10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหา
จราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจรเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่งและระบบคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บน
พื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหาร
จัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็นสำคัญเพือ่ การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมจึงได้มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสารไปยังพนักงาน
ทุกคนเพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงดังนี้
1. การนำองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผ่านการสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice)
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท
2. ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียวกับทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการตัดสินใจ
ของบริษัท
3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าได้มี
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปได้ ดังต่อไปนี้
10.2.1 ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ
ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษของประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการทางพิเศษด้วยระบบการจัดการที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ภายใต้
การบริหารงานที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคำนึงถึงมิติทางสังคม ได้แก่ การมีพันธกิจทางสังคม
(Social Mission) ที่ชัดเจนเพื่อให้มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและมีการเติบโตที่ยั่งยืนได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
การทีจ่ ะสามารถอยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับการเติบโตของบริษทั ตามพันธกิจทางสังคม (Social Mission)
ที่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่คนในสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาของสังคมในอนาคต สิ่งที่จำเป็นต้องมี
ได้แก่
- กระบวนการสร้างพื้นฐานแนวคิดที่คำนึงถึงพันธกิจทางสังคมให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงาน สอดประสาน
และพัฒนาสังคมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของสังคม
โดยรอบเส้นทางให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายแนวคิดไปสู่การดำเนินงานในบริษัท
ความสำคัญต่อการปลูกฝังแนวคิดนี้ เกิดจากลักษณะบริบทของการดำเนินงานของบริษัทที่จะต้องส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบตามแนวของเส้นทางพิเศษตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างไปจนถึงการให้บริการนั่นเอง
- การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและคุ ณ ภาพของเส้ นทางซึ ่ ง มี ก ระบวนการทบทวนการทำงานอยู่เสมอ 

โดยไม่ได้คำนึงเพียงแค่ความเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่ออนาคตอีกด้วย (Preventive Thinking) อันนำมาซึ่งการลดความเสี่ยง ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิด
การบริหารการจัดการที่รวดเร็ว ตอบสนองอย่างทันท่วงที และบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย 
- การเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาปัญหาจราจรให้แก่คนในสังคม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาการจราจรแออัด
นั้นส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านของสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการประสานงานทางธุรกิจของคน
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในสังคม ด้านสังคมที่ส่งผลถึงสภาวะทางอารมณ์ของผู้คน และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการปล่อยมลพิษสู่สังคมและ
โลกใบนี้ บริษัทจึงมุ่งที่จะลดผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ผ่านการคำนึงถึงการสร้างเส้นทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่
สังคม
- การได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงผ่านการดำเนินงานของพนักงานที่
ดูแลคุณภาพของเส้นทางให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงยังดูแล แบ่งปันความรู้ โอกาส ให้แก่สังคม
โดยรอบเส้นทางที่ดำเนินการอยู่และในอนาคตที่จะเข้าไปดำเนินการอีกด้วย
จากอุดมการณ์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยยึดถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การมุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” โดย
การเชื่อมโยงการเดินทางด้วยโครงข่ายทางพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความพร้อมในการลงทุนโครงการ
ทางพิเศษ ทางต่อเชือ่ ม รวมถึงโครงการทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ ฐั บาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การมุ่งมั่นให้บริการทางพิเศษที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและตระหนักถึงผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมถึ ง พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมที่ มุ่ ง เน้ น สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ บ ริ ษั ท และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในใจผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสังคมโดยรวม
บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้กำหนดไว้ทุกกลุ่ม
ดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้กู้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน โรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เขตทางพิเศษ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมรูปแบบ
ต่างๆ เป็นประจำ ทั้งการประชุม การสานเสวนา การพบปะเยี่ยมเยียน การระดมความคิดเห็น การศึกษาสำรวจ
ความต้องการและความพึงพอใจ เป็นต้น เพือ่ ให้ทราบถึงความสนใจและข้อห่วงใยสำหรับนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีแผนการในการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นกระบวน
การที่ทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมีส่วนร่วม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์
ขององค์กรในปีต่อไป
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้
ครอบคลุมตลอดเส้นทางแห่งความสุขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดหลักสำคัญคือ ความครอบคลุมต่อผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบที่สำคัญที่เกิดขึ้นและอาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ และพิจารณาจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัทได้กำหนดขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 3 ขอบเขตดังนี้
1. ต้นทางแห่งความสุข มุ่งเน้นต่อการปฏิบัติ พัฒนาและดูแลพนักงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต มีศักยภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งมอบ
คุณภาพของการบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการสูงสุดทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน
2. เส้นทางแห่งความสุข มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยนับตั้งแต่การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการปฏิบัติ
ต่อคู่ธุรกิจ คู่ค้า ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นธรรม และการมุ่งสร้างนวัตกรรมในการให้บริการที่มีคุณค่าต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินงาน
3. สังคมแห่งความสุข มุ่งเน้นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเส้นทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การให้ความสำคัญกับสังคมในวงกว้างจากการดำเนินงานของบริษัท
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ผลการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากแนวคิดในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเพื่อมุ่งสร้าง “เส้นทางแห่งความสุข” จึงนำไปสู่
การปฏิบัติจริงผ่านการดำเนินงานของพนักงานของบริษัทร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
ทางสังคมของบริษัทให้บรรลุผลและดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
		 1. ต้นทางแห่งความสุข
บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะสายงานหลักที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบริการบนทางพิเศษที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริการที่เป็นหนึ่ง
สร้างความพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
ทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ทั้งด้านกู้ภัย
จัดจราจร จัดเก็บค่าผ่านทาง และการบำรุงรักษาระบบและสายทาง
1.1 งานกู้ภัยและจัดการจราจร
มีการฝึกซ้อมกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษการอบรมด้านความปลอดภัยทุกปี
การอบรมทักษะการใช้รถปฏิบัติการช่วยเหลือบนทางพิเศษ การอบรมอาสาจราจรการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริง
(On The Job Training) การอบรมพนักงานใหม่ ก่อนขึ้นไปปฏิบัติงานจริงบนทางพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน
การอบรมด้าน Service Mind
			 1.2 งานจัดเก็บค่าผ่านทางบุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านรายได้ค่าผ่านทางมีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บ
ค่าผ่านทางให้ถกู ต้อง โปร่งใสและเทีย่ งตรง โดยทำงานร่วมกับภาครัฐคือ กทพ. ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บค่าผ่านทาง
จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ บริษัทจัดให้มีการอบรมฝึกปฏิบัติงานจริงภายใน (On The Job Training) ในเรื่อง
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่สำคัญคือ ต้องตรงต่อเวลา การตรวจสอบ
ข้อมูลการนับรถและบันทึกการปฏิบัติงานต้องถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
เก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความถูกต้องของการจัดเก็บค่าผ่านทางซึ่งส่งผลต่อ
รายได้ที่มั่นคงของบริษัทเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้
พนักงานควบคุม การจัดเก็บค่าผ่านทางได้มีโอกาสศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางในต่างประเทศ
อีกด้วย
1.3 งานด้านบำรุงรักษาโครงสร้างเพื่อให้ทางพิเศษมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงโครงสร้าง SegmentalBox Girder ที่ได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบ ติดตาม 

เฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่องตลอดปี
2. บนเส้นทางแห่งความสุข
ผู้ใช้บริการทางพิเศษเปรียบเสมือนหัวใจของบริษัท บริษัทจึงพร้อมส่งมอบและปรับปรุงการบริการบนทางพิเศษ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาสังคมไทย บริษทั ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมทีล่ ดผลกระทบจากการดำเนินงานทีม่ ตี อ่ สังคม สิง่ แวดล้อม และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียนับตัง้ แต่การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาให้ทางพิเศษมีศกั ยภาพรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้บริการได้
อย่ า งสะดวกปลอดภั ย ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายของ
ความรับผิดชอบที่บริษัทมีต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ
2.1 การก่อสร้างทางพิเศษ บริษัทนำเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบคานรูปตัดเหลี่ยมกลวง (Segmental Box Girder)
ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และตามมาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway
Transportation Officials) ซึ่งทันสมัยมากในขณะนั้น เกิดผลกระทบต่อการจราจรพื้นล่างน้อยที่สุดช่วยลดปัญหา
ฝุ่นละอองและเสียงรบกวนระหว่างการก่อสร้าง การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ไม่มีการต่อต้านจากสังคม
และชุมชน ทางพิเศษมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การบำรุ ง รั ก ษาทางพิ เศษ บริ ษั ท มี ก ารตรวจสอบและบำรุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งหลั ก ของทางพิ เ ศษอย่ า ง
สมํ่าเสมอ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาอิสระเพื่อติดตามควบคุมการบำรุงรักษา และประเมินคุณภาพของทางพิเศษ
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มาโดยตลอด ทางพิเศษมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง มีมาตรฐานและปลอดภัย และผู้ใช้บริการทางพิเศษได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและถึงที่หมายปลอดภัย
2.3 การให้บริการทางพิเศษ ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษสายต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับและ
มีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระยะทางรวมกันทั้งสิ้น 256.1 กิโลเมตร จึงทำให้ทางพิเศษเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์
สำคัญในการลำเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ประสบเหตุ การขนส่งยุทธปัจจัย และการสัญจรของ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เมือ่ เกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนถนนพืน้ ล่าง ดังเช่นเหตุการณ์
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งยืนยันการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ทางพิเศษสามารถให้บริการได้ในยามฉุกเฉินและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยบริษัท
พร้อมดูแลด้านต่างๆ ดังนี้
1. มีศนู ย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารดูแลการจราจรบนทางพิเศษและให้ข้อมูลการเดินทางแก่ผู้ใช้
บริการทางพิเศษ มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV บนทาง มีระบบวิทยุสอ่ื สารผ่านศูนย์ควบคุม
กลางที่รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
มีทีมกู้ภัยวิ่งตรวจตราบนทางพิเศษตลอดเวลา สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุบนทางพิเศษ
อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนพื้นล่างเพื่อ
อำนวยการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นล่างสามารถดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษ
ผ่านกล้องวงจรปิดที่บริษัทดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณภาพให้
2. การให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบเก็บเงินอัตโนมัติ บริษัทให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐนอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ด้วยเจตนาในการปรับปรุงบริการ และ
ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากปั ญ หาจราจร ส่ ง ผลให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษประหยั ด เวลาใน
การเดินทางและนํา้ มันเชือ้ เพลิง เป็นการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ลดมลพิษหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. สำหรับนวัตกรรมความปลอดภัย บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อปรับปรุง
ความปลอดภัยบนทางพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ มีการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย (Road Safety Audit)
วิเคราะห์กายภาพของถนน แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงทางพิเศษให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ภัยพิบัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือมีปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย
กะทันหัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น 

การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมทีเ่ กิดจากกลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบ บริษทั ได้มกี ารกำหนดให้ทกุ หน่วยงาน
มีแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานที่
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที และจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

อย่างเคร่งครัด นอกจากนีย้ งั เพิม่ มาตรการในการตรวจแนวเส้นทาง และพืน้ ทีใ่ นเขตทางมากยิง่ ขึน้ รวมถึงประสาน 

กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณโดยรอบทางพิเศษ บริษัทได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ความเสียหายของโครงสร้างทางด่วน (Property Damage) ของทางพิเศษ
ศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกัน
ความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจาก
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
ภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลให้การจราจรบนพืน้ ราบติดขัด รวมถึงเส้นทางขึน้ -ลงทางพิเศษ
บางแห่งที่อยู่ใกล้บริเวณจุดชุมนุมเกิดการจราจรติดขัดเช่นกัน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้มีการจัด
ทำแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซักซ้อมพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์และเข้าดำเนินการแก้ไขระงับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
รายงานประจำปี 2558
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ในช่วงเทศกาลพิเศษ บริษัทร่วมกับกทพ.จัดโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับ
การเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยจัดตั้งหน่วยบริการบนทางพิเศษเพื่อให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์
เบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริการนํ้าดื่ม ผ้าเย็น เพื่อเพิ่มความสดชื่นในการเดินทางไกลเป็นการช่วยลด
อุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย
			 2.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้า เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะและต้องใช้เงินทุนใน
การดำเนินงาน ดังนัน้ การสร้างความเชือ่ ถือด้วยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกับคูค่ า้ และผูส้ นับสนุน
ทางการเงินถือเป็น Key Success Factor ทีท่ ำให้บริษทั สามารถส่งมอบบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ
ได้แม้ในยามวิกฤต จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ให้การได้มาซึ่ง
สินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดมัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ ง่ั ยืนกับคูค่ า้ โดยมีวตั ถุ
ประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และ
มีความเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน บริษทั จึงได้จดั ให้มกี ระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ สมอภาคและมีความเป็นธรรมแก่คคู่ า้
				 ทุกระบบ และเป็นไปตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างตามข้อกำหนดตามระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 โดยวิธกี ารและมาตรการทีใ่ ช้ในการต่อต้านการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรมกำหนดแนวทางส่งเสริมการเคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน ดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐาน
สากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด 

ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจ
ร่วมกันสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ผู้ให้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามสัญญาและ
ข้อผูกพัน รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด 
3. สังคมแห่งความสุข
บริษัทใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างทางพิเศษ ไม่ให้การดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยมีการสำรวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมใกล้เขตทางพิเศษตามแผนงานอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทมีการกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนรอบ
ข้างในขณะเดียวกันได้มีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์ชี้แจงถึงข้อมูลพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากโครงการต่างๆที่บริษัทได้
ดำเนินการ เพื่อมิให้ชุมชนโดยรอบทางพิเศษได้รับความเดือดร้อน
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และ
เป็นที่ยอมรับ บริษัทจึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้
1) ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยบริหารและบำรุงรักษาทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการทางพิเศษ พนักงานและชุมชน
2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องต่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
			 3.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทแต่อย่างใด
			 3.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง
การดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล โดยปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

				 1) กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
						
“กิจกรรมแม่ลกู ผูกสัมพันธ์ อิม่ บุญ อิม่ ใจ ในชุมชนคนอาร์ต จ.ราชบุร”ี   เนือ่ งในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษของครอบครัว บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวโดย
นำครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษสัมผัสเมืองที่ต้องห้าม...พลาดจ.ราชบุรี เมืองแห่งวัฒนธรรมลุ่มแม่นํ้า
แม่กลอง ซึ่งมีความเป็นมาอันยาวนานประกอบไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และประเพณี
อันหลากหลายที่ถูกผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ ครอบครัวได้ทำกิจกรรม
“ME & MOM MADE..อิ่มบุญ อิ่มใจ ให้แม่” ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่  พ่อ แม่ ลูก ร่วมกันจัดดอกไม้ถวายพระ
ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของความรักในครอบครัว
						
“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์ ทางด่วนชวนพ่อลูกเรียนรู้ อยูใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติ ณ เบิกบานบุร”ี
					 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมโดยนำครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมเรียนรู้
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นพบความสุขจากการกินอยู่อย่างพอดี ใช้พลังงานและสารเคมีให้น้อยที่สุด
เพื่อช่วยรักษาโลกใบนี้ ให้อยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มพูนความรักด้วยกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ณ เบิกบานบุรี แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ จ.นครราชสีมา
				 2) กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง
โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
กิจกรรม “ทางด่วนชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8” โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจำนวน 3 รุ่น ร่วมทำ
แนวกันไฟเพือ่ ป้องกันไฟป่าลุกลาม ณ หน่วยพิทกั ษ์ปา่ ท่าทุง่ นา ภายในเขตรักษาพันธ์สุ ตั ว์ปา่ สลักพระ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย
				 3) กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม
						
“ทางด่วนชวนฟังธรรม”   เพือ่ การส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมทีด่ สี พู่ นักงานจะสามารถ
ปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหาร
และพนั ก งานร่ ว มฟั ง ธรรมโดยพระครู เมตตากิ ต ติ คุ ณ (พระอาจารย์ ส มหมายอั ต ตมโน) เจ้ า อาวาส
วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นแนวทางในดำเนินชีวิต
ปัจจุบันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม
						
“บริ จ าคโลหิ ต ”การให้ เ ลื อ ดต่ อ ชี วิ ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการให้ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ โดยบริ ษั ท ร่ ว มกั บ
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
จำนวน 3 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก
				 4) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพิเศษเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ถือเป็นเป้าหมายหลักของทั้ง 3 หน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน คือ พนักงานของบริษัท พนักงานกทพ. และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงสุดบริษัทจึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
						
“กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั กทพ.” นำคณะผูบ้ ริหารและพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง กทพ.
และฝ่ายรายได้คา่ ผ่านทางของบริษทั ร่วมไหว้พระ ทำบุญ ชมพระอุโบสถสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 4 ชาติ
แห่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดแก้วพิจิตร พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและการดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย ณ พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยอภั ย ภู เบศร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน
						
“ทางด่วนชวนดูหนัง” ครอบครัวพนักงานกทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 และ
ครอบครัวพนักงานของบริษัทร่วมพบปะสังสรรค์และชมภาพยนตร์เรื่อง “The Divergent Series : Insurgent  
(คนกบฏโลก)” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ โดยสมาชิกทุกครอบครัวร่วมเล่นเกมและ
ชมภาพยนตร์ในรูปแบบ 3 มิติอย่างสนุกสนาน
รายงานประจำปี 2558
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“มอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่กทพ. และสถานีตำรวจ สน.ทางด่วน 2” บริษัทดูแล
และให้ความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานคล่องตัว
สามารถดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ให้แก่ กทพ. และตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 2 สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บนทางพิเศษ
ศรีรัช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
				 5) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้
แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
						
“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดี” บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานของ
บริษัทที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
						
“ทางด่วนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” บริษัทจัดโครงการ “ทางด่วนมอบ
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ”โดยมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนทีม่ ผี ลการเรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตทางพิเศษ
ศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 โรงเรียน
						
“มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กทพ.” บริษัทร่วมกับกทพ. และสมาคมสโมสรพนักงาน กทพ.
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน กทพ. ที่ปฏิบัติงานในทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา โดยมี
ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมมอบทุน
						
“มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สน. ทางด่วน 2” บริษัทมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรข้าราชการตำรวจ สน.ทางด่วน 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
				 6) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
บริษัทเห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้
						
“โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้นอ้ งในโลกมืด” บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเสียง ส่องทาง
สร้างฝันให้น้องในโลกมืด ซึ่งจัดโดยบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิ
คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์ เพือ่ ช่วยเหลือและแบ่งปันความรูใ้ ห้กบั เยาวชนทีบ่ กพร่อง
ทางการมองเห็ น โดยการบั นทึ ก หนั ง สื อ เสี ย งสำหรั บ จั ด ทำเป็ น ห้ อ งสมุ ด เสี ย งให้ น้ อ งๆ โดยผู้ บ ริ ห าร
และพนักงานจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการบันทึกเสียงดังกล่าว
						
“ชวนน้องตะลุยโลกนิทาน เพื่อส่งเสริมให้รักการอ่านและเสริมสร้างจินตนาการ” กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติปี 2558 ส่งเสริมให้เด็กๆ มีนสิ ยั รักการอ่าน และเสริมสร้างจินตนาการ โดยมีบตุ รพนักงาน และ
บุตรเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทางด่วน 2 นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ และเพื่อนบ้านใกล้เคียง
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
						
“ทางด่วนชวนตามรอยพ่อ เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง” จากการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนและวัดดวงแข เข้าเยี่ยมชม
แปลงนาสาธิตของคุณครูธานี จ.ปทุมธานี เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักวิถีชีวิตของชาวนา เรียนรู้กระบวนการ
ทำนาปลูกข้าว ตระหนักถึงคุณค่าข้าวไทย และปลูกจิตสำนึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

148

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

				 7) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
						
“สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” ตามแนวพระราชดำริ”
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงห่วงใยในชีวติ และ
ความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกๆ ด้านตลอดมา ทรงคำนึงถึงการพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี สำนักราชเลขาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึง่ มีภารกิจประการหนึง่ คือ การมุง่ ปฏิบตั งิ านถวายสนองพระราช
ประสงค์ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร เพื่อสนองพระราชประสงค์นี้ จึงได้จัดให้มีโครงการ
ก่อสร้างลานกีฬาสำหรับประชาชนชื่อ “โครงการลานกีฬาพัฒน์” อันหมายถึง “ลานกีฬาเพื่อความเจริญ”
ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรม การสันทนาการ การกีฬา การพัฒนาชุมชน และกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชนอย่างยั่งยืน
อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง
บริ ษั ท เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสื บ สานพระราชปณิ ธ านดั ง กล่ า ว ด้ ว ยการมอบทุ น สนั บ สนุ น และ
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” มีโครงการนำร่อง
2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒน์1 บริเวณเคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ ซึ่งปัจจุบันได้แล้วเสร็จและเปิดบริการ
ประชาชนแล้ว และลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษอุรุพงษ์ เขตราชเทวีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
						
“ทางด่วนชวนร้องเพลง” บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยชมรมดนตรีของบริษัทและพนักงาน
ร่วมเล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี ซึง่ น้องๆ ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยมีผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ร่วม
มอบความรัก ความห่วงใย และแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น
						
“ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิรริ าช” บริษทั เป็นส่วนหนึง่
ในการร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา จะเป็น
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจรที่สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาพยาบาล
						
“มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล” จากเหตุแผ่นดินไหว
ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล บริษัทได้ร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ผ่านโครงการ
Hand 4 Nepal ซึ่ ง จั ด โดยมหาเถรสมาคม และสำนั ก งานกำกั บ ดู แ ลพระธรรมทู ต ไปต่ า งประเทศ
ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
10.2.2 ธุรกิจบริหารจัดการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
10.2.2.1 ภาพรวม
					 บริษัทได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดออกมาเป็น
				 นโยบายหลัก 5 ด้าน ด้วยกัน คือ นโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยนโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย
สิ่งแวดล้อม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทกำหนดให้การปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อ 

สังคมในทุกขั้นตอน (CSR IN PROCESS) และเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของบริษัทเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมและมีการเติบโตที่ยั่งยืนได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียของธุ ร กิ จ บริ ห ารจั ด การโครงการระบบขนส่ ง มวลชนด้ ว ยรถไฟฟ้ า ประกอบด้วย
พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง คู่ความร่วมมือ เจ้าหนี้ หน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกคู่ค้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้แรงงาน
อย่างเป็นธรรม และมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
พนักงานรวมถึงดูแลสังคมด้วยการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการศึกษา การมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและส่งเสริมนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
บริษัทยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ระบบขนส่งทางรางของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบสากลของ
สมาคมผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (The International Association of Public Transport 

- UITP) และภายใต้มาตรฐานระบบบริหารการจัดการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2546 โดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินการ 

(Roadmap) มาอย่างต่อเนื่อง
					
10.2.2.2

แผนการดำเนินการ Roadmap ของ ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (CSR in Process และ CSR after Process) ผ่าน

ปี 2546

เข้ารวมเป็น
สมาชิก UITP

ปี 2551-54

นำ CSR เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบาย
และกำหนด
กลยุทธ์ธุรกิจ

ปี 2549

เริ่มจัดทำรายงานเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2552

เป็นสมาชิกกฎ
บัตร Full Signatory
ของ UITP

ปี 2551

ร่วมเป็นสมาชิกกฎ
บัตร Pledged
Signatory ของ UITP
กำหนดเป้าหมาย
และแผนงานด้าน
CSR ในแผนธุรกิจ
ปี 55-59

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและรายงานประจำปีของบริษทั โดยใช้แนวทางการรายงานความยัง่ ยืนของ Global
Reporting Initiative (GRI) G4 ผ่านตัวชี้วัด 4 มิติ คือ เศรษฐกิจและการเงิน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สังคมและ
ชุมชน การกำกับดูแล นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม/ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่างๆ เพื่อจะไม่เอารัดเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการทำประโยชน์ตอ่ สังคมและรักษาสิง่ แวดล้อม
10.2.2.3

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย 5 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัท
				 1. พนักงาน บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจจึงสนับสนุน
การพัฒนาและฝึกอบรมให้กบั พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและสมํา่ เสมอ และยึดมัน่ การปฎิบตั ติ อ่ พนักงาน
อย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานภายใต้
ระเบียบปฏิบัติงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ
และศาสนา ทุกตำแหน่ง หรือทุกสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนได้รับการปฏิบัติดูแล
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะงาน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกอบรมและ
พัฒนาด้านต่างๆ โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยการกำหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตาม Career Path และการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วย
การ Benchmark กับอุตสาหกรรมอย่างสมํา่ เสมอ และด้านอืน่ ๆ อีกหลายด้าน ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการทำงานร่วมกับบริษัทอันนำไปสู่การเกิดแรงผลักดันที่จะทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของ
บริษัทและการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมถึงการจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย และการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออก
ซึ่งศักยภาพด้วยแนวคิดที่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ภายใน ทำให้
พนักงานเกิดความภาคภูมใิ จ และมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านตลอดจนเกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการภายใต้นโยบายปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบ
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2
						
“Happy Workplace” จากการทีบ่ ริษทั ตระหนักว่าความสุขในการทำงานเป็นเรือ่ งสำคัญ เมือ่ พนักงาน
มีความสุขในการทำงาน ก็จะส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
ให้กบั ลูกค้าขององค์กรได้ ซึง่ ทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงได้จดั กิจกรรมตามโครงการ
					 “Happy Workplace” ขึน้ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ะเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงานให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีความสุข ควบคูก่ นั ไป โดยครอบคลุมองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่
					 1) Happy Body : เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานมีความแข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ โดยบริษทั ร่วม
กับโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโภชนาการ
การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพจิต และการลดนํ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแก่พนักงาน เพื่อ
นำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์กับพนักงานในกลุ่ม ช.การช่างและบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามารถ
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
					

2)

						

					

Happy Society : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานอยู่รวมกันด้วยความรักและสามัคคี เอื้อเฟื้อ
ต่อสังคมที่ตนเองทำงานและพักอาศัย เพื่อให้สังคมและสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้นโดยบริษัทได้มี
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กร (Intranet) อย่างสมํ่าเสมอ
2.1) สังคมภายใน บริษัทได้ดูแลใส่ใจพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
เมือ่ พนักงานเจ็บป่วยได้มกี ารเยีย่ มเยียนให้กำลังใจเสมอมา และในยามทีโ่ ศกเศร้าเมือ่ สูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อนพนักงานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจ และรับเป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรมศพ พร้อมทั้งช่วยเหลือเงินในการจัดทำพิธี
2.2) สังคมภายนอก บริษัทจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเอื้อเฟื้อต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น งานมอบทุนการศึกษา และบริจาคอุปกรณ์สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา หนังสือ และ
เครื่องเขียนต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน

					

3)

Happy Heart : กิจกรรมส่งเสริมการมีนํ้าใจและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน และเอื้อเฟื้อนํ้าใจจากภายใน
สู่ภายนอก ได้แก่ กิจกรรมการทำบุญครบรอบการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT การบริจาคสิ่งของ
ให้กับวัด การฟังบรรยายธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ร่วมกับ รฟม.และการจัดงาน
พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีกับวัดที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุ
บำรุงพุทธศาสนา และสร้างพฤติกรรมในการให้ของพนักงาน อันเป็นความสุขทางใจอันพึงได้จากการ
ทำบุญ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าด้วย

					

4)

Happy Relax : กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานได้ผอ่ นคลายและมีโอกาสได้แสดงความสามารถพิเศษ
เช่น กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี” การแสดงดนตรีของ
พนักงาน และการแสดงกิจกรรมบนเวที เป็นต้น

					

5)

Happy Family : กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานได้มกี จิ กรรมร่วมกัน และสร้างความผูกพันกันเสมือน
เป็นครอบครัวเดียวกันทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นได้ให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไทย และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แข็งแรง ได้แก่ กิจกรรม
“สงกรานต์รวมใจ สืบสานประเพณีไทย” โดยได้จัดซุ้มสรงนํ้าพระ การแสดงของพนักงาน และรดนํ้า
ขอพรจากผู้บริหาร เป็นต้น

					

6)

Happy Money : กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการบริหารการเงิน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักใช้
รู้จักเก็บและไม่มีหนี้สิน เช่น โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับคำปรึกษา
ด้านกฎหมายที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโครงการ Happy Hour by Happy Workplace
รายงานประจำปี 2558
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ที่เปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวจำหน่าย สินค้า ขนม อาหารว่าง และงานประดิษฐ์ต่างๆ ที่
พนักงานและครอบครัวทำเอง มาจำหน่ายที่ห้องอาหารของบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจน
กิจกรรม “ Marketplace” ทีบ่ ริษทั จัดอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้กบั พนักงานหรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานในเรื่องการออมทรัพย์ หรือการบริหารหนี้สินจาก
สถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น
					

7)

Happy Soul : กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต ทั้งในชีวิตส่วนตัว
และชีวติ การทำงานซึง่ กิจกรรมทีบ่ ริษทั จัดขึน้ ได้แก่ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในพิธสี งฆ์ในวันสำคัญทาง
ประเพณีกิจกรรม “ฝึกสติเจริญสมาธิใจเบิกบานงานผ่อนคลาย” โดยพนักงานร่วมกันสวดมนต์
นั่งสมาธิ และฟังการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ
มีสมาธิในการทำงานผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

					

8)

Happy Brain : กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้พนักงาน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
การส่งเสริมความรูผ้ า่ นช่องการการสือ่ สารภายใน เพือ่ เป็นอาหารสมองให้พนักงานทันต่อข่าวสารต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น การดูแลสุขภาพ รายงานติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่เกิดขึ้น
ใหม่ๆ การให้ความรูผ้ า่ นบทความของสถาบันการเงิน และความรูอ้ นื่ ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ในการดูแลตนเอง
และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานได้

						
“โอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน” บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
ระดับตำแหน่งงาน เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)   และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงาน ประกอบกับการเพิ่ม
จำนวนบุคลากรอย่างน้อย 3 เท่าตัวเพื่อรองรับการให้บริการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมถึง
โอกาสในการเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในเส้นทางใหม่ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่อง
ทีส่ ำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ บริษทั จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการเพิม่ ศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลให้
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรปัจจุบัน และสรรหาพนักงานใหม่ให้เพียงพอกับ
การขยายตัว พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน และปรับเปลี่ยน
ลั ก ษณะงานให้ มี ค วามเหมาะสม รวมถึ ง การโอนย้ า ยพนั ก งานเพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้น
					
						
“การพัฒนาศักยภาพพนักงาน” บริษัทมุ่งเน้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร เพือ่ รักษาองค์ความรูห้ ลักให้อยูก่ บั องค์กร และเตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรเพือ่ ก้าวไป
สู่การให้บริการรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมีการฝึกอบรมดังนี้
					 1) การจัดการความรู้ขององค์กร (Knowledge Management: KM)
บริษัทดำเนินโครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge  Management Project) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์
ในระยะกลาง (KM Roadmap) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการบ่งชี้องค์ความรู้หลักที่สำคัญและจำเป็น
ขององค์กร และเพื่อให้มีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้พนักงานทุกคน
สามารถเข้าถึงแหล่งความรูไ้ ด้อย่างทัว่ ถึง มีการนำความรูเ้ หล่านัน้ มาแลกเปลีย่ นเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ตลอดจนกระทั่งสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Organization)
นอกจากการบริหารจัดการองค์ความรู้หลักเกี่ยวกับการเดินรถแล้ว บริษัทยังต้องการจะส่งเสริม
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Of Practice : CoPs) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการทำงาน ปัญหา รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
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2)

โครงการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การทำงานในหน้าทีข่ องตนเอง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามแนวทางเบือ้ งต้นทีไ่ ด้กำหนด

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ ภารกิจและวัฒนธรรมขององค์กร ทีต่ อ้ งการจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงาน
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมีการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรและทดสอบความรู้ด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning & E-Exam) และจัดให้มีการทดสอบความรู้ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
					

3)

การฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรประจำปี (Annual Training &
Development)
บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน (Training Roadmap) ของพนักงานทุกระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นความรูด้ า้ นทักษะในการปฏิบตั งิ านเฉพาะตำแหน่ง (Technical Skill) และ
ทักษะการบริหารและจัดการทัว่ ไป (Soft Skill) ซึง่ ทัง้ 2 หลักสูตรได้รบั การกำหนดเป็นหลักสูตรพืน้ ฐาน
ภาคบังคับ (Mandatory Program) สำหรับพนักงานใหม่ ได้แก่ หลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรเกี่ยวกับระบบบริหาร
คุณภาพ เป็นต้น และสำหรับพนักงานเดิมทีเ่ ป็นพนักงานประจำ จะได้รบั การฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน
ความรู้พื้นฐานต่างๆ ทุกปี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
งานและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

				 2. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นหนึง่ ในผูใ้ ห้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนชัน้ นำของโลกด้วยคุณภาพการบริการ
ที่ประทับใจ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการเทียบเท่าระบบขนส่งมวลชนชั้นนำของโลกด้วย
การยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นทีป่ ระทับใจแก่ลกู ค้าผูใ้ ช้บริการ ดังนัน้ บริษทั จึงเอาใจใส่ในการดูแล
ลูกค้าผูใ้ ช้บริการในทุกด้าน พร้อมทัง้ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนือ่ งตามผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของรถไฟฟ้า MRT
ประจำปี ผลการตรวจติดตามกระบวนการภายใน ผลการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ
อันจะนำไปสู่ความประทับใจที่มีต่อการใช้บริการและด้วยภารกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นในการให้บริการรถไฟฟ้า
MRT ที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้และตรงเวลา จึงได้ถูกนำมาประยุกต์สู่แผนการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าการให้บริการ ดังนี้
1) การสร้างคุณค่าด้านความปลอดภัยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย
ทัง้ ต่อผูโ้ ดยสาร พนักงาน ผูร้ บั เหมา รวมไปถึงผูท้ อ่ี ยูใ่ นระบบรถไฟฟ้ามหานครทัง้ หมด จึงได้นำระบบ
การจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ มาตรฐาน 

OHSAS/TIS 18001 นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้าง Lloyd’s Register Rail (LR) มาเป็นบริษัทที่ปรึกษางาน
ด้านความปลอดภัย เพื่อให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงและการนำเทคนิคในการบริหาร
ความปลอดภัยใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษทั ให้มคี วามปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
ส่งผลให้สถิตอิ บุ ตั เิ หตุในการทำงาน รวมถึงสถิตกิ ารได้รบั บาดเจ็บของผูโ้ ดยสารระหว่างการใช้บริการ
						
รถไฟฟ้า MRT มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งโดยทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปี 2556-2557 

ต่อเนื่องติดกัน 2 ปี
2)

การสร้างคุณค่าด้านความสะดวกเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีความรวดเร็ว และมี
ตารางเวลาในการให้บริการทีแ่ น่นอน ทำให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความสะดวกในการเดินทาง เพราะสามารถ
คาดการณ์เวลาที่ใช้ในการเดินทางได้ค่อนข้างแม่นยำและสามารถวางแผนการเดินทางได้ บริษัทจึง
รายงานประจำปี 2558
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ให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าด้านความสะดวกในการให้บริการ ตัง้ แต่เข้าสถานี การเข้าใช้บริการ
จนกระทั่งออกจากสถานีโดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อ
ผู้โดยสารผู้ใช้บริการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการให้ข้อมูล ระบบการเชื่อมต่อระบบ
บัตรโดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้า
3)

การสร้างคุณค่าด้านความรวดเร็วเนือ่ งจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนทีน่ ำเสนอบริการด้วยความ
รวดเร็ว และยังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจึงส่งเสริม
การบริการด้านอื่นตั้งแต่ผู้โดยสารเดินเข้ามาในสถานี จนกระทั่งเดินออกจากสถานี ที่มีความรวดเร็ว
โดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ผู้โดยสารเดินทางเข้าใช้บริการภายใน
สถานีและระหว่างการใช้บริการ จากการลดบางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนหรือก่อให้เกิดความล่าช้าโดย
ไม่จำเป็น หรือเพิ่มบางขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้โดยสารมากขึ้น เช่น ระบบการจัดการ
ปริมาณผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณชั้นชานชาลา การให้บริการที่รวดเร็วในช่วงที่มีผู้โดยสาร
คับคั่งหรือช่วงงานนิทรรศการ การให้บริการออกบัตรโดยสารหรือเติมเงินบัตรโดยสารโดยพนักงาน
ที่รวดเร็วและให้คำแนะนำที่ชัดเจน เป็นต้น

4)

การสร้างคุณค่าด้านความเชือ่ ถือได้บริษทั ให้ความสำคัญในเรือ่ งการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการ
กำหนดแผนการบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์งานระบบทั้งในรูปแบบ Preventive และ Corrective
การฝึกซ้อมจัดการเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปีโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานฉุกเฉินภายนอกการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย และมีการปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสารอย่างมีจริยธรรมและเสมอภาค นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า
เพือ่ นำไปปรับปรุงให้ได้รบั การบริการทีด่ ขี นึ้ ต่อไป โดยความสามารถในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้
ประเมินจาก Train Service Delivery ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีความสามารถในการให้บริการรถไฟฟ้า MRT
มากกว่า 99% มาโดยตลอดโดยในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทมีความสามารถให้บริการรถไฟฟ้า (Train
Service Delivery) คิดเป็น 99.83% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 99.70%

5)

การสร้างคุณค่าด้านการให้บริการตรงต่อเวลา จากการกำหนดตารางเวลาในการให้บริการรถไฟฟ้า 

MRT ที่ชัดเจนและสามารถให้บริการได้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถ
บริหารจัดการเวลาในการเดินทางและดำเนินภารกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และจิตใจของผูโ้ ดยสารโดยตรง ซึง่ การให้บริการตรงต่อเวลาสามารถประเมินได้จากการเทียบจอดของ
รถไฟฟ้าในสถานีทง้ั หมดคลาดเคลือ่ นไม่เกิน 5 นาที (Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) โดยใน
ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทมีความสามารถการเทียบจอดของรถไฟฟ้าในสถานีทั้งหมดคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 5 นาที (Train Punctuality (Delay within 5 Min.)) คิดเป็น 99.96% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

99.75% นอกจากนี้ การที่บริษัทเข้าเป็นสมาชิก NOVA Group of Metros ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศ
สมาชิกผู้ให้บริการรถไฟฟ้าระดับนานาชาติเพื่อการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของระบบรถไฟฟ้า 

มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

ซึ่งนอกจากตัวชี้วัดที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการแล้ว บริษัทได้จัดทำดัชนีชี้วัดที่
แสดงผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ เปรียบเทียบผลการดำเนินการ (Benchmarking) กับสมาชิก NOVA Group of
Metros ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะนำมาสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และจากการเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่ม NOVA พบว่าบริษัทมีผลการ
ดำเนินงานที่อยู่ในลำดับต้นๆ หลายเรื่อง เช่น การเดินรถที่ตรงต่อเวลาเมื่อเทียบจากตารางเดินรถ 

การซ่อมบำรุงที่ทำให้มีรถพร้อมใช้บริการ และการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของ
พนักงาน เป็นต้น
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

				 3. คู่ค้า

บริษทั มีนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ คูธ่ รุ กิจอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ การปฏิบตั ิ
การพัฒนาตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่งและหากห่วงโซ่ทางธุรกิจ (Business Supply Chain)
ของบริษัทมีความแข็งแรงแล้ว ย่อมส่งผลให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคง
การปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมมุ่งเน้นการปฏิบัติใดๆ อย่างมีจริยธรรมของบริษัทกับองค์กรอื่น
หรือภาครัฐ ทั้งที่เป็น คู่ค้า คู่ธุรกิจ คู่สัญญา คู่แข่ง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหล่านี้โดยมุ่งเน้นที่การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การแข่งขันอย่างยุติธรรม
การสนับสนุนความรับผิดชอบทางสังคม และการเคารพต่อสิทธิทางทรัพย์สนิ โดยมุง่ เน้นแนวทางและแนวปฏิบตั ิ
ที่บริษัทกระทำต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ เช่น การดำเนินธุรกรรมใดๆ ต่อคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ และคู่แข่ง
ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การส่งเสริมการใช้แรงงานทีถ่ กู ต้อง และการส่งเสริม
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

					

			

ความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา
บริษทั มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมายไทย และมาตรฐานความปลอดภัย
ในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่ TIS 18001: 2011 และ มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึง่ ได้รบั การตรวจ
ประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานโดยบริษทั ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ดูแลสวัสดิภาพ
ในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงมีการจัดทำเอกสารปลอดออนไลน์ (Plod Online)
เพื่อสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

4. สังคม

เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้า MRT ที่ครอบคลุมเส้นทางสำคัญใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นชุมชนที่อยู่บริเวณเส้นทางการให้บริการจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัทให้
ความสำคัญ การให้บริการที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม รวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงนับเป็นความ
รับผิดชอบที่สำคัญในฐานะของการเป็นพลเมืองที่ดีของบริษัท
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้กำหนดเป้าหมายทีก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน ด้านสุขภาพกายของคนใน
ชุมชน ด้านสุขภาพใจและด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และบริษัทเชื่อมั่นว่าปัจจัยที่ดีเหล่านี้จะก่อให้เกิดผล
เชิงบวกต่อคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนและส่งผลต่อสังคมทีด่ ขี นึ้ ในอนาคต ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้จดั กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม อาทิ โครงการส่งเสริมการบริการในด้านการศึกษา
(MRT พาน้องพิชติ GAT) โครงการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT (โครงการ M Care สุขภาพดีชีวีปลอดภัย) โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (เช่น โครงการประกวดวาดภาพ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันสงกรานต์)
โครงการส่งเสริมความสำคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งสถาบันศาสนา
(เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันผูส้ งู อายุ กิจกรรมกฐินสามัคคี) และกิจกรรมส่งเสริมสังคมภายใน ภายใต้โครงการ
Happy Society

5. สิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 14000 โดยได้มีการ
ดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ ด้านสังคม (Society) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ยึดมัน่ ในแนวทางการดำเนินธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นการใช้นวัตกรรมทีช่ ว่ ยอนุรกั ษ์พลังงาน
ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และคู่มือการจัดการพลังงาน
รายงานประจำปี 2558
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(Energy Management Manual) และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
แผนตรวจติดตามคุณภาพสิง่ แวดล้อมพร้อมนำส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมารตรการให้กบั สำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมี
การกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน เช่น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ โครงการคืนบัตรรถไฟฟ้า โครงการ
แปรรูปกระดาษและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่
สำหรับปี 2558 บริษัทได้ดำเนินงานตามแผนโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน
และเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด์ (CO2) ให้ได้ตามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ตอ่ ปี โดยดำเนินงานโครงการหลัก คือ
1) โครงการติดตั้งหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ที่ 3 สถานี (ส่วนใต้) ขอบเขตการ
ดำเนินการ คือ ขัน้ ตอนการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2) โครงการศึกษา Energy Baseline ที่สถานี (1สถานี) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงาน
ขององค์กร
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคน
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สำหรับปี 2559 บริษทั มีแผนการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาระบบ
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ดังนี้
(1) โครงการติดตั้งหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ที่ 9 สถานี (ส่วนใต้)
(2) โครงการจัดทำ Energy Baseline ที่สถานีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงาน
ขององค์กร
(3) โครงการประยัดพลังงานแสงสว่าง หลอดไฟชนิด Compact Fluorescent ขนาด 36 วัตต์
ที่ 9 สถานี (ส่วนใต้)
(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคน
การส่งเสริมนวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม บริษทั มุง่ เน้นการใช้นวัตกรรมทีช่ ว่ ยอนุรกั ษ์พลังงานควบคู่
ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเครื่องมือในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ คู่มือการจัดการพลังงาน แผนการอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปี โดยที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างนวัตกรรมในการทำงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในการให้
บริการการเดินรถอย่างต่อเนือ่ ง และมีการเทคโนโลยีมาเพือ่ ช่วยประหยัดต้นทุนในการให้บริการเดินรถ
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การนำเอาเทคโนโลยี VSD (Variable
Speed Drive) มาใช้ควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศภายในสถานี การศึกษานำหลอดไฟฟ้า
แสงสว่างชนิด LED มาทดสอบเพื่อใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบธรรมดาที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
มากกว่า เพือ่ เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานี โครงการแลกเปลีย่ นแนวทางการจัดการพลังงาน
กับหน่วยงานในระดับสากล จาก NOVA group of metros นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกเรื่อง
การประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
เป็นผลให้ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้รบั คัดเลือกเพือ่ เข้ารับรางวัลสถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2554
(EIA Monitoring Awards) รางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ประเภทขนส่ง
จากกระทรวงพลังงาน และรางวัล ESG100 Certificate 2015 จากสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะ 1 ใน 100
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) ที่บริษัทมุ่งมั่นเอาใจใส่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดและนโยบาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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10.2.2.4

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)ในปีที่ผ่านมา
“โครงการคืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” บริษัทมุ่งมั่นในการรักษา
สิง่ แวดล้อม ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนทัง้ ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างครบถ้วน ด้วยการดำเนินกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วม
ในการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มพั ฒ นาสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น ” เชิ ญ ชวนให้ ผู้ โดยสารรถไฟฟ้ า MRT ร่ ว มคื น บั ต รโดยสาร
ชนิดบัตรจำกัดวันที่หมดอายุแล้วโดยบัตรโดยสาร 1 ใบมีค่าแทนเงินบริจาค 10 บาทเพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและความเป็นอยู่
ของชุมชน อาทิ การจัดกิจกรรม Share 2 child เพื่อน้องฉลาดคิด โดยการนำเยาวชนเรียนรู้ระบบการใช้บริการ
รถไฟฟ้า MRT เพื่อทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และการจัดกิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัยร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม
กรณีพิเศษอื่นๆ อีกด้วย
โครงการนี้ จึงเปรียบเสมือนกำลังใจจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกท่านและบริษัทที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์
และมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมควบคู่ไปกับการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม และเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานของเราที่จะพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปอย่าง
ยั่งยืน
โดยในปี 2558 บริษัทได้นำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษาและสาธารณสุขของชุมชนรายล้อมเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า MRT ทัง้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนาํ้ เงิน
ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

			
				 1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
“กิจกรรม Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด”
วันที่ 27 ม.ค. 2558

นำนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นตามแนวเส้ น ทางการเดิ น รถไฟฟ้ า MRT
ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกห้องเรียน ดำเนินการจัด
กิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียนและครูอาจารย์ จากโรงเรียนวัดเลียบ
ราษฎร์บำรุง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง (สถานีวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้มี
ประสบการณ์ทดลองการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อเดินทางไปเปิด
ประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

วันที่ 20 ก.พ. 2558

บริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ ช.การช่ า ง ร่ ว มสนั บ สนุ น โครงการศิ ล ป์
นํ้าหนึ่ง-วังจันทร์ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ พร้อมมอบรางวัลเป็น
ทุนการศึกษาและบริจาคอุปกรณ์สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา หนังสือ และ
เครือ่ งเขียนต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนทีข่ าดแคลน จำนวน 15 โรงเรียน
ในจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

วันที่ 27 ก.พ. 2558

เชิญน้องๆ จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ศูนย์ดวงแข รายรอบ
เส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหวั ลำโพง เขตปทุมวัน
กทม.) ได้เข้าชมละครบรอดเวย์ระดับโลก Disney’s Beauty And The Beast
ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัยเธียเตอร์ เพือ่ ช่วยส่งเสริมจินตนาการ และ
สร้างแรงบันดาลใจ แล้วพาน้องๆ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT
รายงานประจำปี 2558
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วันที่ 19 มี.ค. 2558

					

เปิ ด บ้ า นต้ อ นรั บ น้ อ งๆ จากโรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดน
ค่ า ยศรี สุ ริ นทรภั ก ดี จ.สุ ริ นทร์ และจ.บุ รี รั ม ย์ ซึ่ ง น้ อ งๆ ได้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมสนุกๆ ณ ห้อง Auditorium อาคารบริหาร แล้วต่อความสนุก
ด้วยการเข้าชมและถ่ายภาพสุดเก๋ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ
Art in Paradise ณ สถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ปิดท้ายกิจกรรม
ด้วยการทดลองนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปยังสถานีสุขุมวิท ก่อนจะส่งต่อน้องๆ
ให้กับพี่ๆจาก TBSP นำไปชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโลกการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

“โครงการ MRT 11 ปี ส่งความสุขรับเปิดเทอม” เนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดให้บริการเดินรถ
ไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีที่ 11 รฟม. จึงร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT จัดโครงการ
“MRT 11 ปี ส่งความสุขรับเปิดเทอม” ขึน้ เพือ่ เป็นการขอบคุณประชาชนทีใ่ ห้ความไว้วางใจใช้บริการรถไฟฟ้า
MRT มาโดยตลอดระยะเวลา 11 ปี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ใช้ระบบขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้นจึงจัดกิจกรรมส่งความสุขให้ประชาชนและเยาวชนได้
เรียนรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และระบบขนส่งมวลชนในต่างประเทศ
โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า
MRT ของฉัน” และกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม “CHAMPION OF MRT” โดยทุกทีมเข้าแข่งขันต้องรวบรวม
ความรู้จากการร่วมเดินทางเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สุด Exclusive กับรถไฟฟ้า MRT ในกิจกรรม “MRT One Day
Trip” เพื่อแข่งขันตอบคำถาม ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และประธาน
กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมทุนการศึกษาและร่วมเดินทางทัศนศึกษา
เรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

				 2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข
					 “กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมออกบูธแสดง
นิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า
MRT รวมถึงกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ดังนี้
					 • การออกบูธให้ความรูแ้ ละรับบริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเอกชน การออกบูธแสดงนิทรรศการ
และให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และผู้โดยสารร่วมกิจกรรม
พร้อมรับรางวัลภายในงาน อาทิ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ตุ๊กตาน้อง M เป็นต้น
					 • บริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี จาก มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• บริการตรวจสุขภาพ (แมะ) และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
โดยอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• บริการตรวจสุขภาพ (แมะไฟฟ้า) ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน ตรวจแรงบีบมือ ตรวจวัดสายตา
เบื้องต้น จาก ร.พ.กล้วยนํ้าไท
• ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์, ปรึกษาสุขภาพกับพยาบาลวิชาชีพ จาก ร.พ.เปาโล
เมโมเรียล โชคชัย 4
• ความรูเ้ รือ่ ง “5 ทำ 5 ไม่ 7 สัญญานอันตรายห่างไกลมะเร็ง 9 เคล็ดลับ” จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
• เช็คความฟิตง่ายๆ มาตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
• เคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา จากกรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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•
•
			

พบองค์ ค วามรู้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพให้ ถู ก หลั ก โครงสร้ า งร่ า งกาย ตรวจอาการสาเหตุ อ าการป่ ว ย
ให้คำแนะนำ การดูแลตนเองเบื้องต้น จากสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ
สาธิตการออกกำลังกาย แก้โรค Office Syndrome ด้วยศาสตร์โยคะ จากผู้เชี่ยวชาญ

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพันสถาบันครอบครัว

					

“กิจกรรม MRT พาแม่ดูละครเวทีฟรี” เชิญชวนผู้โดยสารตอบคำถามแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อ
Facebook เพื่อลุ้นรับบัตรชมการแสดงละครเวที เรื่อง วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ ณ โรงละคร เมืองไทย
รัชดาลัย เธียเตอร์

					

“MRT พาชมคอนเสิร์ต จุฬาฯ วิถี ลีลาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด
บิณฑสันต์” บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัย รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิม
รัชมงคล ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย
จำเป็นอย่างยิง่ ทีค่ นรุน่ หลังจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องให้การดูแลผูส้ งู วัยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สุขภาพ
จิตดี และสามารถดำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข บริษทั จึงได้จดั กิจกรรม “MRT พาชมคอนเสิรต์ จุฬาฯ
วิถี ลีลาสุนทราภรณ์ ศตวรรษานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์” โดยวงดนตรีสนุ ทราภรณ์วงใหญ่
และวงดนตรีไทยสังคีตสัมพันธ์

					

“งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558” บริษัทผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน)
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-เตาปูน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็น
เจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดไทรม้าใต้ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะ กุฏิ เสนาสนะ และทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยผู้โดยสารทั้ง 18 สถานี
มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 561,472.50 บาท

					

“กิจกรรมคืนบัตรฯ ลุ้นโชคกับ MRT” กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้โดยสารเกิดการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ
“คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิง่ แวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน” มากขึน้ โดยการแจกซองบัตรโดยสาร
ของโครงการฯ แก่ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารหรือแสดงบัตรโดยสารชนิดจำกัดวัน ประเภท 1 วัน, 3 วัน หรือ
30 วัน จากนั้นกรอกชื่อ-ที่อยู่บนซองบัตรโดยสารของโครงการ พร้อมบรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน, 3 วัน
หรือ 30 วัน ที่หมดมูลค่าแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตรโดยสารของโครงการฯ เพื่อลุ้นรับรางวัล

10.3 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น
10.3.1 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นของบริษัท
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอก
ขององค์กร โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านทาง
จรรยาบรรณบริษทั และบริษทั ได้คำนึงถึงความเสียหายทีจ่ ะเกิดจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
1. พนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ และการปฏิบตั งิ านนัน้ ต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบริษัท
2. สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท
3. สนับสนุนให้มีการปลูกจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต
4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิน
ความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท
5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
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ทั้งนี้ บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและธุรกิจบริหารจัดการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
ได้มีนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นและการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว สรุปได้ดังต่อไปนี้
10.3.2 ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ
บริษัทได้กำหนดมาตรการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีทุจริตคอรัปชั่น ในทางวินัยจะมีกระบวนการสอบ
ข้อเท็จจริงทางวินยั โดยคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกต้นสังกัดของผูก้ ระทำผิด และ
จากหน่วยงานอื่น ในการพิจารณาความผิดกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นพิจารณาลงโทษสำหรับกรณีตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และการเลิกจ้าง และหากความผิดเข้าข่ายยักยอกจะพิจารณาดำเนินการในทางกฎหมายเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทโดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้
1. ไม่ดำเนินธุรกิจกับองค์กร หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น
2. มีการลงโทษพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และการดำเนินคดีทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอก
1. บริษทั และบริษทั ย่อยได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพือ่ การต่อต้าน ขจัดการจ่ายหรือการรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่
รวมถึงการกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัทของบริษัทและข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน
2. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานบริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ มีการเฝ้าระวัง และมีการใช้มาตรการต่างๆ
เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาระดับ
นโยบาย และมีฝา่ ยบริหารทำหน้าทีด่ แู ลกระบวนการบริหารความเสีย่ งขององค์กรโดยรวม และปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจำวัน
แทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหาร
ความเสี่ ย งในระดั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ รายงานคณะกรรมการบริ ษั ท ทราบ นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ทำคู่ มื อ
การบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีการจัดทำ
แผนฉุกเฉินสำหรับทุกหน่วยงานใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที
3. ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการคอร์รัปชั่นนั้น นอกจากได้กำหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว บริษทั ได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ภายในองค์กร โดยบริษทั
ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ด้วยวิธีการทั้งทางกายภาพและพัฒนาทางจิตที่จะช่วยให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเพราะบริษัทเชื่อว่า
การเป็นคนดีต้องเกิดขึ้นจากภายใน เช่น กิจกรรมทางด่วนชวนฟังธรรม ที่บริษัทจัดต่อเนื่องตลอดปี 2558 นอกจากนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
บริษทั ได้ดำเนินการให้แผนกต่างๆ ทำการประเมินตนเองเพือ่ ระบุจดุ ทีต่ อ้ งปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมกันนี้บริษัทได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบด้านการกำกับดูแล และด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti - Corruption
: The Practical Guide (ACPG 15) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. บริษัทจัดทำแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทาง
จรรยาบรรณ  
5. บริษัทได้กำหนดความผิดสำหรับการปฏิบัติงานที่ทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นความผิดทางวินัยที่ร้ายแรง ซึ่งหากฝ่าฝืน
ละเมิด จะถูกพิจารณาลงโทษสถานหนัก อันอาจถึงขั้นเลิกจ้าง โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า ลักษณะความผิดดังกล่าว
จำแนกได้ดังนี้
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บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก
ทุจริตต่อหน้าที่ และหรือต่อบริษัทรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นให้กระทำการนั้นด้วย
ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
รับสิ่งตอบแทนเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยมิชอบ
แสดงกิริยาหยาบคาย หรือใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคล
ภายนอกที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

10.3.3 ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า
			 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยบริษัทได้ดำเนินการ
ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ประกาศ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์เพื่อสื่อสาร
ภายใน (Intranet) และ เว็บไซต์หลักของบริษทั หัวข้อบรรษัทภิบาลรวมถึงมีการจัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานใหม่ทกุ คนของ
บริษทั เพือ่ ให้เกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกในเรือ่ งดังกล่าวตัง้ แต่เริม่ แรกและจัดให้เป็นหลักสูตรทบทวนความรูแ้ ละ
ทดสอบประจำปีให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วยเพื่อทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางจรรยาบรรณ และบริษัทได้
คำนึงถึงความเสียหายทีจ่ ะเกิดจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยเปิดช่องทางให้สามารถติดต่อร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทโดยสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการปฏิบัติงาน แผนการจัดองค์กร และ
ระบบงานที ่ ด ี สามารถนำมาใช้ เพื ่ อ ช่ ว ยให้ ก ารดำเนิ นงานบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ภารกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระดำเนินการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิผล โดยมีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ 

ของบริษทั อย่างคุม้ ค่า สมประโยชน์ มีการควบคุมการดำเนินงานและการรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง เชือ่ ถือได้และทันเวลา
มีการปฏิบัติตามนโยบายและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
การทบทวนความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ใน
การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
บริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยความเสี่ยง เพื่อสามารถเตรียมพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลารวมทั้งการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยฝ่ายบริหารดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัท
ประสบอยูห่ รือคาดว่าจะประสบ นำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสทีค่ วามเสีย่ งนัน้ จะเกิดขึน้ แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและ
การจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของ
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