7.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

		
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ
โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
		
โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรและกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีดังนี้
การจ่ายเงินปันผล
จากการดำเนินงาน

ปี 2559
- งวดครึ่งปีแรก
- งวดครึ่งปีหลัง (1)
รวมปี 2559
หมายเหตุ :

7.5

(1)

เงินปันผลจ่าย จ่ายเงินปันผล
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
% เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
(ล้านบาท) หุน้ ละ (บาท) งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

764
917
1,681

0.05
0.06
0.11

1,218
1,345
2,563

1,206
1,400
2,606

62.50%
68.18%
65.48%

63.29%
65.22%
64.71%

เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย

		
NECL ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ NECL ต้อง
จัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของกำไรจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของ
ทุ นของ NECL โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ได้ เป็ นคราวๆ ไป เมื ่ อ ปรากฏแก่
คณะกรรมการว่า NECL มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และหาก NECL ขาดทุน ห้ามมิให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
จนกว่า NECL จะได้แก้ไขให้หายขาดทุน
		BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย
ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี และตามเงื่อนไขสัญญา
เงินกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ
		
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง
		
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 6 คน เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ และผู้บริหารมีดังนี้

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559

8.1

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 17 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

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

การเข้าร่วมประชุม/
จำนวนครั้งที่จัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6
6/6		

กรรมการอิสระ

6/6

กรรมการอิสระ

5/6

กรรมการอิสระ

6/6		

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

4/5
6/6

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6
3/6

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6
5/6
N/A
5/6
N/A
4/6

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6/6

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559
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หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการบริษัท ปรากฏในหน้า 204 ถึง 209
			
(1) ดร.อรรณพ ตันละมัย
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แทน ศ.ศุภชัย
								
พิศิษฐวานิช ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
			
(2) นายยุทธนา หยิมการุณ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แทน
								
นายธนา จานุสรณ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
			
(3) นายดำเกิง ปานขำ		
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แทน
								
นางอุรวดี ชูศรี ซึง่ ลาออกเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยนางอุรวดี ชูศรี ได้รบั แต่งตัง้
								
เมื ่ อ วั นที ่ 5 เมษายน 2559 แทนนายประสิ ท ธิ ์ เดชศิ ร ิ ซึ ่ ง ลาออกเมื ่ อ วั นที ่
								
2 กุมภาพันธ์ 2559

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 ทั้งนี้รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
		 รายใหญ่ หรื อ ผู ้ ม ี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษ ั ท ทั ้ ง นี ้ ให้ น ั บ รวมการถื อ หุ ้ นของผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งของกรรมการอิ ส ระ
		 รายนั้นๆ ด้วย
2.
		
		
		
		

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
		 พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
		 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4.
		
		
		
		

ไม่ ม ี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั นธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษ ั ท บริ ษ ั ท ใหญ่ บริ ษ ั ท ย่ อ ย บริ ษ ั ท ร่ ว ม ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ ม ี
อำนาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

		
		
		
		

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่
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ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.
		
		
		

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6.
		
		
		

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
		 เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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

			

ผูบ้ ริหารตามโครงสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 8 คน (ประวัตผิ บู้ ริหารปรากฏในหน้า 208 ถึง 210)

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ
2
นางพเยาว์ มริตตนะพร
กรรมการผู้จัดการ
3
นายสงวน คุณาธินันท์
รองกรรมการผู้จัดการ
4
นางสุดฤทัย พรหมมาตร
รองกรรมการผู้จัดการ
5
นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
6
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ
7
นายวิทูรย์ หทัยรัตนา
รองกรรมการผู้จัดการ
				
8
นายอัลวิน จี
รองกรรมการผู้จัดการ

วิศวกรรมทางพิเศษ
ปฏิบัติการทางพิเศษ
บริหาร
การเงิน
ปฏิบัติการและวิศวกรรม
ระบบราง
สนับสนุนปฏิบัติการ
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สำนักตรวจสอบ
ภายใน

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ
วิศวกรรมทางพิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการทางพิเศษ

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
การเงิน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ
สนับสนุนปฏิบัติการ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

ผังบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ
พัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการและวิศวกรรม
ระบบราง

กรรมการผู้จัดการ

8.2.3 โครงสร้างกรรมการของบริษัทย่อย
1) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
					 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ประกอบด้วย
			
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ดังนี้
			
			
			
			
			
			

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายปลิว
นายสุพงศ์
นายพงษ์สฤษดิ์
ดร. สมบัติ
นายวิชาญ
นางพเยาว์

ตรีวิศวเวทย์
ชยุตสาหกิจ
ตันติสุวณิชย์กุล (1)
กิจจาลักษณ์ (2)
เอกรินทรากุล (3)
มริตตนะพร

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

			

หมายเหตุ : (1), (2) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
						
(3)
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 แทนนายณรงค์ เขียดเดช
							
ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

			
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
					 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจำนวน
			
3 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ และนางพเยาว์ มริตตนะพร โดยกรรมการ
			
สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
		
2) บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
					 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ประกอบด้วย
			
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ดังนี้
			
			
			
			
			
			

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุพงศ์
ดร. สมบัติ
นายอนุกูล
นายพงษ์สฤษดิ์
นางทิพย์สุดา
นายณัฐวุฒิ

ชยุตสาหกิจ
กิจจาลักษณ์
ตันติมาสน์
ตันติสุวณิชย์กุล
ยิ้มวิไล
ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

			
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
					 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
			
จำนวน 6 คน โดยนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายอนุกูล ตันติมาสน์ คนใด
			
คนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางทิพย์สุดา ยิ้มวิไล หรือ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือ นายณัฐวุฒิ
			
ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.3

เลขานุการบริษัท

		
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี กฎหมาย และ
งานตรวจสอบ รวมทั้งมีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติปรากฏในหน้า 209 ลำดับที่ 20) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้ มูลทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
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3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการ
		 ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5.
		
		
		

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

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
		 ที่เกี่ยวข้อง
8. ติ ด ต่ อ และสื ่ อ สารกั บ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น และหน่ ว ยงานกำกั บ ดู แ ลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง โดยผู ้ ถ ื อ หุ ้ น สามารถสอบถามหรื อ ขอข้ อ มู ล
		 ต่ า งๆ ที ่ ต ้ อ งการทราบ โดยติ ด ต่ อ สอบถามได้ ท ี ่ เบอร์ โทรศั พ ท์ 0 2641 4611 หรื อ ส่ ง คำถามผ่ า นทาง email ที ่
		 companysecretary@bemplc.co.th
9. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

		
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
ในการกำหนดค่าตอบแทนคือ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
1.
		
		
		

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้
		 กับบริษัท
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
		 เดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
			 การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร
กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วยระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)
			 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
		 (1.1)
			
			
			

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวมค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในปี 2559 เป็นเงิน 35,698,338 บาท ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 37,250,000 บาท เป็นโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ไม่เกิน
19,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

		 (1.2) ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสให้กับผู้บริหารระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการ
			 ลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 69,897,500 บาท
		 (1.3)
			
			
			

ในปี 2559 NECL ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ NECL ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม
และโบนัส รวมเป็นเงินจำนวน 3,719,483 บาท สอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท เป็นโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ไม่เกิน 1,600,000 บาท
และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 3,100,000 บาท

		 (1.4) ในปี 2559 BMN ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของ BMN ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ย
			 ประชุม รวมเป็นเงินจำนวน 831,000 บาท สอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่อนุมัติ
			 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 1,014,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
		 (2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
					 - ไม่มี 		 (2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
				 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท
			 หรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่าย
			 สมทบในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ
			 ผู้บริหาร 9 คน จำนวน 4,436,710 บาท
				 ทั้งนี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตามความสามารถ
			 ในการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

8.5

บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 3,032 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
			
ธุรกิจทางพิเศษ มีพนักงานทั้งหมดจำนวน 962 คน ประกอบด้วยบุคลากรใน 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงาน
		
ปฏิบัติการ และสายงานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 83 ของพนักงานทั้งหมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน คือ
		
สายงานบริหาร และสายงานการเงิน คิดเป็นร้อยละ 17 ของพนักงานทั้งหมด
			
ธุรกิจระบบรางมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 2,070 คน ประกอบด้วยบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ สายงาน
		
ปฏิบัติการเดินรถ สายงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สายงานพัฒนาโครงการ ฝ่ายความปลอดภัยและคุณภาพ
		
ฝ่ายข้อมูล และผลปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 87 ของพนักงานทั้งหมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน ได้แก่ สายงาน
		
บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายในและสำนักทรัพยากรบุคคล คิดเป็น
		
ร้อยละ 13 ของพนักงานทั้งหมด
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานในแต่ละสายงานหลัก (ไม่รวมผู้บริหาร) ดังนี้
สายงานหลัก

1. สายงานหลัก		
2. สายงานสนับสนุน		
			
รวม

จำนวนพนักงาน (คน)

2,600
432
3,032

			
NECL ไม่มีการจ้างผู้บริหารและพนักงานประจำ แต่ประกอบธุรกิจบริหารทางพิเศษอุดรรัถยาโดยจ้างให้ BEM
		
เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้สัญญาบริการ
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BMN มีพนักงานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ดังนี้
ฝ่าย

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายบัญชีการเงินและธุรการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
			
รวม

จำนวนพนักงาน (คน)

47
24
48
119

		
การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
			
- ไม่มี 		
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
			
- ไม่มี 8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
		
1. บริษัทมีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน
			 สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
		
2.
			
			
			
			
			

บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะทำให้
องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขัน และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายใน ด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการ
ปฏิบตั งิ านให้แก่บคุ ลากรอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การจัดส่งพนักงานไปดูงานและฝึกอบรมทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ โดยพนักงานของบริษัท
จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด

		
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาคและเปิดโอกาส
			 ให้พนักงานได้พัฒนา และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ
		
4.
			
			
			

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนด
ระบบผลตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานบนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม
รวมทั้งจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น เพื่อธำรง
ไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัท

		
5. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท
			 บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ
			 หรือ Career Path
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8.5.3 ผลตอบแทน
1) ค่าตอบแทนพนักงาน
					 เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถ
			 ให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมสำรวจค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทเพื่อเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและ
			 บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งมีการทบทวนค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) สำหรับผู้ที่จบใหม่และ
			 เงินเดือนมูลฐาน (Base Salary) ตามค่าของงานผ่านสถาบันที่ดำเนินการสำรวจค่าจ้างเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่า
			 บริษัทมีโครงสร้างและการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน
					 ในการพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปี คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน
			 ของบริษัทผ่านตัวชี้วัดระดับองค์กร (Competency KPIs) และความสามารถในการจ่าย
					 นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับดูแลพนักงานในระยะยาว เพื่อเป็นการสร้าง
			 แรงจูงใจให้กับพนักงานในการร่วมงานกับบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
			 เพื่อที่พนักงานจะได้มีเงินออมจำนวนมากพอเมื่อถึงวันเกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
			 พนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนตามความ
			 สามารถในการออม และบริษัทสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ตามอายุงานและข้อกำหนดของกองทุน ซึ่ง
			 พนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมี
			 อยู่ในกองทุน อีกทั้งยังได้จัดทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของพนักงานด้วย
2) สวัสดิการพนักงาน
					 นอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มเติม
			 ให้กับพนักงาน และยังได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่การจัดให้มีการ
			 เลือกตั้งอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่ร่วมให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็น
			 แก่บริษทั ในการจัดสวัสดิการทีเ่ ป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดยส่วนรวม และร่วมกันดูแลสวัสดิการทีบ่ ริษทั จัดให้แก่
			 พนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำมาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงสวัสดิการของบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด
			 ความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
3) แรงงานสัมพันธ์
					 บริษัทกำหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management) โดยหน่วยงาน
			 ด้านทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงาน
			 บุคคลและความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อบังคับการทำงานของบริษัทแก่หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนด
			 ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานกระทำผิดทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการนำไปสู่
			 การแก้ไขปรับปรุงมิให้เกิดการกระทำซ้ำเดิม รวมทั้งการกำหนดวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์ที่ชัดเจนและรวดเร็ว
			 นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มี
			 ความสนใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมตัวกันขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาทิ
			 ชมรมกีฬา และชมรมดนตรี โดยชมรมกีฬาได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
			 รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐในรายการวิ่งการกุศลในวาระต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อ
			 ส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานและการคัดสรรนักกีฬาของบริษัทเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรภายนอกเพื่อ
			 สร้างเสริมประสบการณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน สำหรับชมรมดนตรีได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
			 เป็นประจำทุกปีเพื่อการสันทนาการ และการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านศิลปะและการแสดง พร้อมทั้งเปิด
			 โอกาสให้พนักงานได้แสดงในงานพิธีต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งแบ่งปันความสุขให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคม
			 ด้อยโอกาส
4) ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน
					 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
			 กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมในแต่ละงาน พร้อมทั้งสนับสนุน
			 งบประมาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างได้ผลและเพียงพอ รวมทั้งการทบทวน
			 การใช้อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตลอดปี การซ้อมแผนฉุกเฉินในเหตุการณ์จำลองเสมือนจริง นอกจากนี้ยังจัดให้มี
			 การอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าที่ใช้บริการ
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5) คุณภาพชีวิตของพนักงาน
					 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งพนักงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหาร
			 ทางพิเศษและรถไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้บริการและสังคมบริเวณตามแนวสายทางพิเศษ จึงกำหนดเป็นนโยบายเรื่อง
			 ของสุขอนามัยทั้งในสถานที่ทำงานและสายทาง
			 •		 นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท
					 เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศอังกฤษ และ NAC แห่งประเทศไทย
					 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายจัดการและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่
					 เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในฐานะประชาคมโลกที่มีหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทได้รับ
					 การต่ออายุใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง
			 •		 นำระบบการจั ด การความปลอดภั ย ตามมาตรฐานสากลมาใช้ เป็ น แนวทางในการดำเนิ นงาน ได้ แ ก่
					 มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 พร้อมทั้งได้ว่าจ้าง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบริษัทที่ปรึกษางาน
					 ด้ า นความปลอดภั ย เพื ่ อ ให้ ค ำแนะนำในการบริ ห ารความเสี ่ ย งและการนำเทคนิ ค ในการบริ ห าร
					 ความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
		
6) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสำนักงาน
					 บริ ษ ั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาของประเทศในเรื ่ อ งภั ย จากยาเสพติ ด ที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั ่ นคง
			 ทางเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้รว่ มกับคณะกรรมการ
			 สวัสดิการของบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้วยการเข้าร่วม
			 กิจกรรมกับองค์กรภายนอก และการให้ความร่วมมือในการตรวจสารเสพติดพนักงานทั้งบริษัท ซึ่งในการ
			 ดำเนินการโครงการดังกล่าว บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และเป็นแนวทางในการ
			 ดำเนินการ ได้แก่
			 1.		 ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับพิษของ
					 ยาเสพติด และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี หรือเฉพาะกิจ
			 2.		 สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
					 และร่วมกันสอดส่องบริเวณภายในและภายนอกบริษัท เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
					 เข้ามาภายในบริษัท
			 3.		 ให้ความร่วมมือกับทางราชการสำหรับมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
			 4.		 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเป็นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบดำเนินการโครงการโรงงานสีขาวให้บรรลุ
					 วัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
					 กิจการ
					 ทั้งนี้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสีขาว
			 โดยตำแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสีขาวดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานโครงการโรงงานสีขาว มีหน้าที่และ
			 ความรับผิดชอบดังนี้
			
			
			
			
			

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

เสนอแนะแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริษัท
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและวิธีการป้องกันที่ถูกต้องให้กับพนักงาน
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการและรายงานต่อบริษัท

					 บริ ษ ั ท เป็ น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่ ง ที ่ ได้ ร ั บ มอบเกี ย รติ บ ั ต รสถานประกอบการสี ข าวจาก
			 กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะบริษัทที่มี “ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ
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			 ระดับที่ 1” จากจำนวนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 258 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นที่บริษัท
			 สามารถกระตุน้ ให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมต้านยาเสพติดในสถานประกอบการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
7) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
					 ด้วยการทำงานที่ออกแบบให้มีขั้นตอนของการคานอำนาจ (Check & Balance) และการทวนสอบโดย
			 หน่วยงานอิสระ รวมทั้งการนำระบบ SAP มาใช้ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งการตรวจสอบ
			 ป้องกันความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
					 ระบบ SAP ที่นำมาใช้ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบำรุงรักษา ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี
			 และการเงิน ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด (Intergrated System) ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงาน
			 ทุกขั้นตอนและข้ามระบบงาน รวมทั้งสามารถสอบยันย้อนหลังสำหรับรายการทางการเงินต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้
			 สามารถป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างดี

9. การกำกับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

		
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้บริษทั มีระบบการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด คือ
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

				 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
		
โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

				 กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่าง
		
เท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิด
		
ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

				 ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ
		
ผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมีกระบวนการ
		
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความ
		
ยั่งยืนของบริษัท
4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

				 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
		
ทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
		
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
		
น่าเชื่อถือ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2559
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