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8. โครงสร้างการจดัการ 

บริษัทได้ก าหนดและทบทวนโครงสร้างการจัดการของบริษัท โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน นอกจากนี้ยังก าหนดให้
คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 
และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (duty of royalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

โครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอิสระ ทกัษะ ประสบการณ์ 
การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่บรษิัทไดก้ าหนดไว้ ซึ่งประกอบดว้ยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนทัง้สิน้ 17 คน กล่าวคอื 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 6 คน ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า 
คณะกรรมการโดยรวมมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีได ้รวมถงึ
เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถด าเนินงานเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างอสิระ  

คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ และผูบ้รหิารมดีงันี้ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ 
ของธุรกจิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มกีรรมการจ านวน 16 คน   
 

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

1 ดร.วรีพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 7/7 
2 นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

3 นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 7/7 

4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 5/7 

5 พลเอกส าเภา ชศูร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 7/7 

6 ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 6/7 
7 นางวลัลภา อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและ 

 บรหิารความเสีย่ง 
กรรมการอสิระ 7/7 

8 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 
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ล าดบั ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม/ 
จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

9 ม.ล.ประสบชยั เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 2/7 
10 นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณชิยก์ุล กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

11 นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 
12 นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/7 
13 นายยุทธนา  หยมิการุณ  กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/7 
14 นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) กรรมการบรษิทั กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 
15 ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6/7 

16 นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรรษทัภบิาลและ 
 บรหิารความเสีย่ง 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 7/7 

 
หมายเหตุ : รายละเอยีดกรรมการบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า A1-1 ถงึ A1-8 

(1)  นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 แทนนายด าเกงิ  ปานข า 
ซึง่ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษทั 

บรษิทัไดก้ าหนดกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์
นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัติสุวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์ มรติตนะพร 
โดยกรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน ซึ่งเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด   
ของบรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้รายละเอยีดคุณสมบตัิของ
กรรมการอสิระมดีงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
ก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ของบริษัท    
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
การพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ห รือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ 
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

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

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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8.2 ผูบ้ริหาร  

8.2.1 รายช่ือผูบ้ริหาร  

ผูบ้รหิารตามโครงสรา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มจี านวน 9 คน (ประวตัผิูบ้รหิารปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 หน้า A1-7 ถงึ A1-10) 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางพเยาว ์มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสงวน คุณาธนินัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  วศิวกรรมทางพเิศษ 
4. นางสดุฤทยั พรหมมาตร รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารทางพเิศษ 
5. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรหิาร 
6. นางสาวปาหนนั โตสวุรรณถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ  การเงนิ 
7. นายวทิรูย ์หทยัรตันา รองกรรมการผูจ้ดัการ  ปฏบิตักิารและวศิวกรรมระบบราง  
8. นายอลัวนิ จ ี รองกรรมการผูจ้ดัการ  สนบัสนุนปฏบิตักิาร 
9. ดร.วเิทศ เตชางาม (1) รองกรรมการผูจ้ดัการ  เทคโนโลยแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

 
หมายเหตุ : (1) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2560  
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8.2.2 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั  
 
ผงับริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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8.2.3  โครงสรา้งกรรมการของบริษทัย่อย 

1) บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 6 คน ดงันี้  

1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ ประธานกรรมการบรษิทั  

2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั  

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล   กรรมการบรษิทั 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์   กรรมการบรษิทั 

5. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) กรรมการบรษิทั 

6. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : (1) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2560 แทนนายวชิาญ เอกรนิทรากุล  ซึง่ลาออก
เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2560  

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั   

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤษดิ ์    
ตนัตสิวุณิชยก์ุล ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว์  มรติตนะพร โดยกรรมการสองในห้าคน
ลงลายมือชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

2) บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 6 คน ดงันี้   

1. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล ประธานกรรมการบรษิทั 

2. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั  

3. นายวทิรูย ์ หทยัรตันา กรรมการบรษิทั 

4. นางทพิยส์ดุา ยิม้วไิล  กรรมการบรษิทั  

5. นางสาวปาหนนั   โตสวุรรณถาวร กรรมการบรษิทั 

6. นายณฐัวุฒ ิ ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการบรษิทั 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั  

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จ ากดั ได้ก าหนดกรรมการผู้ม ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนั
บริษัท จ านวน 6 คน โดยนายพงษ์สฤษดิ ์ ตันติสุวณิชย์กุล หรือ ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ หรือ 
นายวิทูรย์  หทยัรตันา หรือนางสาวปาหนัน  โตสุวรรณถาวร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกบั
นางท ิพย ์สุดา ยิ ้มว ิไล หร ือนายณัฐวุฒ ิ ตร ีว ิศวเวทย ์ คนใดคนหนึ่ง  รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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8.3 เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นเลขานุการบรษิทั โดยเมื่อวนัที ่30 
ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้นายภาคภูม ิทววีทิยรศัมิ ์ซึ่งมคีวามรู้ความสามารถด้านบญัช ี
กฎหมาย และงานตรวจสอบ รวมทัง้มีความเข้าใจกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บังคับใช้กับบริษัท         
จดทะเบียนเป็นอย่างดี ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1     
ล าดบัที ่19) โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 
1. ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
2. จดัให้มกีารปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการที่

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
3. ดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิทั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
4. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับก าหนด จัดท าและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึง

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการหรอืมตผิูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

ก) ทะเบยีนกรรมการ 
ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

6. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
7. ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
8. ติดต่อและสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอ

ขอ้มูลต่างๆ ทีต่้องการทราบ โดยตดิต่อสอบถามไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์0 2641 4611 หรอืส่งค าถามผ่านทาง 
email ที ่companysecretary@bemplc.co.th  

9. สง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ 
10. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
11. ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณา ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคอื 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

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

2. ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสามารถจูงใจ รวมทัง้รกัษา
กรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ 
เพื่อน าพาองคก์รใหไ้ปสูเ่ป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

3. องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส งา่ยต่อการเขา้ใจ  

mailto:companysecretary@bemplc.co.th
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4. มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนใหอ้ยู่ในระดบัที่
เหมาะสม แข่งขนัได ้และอยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั ซึง่เพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการทีม่คีุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

การพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารแต่ละคน
ดว้ยระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System : PMS) 

ในปี 2560 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

(1.1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และโบนัส รวม
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในปี 2560 เป็นเงนิ 36,529,182 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 37,250,000 บาท 
เป็นโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2559 ไม่เกิน 19,250,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบั      
ปี 2560 ไม่เกนิ 18,000,000 บาท   

(1.2) ในปี 2560 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงนิเดอืน และโบนัสให้กบัผู้บรหิารระดบัตัง้แต่
กรรมการผู้จ ัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จ ัดการจ านวน 9 คน รวมทัง้สิ้น 
83,304,700 บาท  

(1.3) ในปี 2560 NECL ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ NECL ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน 
รายปี เบีย้ประชุม และโบนัส รวมเป็นเงนิจ านวน 3,129,368 บาท สอดคล้องกบัมตทิีป่ระชุมสามญั   
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงนิไม่เกนิ 4,250,000 บาท เป็นโบนัส
กรรมการส าหรบัปี 2559 ไม่เกนิ 1,400,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 ไม่เกนิ 
2,850,000 บาท   

(1.4) ในปี 2560 BMN ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของ BMN ซึง่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปี 
และเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิจ านวน 726,000 บาท สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 ทีอ่นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 ไม่เกนิ 876,000 บาท  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
- ไม่ม ี- 

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนระยะยาว เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานบริษัทหรือเมื่อเกษียณอายุ โดยผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 5-10 ของ
เงินเดือนตามอายุงาน และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัเข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2560  
บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิาร 9 คน จ านวน 4,589,340 บาท 

ทัง้นี้อัตราเงินสมทบของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาตาม
ความสามารถในการด าเนินงานของบรษิทั และผลการด าเนินงานของบรษิทัเป็นส าคญั 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมจี านวนพนกังานทัง้หมด  3,233 คน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ธุรกจิทางพเิศษมพีนักงานทัง้หมดจ านวน 1,034 คน ประกอบดว้ยบุคลากร ใน 2 สายงานหลกั ไดแ้ก่   
สายงานปฏบิตักิาร และสายงานวศิวกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 79.6 ของพนกังานทัง้หมด บุคลากรในสายงาน
สนบัสนุน คอื สายงานบรหิาร สายงานการเงนิ และสายงานก ากบัดแูล คดิเป็นรอ้ยละ 20.4 ของพนักงาน
ทัง้หมด  

ธุรกิจระบบรางมพีนักงานทัง้หมดจ านวน 2,199 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสายงานหลกั ได้แก่      
งานพฒันาและบรหิารโครงการ งานวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง งานปฏบิตักิารเดนิรถ งานกลยุทธ ์คดิเป็น
ร้อยละ 86.0 ของพนักงานทัง้หมด บุคลากรในสายงานสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีและธุรกรรม
อเิล็กทรอนิกส์ งานพฒันาธุรกิจ งานทรพัยากรบุคคล งานธุรการ งานความปลอดภัยและคุณภาพ       
สว่นกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ของพนกังานทัง้หมด 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมพีนกังานในแต่ละสายงานหลกั (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 

1. สายงานหลกั 2,705 
2. สายงานสนบัสนุน 528 

รวม  3,233 

NECL ไม่มกีารจา้งผูบ้รหิารและพนักงานประจ า แต่ประกอบธุรกจิบรหิารทางพเิศษอุดรรถัยาโดยจา้งให้ 
BEM เป็นผูด้ าเนินการภายใตส้ญัญาบรกิาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 BMN มพีนกังานในแต่ละฝ่ายงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ดงันี้ 
ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ 49 
ฝ่ายบญัชกีารเงนิและบรหิาร 24 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 54 

รวม 127 
 

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  
- ไม่ม ี- 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
- ไม่ม ี- 
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8.5.2 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัมุ่งเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารระบบคมนาคมขนส่งทีค่รบวงจรของประเทศเเละในภูมภิาคอาเซยีน   
มพีนัธกจิทางสงัคมในการส่งมอบการบรกิารคมนาคมทีส่ะดวกรวดเรว็และมคีวามปลอดภยั โดยด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สรา้งมูลค่าเพิม่และประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้มสี่วนได้
เสยีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื 

ปัจจุบนับรษิทัตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ
ทีจ่ะเป็น “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางท่ีดีกว่า” บรษิทัจงึตระหนกัถงึความส าคญัของการ
พฒันาบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มและความสามารถทีจ่ะไม่เพยีงเเต่สรา้งมูลค่าต่อบรษิทัเท่านัน้แต่จะขยาย
ไปสูส่งัคมในวงกวา้งอกีดว้ย  

บุคลากรเป็นหวัใจของการขบัเคลื่อนธุรกจิให้มคีวามก้าวหน้าและยัง่ยนื บรษิัทจึงได้มกีารก าหนดแนว
ปฏบิตัต่ิอพนกังานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน โดยบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพของ
พนักงานเพื่อคุณภาพงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผ่านการปลูกฝังแนวคิดเเละค่านิยม
เกี่ยวกบันโยบายคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร การท างานเป็นทมี การสร้างคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมในการท างาน และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงาน รวมถึงการก าหนดนโยบาย
ความปลอดภยัและสขุอนามยัอย่างชดัเจน ควบคู่ไปกบัการจดัใหม้สีภาพเเวดลอ้มและสุขอนามยัในสถาน
ประกอบการใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติตลอดจนทรพัยส์นิของบุคลากรและของบรษิทั 

บรษิทัเชื่อมัน่ว่าพนกังานทีม่คีุณภาพเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ต่อการน าพาองคก์รสู่ความเจรญิเตบิโตและ
ความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรทีช่ดัเจน ดงันี้ 

1. บรษิทัมนีโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรกัษาบุคลากรของบรษิทั ดว้ยการใหค้่าตอบแทนในรูป
ของเงนิเดอืน สวสัดกิารและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑท์ีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

2. บรษิทัถอืว่าพนกังานคอืทรพัยากรทีม่คี่าของบรษิทั โดยทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งประการ
หนึ่งที่จะท าให้องค์กรสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างกา้วหน้า มศีกัยภาพในการแข่งขนั และท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของบริษัท ทัง้นี้ บรษิัทได้ให้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาบุคลากรจากภายใน 
ด้วยการจัดฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การจัดส่ง
พนกังานไปดงูานและฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสรา้งจติส านึกและการ
ฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร โดยพนกังานของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ดา้นความปลอดภยัของบรษิทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครดั   

3. บรษิัทได้จดัใหม้รีะบบบริหารงานบุคคลที่มปีระสทิธภิาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค
และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันา และใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเตม็ขดีความสามารถ 

4. บริษัทให้ความส าคญักบัการสร้างขวญัก าลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบตัิงานให้กบัพนักงาน     
ดว้ยการก าหนดระบบผลตอบแทนและความเจรญิกา้วหน้าในอาชพีการงานบนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบสวสัดกิารทีเ่หมาะสม ตลอดจนพฒันาชวีติ
ความเป็นอยู่ของพนกังานใหด้ขีึน้ เพื่อธ ารงไวซ้ึง่ทรพัยากรบุคคลอนัมคี่าของบรษิทั 

5. การรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั  

บรษิทัมกีารดแูลพนกังานทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพสงูในการท างาน ใหโ้อกาสในการกา้วหน้า
ในสายอาชพี หรอื Career Path 
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บรษิทัพรอ้มทีจ่ะสรา้งเสน้ทางแห่งความสุขจงึต้องเริม่จาก “ต้นทางเเห่งความสุข” ซึง่หมายถงึบุคลากร
ของบริษัท เพื่อให้บุคลากรสามารถส่งมอบคุณภาพของการบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน       
ความปลอดภยั บรษิทัจงึสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (Sphere of safety) ในการท างาน      
โดยมุ่งปลกูฝังและสรา้งจติส านึกเรื่องของความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหเ้กดิขึน้ในระดบับุคคล ขยาย
ไปยงัพนัธมติรทางธุรกจิ ลูกคา้ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ บรษิัทยงัเชื่อมโยงกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อมในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกบัความปลอดภัยด้วยเช่นกนั เพราะบริษัทไม่ใช่แค่
ค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิารเพยีงเท่านัน้ แต่ต้องการใหทุ้กคนได้ เขา้ถึงความปลอดภยัอย่าง
ทัว่ถงึตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั 

8.5.3 ผลตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

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

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

นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัดูแลพนักงานในระยะยาว เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานในการร่วมงานกบับริษัท อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างวนิัยการออมให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่พนักงานจะได้มเีงนิออมจ านวนมากพอเมื่อถึงวนั เกษียณอายุ และมี
ชวีติในวยัเกษียณอย่างมคีุณภาพ ซึ่งพนักงานสามารถสมคัรเป็นสมาชิกได้ โดยพนักงานจ่ายเงิน
สะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงนิเดอืนตามความสามารถในการออม และบรษิัทสมทบให้ใน
อตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ตามอายุงานและขอ้ก าหนดของกองทุน ซึง่พนักงานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุน
จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารตามสดัส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน        
อกีทัง้ยงัได้จดัท าประกนักลุ่มให้กบัพนักงานเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัพนักงานและครอบครวัของ
พนกังานดว้ย 

2) สวสัดิการพนักงาน 

นอกเหนือจากสวสัดิการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทยงัได้มีการจดัสวสัดิการที่เหมาะสม
เพิม่เติมให้กบัพนักงาน และยงัได้ให้การสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสวสัดิการพนักงาน 
ตัง้แต่การจดัให้มกีารเลอืกตัง้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อท าหน้าที่ ร่วมให้ค าปรกึษา
หารือและเสนอแนะความเห็นแก่บริษัท ในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงานโดย
สว่นรวม และร่วมกนัดแูลสวสัดกิารทีบ่รษิทัจดัใหแ้ก่พนกังานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย น ามาซึง่
การแก้ไขปรบัปรุงสวสัดกิารของบรษิัทในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกดิความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  
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3) แรงงานสมัพนัธ ์ 

บริษัทก าหนดนโยบายในการดูแลพนักงานผ่านสายการบังคับบัญชา (Line Management)          
โดยหน่วยงานดา้นทรพัยากรบุคคลท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา สนบัสนุน และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้
ในเรื่องการบรหิารงานบุคคลและความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิัท   
แก่หวัหน้างานอย่างต่อเนื่อง บรษิัทได้ก าหนดขัน้ตอนการสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีพนักงานกระท าผดิ
ทางวนิยัอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและการน าไปสูก่ารแกไ้ขปรบัปรุงมใิหเ้กดิการกระท า
ซ ้าเดมิ รวมทัง้การก าหนดวธิปีฏบิตัิในการร้องทุกขท์ีช่ดัเจนและรวดเรว็ นอกจากนี้  บรษิัทยงัจดั
กจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธแ์ละเป็นประโยชน์ใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปีประกอบดว้ย กจิกรรม
การท าบุญตกับาตรเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่และท าบุญครบรอบจดัตัง้บรษิทั กจิกรรมวนัส่งทา้ยปีเก่า
ตอ้นรบัปีใหม่ กจิกรรมบรจิาคโลหติใหส้ภากาชาดไทย กจิกรรมวนัสงกรานต ์กจิกรรมการออกก าลงักาย 
กจิกรรมฝึกสติเจริญสมาธิ  กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ นอกจากกจิกรรม
ภายในดงักล่าวขา้งต้นที่บริษัทจดัให้มีแล้ว บริษัทยงัส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการท า
กจิกรรมนอกงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่คีวามสนใจในการท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์รวมตวักนั
ขอจดัตัง้กลุ่มกิจกรรมนอกงานในรูปของชมรมต่างๆ อาท ิชมรมกฬีา ชมรมถ่ายภาพ และชมรม
ดนตร ีโดยชมรมกฬีาได้มกีารจดักจิกรรมตลอดทัง้ปี ทัง้การแข่งขนัฟุตบอล การเดนิ-วิง่ออกก าลงั
กายเพื่อสุขภาพ รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมกบัภาครฐัในรายการเดิน -วิ่งการกุศลในวาระต่างๆ    
การจดัการแข่งขนักฬีาภายใน เพื่อส่งเสรมิการออกก าลงักายของพนักงานและการคดัสรรนักกฬีา
ของบริษัทเข้าร่วมแข่งขนักบัองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน ส าหรบัชมรมดนตรไีด้มกีารจดักจิกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพื่อการสนัทนา
การ และการส่งเสรมิการแสดงออกทางดา้นศลิปะและการแสดง พรอ้มทัง้เปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงในงานพธิต่ีางๆ ของบรษิทัรวมทัง้แบ่งปันความสขุใหก้บัสงัคมโดยเฉพาะสงัคมดอ้ยโอกาส  

4) ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน 

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน  โดยก าหนดเป็นนโยบาย                 
ให้ทุกหน่วยงานก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม          
ในแต่ละงาน พรอ้มทัง้สนบัสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้าน
อย่างได้ผลและเพยีงพอ รวมทัง้การทบทวนการใช้อุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอตลอดปี การซ้อมแผน
ฉุกเฉินในเหตุการณ์จ าลองเสมือนจริง นอกจากนี้ยังจดัให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนัก        
ในเรื่องความปลอดภยัในการท างาน ในชวีติและทรพัยส์นิของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร  

5) คณุภาพชีวิตของพนักงาน 

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของคุณภาพชวีติของพนกังาน ทัง้พนกังานของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิาร
ทางพเิศษและรถไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้บรกิารและสงัคมบรเิวณตามแนวสายทางพเิศษ จงึก าหนดเป็น
นโยบายเรื่องของสขุอนามยัทัง้ในสถานทีท่ างานและสายทาง  

 น าระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองจาก
บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั ตามมาตรฐานของ UKAS แห่งประเทศองักฤษ และ NAC 
แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2551 และดว้ยความมุ่งมัน่ของฝ่ายจดัการและการมี
ส่วนร่วมของพนักงานที่เลง็เหน็ความส าคญัและจ าเป็นในฐานะประชาคมโลกทีม่หีน้าทีใ่นการ
รกัษาสิ่งแวดล้อม ท าให้บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 
14001 อย่างต่อเนื่อง 
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 น าระบบการจดัการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 พรอ้มทัง้ไดว้่าจา้งบรษิทั Ricardo Rail มาเป็นทีป่รกึษา
งานด้านความปลอดภยั เพื่อให้ค าแนะน าในการบริหารความเสีย่งและการน าเทคนิคในการ
บริหารความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของบริษัทให้มีความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

6) กิจกรรมรณรงคต่์อต้านยาเสพติดในส านักงาน 

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาของประเทศในเรื่องภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง      
ทางเศรษฐกจิ สงัคม ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเป็นอย่างมาก จงึไดร้่วมกบั
คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสขีาวของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ดว้ยการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัองคก์รภายนอก และการใหค้วามร่วมมอืในการตรวจ
สารเสพตดิพนักงานทัง้บรษิทั ซึง่ในการด าเนินการโครงการดงักล่าว บรษิทัไดก้ าหนดเป็นนโยบาย 
เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ และเป็นแนวทางในการด าเนินการ ไดแ้ก่ 

1. ใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ โดยการใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเกีย่วกบั
พษิของยาเสพติด และการดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี หรือ
เฉพาะกจิ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมบีทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและร่วมกนัสอดส่องบรเิวณภายในและภายนอกบรษิทั เพื่อป้องกนัมใิห้มกีาร
แพร่ระบาดของยาเสพตดิเขา้มาภายในบรษิทั 

3. ใหค้วามร่วมมอืกบัทางราชการส าหรบัมาตรการต่างๆ ในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ 

4. แต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ เป็นคณะท างานเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการโครงการโรงงาน      
สขีาวให้บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการและสอดคล้องกบันโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิในสถานประกอบกจิการ 

ทัง้นี้ บรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสวสัดกิารของบรษิทัเป็นคณะกรรมการโครงการโรงงานสขีาว          
โดยต าแหน่งเพื่อให้โครงการโรงงานสขีาวด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะท างานโครงการโรงงาน     
สขีาว มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. เสนอแนะแนวทางการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

2. ปฏบิตัติามนโยบายและแผนปฏบิตักิารป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรม เพื่อเสรมิสรา้งจติส านึกและรณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิในบรษิทั 

4. เผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องยาเสพตดิและวธิกีารป้องกนัทีถู่กตอ้งใหก้บัพนกังาน 

5. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการและรายงานต่อบรษิทั 

บรษิัทเป็น 1 ในสถานประกอบการ 150 แห่งที่ได้รบัมอบเกียรติบตัรสถานประกอบการสขีาวจาก          
กรมสวสัดิการ และคุ้มครองแรงงานในฐานะบรษิัทที่มี “ระบบการจดัการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการระดบัที่ 1” จากจ านวนผ่านเกณฑ์ทัง้หมด 258 แห่ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถาน
ประกอบการอื่นทีบ่รษิทัสามารถกระตุน้ใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมต้านยาเสพตดิในสถานประกอบการ
จนประสบความส าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม 
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7) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

ดว้ยการท างานทีอ่อกแบบใหม้ขี ัน้ตอนของการคานอ านาจ (Check & Balance) และการทวนสอบ
โดยหน่วยงานอสิระ รวมทัง้การน าระบบ SAP มาใช ้ท าใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน รวมทัง้
การตรวจสอบป้องกนัความผดิปกตทิีจ่ะเกดิขึน้ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานได ้ 

ระบบ SAP ทีน่ ามาใชป้ระกอบดว้ย ระบบจดัซือ้จดัจา้ง ระบบบ ารุงรกัษา ระบบสนิคา้คงคลงั ระบบ
บญัชแีละการเงนิ ซึง่เป็นระบบทีเ่ชื่อมโยงกนัทัง้หมด (Integrated System) ท าใหส้ามารถตรวจสอบ
การท างานทุกขัน้ตอนและขา้มระบบงาน รวมทัง้สามารถสอบยนัยอ้นหลงัส าหรบัรายการทางการเงนิ
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ท าใหส้ามารถป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดอ้ย่างด ี

 
8.5.4  นโยบายท่ีได้มีการปรบัปรงุและพฒันาบุคลากรในปี 2560   

1)  การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

บรษิทัมุ่งหวงัใหก้ารบรกิารทางพเิศษและบรกิารเดนิรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและพฒันา
อย่างต่อเนื่อง จงึด าเนินการปลูกฝังแนวคดิและวธิปีฏบิตัใินด้านต่างๆ ทัง้ความตระหนักดา้นความ
ปลอดภยั ความตระหนกัในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมกีารสื่อสารผ่านกระบวนการปฏบิตังิานและ
การสนับสนุนจากหวัหน้างาน กระทัง่ก่อเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานมีวิธี
ปฏบิตัแิละแสดงออกเชงิพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทั 

2)  การบริหารจดัการสมรรถนะในการท างาน 

บุคลากรคอืทรพัยากรล ้าค่าซึ่งจะสนับสนุนใหบ้รษิัทมกีารพฒันาไปอย่างไม่หยุดยัง้และมศีกัยภาพ
การแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ      
โดยการก าหนดสมรรถนะหลกัของธุรกจิ สมรรถนะเชงิการท างาน และสมรรถนะเชงิการบรหิารของ
แต่ละต าแหน่งงาน กระบวนการประเมินความสามารถ และการจดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบั
พนักงานตามต าแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เพื่อใหพ้นักงานมคีวามเชีย่วชาญในเชงิลกึและกวา้ง 
ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อน าไปสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบคมนาคม
ขนสง่ทีค่รบวงจรของประเทศและในภูมภิาคอาเซยีน 

 


