตอบแทน      
      Committee (RCC) รุ่น 9/2552    - กรรมการบริหารความเสี่ยง      
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      บริษัทอื่น					

    - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง    2550 - ปัจจุบัน - รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ      
     สถาบันวิทยาการตลาดทุน    2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร      
      (หลักสูตร วตท.) รุ่น 11/2553   2554 - 2557 - กรรมการ บจก. ไซยะบุรี พาวเวอร์      
 
17. นายสงวน คุณาธินันท์ 57 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ -  -    บริษัทจดทะเบียน					

 - รองกรรมการผู้จัดการ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ      
   วิศวกรรมทางพิเศษ  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์      สายงานวิศวกรรม      
  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    2549 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ       
    - หลักสูตร Director Certification Program      สายงานวิศวกรรม      
     (DCP) รุ่น 101/2551       บริษัทอื่น					

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      - ไม่มี -     
 
18. นางสุดฤทัย พรหมมาตร 54 - M.B.A. (Financial Accounting) -  -    บริษัทจดทะเบียน					

 - รองกรรมการผู้จัดการ    Northrop University, Inglewood, California, USA   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ      
   ปฏิบัติการทางพิเศษ  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ      สายงานปฏิบัติการ      
  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    2550 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ       
    - หลักสูตร Director Certification Program       บริษัทอื่น   
     (DCP) รุ่น 151/2554      - ไม่มี -     
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย       
 
19. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์  51 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - -    บริษัทจดทะเบียน     
 - รองกรรมการผู้จัดการ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ      
  บริหาร  - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์      สายงานบริหาร       
 - เลขานุการบริษัท   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ       
  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี       สายงานบริหาร        
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2551 - 2558 - เลขานุการบริษัท      
    - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)   2554 - ผู้อำนวยการอาวุโส 
    - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)     ฝ่ายบริหารทั่วไป      
    - หลักสูตร Director Certification Program   2551 - 2554 - ผู้อำนวยการอาวุโส 
     (DCP) รุ่น 102/2551     สำนักกรรมการผู้จัดการ      
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย       บริษัทอื่น					

    - หลักสูตร Company Secretary Program       - ไม่มี -     
     (CSP) รุ่น 9/2548           
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          
 
20. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร 50 - ปริญญาโท สาขาบัญชี - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - รองกรรมการผู้จัดการ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ      
  การเงิน  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี      สายงานการเงิน 
   (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2555 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ       
    - หลักสูตร Director Certification Program      สายงานการเงิน      
     (DCP) รุ่น 158/2555    2551 - 2554 - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน 
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      บริษัทอื่น  
    - หลักสูตร CFO Certification Program    พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์     
     รุ่น 1/2004          
      สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 
     รับอนุญาตแห่งประเทศไทย   
    - หลักสูตร Corporate Secretary  
     Development Program รุ่น 13          
      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
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21. นายวิทูรย์ หทัยรัตนา 60 - ปริญญาโท Master of Science  - -    บริษัทจดทะเบียน	

 - รองกรรมการผู้จัดการ   (Business Administration)   2557 - 2558 - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ     

  ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง    California University of Pennsylvania     - รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   ประเทศสหรัฐอเมริกา     สายงานปฏิบัติการเดินรถ 

    - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์    2555 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

     (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    สายงานปฏิบัติการ      

    - หลักสูตร Anti - Corruption for    2550 - 2555 - รักษาการผู้อำนวยการ 

     Executive Program (ACEP 13)      ฝ่ายการตลาดและ   

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     พัฒนาเชิงพาณิชย์      

        2548 - 2558 - กรรมการความเสี่ยง      

        2547 - 2555 - ผู้อำนวยการฝ่ายฏิบัติการ      

        2545 - 2547 - ผู้จัดการส่วนการเดินรถ      

           บริษัทอื่น     

        พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์     

 

 

22. นายอัลวิน จี 46 - ปริญญาตรี สาขาการเงิน 0.0009% คู่สมรสของ    บริษัทจดทะเบียน	

 - รองกรรมการผู้จัดการ    Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา (144,272 หุ้น) บุตรของ 2556 - ก.พ.2559 - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์     

  สนับสนุนปฏิบัติการ  - หลักสูตร Director Certification Program (คู่สมรส) นายปลิว  2556 - ก.พ.2559 - กรรมการ บมจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี     

  (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)   (DCP) รุ่น 165/2555  ตรีวิศวเวทย์    กรรมการบริหาร   

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      และกรรมการผู้จัดการ     

        2554 - 2556 - รองกรรมการผู้จัดการ      

           ฝ่ายบัญชีและการเงิน      

        2551 - 2554 - เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ     

           บริษัทอื่น     

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

         - กรรมการบริหาร  

          และกรรมการผู้จัดการ      

        2554 - 2556 - รองกรรมการผู้จัดการ      

        2550 - 2551 - Business Analyst, TMB Maquarie Securities  

           Corporate Finance (Thailand) Limited 

 

 

23. ดร.วิเทศ เตชางาม 60 - ปริญญาเอก Ph.D. in Computer Science, - -    บริษัทจดทะเบียน					

 - รองกรรมการผู้จัดการ    University of South Western Louisiana, USA    1 มิ.ย.2560-30 ก.ย.2560 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

  เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  - ปริญญาโท M.Sc. in Computer Science,     ผู้บริหารงานโครงการพิเศษ      

   (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค.2560)   University of California, USA    5 ม.ค.2558-31 พ.ค.2560 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

    - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     ผู้บริหารสายงาน       

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      สายงานเทคโนโลยี      

         17 มิ.ย.2556-4 ม.ค.2558 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

          ผู้บริหารสายงาน      

            สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

          และบริการจัดการทางการเงิน     

           บริษัทอื่น					

        2554 - 16 มิ.ย. 2556 - กรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงไทยคอมพิวเตอร์    

        2550 - 2553 - รองกรรมการผู้จัดการ เซอร์วิสเซส      



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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัท
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1. ดร.วีรพงษ์  รามางกูร 2          2  2                    
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 3,4  2,4 1,4 1 1,4 1 1 1 1,3 1,4 1,4 1,4 1 1  
3. นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร 1   1                             
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 1                                
5. พลเอกสำเภา ชูศรี 1                                
6. ดร.อรรณพ ตันละมัย  1                                
7. นางวัลลภา  อัสสกุล  1                                
8. นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ  1,4  - 1,4        1 1 1                    
9. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์  1                                
10. นายพงษ์สฤษดิ์  ตันติสุวณิชย์กุล 1,4 2 1,4 5      1,4                      
11. ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ 1,4 1 1,4       1,4                       
12. นางพเยาว์  มริตตนะพร  1,4  1,4       1                       
13. นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ 1                                 
14. นายปณิต  ตุลย์วัฒนจิต  1                                
15. นายยุทธนา หยิมการุณ  1                                
16. นายประสิทธิ์  เดชศิริ (1) 1  1                              
17. นายสงวน คุณาธินันท์ 5                                
18. นางสุดฤทัย พรหมมาตร 5                                
19. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์  5                                
20. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร 5 1                               
21. นายวิทูรย์ หทัยรัตนา 5                                
22. นายอัลวิน จี 5                                
23. ดร.วิเทศ เตชางาม (2) 5                                
                                   
 
หมายเหตุ : 1. คำนิยาม  1 = กรรมการ  2 = ประธานกรรมการ  3 = รองประธานกรรมการ  4 = กรรมการบริหาร  5 = ผู้บริหาร                                  
 2. (1) นายประสิทธิ์ เดชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แทนนายดำเกิง ปานขำ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560                                 
   (2) ดร. วิเทศ เตชางาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560                                  
 3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
  1 =  บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด 2 =  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด   
  3 =  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4 =  บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด  
  5 =  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 6 =  บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด  
  7 =  บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 8 =  บริษัท ซี.เค ออฟฟิซทาวเวอร์ จำกัด  
  9 =  บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 10 =  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จำกัด  
  11 =  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 12 =  บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด  
  13 =  บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด 14 =  บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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1. นายปลิว   ตรีวิศวเวทย์ 2, 3  - 
2. นายสุพงศ์   ชยุตสาหกิจ 1, 3  - 
3. นายพงษ์สฤษดิ์   ตันติสุวณิชย์กุล  1, 3 1, 2  
4. นายประสิทธิ์   เดชศิริ (1) 1  - 
5. นางพเยาว์  มริตตนะพร  1, 3  - 
6. ดร. สมบัติ   กิจจาลักษณ์  1, 3 1 
7. นายวิทูรย์   หทัยรัตนา  - 1 
8. นางทิพย์สุดา   ยิ้มวิไล  - 1 
9. นางสาวปาหนัน  โตสุวรรณถาวร  - 1 
10. นายณัฐวุฒิ   ตรีวิศวเวทย์  - 1 

    
 
หมายเหตุ : 1. คำนิยาม     1 = กรรมการ     2 = ประธานกรรมการ    3 = กรรมการบริหาร   
  2. บริษัทย่อยให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุน  
   รวมของปีบัญชีล่าสุด   
  3. (1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 แทนนายวิชาญ เอกรินทรากุล ซึ่งลาออกจาก  
   ตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 

รายชื่อกรรมการ
 บริษัททางด่วน บริษัทแบงคอก
 กรุงเทพเหนือจำกัด เมโทรเน็ทเวิร์คส์จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 
ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา วัฒนานุกูลชัย 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 -  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประสบการณ์การทำงาน	
 2551 - ธ.ค. 2558 - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 2549 - 2550 - ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 - Integrated Management ISO 9001, ISO 14001, and ISO 27001 
 - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาตรฐานสากล ISO 31000 
 - Compliance Audit 
 - การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ 
 - Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing 
 - เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร 
 - หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานตรวจสอบภายใน  
  1.1 จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 
  1.2 ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอและเหมาะสมของ 
   ระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน 
  1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจ 
   รับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2.1 สอบทานงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส 
  2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท 
  2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  2.4 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท 
  2.5 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
  3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการจัดทำและทบทวนแผนฉุกเฉินและแผนบริหาร 
   ความเสี่ยงประจำปี และรวบรวมสรุปผลเป็นแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวม 
   ขององค์กร 
  3.2 ติดตามและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส  
   และนำเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
  3.3 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
 4. งานด้านกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการ 
  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
  4.1 ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และหน่วยงานภายนอกผู้ให้ 
   การรับรองระบบ 
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหตุ : การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
 
ชื่อ-สกุล นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ 
	

ตำแหน่ง - รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร 
 - เลขานุการบริษัท 
	

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	

ประสบการณ์การทำงาน	

 ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร  
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 2555 - ก.ย. 2557  -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร  
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554  -  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป  
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 2551 - ส.ค. 2554 - ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
	

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	

 -  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 
 -  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2551 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
	

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท  
  โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล 
 2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  
  และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  ตามมาตรฐานสากล  
 3. สอบทานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัท 
  กำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี  
 4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งจัดทำ 
  สรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 5. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับ 
  ดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ 
 6. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)   
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง  
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม   
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  
 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง  
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้  
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ  
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื ่องเหล่านี ้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ต่องบการเงินโดยรวม 
 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 
 
การรับรู้ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ก.2 และ ข.1 เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทฯมีโครงการใหญ่ๆที ่อยู ่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญาสัมปทาน   
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นจำนวนรวม   
8,055 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกรวมอยู่ในบัญชี “สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วน” และบัญชี “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
ภายใต้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน” ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และข้อ 19 ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าการรับรู้ต้นทุนโครงการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์เป็นรายการที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญ
ในการพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นของโครงการดังกล่าว ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถรับรู ้เป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์   
ไม่มีตัวตน รวมถึงการรับรู้และหยุดรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการหากเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดในมาตรฐาน  
การรายงานทางเงิน 



214 รายงานประจำปี 2560 

 ข้าพเจ้าได้ประเมินการรับรู ้ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างของบริษัทฯ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารเพื่อทำความเข้าใจ  
เกี่ยวกับเกณฑ์และดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณารายจ่ายที่จะถูกบันทึกเข้าเป็นต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง รวมถึง  
การรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระหว่างก่อสร้างและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้ายังได้อ่านรายงานการประชุม สัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการระหว่างก่อสร้างดังกล่าว ทำการสุ่มตัวอย่าง
รายการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายจ่ายที่ถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างในระหว่างปี ว่าเข้าเงื่อนไข  
การรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ รวมทั้งการทดสอบการคำนวณและการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็น  
ส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ข้อพิพาท 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41.2.2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาทที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
เรียกร้องให้ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนที่ 2 และให้ชดใช้เงินจำนวน 1,587.7 ล้านบาท แต่เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าว
เพิ่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลของข้อพิพาทที่ถูกเรียกร้อง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวสิ้นสุด อาจแตกต่าง
ไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้  
 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมดูแลข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และสอบถามถึง
รายละเอียด ความคืบหน้าของข้อพิพาทและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินผลของข้อพิพาท และประเมินดุลยพินิจที่ผู้บริหารใช้ใน
การประเมินผลของข้อพิพาทโดยการอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญา รวมถึงคำฟ้องและคำคัดค้านต่างๆทั้งของบริษัท
ย่อยและคู่กรณีที่ได้นำเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ข้าพเจ้า  
ได้สอบถามและพูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษัทถึงรายละเอียด สถานะ แนวทางที่ใช้ในการต่อสู้ข้อพิพาท และ
ความเป็นไปได้ของผลของข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่กลุ่มบริษัทใช้เพื่อให้
รายงานรายละเอียดและสถานะของข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย โดยข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของที่ปรึกษากฎหมายภายนอกตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาถึง  
หลักกฎหมายและข้อกำหนดที่ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกใช้อ้างอิงว่ามีความสอดคล้องกับข้อพิพาทของบริษัทย่อย นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ข้อพิพาทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
การบันทึกและการแสดงรายการบัญชีเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ข.1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (“สัญญาสายสีน้ำเงิน”) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน
ตามสัญญาประมาณ 33 ปี และเนื่องจากสัญญาสายสีน้ำเงินได้ระบุให้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
(“สัญญาสายเฉลิมรัชมงคล”) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสายสีน้ำเงินนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาตามสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เฉพาะสิทธิหน้าที่และข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสาร และ
การจ่ายเงินตอบแทนแก่รฟม. ซึ่งมีผลให้อายุสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลจากเดิมสิ้นสุดในปี 2572 เป็นสิ้นสุด
พร้อมกันกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายในปี 2593 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกและการแสดง
รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาสัมปทานสายสีน้ำเงินดังกล่าว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ข้าพเจ้าได้ประเมินการบันทึกและการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาสายสีน้ำเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระ 
เงื ่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาสัมปทานที ่บริษัทฯทำกับ รฟม. รวมทั ้งได้สอบถามผู ้บริหารของบริษัทฯเกี ่ยวกับเกณฑ์และ  
ดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการบันทึกและแสดงรายการบัญชี รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบการเงิน  
 
การแสดงรายการบัญชีเกี่ยวกับค่างานระบบรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมตามสัญญาสัมปทาน 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ข.2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ทำหนังสือ
ถึงบริษัทฯแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม สัญญาระยะที่ 1   
การออกแบบและก่อสร้างงานระบบรถไฟฟ้าให้แก่กลุ่มผู้ให้สินเชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และต่อมาบริษัทฯได้ลงนามในสัญญา  
การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมระยะที่ 1 เพื่อให้กลุ่มผู้ให้สินเชื่อเข้าเป็นเจ้าหนี้การค้า  
ตามสัญญาแทนบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และในวันเดียวกันนี้ บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแปลงหนี้กับกลุ่มผู้ให้สินเชื่อโดยการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์แห่งหนี้ (Novation and Debt Repayment Agreement) โดยการเปลี่ยนจากหนี้การค้าเป็นหนี้เงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ ทำให้บริษัทฯได้แยกแสดงยอดคงค้างของลูกหนี้ค่างานระบบตามสัญญาสัมปทาน ระยะที่ 1 ที่จะได้
รับจาก รฟม. ภายในระยะเวลา 10 ปี (หมายเหตุ 11) และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24) เป็นรายการแยก  
ต่างหากในสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งได้แยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็น
รายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการแยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินใน  
งบการเงินดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการแยกแสดงรายการดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้างงานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทาน
ดังกล่าว รวมทั้ง ประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาของสัญญาที่
บริษัทฯทำกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญาที่บริษัทฯทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาที่บริษัทฯทำกับกลุ่มผู้ให้
สินเชื่อ รวมทั้งได้สอบถามผู้บริหารของบริษัทฯเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายการ เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา รวมถึงประเมินเกณฑ์
ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการแสดงรายการบัญชีดังกล่าว และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ข้อมูลอื่น  
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน  
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง  
ที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ  
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่  
เหมาะสมต่อไป 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน 
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่  
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่  
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 
 ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี  
ซึ ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า  
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก  
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้  
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่  
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม  
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน 
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ  
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า  
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที ่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี   
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า  
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
 
  ศิราภรณ์เอื้ออนันต์กุล 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
  กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 



217บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน



218 รายงานประจำปี 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)



219บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)



220 รายงานประจำปี 2560 

งบกำไรขาดทุน



221บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



222 รายงานประจำปี 2560 

งบ
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ุ้น



223บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

งบ
แส
ดง
กา
รเ
ปล
ี่ยน
แป
ลง
ส่ว
นข
อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น



224 รายงานประจำปี 2560 

งบกระแสเงินสด



225บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด(ต่อ)



226 รายงานประจำปี 2560 



227บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



228 รายงานประจำปี 2560 



229บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



230 รายงานประจำปี 2560 



231บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



232 รายงานประจำปี 2560 



233บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



234 รายงานประจำปี 2560 



235บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



236 รายงานประจำปี 2560 



237บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



238 รายงานประจำปี 2560 



239บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



240 รายงานประจำปี 2560 



241บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



242 รายงานประจำปี 2560 



243บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



244 รายงานประจำปี 2560 



245บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



246 รายงานประจำปี 2560 



247บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



248 รายงานประจำปี 2560 



249บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



250 รายงานประจำปี 2560 



251บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



252 รายงานประจำปี 2560 



253บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



254 รายงานประจำปี 2560 



255บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



256 รายงานประจำปี 2560 



257บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



258 รายงานประจำปี 2560 



259บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



260 รายงานประจำปี 2560 



261บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



262 รายงานประจำปี 2560 



263บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



264 รายงานประจำปี 2560 



265บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



266 รายงานประจำปี 2560 



267บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



268 รายงานประจำปี 2560 



269บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



270 รายงานประจำปี 2560 



271บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



272 รายงานประจำปี 2560 



273บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



274 รายงานประจำปี 2560 



275บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



276 รายงานประจำปี 2560 



277บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



278 รายงานประจำปี 2560 



279บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



280 รายงานประจำปี 2560 



281บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



282 รายงานประจำปี 2560 



283บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



284 รายงานประจำปี 2560 



285บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



286 รายงานประจำปี 2560 



287บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



288 รายงานประจำปี 2560 



289บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



290 รายงานประจำปี 2560 



291บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



292 รายงานประจำปี 2560 



293บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



294 รายงานประจำปี 2560 



295บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



296 รายงานประจำปี 2560 



297บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 



298 รายงานประจำปี 2560 





สำนักงานใหญ�
587 ถนนสุทธิสารว�นิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานสาขา 1
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท� 66 (0) 2641 4611 โทรสาร 66 (0) 2641 4610

สำนักงานสาขา 2
189 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท� 66 (0) 2354 2000 โทรสาร 66 (0) 2354 2020

หนังสือเล�มนี้ร�วมรักษ�สิ�งแวดล�อม เพราะผลิตโดยใช�กระดาษ

สแกนเพ�่ออ�านรายงานประจำป� 2560

www.bemplc.co.th




