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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบ  
การบริหารจดัการที่มีประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยบริษัทยึดถือ  
แนวปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัซึง่เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 5 หมวด คอื 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

ส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุน้ได้ใชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ และดูแลผู้ถอืหุน้มากกว่าสทิธติามที่กฎหมายก าหนด 
โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ก ากบัดูแลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏบิตัิ  
อย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ในทางมชิอบ ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

ดูแลผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิ
ของผู้มสี่วนไดเ้สยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผูม้สี่วนไดเ้สยีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิ 
มกีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงนิ และความยัง่ยนืของบรษิทั  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกฝ่าย พรอ้มทัง้ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูล 
ทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย มคีวาม 
เท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและ 
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึ
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั 

เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการจะท าการทบทวนนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการอย่างสม ่าเสมอทุกปี โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 
บนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ผ่านอเิลก็ทรอนิกส์เมลเพื่อ
สือ่สารใหพ้นักงานในบรษิทัรบัทราบนโยบายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั และส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน
การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว และจากการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard คณะกรรมการจงึได้
พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของบรษิทั และไดจ้ดัท าแนวปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อใหถ้อืปฏบิตัิ  



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-2 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ 5 หมวด ดงันี้ 

9.1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการตระหนกัถงึสทิธคิวามเป็นเจา้ของกจิการของผูถ้อืหุน้ ซึง่มสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั คณะกรรมการใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ พร้อมทัง้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยให้ผู้ถือหุ้น  
ไดร้บัทราบกฎเกณฑ ์และวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อการพจิารณาในแต่ละวาระ
ก่อนการประชุมตามเวลาอนัควรตามแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

1. การประชมุผูถ้ือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้ารว่มประชมุผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ  
ใหท้ าหน้าทีแ่ทน โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการไวช้ดัเจนว่า บรษิทั
สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิและ
ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธขิองตน โดยไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิี่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ 
และได้รบัการคุ้มครองสทิธขิ ัน้พื้นฐานทางกฎหมาย โดยบรษิัทไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญั โดยด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รบัข่าวสารขอ้มูลของบรษิัทอย่างเพยีงพอ  
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีรวมถงึการใชส้ทิธิ
ลงคะแนนในเรื่องส าคญัของบรษิทัเป็นตน้ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทอ านวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และ เสนอชื่อ 
ของกรรมการอสิระจ านวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สทิธ ิ
ในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บริษัทจดัท าหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ     
วนั เวลา สถานที ่รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 
โดยเอกสารจะจัดท าทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เป็น 
ชาวต่างประเทศ ทัง้นี้ บริษัทได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้า 30 วัน พร้อมทัง้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 14 วนั
ก่อนประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมเีวลาพจิารณารายละเอยีดของแต่ละวาระ และด าเนินการประชุม  
ผูถ้อืหุน้ตามล าดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระ 
ซึง่ไม่ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศกึษาขอ้มูล
ประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ 
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1.3 การอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ารว่มประชุมและออกเสียง 

บรษิทัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงอย่างเตม็ที ่โดย
ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ 
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยุดต่อเนื่องหรอืวนันกัขตัฤกษ์ ก าหนดเวลา
ประชุมไม่เช้าหรือเยน็เกนิไป และสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบริเวณที่มกีารคมนาคมสะดวก เช่น 
ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ  
พรอ้มแนบแผนทีส่ถานทีป่ระชุมและการเดนิทาง 

1.4 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า  

บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละ
ระเบยีบวาระหรอืส่งค าถามหรอืขอ้คดิเหน็ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการน าส่งหนังสอืเชิญประชุม ทัง้นี้รายละเอียดขัน้ตอนการส่ง
ค าถามล่วงหน้าเปิดไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th โดยผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถาม
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท หรอืที่ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th 
โทรศพัท ์: 0 2641 4611 โทรสาร : 0 2641 4610 และทางไปรษณียม์ายงัส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา 1) เลขที ่238/7 ถนน
อโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โดยบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้
ล่วงหน้า ซึง่การตอบค าถามกรณีที่ผูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้า บรษิทัจะพจิารณาตอบค าถาม
ผ่านทาง E-mail โทรสาร หรอืผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม  หรือชี้แจงเพิม่เติม 
ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

1.5  การมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น 

บริษัทสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถพจิารณาใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนน
เสยีงได ้โดยจดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันี้  
-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) 
-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดและ

ชดัเจน 
-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พร้อมทัง้ บรษิัทได้เปิดเผยหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบบนเวบ็ไซต์ของบริษัท เพื่อให ้
ผูถ้อืหุน้เลอืกใชต้ามทีเ่หน็เหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิาร
แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย  

2) การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม โดยจดัเจา้หน้าทีค่อยดแูลตอ้นรบัเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทัง้ก่อน-หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทัง้จัดให้มีของว่างส าหรับ 
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้บรษิทัจะน าสิง่อ านวยความสะดวกและวธิกีารต่างๆ มาใช ้ดงันี้ 

 

http://www.bemplc.co.th/
http://www.becl.co.th/
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2.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บรษิัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมและการนับคะแนน ทัง้นี้เพื่อความถูกต้องแม่นย า และความสะดวกรวดเรว็  ซึง่สามารถ
แสดงผลการนบัคะแนนไดท้นัทแีบบ Online พรอ้มทัง้จดัเจา้หน้าทีค่อยดูแลอ านวยความสะดวก
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุ้นมขีอ้สงสยัต้องการเขยีนค าถามส่งใหก้รรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรง
ระหว่างประชุม 

2.2 การเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการ และคณะผู้บริหารของบริษัท 
จะเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุ้นทุกครัง้  

2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสยีง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ในวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 
ส าหรบักรณีอื่น คะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั กฎหมาย และระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง 
และวาระเพื่อทราบ ไม่มกีารลงมต ิ 

2.4  การตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัใช้ระบบบารโ์คด้ในการบนัทกึและแสดงผลการลงคะแนน โดยจดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมาย
และบุคคลที่เป็นอสิระซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนท าหน้าทีพ่ยานในการนับคะแนน 
เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยประธานบรษิัทในฐานะประธาน 
ทีป่ระชุมจะแนะน าผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจดัใหม้กีารบนัทกึไว้ในรายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้  ส าหรับผลการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ 
โดยบริษัทเปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดังกล่าว 
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  

1. จดัให้มีบัตรลงคะแนนเสยีงส าหรับทุกระเบียบวาระส าหรับผู้ที่เข้าร่วมด้วยตนเองหรือ  
ผู้รับมอบฉันทะที่มีอ านาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยอ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่งใส บรษิัทจะจดัใหม้ทีี่ปรกึษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอสิระ ซึ่งเป็นตวัแทนผูถ้ือหุ้น 
ท าหน้าทีพ่ยานในการนบัคะแนน  

2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้
ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้า
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นท าหน้าที่สอบทาน 
ความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ กรณีนี้ จึงไม่ได้จัดเตรียม 
บตัรลงคะแนนใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  
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3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์กบัผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้
บรษิทัจงึใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะออก
เสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

4. ส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมทุกรายเพื่อความ
โปร่งใส ในการนบัคะแนน และสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั  

2.6  แนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเหน็หรอืสอบถามข้อมูล  

ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้น
ไดแ้สดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. แสดงความเหน็หรอืสอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกบัวาระการประชุมในระหว่างการด าเนินการ
ประชุมภายหลงัจบการรายงานหรอืน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม 

2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม  
ภายหลงัจากทีป่ระชุมด าเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

3) การจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม  

1. บริษัทท าการเผยแพร่มติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) 
ทัง้นี้ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถ
ตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  

2. บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่ต้องประกอบด้วย
ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
 จ านวนผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม (ดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ) 
 ค าชีแ้จงโดยสรุปทีเ่ป็นสาระส าคญั เช่น ขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนน

ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม  
 ชื่อผูถ้ามค าถาม-ตอบ หรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป  
 มตทิีป่ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

3. เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรบัทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภายหลงั
จากทีไ่ดจ้ดัสง่รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ภายใน 14 วนัหลงัการประชุมเสรจ็สิน้  

4. จดัท าวีดิทศัน์บรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืผู้ทีส่นใจขอ้มูลของบรษิัท สามารถรบัทราบรายละเอยีดการประชุม
นอกเหนือจากที่บันทึกในรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เปิดเผยวีดิทัศน์ดังกล่าว 
ไวบ้นเวบ็ไซตจ์นถงึการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 
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9.1.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการให้ความส าคัญในการก ากบัดูแลให้บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิใหไ้ดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั และ
เป็นธรรมในการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัการปกป้องสทิธขิ ัน้พื้นฐาน พร้อมทัง้ได้ก าหนด
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม ดงันี้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทภายในวันท าการถัดไป พร้อมทัง้ดูแลให้บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมรายละเอยีดของแต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ โดยบริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของ  
แต่ละวาระบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นการล่วงหน้า 1 เดอืนก่อนวนัประชุม พรอ้มกนันี้ คณะกรรมการ
ได้ดูแลให้บรษิัทแจ้งกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ
รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า  

2) การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการก ากบัดูแล
กิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะ  
ผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอ
ชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นใช้สทิธิไ์ด้ล่วงหน้า 3 เดอืนก่อนสิน้ปีบญัชี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท ทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรอืไม่
บรรจุระเบยีบวาระการประชุมตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ฝ่ายจัดการจะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาน าเสนอคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป  

ก าหนดใหด้ าเนินการประชุมผูถ้ือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และ 
ไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ  

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการ  
ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทัง้นี้บริษัทมีการก าหนด
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยแจง้ทุกท่าน
ใหร้บัทราบบทบาทภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 
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หลกัทรพัยท์ุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต่์อส านักงานงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน
หลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัมกีารแจง้เตือนคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการไดก้ าหนดให้
กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่รายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืถือครองหลกัทรพัย์ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส นอกจากนี้กรรมการและผู้บรหิารยงัได้รบัทราบหน้าที่และความ
รบัผดิชอบตามที่ก าหนดรวมถึงบทก าหนดโทษตามกฎหมาย และบรษิัทได้ก าหนดห้ามผู้บรหิาร       
ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในกระท าการใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

4.1  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จ ัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย  
โดยให้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูล  
การถอืหุน้ในนิตบิุคคลอื่น กรณีทีถ่อืเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
ทัง้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ทัง้นี้  เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูล  
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหาร พร้อมทัง้จดัส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจ าปี 2558 
รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 

 ณ 30 ธ.ค.2558 การเปลีย่นแปลง 
ในปี 2558 

ณ 31 ธ.ค.2558 
 จ านวน สดัส่วน (%) 
กรรมการ     
1. ดร. วรีพงษ์ รามางกรู - - - - 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 21,706,878 - 21,706,878 0.1420 
คู่สมรส 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 

3. ศ. ศุภชยั พศิษิฐวานชิ (1) - - - - 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 

5. พลเอกส าเภา ชศูร ี - - - - 
6. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 2,906,393 - 2,906,393 0.0190 
7. นางวลัลภา อสัสกลุ 1,496,296 - 1,496,296 0.0098 
8. นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ุล - - - - 
11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ - - - - 
12. นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ - - - - 
13. นายธนา จานุสรณ์ - - - - 
14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู - - - - 
15. นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ(2) - - - - 
16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 4,699,141 - 4,699,141 0.0307 
17. นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 
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รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 
 ณ 30 ธ.ค.2558 การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2558 
ณ 31 ธ.ค.2558 

   จ านวน สดัส่วน (%) 
ผูบ้รหิาร     
18. นายสงวน คุณาธนินัท ์ - - - - 
19. นางสุดฤทยั พรหมมาตร - - - - 
20. นางงามนิจ กนกกาญจนา - - - - 
21. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ - - - - 
22. นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร - - - - 
23. นายวทิรูย ์หทยัรตันา 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
24. นางสาวพรพมิล เชดิชชูยั - - - - 
25. นายอลัวนิ จ ี -  - -  - 

คู่สมรส 447,210 - 447,210 0.0029 

หมายเหตุ  :  (1) ศ.ศุภชยั  พศิษิฐวานิช  ถงึแก่กรรมเมื่อวนัที ่19 มกราคม 2559 
  (2) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ลาออกเมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559 

4.2  การเข้ารว่มประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมสี่วนไดเ้สยี
กบัวาระทีจ่ะพจิารณาเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้กรรมการ
และผู้บรหิารซึ่งไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม หรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการ
ล่วงหน้า ทัง้นี้การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการจะพจิารณา
จากรายงานการมสี่วนไดเ้สยีซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าทีจ่ดัท าและเปิดเผยรายงาน
ดงักล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมี
นโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

5) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัิหลกัการในการที่บริษัทจะเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท า  
กับคู่ส ัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล  
ในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการท าธุรกรรมระหว่าง
บรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

5.1) หลกัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

1. การว่าจ้างบรษิัทหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเพื่อท าการซ่อมแซม ปรบัปรุง
หรอืก่อสร้างเพิม่เติมทางพเิศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิติบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบรษิทั 

2. การว่าจ้างบริษัท หรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือ
จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์พรอ้มค่าแรง เพื่อบ ารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศูนยซ์่อมบ ารุงในอนาคต 
ซึง่ธุรกรรมเหล่านัน้มเีงื่อนไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่คา้อื่น 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-9 

3. ธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงันี้ 

(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่ อสนับสนุน 
การด าเนินงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

(2)  การสนบัสนุนนโยบายของภาครฐั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดนิทาง
โดยรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นครัง้คราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรือ 
ยกเว้นการจดัเกบ็ค่าโดยสารจากผู้ใช้บรกิาร ทัง้นี้ โดยมเีงื่อนไขว่า รฟม. จะชดเชย
รายไดใ้นวนัเวลาดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

4.  การท าธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทีป่รกึษาใหก้บันิตบิุคคลซึง่เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

5. การเช่าพื้นที่อาคารส านักงานโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตัง้
ส านกังานตามกฎหมาย 

6. การท าธุรกรรมอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป  
ตามนิยามทีก่ าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.2) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืรายการเกีย่วโยง
ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์กบับริษัท ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ ให้มกีารน าเสนอรายการ  
ที่เกี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนุมตัิ 
ต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบงัคบัของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ  
ถอืปฏบิตัขิองพนกังานทัว่ทัง้บรษิทั  

5.3) การท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บรษิัทมกีารท ารายการที่เกีย่วโยงกนั ตามความหมายของตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิัท 
จะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 

1. บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั
หรอืบรษิทัย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ หากมรีายการ
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ การว่าจ้างให้กลุ่มผู้ที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา คณะกรรมการบรษิทั 
โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็น และสมเหตุสมผลของ
การเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึง่รวมถงึการก าหนดราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไป



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-10 

ตามลกัษณะธุรกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการก าหนดราคากบับุคคลภายนอกหรอื
ราคาตลาด โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ  

2. บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค ้าประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.  

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็น  
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจ  
ของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี  

4. บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอื
สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

9.1.3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้
เสยีภายในได้แก่ พนักงาน และผู้บรหิารของบรษิัทและบรษิัทย่อย หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก ได้แก่  
ลูกค้า ผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า สงัคม และชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ โรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีง ภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีประสงคท์ีจ่ะตดิต่อ
หรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการว่า บรษิัทจะดูแลผู้มสี่วนได้เสยีตามสทิธิ 
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิสทิธิของผู้มสี่วนได้เสยี และก าหนด
มาตรการชดเชยกรณีผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิ และมุ่งเน้นการด าเนินงาน 
โดยเคารพสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายดงันี้  

1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

1.1 กลุ่มลูกค้า: บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ในการให้บรกิารที่มคีุณภาพและเชื่อถือได้ โดยมุ่งมัน่ที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลตลอดจนใหค้วามส าคญัในการบรกิารลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และมีโครงการ/
แผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรบัปรุงบรกิารทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ให้ผู้ใช้บรกิารได้รบัความสะดวกรวดเรว็และมคีวามปลอดภยัได้มาตรฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ทีน่ ามายดึเป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิารมดีงันี้ 

1. ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร 

2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารดว้ยความรวดเรว็ และจดัใหม้ชี่องทางเพื่ออ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร กรณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงบรกิาร 

3. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารทีถู่กตอ้ง และรวดเรว็ 

4. เปิดโอกาสโดยการจดักจิกรรมพเิศษ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน และ 
การบริหารจดัการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รับสมัปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 
การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

1.2  กลุ่มผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ: บรษิัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญากบั กทพ. และ รฟม.  
ในฐานะคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกบับริษัทด้วยหลัก 
ความเสมอภาค ไม่กีดกัน ไม่ให้สทิธิพิเศษไม่เลือกปฏิบตัิ ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรอบกติกา  
ธรรมเนียมปฏบิตัิต่างๆ ระหว่างกนั และส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดดี้วยไมตรจีติ ซึง่ไดก้ าหนด
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณของบรษิัท ตลอดจนวธิปีฏบิตัิงานตามระบบ
บรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อด าเนินการร่วมกบั กทพ. และ รฟม. ในการ
ให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสม ่าเสมอ โดยบรษิัทจดัให้มกีารประเมินความพงึพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน โดย กทพ. เป็นผู้ประเมินทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุง
ประสทิธิภาพการท างาน ซึ่งผลการประเมินนัน้ พบว่า กทพ. มคีวามพอใจในการปฏบิตัิงาน
ร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียีย่ม 

บรษิัทได้จดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานของบรษิัท และของ  กทพ.  
ทุกไตรมาส และประชุมร่วมกบั รฟม. ทุกเดอืน ซึง่นอกจากจะเพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้งความ
พึงพอใจให้กบัผู้ใช้บริการแล้วยงัลดข้อขดัแย้งหรือลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทต่างๆ  
จากการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างสองหน่วยงาน  

1.3 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รบัเหมา: บรษิัทมคีวามประสงค์ให้การไดม้าซึ่งสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่าง 
มมีาตรฐาน โดยยดึมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้า โดยมีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และ  
มคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่สมอภาคและมคีวาม
เป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามขอ้ก าหนดตามระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 ซึง่มขีอ้ปฏบิตัดิงันี้ 
1. ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกคู่ค้า โดยมกีารคดักรองคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

เพื่อใหม้กีารด าเนินกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน 
2. มกีารแข่งขนับนขอ้มูลทีไ่ด้รบัอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารกดีกนัไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใด  

เขา้ร่วมแขง่ขนัทางธุรกจิ 
3. จดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
4. จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามสญัญาครบถว้น มรีะบบ

การควบคุมภายในที่ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ
จดัซือ้จดัจา้ง 

5. จ่ายเงนิใหคู้่คา้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงนิทีต่กลงกนั 
6. ไม่มนีโยบายใหก้รรมการ และ/หรอืพนกังานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคู่คา้ 
7. จดัใหม้กีารประเมนิคู่คา้เป็นประจ าทุกปี และแจง้ผลการประเมนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ 

คู่คา้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกันกเ็ปิดโอกาสให้
คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้กรณีที่พบว่าได้รับการปฏิบัติ 
อย่างไม่เป็นธรรม 

8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  
การจ่ายสนิจา้งใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แขง่ 

9. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 

1.4 กลุ่มผู้ให้กู้: บรษิทัปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่ออย่างเคร่งครดั ทัง้นี้เพื่อสร้างความมัน่ใจ  
แก่สถาบนัการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุนตามโครงการของบริษัท และไม่ปฏิบตัิฝ่าฝืนเงื่อนไข  
ทีต่กลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑด์งันี้ 
1. ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทางการแกไ้ข 
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2. ปฏบิตัิต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

3. รายงานขอ้มลูทางการเงนิใหก้บัผูใ้หกู้อ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา และสม ่าเสมอ 
4. ละเวน้การเรยีก รบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ 
5. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รบั หรือรับจ้างผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจริตเกิดขึ้นจะเปิดเผย

รายละเอยีดต่อผูใ้หกู้ ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

1.5 กลุ่มพนักงาน: บรษิัทตระหนักดวี่าพนักงานเป็นทรพัยากรหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิและ 
เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิทั จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัต่ิอพนักงาน โดยไดก้ าหนด
ขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอพนักงานไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างชดัเจน และคณะกรรมการ  
มกีารประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวทุกปี นอกจากนี้ยงัรวมถงึความปลอดภยัและ
สขุอนามยัในการท างาน ซึง่นโยบายประกอบดว้ย 

1. การใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศกัยภาพการท างาน ดว้ยการ
น าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานในการวดัความสามารถเพื่อเป็นหลกัในการ
พฒันาสมรรถนะ (Competency) และมกีารวดัผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนก าหนดเป็นดชันี 
ชีว้ดัผล (KPI) ในทุกกจิกรรมทีส่ าคญัประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบของพนักงาน 
และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพฒันางาน และผลตอบแทนทีเ่ชื่อมโยงกบัการสรา้งมูลค่าเพิม่
ใหก้บักจิการในระยะยาว  

2. การสร้างบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีมโดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานไดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

3. การมุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานมคีวามภาคภูมใิจและรู้สกึผูกพนัต่อองคก์ร โดยการเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

4. การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึ ง 
การใหร้างวลับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ  

5. การจดัให้มสีภาพแวดล้อม และสุขอนามยัในสถานที่ท างาน ให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีิต
ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท บริษัทยังได้ค านึงถึงความปลอดภัย  
ทัง้ต่อการปฏิบตัิงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้บริการด้วยการจดัให้มีการอบรมให้กับ 
ทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและจัดการจราจร  
บนทางพิเศษอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ส าหรับธุรกิจรถไฟฟ้าได้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท า งาน 
ให้กบัพนักงานทุกคน มีการด าเนินงานด้านความปลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศและระดบัสากล ไดแ้ก่ TIS 18001 : 2001 และ 
OHSAS 18001 : 2007 ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อดูแลสวสัดภิาพในการปฏบิตัิงาน 
ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า 

6. การให้ความส าคัญ และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยบริษัท  
ได้เปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีการอบรมหรือศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทกัษะและศกัยภาพในการท างาน อกีทัง้สนับสนุนการจดักจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการท างานและ
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สขุภาพพลามยัทีด่ขีองพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังแนวคดิและค่านิยมในเรื่องของระบบงาน
คุณภาพและจติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

7. การให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาส 
ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอายุ  

8. การก ากบัดแูลใหพ้นกังานปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงาน
อย่างเคร่งครดั รวมถงึการใหค้ าแนะน าและดแูลพนกังานอย่างใกลช้ดิเพื่อไม่ใหม้กีารกระท า
ผดิกฎหมายโดยหลงผดิ โดยบรษิทัก ากบัดูแลให้พนักงานมกีารใชส้นิคา้ถูกกฎหมาย และ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิห์รือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทาง 
การด าเนินงานและปฏิบัติห น้าที่ โดยสุจริตไม่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอ ร์รัปชัน่ 
เพื่อผลประโยชน์และความส าเรจ็ของบรษิทั 

1.6  กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน: บริษัทด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั 
ดว้ยการใหค้วามรู้ความเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชดิท าให้มัน่ใจได้ว่าห่วงโซ่
อุปทานของคู่คา้ที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิทัด าเนินงานด้วยการค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อความยัง่ยนืในการท าธุรกจิร่วมกนั 

1.7 กลุ่มชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตัง้อยู่: บรษิทัตระหนกัถงึผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัทีม่ต่ีอสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกลท้างพเิศษ ใกลร้ถไฟฟ้า 
หรอืใกลส้ านกังานที่บรษิทัตัง้อยู่ โดยการจดักจิกรรมพเิศษ และใหค้วามดูแลสนับสนุนกจิกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการป้องกนัการทุจรติทัง้ภายใน
และภายนอกขององค์กร โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม  
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทางจรรยาบรรณบริษัท และบริษัทได้ค านึงถึง 
ความเสยีหายที่จะเกดิจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ จงึได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  พนักงานทุกระดบัของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์สุจริต และโปร่งใส  
ในการด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบตัิงานนัน้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในจรรยาบรรณบรษิทั 

2. สนับสนุนให้ปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และปฏบิตัิตามพนัธสญัญา  
ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. สนับสนุนให้มกีารปลูกจติส านึกของผู้บรหิารและพนักงานให้ละเว้นการทุจรติและตระหนักถึง
โทษภยัของการทุจรติ 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พงึรบัหรอืให้การเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 
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3)  การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายเกี่ยวกับทรพัย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุน 
การด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. พนักงานทุกคน มหีน้าทีป่กป้องและรกัษาความลบัอนัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัท

เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านัน้รัว่ไหล และต้องไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท 
ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงาน  
อนัมทีรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

4)  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน มหีน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสทิธิ
มนุษยชน หรอืศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สผีิว เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม 
ทรพัยส์นิ ถิน่ก าเนิด ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอื่นๆ รวมถงึตระหนักในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบุคคลอื่น โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี้ 
1. บรษิัทต้องปฏบิตัิตามกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดัและไม่สนับสนุนกจิการ  

ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
2. บรษิัทปฏบิตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิในการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน  
อนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สผีวิ ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มคีรรภ ์
ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทั 

5)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน  

5.1) การแจ้งข้อรอ้งเรียน 

บริษัทได้ก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่เป็นผู้รบัข้อร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย  
พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
นโยบายต่างๆ สามารถรอ้งเรยีนโดยตรงต่อกรรมการ หรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทั  

เลขานุการบรษิทั : บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
  เลขที ่238/7 ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  
  กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 0 2641 4611 

อเีมล ์ :  companysecretary@bemplc.co.th 

5.2) การด าเนินการเมื่อได้รบัข้อรอ้งเรียน 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ 
คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้หรอืมอบหมายคณะท างานให้ด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ นัน้ดว้ยตนเอง  
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2. การประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู 
คณะท างานทีไ่ดร้บัการมอบหมายจะประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู เพื่อพจิารณาขัน้ตอน 
และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่อง  

3. มาตรการด าเนินการ 
คณะท างานที่ไดร้บัมอบหมายน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความ
เสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4. การรายงานผล 
เลขานุการบรษิัทหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่รายงาน 
ผลใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีซึง่เป็นผูร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

5.3) มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียนหรอืผูท่ี้ให้ความรว่มมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูร้้องเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย
ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  

2. กรณีเปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  
ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได้  

4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น  
โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ  
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้หากเหน็ว่า
เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ  
ทีม่คีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 

6)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทมีความมุ่ งมัน่ ในการด า เนินธุ รกิจ  โดยค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  
เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส  
เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม  
อย่างเหมาะสม ดงันัน้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

1. การน าองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน  
วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 

2. ด าเนินการใหแ้นวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และ
กระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั 

3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทาง 
ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ  
เป็นสว่นหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทุกภาคสว่นอย่างแทจ้รงิ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 
(เดมิคอื BECL และ BMCL) ในปี 2558 ปรากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

7)  นโยบายส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัด าเนินธุรกจิให้บรกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ บรษิัทจงึมคีวาม
มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูใ้ชบ้รกิาร พนกังาน และชุมชน 

2.  สรา้งจติส านึกแก่พนกังานและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 
3.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มต่อสาธารณชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่าง
จรงิจงัและสม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดต่ีอผู้ใชบ้รกิาร พนักงาน ผูร้บัเหมาและชุมชน
รอบขา้ง 

8)  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได ้เล ง็ เหน็ความส าคญัของ การบร ิหารความ เสี ่ย งขององค ์กร โดยรวม 
(Enterprisewide Risk Management : ERM) ในระบบบรหิารและการปฏบิตังิานทีม่คีวามส าคญั
ต่อการบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์ร จงึใหแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของทุกหน่วยงาน
ภายในองคก์รใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง
ประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร โดยก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งดงันี้ 

บรษิทัตระหนักว่ากระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัทีช่่วยให้บรษิัทสามารถ
เห็นถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท าให้สามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพธุรกจิได้อย่างเหมาะสมและทนัเวลา รวมถึงมศีกัยภาพให้ได้มาซึ่งโอกาสในการเติบโต  
ทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ดงันี้ 

1. ใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางปฏบิตัสิากล เพื่อให้การ
บรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัแิละการพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั
ทัว่ทัง้บรษิทั สอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน การตดัสนิใจทีส่ าคญัในการบรหิารงาน 
การก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ และ
วสิยัทศัน์ของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้

3. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในลกัษณะเชิงรุก เพื่อบรหิารทัง้ความเสี่ยงที่จะท าให้บริษัท  
เสยีผลประโยชน์ และสญูเสยีโอกาส 
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4. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานในทุกระดบัชัน้ทีต่้องตระหนัก และ
บริหารความเสี่ยงที่มีในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญ  
ในการบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

5. ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่บรษิ ัทสามารถยอมรบัได้  
ในการวางแผนจดัการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ หน่วยงานจะต้อง
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงกับประโยชน์ 
ทีจ่ะไดร้บัว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

6. ใหม้กีารสื่อสารการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิัทให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้พนักงานเกดิการ
เรยีนรู ้พฒันาและน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล 

7. ให้จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งถงึความเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ
ในปัจจุบนั 

8. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า         
การบรหิารความเสีย่งได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

9.1.4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

1) คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยให้บริษัทมีการด าเนินการ 
ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอและเท่าเทยีมกนัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ทุกฝ่าย โดยกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มอี านาจในการเปิดเผยขอ้มูล พร้อมทัง้ดูแลให้มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ตามก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ส าหรบัการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางในการเปิดเผย
ข้อมูลพร้อมทัง้ดูแลให้บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี และนโยบายต่างๆ 
รวมถงึเรื่องทีบ่รษิทัมไิดป้ฏบิตั ิพรอ้มเหตุผล  

2) บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัท 
ในการสือ่สารขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู ้ผูล้งทุน นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์สื่อมวลชน 
ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย (Thai IR Club) 
และมแีผนกนักลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าทีต่ิดต่อสื่อสาร มทีมีงานเฉพาะพรอ้มใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสาร 
แก่ผูล้งทุน นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และสื่อมวลชน ตดิต่อนัดหมาย ตลอดจนการประสานงานกบั 
ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู้ และผูล้งทุน เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มูลตามความเหมาะสมอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 
โดยไม่เลอืกปฏบิตัเิฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพเิศษ ทัง้นี้ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูล
ไดท้ีแ่ผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท์ 0 2641 4611 หากผูล้งทุนทีไ่ม่สะดวกเดนิทางมายงั 
ทีท่ าการบรษิทั เลขที ่ 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         
กส็ามารถตดิต่อนดัหมายเพื่อท าการประชุมผ่านทางโทรศพัท์ (Conference Call) หรอืสมคัรสมาชกิ 
เพื่อรบัข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืฝากค าถาม หรอื email ที ่ir@bemplc.co.th  
ไดเ้ช่นกนั  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหน้าทีภ่ายใต้แนวปฏบิตัแิละขอ้บงัคบัของกฎหมายแลว้ บรษิทั
ยงัมีนโยบายหมุนเวยีนผู้บรหิารระดบัสูงในการมสี่วนร่วมให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถามต่อผู้ลงทุน
เพื่อใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบความคดิเหน็และตระหนกัถงึความต้องการของผูล้งทุนทัง้ในประเทศ และ

mailto:ir@becl.co.th
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ต่างประเทศดว้ยตนเอง ทัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ และเลขานุการบรษิทั ทุกคนไดร้่วมกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธม์าโดยตลอด  

3)  บรษิทัไดก้ าหนดระดบัการรบัรูข้อ้มลูของผูบ้รหิารในแต่ระดบัชัน้อย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลส าหรับเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ของข้อมูลส าหรับผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบริษัท พร้อมทัง้ติดต่อ
ประสานงานกับผู้ลงทุน รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ลงทุนต่างๆ และสื่อสารต่อผู้บริหารระดับสูง  
จนถงึระดบัพนกังาน ทุกคนดงันี้ 

3.1 การสือ่สารภายในองคก์ร 

แม้คณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงเป็นผู้ทีร่บัรูข้อ้มูลของบรษิัททัง้หมด  แต่ไดก้ าหนดให้
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อข้อซักถามต่างๆ ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบาย 
การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยถอืเป็นหน้าทีส่ าคญัของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา
บรษิทั และพนกังานทีต่อ้งรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั โดยขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั
ได้ก าหนดห้ามพนักงานบรษิัทเปิดเผยความลบัของบรษิัทแก่บุคคลภายนอกหรอืใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ  หากฝ่าฝืน 
ถอืว่ามคีวามผดิทางวนิัยซึง่มโีทษคอื การเลกิจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยมเีหตุการณ์เกี่ยวกบั 
การน าเสนอขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น  

นอกจากนี้บริษัทยงัได้มีการพฒันาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท  โดยน าระบบ 
ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล 
ของบรษิทั โดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัใหก้บัพนักงานระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสม
กบัความรบัผดิชอบเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการใชข้อ้มูลภายในของบรษิัทในการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องผูบ้รหิาร บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานน าขอ้มูล
ภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น  

ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อพนกังาน บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อพนักงานเทยีบเท่าการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสาธารณชน โดยยึดหลกัความถูกต้อง สม ่าเสมอ และเวลาในการเปิดเผยข้อมูล  
แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ไดม้กีารจดัท ารายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR Report) รวบรวมสรุป
ประเดน็ค าถามและความเหน็ของผู้ลงทุนที่มีต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทเพื่อรายงานสรุป  
เสนอต่อผูบ้รหิารเป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอขอ้แนะน าทีด่หีรอืผลตอบรบั
จากผูล้งทุนต่อผูบ้รหิารเพื่อมาปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป  

3.2  การสือ่สารภายนอก 

คณะกรรมการมนีโยบายให้บรษิัทมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตามนโยบายและเกณฑท์ี่ก าหนด  
โดยเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ อาทเิช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) แนวการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอ้มูลบรษิทั นโยบายบรษิทัในดา้นต่างๆ สถานะเงนิกู ้ผลการด าเนินงาน 
อตัราสว่นทางการเงนิ ราคาหลกัทรพัย ์ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ เช่น  การ
ด าเนินกจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  
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ดงักล่าว ส าหรบัผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถึงขอ้มูลการ
น าเสนอต่อผูล้งทุน (Presentation) เป็นรายเดอืนและมกีารปรบัปรุงขอ้มลูเป็นประจ าทุกวนัที่ 10 
ของเดอืนถดัไปเพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถรบัทราบขอ้มูลใหม่อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ ผูใ้ชข้อ้มูลสามารถรบัขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ เขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก 
และไดร้บัประโยชน์มากทีสุ่ด อกีทัง้ไดม้กีารเชื่อมโยงขอ้มูลความเหน็และประเดน็การวเิคราะห์
ขอ้มลูการลงทุนของบรษิทัซึง่จดัท าโดยนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหลกัทรพัยต่์างๆ จาก
เวบ็ไซต์ www.settrade.com ซึง่รวบรวมไวเ้ป็นบทวเิคราะหข์องบรษิทั Analyst Consensus 
เพื่อประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน  

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงินนัน้ คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ี

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบับริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรพัย์เป็นอีกหน้าที่ส าคญัของแผนก 
นักลงทุนสมัพันธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบ 
บทวเิคราะห์ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ 
จงึเป็นผูใ้หข้อ้มูล และสร้างความเขา้ใจทีถู่กต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดต่ีอนักวเิคราะห์
หลกัทรพัย์ โดยอาจท าการตรวจทานแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถู้กต้องไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิการชีน้ า
หรอืบดิเบอืนบทวเิคราะหข์องนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยไ์ด้ หรอืแกไ้ขเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ
ในอดตี หรอืทีไ่ดเ้ผยแพร่สูส่าธารณชนแลว้ จงึไม่จดัเป็นการชีน้ าการลงทุน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสื่อสาธารณะ บรษิทัจะเขา้ร่วมกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เป็นช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล ท าให้สามารถพบปะและรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ลงทุนได้
โดยตรงตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น Roadshow, 
Opportunity Day, Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบธูในงานต่างๆ เป็นตน้ โดย
มนีโยบายในการหมุนเวยีนเจา้หน้าทีร่ะดบัผูบ้รหิารพรอ้มเจา้หน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อสื่อสาร
ชีแ้จงขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดด้ยีิง่ขึน้ 

บริษัทจะจดัให้มีโครงการผู้ถือหุ้นสมัพนัธ์หรือโครงการ Company Visit เพื่อเปิดโอกาส 
ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมกจิการและพบปะคณะผูบ้รหิาร ทัง้ยงัไดจ้ดัท าเอกสารเผยแพร่
ขอ้มูลทางธุรกจิ โดยไดจ้ดัท าสารศรรีชั (Newsletter) ซึง่น าส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกราย
เป็นประจ าทุก 2 เดอืน  

4) เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรพัยข์องผูใ้ช้ข้อมูลภายใน 

นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิารตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 
ในส่วนของผู้บรหิารคนอื่นตลอดจนพนักงานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลส าคญัของบรษิทัซึ่งอาจมผีลต่อ
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการ  
เอาเปรยีบผู้ลงทุนทัว่ไป อาทเิช่น ขอ้มูลการเพิม่ทุน ลดทุน ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผล ขอ้มูล 
ผลประกอบการของบรษิัท ขอ้มูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บรษิทัจงึป้องกนัการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ 
ของบุคคลภายใน โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งต่อเกณฑ์ 
ทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และบุคคลภายในควรละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืรอคอยจนกระทัง่
ประชาชนไดร้บัขอ้มลูแลว้และมเีวลาประเมนิขอ้มลูนัน้ตามสมควร 
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9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงาน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมี
การก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและ 
ความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี โดยคณะกรรมการไดต้ดิตาม
ดแูลใหม้กีารน ากลยุทธไ์ปบรหิารกจิการใหเ้กดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒ ิมคีุณสมบตั ิทกัษะ ความรู ้
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ
จ านวน 17 คน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
โดยบรษิทัมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระ 6 คน เกนิกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการ
ซึง่เป็นตวัแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัด าเนินการอยู่
เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน  

1.2 คณะกรรมการมกีรรมการที่เป็นอสิระจ านวน 6 คน สอดคล้องกบัสดัส่วนที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด ซึ่งสามารถให้ความเหน็เกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอสิระ โดยบรษิัท 
ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ใหเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

1.3 กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้
ใหม่ โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  
1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ด
กบัสว่น 1 ใน 3 

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ 
ในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า โดยคณะกรรมการได้ก าหนด
อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  

1.5 คณะกรรมการไม่มนีโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัททีก่รรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ
และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่ า เสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ชุดย่อยแต่ละชุดดงัมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหน้า 9-29 ถงึ 9-32 
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3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลในวงการธุรกจิ และจากหลายสาขาอาชพี ซึ่งมภีาวะผู้น ามี
วสิยัทศัน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมคีวามเป็นอสิระในการ
ตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มสี่วนร่วมใน
การก าหนด ใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณ
ของบรษิทั ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณ
ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ 
และความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

2) คณะกรรมการไดจ้ดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและก าหนดให้มกีารทบทวนอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครัง้ 

3) บรษิทัไดม้กีารจดัท าจรรยาบรรณของบรษิทั โดยคณะกรรมการไดเ้หน็ชอบในการน าไปปฏบิตั ิ
ซึง่จรรยาบรรณของบรษิทัประกอบดว้ยขอ้พงึประพฤตพิงึปฏบิตัขิองกรรมการและผูบ้รหิาร และ
ของพนักงาน ทีก่ าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินต่อบรษิทั ผูร้่วมงาน บุคคลภายนอก 
และต่อสงัคม ตามหลักจรยิธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนไดร้บัทราบและเขา้ใจอย่างดถีงึขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัตินทีเ่หมาะสม และถูกต้อง
ทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจรติและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 
รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม  

4) ในการพจิารณาการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี  
จะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน้ 

5) ในด้านการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการติดตามและรบัทราบแผนการจดัการความเสี่ยง 
ของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในรายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่ง 

นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจ า หากปรากฏว่า  
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมทันที  นอกจากการจัดให้มีการส ารวจการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณของบรษิัท ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปีพร้อมให้มี
การลงนามรบัรองเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั และการอบรม
และทดสอบหลกัสตูรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning ส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัแลว้ 
บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารทัง้ระดับสูง และระดับกลาง เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ 
การก ากบัดูแลกจิการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิม่พูนความรู้ ความเขา้ใจ วสิยัทศัน์ ทศันคติทีด่ต่ีอ
การบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อสร้างภาวะผู้น าและสบืทอดต าแหน่งในการ
บรหิารงาน รวมถงึการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรมต่อไป 

 

 

 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-22 

4. การประชุมคณะกรรมการ  

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั  
 การเขา้รว่มประชมุ / จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชมุปี 2558  

ชือ่-นามสกุล คณะกรรมการ
บรษิทั 

 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกูร 1/1     
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 1/1 -  -  
3. ศ. ศภุชยั พศิษิฐวานิช 0/1  -   
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 0/1  - -  
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี 1/1  -  - 
6. นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 1/1  - -  
7. นางวลัลภา อสัสกลุ 0/1    - 
8. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ 1/1 -  -  
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ 1/1     
10. นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล 1/1 -   - 
11. นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ 1/1     

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 1/1     
13. นายธนา จานุสรณ์ 1/1     
14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู 1/1     
15. นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ 0/1     
16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 1/1 -   - 
17. นางพเยาว ์มรติตนะพร 1/1 -   - 

 หมายเหตุ : ในปี 2558 ไม่มกีารจดัประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระหลกัประจ าปีให้กรรมการ
ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได ้  
ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวใ้หป้ระชุมทุกๆ 3 เดอืน และในการประชุมต้องมกีรรมการ
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้ค าแนะน า
ค าปรกึษาแก่ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ  
ของบรษิัทให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคณะกรรมการบรหิารมีก าหนดประชุมทุกเดอืน  
ท าใหส้ามารถตดิตามการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารอย่างใกลช้ดิ  

ส านักกรรมการผู้จดัการ จะส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการ
ก าหนดชดัเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 10 วนั และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุม
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษา
ก่อนเข้าประชุม  

ระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู ้จดัการ รวมทัง้จะจดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตั ิงานของฝ่ายจดัการ  
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
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โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ดูแลให้มีการ
พิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดง
ความคิดเห ็นและอภิปรายร่วมกนั และผู ้บร ิหารระดบัสูงจะเข ้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล  
ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการ และผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื
มสี่วนได้เสยีกบัวาระที่จะพจิารณาเข้าร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบริหาร
จะแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 
ทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้ การพิจารณาว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการจะพจิารณาจากรายงานการมสีว่นไดเ้สยี ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าที่
จดัท ารายงานดงักล่าว ตามที่คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงาน
การมสี่วนไดเ้สยี เพื่อเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการน านโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ 
โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาวาระส าคญัต่างๆ และจดัท ารายงาน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ดงันี้ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีก าหนดการประชุมอย่างสม ่ าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อย 
ทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิาร และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ
เกี่ยวกับบัญชีการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รวมทัง้ประชุมร่วมกับ 
ผู้ตรวจสอบบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงินประจ าปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
หรอืในกรณีทีฝ่่ายบรหิารจะมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้า
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่จะตอ้งพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ
และประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชุมเพิม่เตมิ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ผ่านรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะจดัการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสม
เพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและกรรมการ  
ที่ลาออกก่อนครบวาระ และพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ าปี 
เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนุมตัิ และพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จ ัดการ ตามผลประเมินการปฏิบตัิงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมตัิ ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีการทบทวนหลกัเกณฑ ์
การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้หลักเกณฑ์ 
มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและเพื่อให้หลกัเกณฑ์
พจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐานเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดูแลและ
รกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  
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ทัง้นี้  บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี โดยในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะจัดการประชุมเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การปรับปรุงแนวปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึ
การดูแลติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับ 
ทีเ่หมาะสม 

โดยก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย  
ไตรมาส ละ 1 ครัง้ ในปี 2558 บริษัทไม่มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสีย่ง  

2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิัท มกี าหนดการประชุมเป็นประจ าทุกเดอืน  เพื่อพจิารณา
เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และพจิารณา
กลัน่กรองเรื่องทีจ่ะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

โดยในปี 2558 บรษิทัไม่มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครัง้ และก าหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมนิผลการปฏบิตัิงาน  
ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้การประเมินผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท  
พรอ้มทัง้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครัง้ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด พร้อมกนันี้
คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวนหวัขอ้ประเมนิเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบาท 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

6. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทั 

คณะกรรมการไดก้ าหนดจรรยาบรรณของบรษิทั เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั และแนวทางการปฏบิตัิงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ทุกคน โดยกรรมการ
และพนกังานจะประเมนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างต่อเนื่องทุกปี 

7. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการทุกท่านยกเว้นกรรมการผู้จดัการจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการ
ผู้จ ัดการทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมส าหรับกรรมการผู้จดัการ โดยพิจารณาเกณฑ์ชี้ว ัด 
ระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้
คณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ  
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8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ผู้จ ัดการไว้อย่ างชัดเจนและโปร่ง ใสโดยสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
ที่เ ป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั ้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน 
เป็นผู้พจิารณากลัน่กรอง ซึง่ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบั
อุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ ให้สอดคล้องกบัผลการ
ด า เ น ิน ง านของบ ร ษิ ัท ต าม เกณฑ ์ชี ้ว ดั ร ะด บั องค ์ก ร 
(Company KPI) และผลการปฏบิตั ิงานของกรรมการ
ผู้จดัการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  : ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จ ัดการเป็นไปตาม
หลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  
ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลประเมิน
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน  

9. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1)  การอบรมส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ  
การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรบัปรุงและการปฏิบตัิงาน  
อย่างต่อเนื่อง ทัง้หลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกบรษิัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 
ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทให้ความส าคญัในการเข้าร่วมอบรมหรือ
สมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบรษิทัไดผ้่านการอบรม
หลักสูตรกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร 
Board Performance Evaluation หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit 
Committee Program หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) (ตามรายละเอยีด
เกีย่วกบัผูบ้รหิารบรษิทัหน้า A1-1 ถงึ A1-9)  

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏบิตัใิหบ้รษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
โดยบรษิัทจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกจิ และ 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการได้มอบหมายใหก้รรมการ
ผู้จดัการ เลขานุการบริษัท และส านักกรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการ 
ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอื
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อชี้แจงและตอบขอ้ซกัถาม  โดยบรรยายสรุปขอ้มูลบริษัท พร้อมทัง้
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จัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คู่มือ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของบรษิทั อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการทัง้ปี พร้อมกนันี้บริษัทจดัให้กรรมการ 
ได้เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

10. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการจัดท าและรายงานเกี่ยวกับแผนการทดแทนต าแหน่งงาน 
(Succession Plan) ส าหรบัต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูง และต าแหน่งงาน 
ในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล  
เป็นหลกั ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสบืทอดงานในกรณีที่กรรมการ
ผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารในต าแหน่งส าคญัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและ
ต าแหน่งในสายงานหลกั ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะก าหนดให้มี 
การพจิารณาเลื่อนต าแหน่งตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่แีละ
มีศักยภาพได้เติบโตในต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดับขัน้ของพนักงานทัง้ผู้บริหารระดับกลางแล ะ
พนกังานโดยคณะกรรมการพจิารณาประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการ
ฝ่ายขึน้ไป หรอืผู้บรหิารระดบักลางเป็นผู้พจิารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้อย่างชดัเจน ในส่วน
ของการด าเนินกลยุทธ์และการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บรหิาร
ระดบัสูงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการด ารงต าแหน่งหรือ เกษียณอายุ ที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวนหลกัการ ตลอดจนคดัเลอืกผู้มีความรู้
ความสามารถและมคีุณสมบตัเิหมาะสม โดยมคีณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ 
และคณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

ส าหรับผู้บริหารที่ได้รับการก าหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต าแหน่ง นอกจากจะต้องเป็น  
ผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับ  
การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบตัิงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 
เขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ เพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และ 
การบรหิารงานอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัการบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัท มกีารวางระบบ 
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม ตดิตาม ประเมนิผลอย่างเพยีงพอ ทัง้ใน
ดา้นกระบวนการสรรหาเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามทีก่ าหนด มรีะบบค่าตอบแทน 
ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม มกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของบุคลากร มาตรฐาน
การปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อให้พนักงานมคีวามรู้
ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเหมาะสม   
เน้นที่ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและความชัดเจนในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานส าหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ  
ผลการปฏบิตังิาน  
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9.2 โครงสรา้งกรรมการ  

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นผู้บรหิารสงูสุดของทมีผู้บรหิารรวมจ านวน    
10 คน 

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  
ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรดงันี้ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกรู  ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์  รองประธานกรรมการบรษิทั 

3. ศ. ศุภชยั พศิษิฐวานิช (1)  กรรมการบรษิทั 

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร  กรรมการบรษิทั 

5. พลเอกส าเภา ชศูร ี  กรรมการบรษิทั 

6. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร  กรรมการบรษิทั 

7. นางวลัลภา อสัสกุล  กรรมการบรษิทั 

8. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรษิทั 

9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์  กรรมการบรษิทั 

10. นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยกุ์ล  กรรมการบรษิทั 

11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์  กรรมการบรษิทั 

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ  กรรมการบรษิทั 

13. นายธนา จานุสรณ์   กรรมการบรษิทั 

14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู  กรรมการบรษิทั 

15. นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ(2)  กรรมการบรษิทั 

16. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์  กรรมการบรษิทั 

17. นางพเยาว ์มรติตนะพร  กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ : (1) ศ.ศุภชยั  พศิษิฐวานิช ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 
(2) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. ก ากบัดแูล และจดัการใหก้ารด าเนินการของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตข้อบวตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพืน้ฐานของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัและก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
สงูสดุใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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3. จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี
สิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อมคีวามจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุม ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

5. พจิารณาอนุมตัิงบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกจิการของบรษิัทประจ าปี รวมทัง้ดูแล  
การใชท้รพัยากรของบรษิทั 

6. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัท และข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัต่อผู้ถือหุ้น  
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มูลทีร่ายงาน 

7. จดัให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง  
ทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

8. จดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

9. พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารสื่อสารบทบาทหน้าที ่และ 
ความรบัผดิชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 
ของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

10. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบรหิาร  
มอี านาจอนุมตักิารเขา้ท ารายการใดๆ ซึ่งผูกพนับรษิัทในวงเงนิไม่เกนิครัง้ละ 200 ล้านบาท ทัง้นี้  
ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบ  
จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบรษิัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ  
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 
หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ไดต้ามความเหมาะสม 

12. ก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั   

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

1. พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

2. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

3. ให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการอย่างสม ่าเสมอ  
โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจ าซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทัง้ยังมีส่วนส าคัญ  
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรื่องนโยบายของบรษิทั  

4. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ 
การประชุมมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วม  
ในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

5. ให้มีการปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครดั โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
เป็นส าคญั 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
โดยได้แต่งตัง้ให้ ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน  
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
กรรมการอสิระจ านวน 4 คน ดงันี้  

1. ศ.ศุภชยั  พศิษิฐวานิช (1)  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

2. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

3. พลเอกส าเภา  ชศูร ี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

4. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร (2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

หมายเหตุ : (1) ศ.ศุภชยั พศิษิฐวานิช  ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 
   (2) นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร  เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท 
และรวมถงึเสนอค่าตอบแทนและเลกิจา้งบุคคลดงักล่าว การเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  

แต่ละท่าน 
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(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที ่
ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ)  รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตัิงาน ความเป็นอสิระ และ
แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ และ 
มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทและมาตรฐานสากล 
รวมถงึการพจิารณาและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัท  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยไดแ้ต่งตัง้ใหพ้ลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึง่เป็นกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งก าหนดว่าประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอสิระ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี้ 

1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม  
ทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าชื่อเสนอต่อทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้หรอืน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้   

3. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-31 

4. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

5. พจิารณาก าหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ 
และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยไดแ้ต่งตัง้พลเอกส าเภา ชูศร ีซึง่เป็น
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  โดย ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน  
5 คน ดงันี้ 

1. พลเอกส าเภา  ชศูร ี ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

2. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทั 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ  
ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  พร้อมทัง้รายงาน 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ   

4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงเพื่ อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณา 

5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

6. รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  

7. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการให้ค าแนะน าค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 
และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
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1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรหิาร 

3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล  กรรมการบรหิาร 

4. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรหิาร 

5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรหิาร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหแ้นวนโยบาย ก ากบัดแูล ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา แก่กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิาร   

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รบัมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบรษิทั 

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไป  
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกจิ   

5. มอี านาจที่จะอนุมตัิการเขา้ท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพนับรษิัทในวงเงนิไม่ เกิน 200 ล้านบาท  
ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื
บรษิทัย่อยของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้
รายการทีต่้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. มอี านาจอนุมตัิ แต่งตัง้ การปลด การก าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ  
สิง่อ านวยความสะดวกของเจา้หน้าทีห่รอืพนักงานบรษิทัซึง่มตี าแหน่งตัง้แต่ผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 
แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการ 

7. คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชุมตามทีเ่หน็สมควร 

8. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

9. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

อ านาจหน้าท่ีกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้  

1. ด าเนินการควบคุม และบรหิารธุรกจิหลกัของบรษิทั 

2. ดแูลกจิการทัง้ปวงของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมตแิละนโยบายทีไ่ดร้บัมอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบรษิทั 

3. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี านาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

4. มอี านาจอนุมตั ิแต่งตัง้ ปลด ก าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและสิง่อ านวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งในระดับตัง้แต่ต ่ ากว่าระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถงึรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝ่าย)  

5. มีอ านาจอนุมัติการเข้าท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-33 

6. มอี านาจลงนามพร้อมประทบัตราบรษิัทในเชค็ และเบกิถอนเงินจากบญัชีทัง้หมดของบรษิัทและ  
ใช้สนิเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) หรอืเทียบเท่าต่อครัง้ ทัง้นี้ต้องไม่เกิน 40,000,000 บาท (สีส่บิล้านบาทถ้วน) 
หรอืเทยีบเท่าต่อเดอืน 

7. ให้มีอ านาจที่จะมอบอ านาจให้พนักงานระดบับริหารของบริษัท อนัได้แก่  รองกรรมการผู้จดัการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จ ัดการ  
ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจา้ง การสัง่จ่ายเงนิ) ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

8. ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตัง้รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลอื่นเป็นผูร้กัษาการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมอี านาจ
หน้าทีเ่ท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 

9. มอี านาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ
ผู้จดัการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการ
เหน็สมควร และมอี านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข ยกเลกิเพกิถอนอ านาจนัน้ๆ ได้ 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
เป็นครัง้คราว 

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการเทยีบกบัเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้จ ัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติามหลกัเกณฑ ์

9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กบับรษิัท และมคีุณสมบตัิกรรมการอสิระ โดยนิยามของกรรมการอสิระ
บรษิทั ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ า นาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้น 
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า  
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ 
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ 
ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค า ขออนุญาต 
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร  หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ส ัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ 
ต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยี่สบิลา้นบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า 
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้  
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงาน 
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง  
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบัเงินเดือนประจ าหรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

(2) การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

(2.1.1) หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและทีค่รบก าหนดออก
ตามวาระตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
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1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของส านกังาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ  
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคดิเหน็ ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัย ์  
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
ด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
ประกอบดว้ย  

5.  ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัิที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจาก
ทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัิสอดคล้องกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข
สญัญาสมัปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อ
เพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิัท 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

(2.1.2) วิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ท าการสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

2. พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไข 
ทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน 

3. พจิารณาคุณสมบตัิบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถา้ม)ี 

4. น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ (กรณีเป็นต าแหน่งว่างลงระหว่างกาล) 

5. พจิารณาน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมตัแิต่งตัง้ 

ทัง้นี้ตามขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก 
โดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ดงันัน้กรรมการบรษิทั จงึมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึ่งบรษิัทไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการหรือจ านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ แต่จะพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระเขา้ด ารงต าแหน่งอกี 
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ในขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการโดยผูถ้อืหุน้ ดงันี้    

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อทุกหนึ่งหุน้ทีต่นถอือยู่ 

2. การเลอืกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้น  
ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นนัน้มอียู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1. โดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้

3. ในกรณีที่ท าการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก  

(2.2) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

1. ผูบ้รหิารในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอื
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี  
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. ส าหรับผู้บริหารตั ้งแ ต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จ ัดการจะน า เสนอ   
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัมกีลไกในการก ากบัดแูลการจดัการ และการด าเนินงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงันี้  

(1)  คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาสง่ตวัแทนของบรษิทัไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายที่ส าคัญ  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาและมอบนโยบายใหก้รรมการตวัแทนบรษิทัในการออกเสยีงในวาระส าคญั
ต่างๆ ของบรษิทัย่อย  

(2) มกีารก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั ประกอบดว้ย  
- กรรมการซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั จ านวน 7 คน 
- กรรมการตวัแทนจาก กทพ. จ านวน 1 คน 
- กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัย่อย จ านวน 1 คน 

บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั  
- บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนไปเป็นกรรมการใน BMN จ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้หมด 7 คน 
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(3) กลไกก ากบัดแูลบรษิทัย่อยเรื่องการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

ส าหรับกรณีการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท 
ไดด้ าเนินการให้บรษิัทย่อยเปลี่ยนแปลงในขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องการท ารายการตามหลกัเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการ โดยกรรมการซึ่งเป็นตวัแทนบรษิัทมกีารก ากบัดูแล  
ให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด โดยจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายละเอยีดการท ารายการตามหลกัเกณฑท์ุกครัง้ 

(4) บรษิทัมกีารก าหนดใหบ้รษิัทย่อยมกีารทบทวนระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยใหม้คีวามเพยีงพอ 
และเหมาะสมเป็นประจ าทุกปี โดยส านักตรวจสอบภายในของบริษัทได้เข้าไปสอบทานและติดตาม  
การปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี  

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดงันี้ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

1. เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลกัทรพัย์  
ของบริษัท ของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในลักษณะที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก  
โดยอาศยัข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลกัทรพัย์ที่ยงัมิได้
เปิดเผยต่อประชาชนโดยทัว่ไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีต าแหน่งในบริษัท  มีความรับผิด 
ตามกฎหมาย  

เพื่อเป็นการป้องกนัมใิห้พนักงาน กรรมการ ตลอดจนตวับรษิัทเอง ต้องเผชญิกบัการกระท าที่อาจฝ่าฝืน
กฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท บริษัท 
จงึได้ก าหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในขึน้  แนวทางดงักล่าวนี้ จะได้มีการปรบัปรุงแก้ไข 
ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคน จะต้องปฏบิตัิ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญส านึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณี
ประกอบดว้ย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทั
จะน ามาใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว้ 

2. การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทีไ่ม่ควรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 

(1) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

(2) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัลกูของบรษิทั รวมถงึบรษิทัในเครอื 

(3) พนกังานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัลกู 

(4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการและพนกังาน 

(5) เครอืญาตทิีอ่าศยัร่วมชายคาเดยีวกนั 

หลกัทรพัย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู ้
แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable 
subscription rights) ทีอ่อกโดยบรษิทั 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-38 

แนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป 

(1) บุคคลต้องห้ามขา้งต้นไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าวรู ้หรอืควรรู้
ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัอาจสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทีย่งัมไิด้
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

(2) บุคคลตอ้งหา้มทีไ่ดรู้ข้อ้มลูซึง่มสีาระส าคญัดงักล่าว จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งและฐานะเจา้หน้าที่
ในบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผย  
ต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรื่อง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทัว่ไปในเรื่องการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี้ 
บุคคลตอ้งหา้มพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดท างบการเงินและงบดุลบริษัท ท าการซื้อหรือขาย  
นบัแต่เริม่จดัเตรยีม จนถงึสิน้สดุวนัถดัจากวนัทีไ่ดม้กีารเปิดเผยงบการเงนิดงักล่าวแลว้ 

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานผู้ใดที่ได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าวข้างต้น  ท าการซื้อหรอืขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัท นับแต่วนัที่ตนได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าว จนถึงสิน้สุดวนัที่ได้มกีารเผยแพร่
ขอ้มลูตามงบการเงนินัน้แลว้ 

(3) หา้มบุคคลต้องห้ามที่รู้หรอืควรรู้ว่าบรษิัท จะมกีารเผยแพร่ขอ้มูลซึ่งมสีาระส าคญั ที่อาจมผีลกระทบ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของบรษิัท  ท าการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ นับแต่วนัรู้
หรอืควรรูด้งักล่าว จนถงึสิน้สดุวนัถดัจากวนัทีไ่ดท้ าการเปิดเผยและเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 

3.  การรายงานของบุคคลตอ้งหา้ม 

ก.  หน้าทีก่ารจดัท ารายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยค์รัง้แรก และการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าว  
ต่อบรษิทัพรอ้มกนัดว้ย 

ข.   วธิกีารรายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารตามข้อ ก.  ข้างต้น ซึ่งมีหน้าที ่
ตามกฎหมายต้องจดัท าและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ 
นิตภิาวะ มหีน้าทีต่อ้งสง่ส าเนารายงานทีส่ง่ใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานก ากบัดูแล ต่อบรษิทั 
ในวนัทีส่ง่รายงานดงักล่าว 

การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

1. บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนั  
มิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
โดยข้อบงัคบัเกี่ยวกับการท างานของบริษัทได้ก าหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิด เผยความลบัของบริษัท 
แก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวนิัย นอกจากนี้ยงัก าหนดเป็นเงื่อนไขส าคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม่  
โดยพนักงานจะต้องรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยให้กบับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งทราบ ซึ่งความลบัทางธุรกจิ
หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการด าเนินธุรกจิ ค่าจา้ง เป็นตน้  
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2. บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิัท
ให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรบัผดิชอบ และก าหนด password ของผู้ใช้งานส าหรบั 
การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับุคคลอื่นผ่านระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมรีะยะเวลาการเปลีย่น password ทุก 3 เดอืน 

3. บริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รบัทราบข้อมูลภายใน กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 241  
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายจดัการถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็น
อิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และ  
การรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา โดยน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี  

ซึง่ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2558 ใหแ้ก่ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวน
เงนิ 650,000 บาท โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิัทจดทะเบยีนอื่น    
ในหมวดเดยีวกนัพบว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั มกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชปีี 2558 เป็น
จ านวนเงนิ 332,000 บาท และบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 985,000 บาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น  

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั หรือกิจการ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ทัง้หมดยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวาระด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ  
คณะกรรมการไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไว้อย่างชดัเจน ส าหรบัการก าหนดให้วาระ  
การด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การแต่งตัง้
กรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ด าร ง
ต าแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่า  
ของกจิการใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดด้กีว่า 

2. การก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการไม่มนีโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามใน        
ปี 2558 ไม่มกีรรมการของบรษิทัคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 5 บรษิทั 


